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PROF. PITAK SIRIWONG, Ph.D. 233 pp. 

 The purposes of this research were synthesized of knowledge management 
model of social enterprise by study Thailand context by using research and development 
methodology. Step 1 analyzed and synthesized need and how to manage knowledge of 
social enterprise in Thailand context step 2 designed and developing knowledge 
management model and certify by five expertise step 3 implemented model to selected 
sampling group and step 4 evaluated and improvement by organize academic forum with 
social enterprise’s stakeholders. There were 136 sampling group selected for survey and 22 
sampling were selected on experimental study. The data were analyzed by using mean, 
standard deviation and t-test dependent and content analysis. 

 The research results indicate that: 
1. The six components of model of knowledge management for social   

entrepreneur approach were call VACSIN Model include 1) Volunteering Behavior 2) 
Attitude of Sharing 3) Cycle of Knowledge 4) Social Enterprise 5) Social Innovation) 6) Social 
Networking and were certify by expertise. 

2. The samples self-posttest of knowledge creation and skill of knowledge  
management scores were significantly higher than pretest scores at the .05 level. 

3. The respect of evaluation and improvement of model knowledge  
management for social entrepreneur model towards satisfaction was in the high level. 
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 ผลการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิง
ประจักษในบริบทของประเทศไทย ในครั้งนี้ เปนเพียงการส้ินสุดการทําดุษฎีนิพนธ แตยังไม ส้ินสุด
กระบวนการเรียนรู เพราะผลงานที่ไดเปนเพียงการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเปนแนวทางใหผูสนใจไดคนควาตอไป ขอคนพบประการ
หน่ึงคือมิติของการจัดการเรียนรูของผูประกอบการทางสังคม ที่ถือเปนมิติของการศึกษาแบบองครวม การ
พัฒนาองคความรูแบบภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งแตกตางไปจากการศึกษากระแสหลัก อันนํามาซึ่งความ
แตกตางๆ ในคานิยมระบบทุนนิยมของผูคนในสังคมปจจุบันทั้งแนวคิดและแนวทางปฎิบัติ  
 ในกระบวนการทําวิจยันี้ผูวิจัยซาบซึ้งใจในการทาํหนาที่ของทานอาจารยทีป่รึกษา ดุษฎีนิพนธ 
รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดคิดและดําเนินการวิจัย ในเรื่อง ผูประกอบการ
ทางสังคมซึ่งเปนปรากฎการณที่เกิดขึน้ในกระแสการเปนผูประกอบการในปจจุบัน อยางอิสระ แตเข็มงวดกับ
คุณภาพงานทุกขั้นตอน นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับคําช้ีแนะ แนะนํา แกไข จากทานรองศาสตราจารย ดร. 
นรินทร สังขรักษา อาจารยภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนผู
ที่ใหความกระจางในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง โดยใชวิธีสอนอยางคอยเปนคอยไปจนทําใหผูวิจัย
เขาใจถึงระเบียบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งชวยแตงแตมใหงานวิจัยชัดเจน
ขึ้นตามลําดับ นอกจากน้ีดวยการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพของทานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ทําใหเสนทางการทํางานของผูวิจัยดําเนินไปอยางมีทฤษฏีนํา และมีเสนทางคนหาความรูอยางชัดเจน 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย พรชัย เทพปญญา ประธานกรรมการการสอบ 
ที่เปนสวนสําคัญในการใหคําแนะนําในการปรับระเบียบวิธีวิจัยใหมีคุณคาทางวิชาการและเปนเครื่องมือ
สากลใหประยุกตใชไดในการศึกษาเชิงลึกในเรื่องกิจการเพ่ือสังคม และผูทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจารย ดร. อรรถสิทธิ์  พานแกว ที่เสียสละเวลาเขารวมเปนกรรมการสอบ และ
กรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ  ซึ่งทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  และที่สําคัญ มิตรภาพ
อันอบอุน และความรวมมือในการใหขอมูลของเพื่อน พี่ๆ นองๆ ผูเชี่ยวชาญดานกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
ไทย และเปนผูประกอบการทางสังคม ในระยะเวลาสองปที่ไดลงพื้นที่เก็บขอมูล ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่
บัณฑิตวิทยลัยที่ตล่ิงชัน คุณจินดารัตน เปลงผ่ึง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และ รองศาสตราจารย ดร.
ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ใหคําแนะนําชี้แนะแนวทาง และกัลยาณมิตรของผูวิจัยที่คอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจแดผูวิจัยในทุกๆ ดาน  วิทยาลัยนานาชาติที่สนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาเอก
และที่สําคัญที่สุดผูวิจัยขอขอบคุณ ครอบครัว ผูเปนที่รักและเขาใจ สนับสนุนใหผูวิจัยกาวพนผานชวงเวลาที่
ยาวนานในการทําดุษฎีนิพนธจนแลวเสร็จส้ิน 
 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณทานอาจารยที่ศิลปกรทุกทานที่ใหผูวิจัยไดมีโอกาสหยั่งรากและเรียนรู
ศาสตรการวิจัยเพื่อออกมาเปนนักจัดการที่มีคุณภาพ และสรางองคความรูแหงแผนดินในมหาวิทยาลัย
ศิลปกรสืบตอไป 
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  โลกในยุคปจจุบันเปนโลกที่เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge based society 
economy) ที่ทุกสังคมจะตองมีความสามารถที่จะนําความรูมาสรางนวัตกรรมเพื่อใชเปนพลังแหงการ
ขับเคล่ือนในการที่จะพัฒนาสังคม ความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้นจะกอประโยชนตอสังคมสวนรวมซ่ึงเปน
ฐานที่สําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ส่ิงที่เปนปจจัยหลักที่จะนํามาใชขับเคลื่อนความเปนอยู
ของคนในสังคมใหดีขึ้น มีความเปนอยูที่ดี กินดี มีความสุขและสามารถแขงขันหรือรวมมือกับสังคมอื่น
ประเทศอื่นได โดยอาศัยความรูและนําความรูมาใชประโยชนใหเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติและโลกความรูเปนส่ิงที่สามารถนํามาสรางเปนนวัตกรรม ตามความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ความรู เพื่อใหเกิดความรูใหมๆ หรือการเปล่ียนความรูใหเปนนวัตกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาสังคมใหเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดและในเรื่องเศรษฐกิจ
ฐานความรูนี้ เปนเรื่องที่ทุกมิติของสังคมจะตองใหความสําคัญตอการจัดการความรู (Knowledge 
management) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สังคมไทยซึ่งเปนสังคมที่ตองพัฒนาความสามารถในดานการสราง
นวัตกรรมจากความรู เพื่อใหเปนพลังในการขับเคล่ือนสูการเปล่ียนแปลงที่แข็งแรง ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงที่
จะตองเกิดในระดับกระบวนทัศน (Paradigm shift) 
 การนําความรูมาสรางเปนนวัตกรรมนั้น เรามักจะเขาใจผิดกันเสมอวาจะตองทําโดยการสราง
ความรูขึ้นมาใชเองใหมทั้งหมด การนําความรูมาสรางเปนนวัตกรรม คือการใชแนวทางผสมผสานอยางชาญ
ฉลาด โดยใชแนวคิดในเชิงกลยุทธเพื่อการจัดการความรูและในเรื่องการจัดการความรูระดับประเทศของไทย
นั้น มีแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่หลากหลาย ดังแนวคิดของประเวศน วะสี ที่วาแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการ
ความรูนั้นประกอบดวย 1) ตองมีความสามารถในการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีของทั้งโลก 2) ตองรูจัก
เลือกใชความรูจากภายนอกและ 3) ตองทําการวิจัยเพื่อปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางตอยอดความรูหรือ
เทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหเปนของตนเองดังจะเห็นไดวาการดําเนินงานของระดับประเทศของไทยนั้นมักจะมี
ปญหาในการสรางนวัตกรรม ซึ่งจะเปนลักษณะการขาดความตอเนื่อง ทําแลวจบไมตอเนื่องเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นได จึงเปนแนวทางที่บุคคลหรือองคกรตองใหความสําคัญกับการปรับกระบวนทัศน
ดังกลาว 

ความรู ถือเปนสินทรัพยที่มีคุณคาของทุกกิจการ ที่จําเปนตองไดรับการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน่ืองจากความรูเกี่ยวของกับการดํารงอยูอยางยั่งยืนของสังคม ความรู
เกิดขึ้นไดจาก การสรางความรู การเรียนรู การแบงปนความรู ในปจจุบันแนวคิดการพัฒนาสังคมจึงมุงไปที่
การพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning society) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) หมายถึง สังคมที่ใชกลวิธีการพัฒนาแบบยั่งยืนดวยกระบวนการเรียนรู
ของบุคคลซ่ึงเปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคมอยางตอเนื่อง (วิจารณ พานิช, 2545) กระบวนการเรียนรูมีความ
เชื่อมโยงของทุกฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปน สถาบันครอบครัว สถานศึกษา องคกร ชุมชน ทุกฝายที่เกี่ยว 
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ของตองรวมมือกนัจัดใหเกิดการเรียนรูไดทุกเวลาจึงจะเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางชัดเจน (Beckman, 
1997) 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) วาดวยจุดมุงหมายหลักในการเนนการแกไข
ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทยซึ่ง
อาศัยตามแนวทางที่กําหนดไวเดิมในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่
มุงเนนการปรับกระบวนทรรศนการพัฒนา โดยคํานึงถึง คนเปนศูนยกลางการพัฒนาตามพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดระบุ
วาการเปนสังคมคุณภาพ ตองเปนสังคมแหงภูมิปญญา และการเปนสังคมที่มีวิสัยทัศนรวม โดยกลาววา 
สังคมไทยที่พึงประสงคจะตองพัฒนาใน 3 ดาน คือ 1. สังคมคุณภาพที่คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอ
ภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพื่อเปนคนดี คนเกงถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพ
กฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสามารถคิดเอง ทําเอง และ ความตระหนักรู
การพึ่งพาตนเอง 2. สังคมแหงภูมิปญญา สรางสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สราง
โอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต พรอมรับกับการเปล่ียนแปลง มี
การเสริมสรางฐานทาง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถส่ังสมทุนทาง
ปญญา เพื่อ เสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ 3. วิสัยทัศนรวม โดยการ
ใหคนไทยทุกคนสรางวิสัยทัศนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จะเห็นไดวาในเวลา
ตอมา มีการตอยอดแนวคิดการพัฒนาคนไปสูการปฏิบัติโดยไดนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวก
เขาไวดวยกัน 
 ปจจุบันการพัฒนาประเทศอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555- 2559) ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน ใหคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา และภาคีการพัฒนามีสวนรวมทุกภาคสวน การสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติเพื่อพัฒนาสูวิสัยทัศน 
ป 2570 ที่ระบุชัดวา คนไทยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยูเย็นเปนสุข คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา และสามารถอยูในประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) จากการสรุปใจความหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแนนความความรูและการพัฒนาสังคมเปนหลัก ในปจจุบันยังมีกลุมผูประกอบการใหมที่เรียกตนเอง
วา ผูประกอบการทางสังคม (Social entrepreneur) โดยผูประกอบการกลุมนี้มีพื้นฐานในการมีจิต
สาธารณะที่จะชวยเหลือคนอื่นโดยไมหวังผลตอบแทนที่เปนตัวเอง ดังนั้นกิจการที่ตั้งขึ้นจึงมีวัตถุประสงค
หลักโดยนําโจทยของสังคมมาเปนที่ตั้ง ยกตัวอยางเชน มูลนิธีแมฟาหลวงที่เกิดจากพระราชดําริของสมเด็จ
ยาในการพลึกฟนคุณภาพชีวิตชาวเขาที่ในอดีตมีอาชีพในการปลูกฝน มาเปนการทําเกษตรกรรม ธุรกิจเพื่อ
สังคมของคุณ มีชัย วีระไวทยะ ในการเผยแพรวิธีปองกันการติดเชื้อ HIV โดยการใชถุงยางอนามัย รวมถึง
การสรางความตระหนักใหคนเขาใจถึงการอยูรวมกันของผูปวยที่ติดเช้ือไดอยางปลอดภัย จากการ
ยกตัวอยางกิจการเพื่อสังคมที่ดําเนินการอยางยั่งยืนมาเปนเวลานาน มีองคความรูที่นาสนใจที่การพัฒนา
กิจการใหเติบโตและขยายผลมาจนถึงปจจุบัน 
 กิจการเพื่อสังคม และ ผูประกอบการทางสังคมเปนปรากฎกาณที่เกิดขึ้นในปจจุบันสอดคลอง
กับประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีทิศทางที่มาจากการพัฒนากระแสหลักในชวงทศวรรษที่ 20 ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตางใหความสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไดแทรกกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม การจัดการอยางยั่งยืน ทุกฝายตางรวมมือและพยายามเขามามีสวน
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รวมในการพัฒนาสังคมโดยใชรูปแบบวิธีการที่แตกตางกันออกไป แตภายใตกระแสพัฒนาอยางยั่งยืนพบวา
รูปแบบการดําเนินการที่มีอยูในปจจุบันของทุกภาคสวนกลับมีขอจํากัดในการจัดการทําใหไมบรรลุ
เปาประสงคในผลลัพธที่ตั้งไวได เชน ปญหาทางการเมือง ปญหาเศรษกิจตกตํ่าทั่วโลก ทําใหการการพัฒนา
พุงเปาไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง การแขงขันในภาคเอกชนจึงทวีความ
รุนแรงขึ้น เกิดปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมเปนลูกโซ เชน การสรางคานิยมผิดๆ ในการดําเนินชีวิต ทําให
ผูคนเกิดการดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุหรือ วัตถุนิยม การชวงชิงสวนแบงทางตลาดจากการคาปลีกของบริษัท
ขามชาติยักษใหญที่รวมศูนยสินคาและบริการอุปโภคไวที่ตนเพียงแหงเดียว ปดโอกาสการเติบโตของกิจการ
ขนาดเล็กและการภาวะถดถอยของกิจการขนาดกลางและยอมในประเทศ สรางการตลาดท่ีไมเปนธรรม ตัด
ชองทางการเขาถึงผูบริโภค การตระหนักรูถึงปญหาเหลานี้ทําใหกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นและแทรกอยูใน
ตลาดกระแสหลัก (สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ, 2553) 
 รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมเกิดจากการใชโจทยที่ เปนปญหาของสังคมมากําหนด
วัตถุประสงคในการจัดตั้งกิจการ ซึ่งรูปแบบของกิจการจะเปนกิจการขนาดเล็กที่อาศัยเครือขายเพื่อขยายผล 
ผูประกอบการทางสังคม เริ่มตนจากการเปนอาสาสมัคร การใหความชวยเหลือ และพัฒนามาเปนกิจการที่
สามารถสรางรายไดใหกิจการดํารงอยูได และสามารถขยายผล แตปจจุบันกิจการเพื่อสังคมยังขาดระบบการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ความเขาใจถึงความเปนมาของกิจการเพื่อสังคม ชองทางการตลาด การตระหนักรูของ
ผูบริโภคในการใชสินคาที่มาจากกิจการเพื่อสังคม ในปจจุบันกิจการเพื่อสังคมระยะเริ่มตนใชการพึ่งพาของ
เครือขายในการดําเนินกิจการ การขายสินคา และยังไมมีรูปแบบการจัดการกิจการเพื่อสังคมที่ชัดเจน รวมถึง
การจัดการความรู ผูวิจัยเลงเห็นความสําคัญในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมจึงตองการที่จะ
ศึกษาวิจัยและสังเคราะหรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนากิจการเพื่อสังคมในเติบโตอยางยั่งยืน 
  รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในปจจุบันยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนและ
หนวยงานที่รับผิดชอบการในการจัดการความรูอยางเปนระบบ ซึ่งแตกตางจากภาคเอกชนที่มีการจัดการ
ความรูฝงอยูในกลยุทธและนํามาใชในการปฎิบัติงานและการปลูกฝงใหพนักงานในทุกสวนขององคกรเขาใจ
ถึงการจัดการความรูอยางเปนระบบทําใหความรูเกาไดรับการพัฒนาเปนองคความรูใหมและยกระดับความรู
ใหมีคุณคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โนนากะ และ ทาคิวชิ (Nanoka and Takeuchi, 1995) ได
ทําการวิจัยวา การจัดการความรูตามแนวทฤษฎีสามารถหาอานไดจากตํารา ในปจจุบันแตในทางปฏิบัติจริง
อาจตองประยุกตใชทฤษฎีซึ่งตีความไดจากทฤษฎีที่หลากหลาย และจะตองเปนผูที่สามารถนําทฤษฎีมา
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณ ยกตัวอยางเชน ในการจัดการความรูนักจัดการความรูจะตองรูวาความ
รูอยูที่ไหนในและจะสรางความรูทําไดอยางไร ความรูที่อยูในองคกร รอยละ 50 เปนความรูที่อยูในตัวของ
บุคลากรในองคกร รอยละ 30 เปนเอกสารที่เปนกระดาษ บทความ หนังสือ รอยละ 20 เปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่อยูในระบบสารสนเทศ จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาความรูสวนใหญจะอยูในตัวบุคลากร
ในองคกร นักจัดการความรูจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะนําความรูที่ฝงอยูในตนออกมาสูภายนอก ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวเรียกวาการแลกเปลี่ยนความรู แตความรูที่ฝงอยูในตนจําเปนตองผสมผสานกับความรู
ภายนอกโดยการแปลขอมูลเปนบทความ หนังสือ และนําไปเผยแพรอยางสาธารณะใหทุกคนสามารถเขาถึง
และนําความรูนั้นมาใชไดอยางงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช, 2545 ที่สะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจนวาการแลกเปล่ียนความรู เปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการจัดการความรู 
สอดคลองกับแนวคิดของดรักเกอร (Drucker, 1985) กระบวนการสรางความรูจําเปนตองมีปจจัยทีส่นับสนุน
ในการแลกเปล่ียนองคความรูอยางเปนองครวม (Beckman, 1997) โดยการนําความรูที่ซอนในตน (Tacit 
knowledge) ไปผสมกับความรูที่เปดเผย (Explicit knowledge) (Nonaka, 2003) การจัดการความรูจะ
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ชวยทําใหความรูเกาไดรับการพัฒนาและนํามาใชเพื่อนวัตกรรมใหมๆ ทําใหองคความรูถูกยกระดับใหสูงขึ้น
กลายเปนทรัพยากรที่มีคุณคา แทนที่ไดยาก (Barney, 1995) ซึ่งในยุคที่เศรษฐกิจฐานความรูตองใชความรู
และความคิดสรางสรรคเปนฐานทรัพยากร (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2551)  
 จากความเปนมาและปญหาดังกลาวพบวาผูประกอบการทางสังคมยังขาดการจัดการความรู
อยางเปนระบบ ขาดความเชื่อมโยงในดานเครือขาย ขาดการจัดการระบบสารสนเทศของแหลงความรูอยาง
เปนระบบ ขาดการนําความรูออกมาใช ทําใหผูวิจัยตองการที่จะศึกษาและพัฒนาสังเคราะหรูปแบบการ
จัดการความรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนา สรางความตะหนักความสําคัญของการจัดการความรู ให
ผูประกอบการทางสังคม และเปนการนําเสนอรูปแบบใหหนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานกิจการเพื่อสังคม อาทิ สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.) นํารูปแบบการจัดการความรู
ไปใชและหาแนวทางในการประสานนโยบาย แผนงานเพ่ือการพัฒนาผูประกอบการทางสังคม การสราง
ความแข็มแข็งของเครือขายผูประกอบการทางสังคม และการกําหนดแผนงานในระดับชาติ อยางเปน
รูปธรรม 

 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของของกิจการเพื่อสังคม 

 
 

 1. สภาพปจจุบันและความตองการของรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมมี
ลักษณะเปนอยางไร ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 

 2. รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมมีองคประกอบและขั้นตอนอะไรบาง 
 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมสามารถเพิ่มทักษะในการ

จัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมไดอยางไรบาง 
  4. รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมมีความเหมาะสมความเปนไปไดในทาง
ปฎิบัติหรือไม 
 

 
  1 (Research: R1)  (Analysis) 
                  ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลักประชากรกลุมตัวอยางตอบ 
แบบสอบถามเชิงสํารวจสภาพปจจุบันและความตองการในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
  ประชากร ประชากรที่ใชในงานวิจัย ไดแกผูประกอบการทางสังคมที่ขึ้นทะเบียน 
กับสํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงตุลาคม 
2557 จํานวน 210 คน (สํานักงานสรางเสริมกจิการเพื่อสังคมแหงชาต,ิ 2556) 

1. กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิัยนีไ้ดแกการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability  
sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน  
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(Krejcie & Morgan, 1970) ไดจํานวน 136 คน   
  2.   การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับกจิการเพื่อสังคม การจดัการความรู ในระดับปฎิบัติการ
และระดับนโยบาย โดยใชแบบสัมภาษณสอบถามกึ่งโครงสราง (Semi-instruction questions) จํานวน 9 
คน โดยตั้งเกณฑดังน้ี 
   2.1 ผูบริหารหรอืนักจัดการความรูในภาคเอกชนที่ทํางานมาไมนอยกวา 5 ป 
 2.2 นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการจดัการความรูทีท่ํางานมาไมนอยกวา 5 ป  
 2.3 ผูอํานวนการหรอืผูแทน สํานักงานสรางเสรมิกิจการเพือ่สังคมแหงชาติ  
สถาบันสงเสริมการจดัการความรูเพื่อสังคม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
  2 (Development: D1)  (Design) 
 กลุมผูเชี่ยวชาญ ที่รับรองรูปแบบ 5 คนโดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามและคําถาม
ปลายเปดโดยตั้งเกณฑผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

1. ผูบริหารหรือนักจัดการความรูในภาคเอกชนที่ทํางานมาไมนอยกวา 5 ป 
2. นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูที่ทํางานมาไมนอยกวา 5 ป  
3. ผูอํานวยการหรือผูแทน สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.)  

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  3 (Research: R2)  (Implementation) 

 กลุมทดลองที่ใชในการศึกษาจํานวน 22 คน โดยตั้งเกณฑผูเขารวมทดลองดังนี้ 
  1. มีประสบการณในการเปนผูประกอบการทางสังคมมาแลว 1 ปขึ้นไป 
  2. สามารถเขารวมทดลองการใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
สังคมเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  
  3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายกิจการเพื่อสังคม (Cops) 
  4 (Development: D2)  (Evaluation) 
  กลุมเปาหมายไดแก กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จํานวน 20 คน โดยตั้งเกณฑ
ผูเขารวมสัมมนาวิชาการดังนี้  

1. ผูเชี่ยวชาญระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในกิจการเพื่อสังคม เครือขาย 
ผูประกอบการทางสังคม และเครือขายผูที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจํานวน 10 คน 

    2. ผูเชี่ยวชาญระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในเรื่องรูปแบบการจัดการความรู  
การจดัการความรู และสังคมแหงการเรียนรูจํานวน 10 คน 
   

 งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหรปูเเบบการจดัการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิง 
ประจักษในบริบทของประเทศไทยโดยผูวิจัยไดทบทวนเนื้อหา แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ กิจการ
เพื่อสังคม ผูประกอบการทางสังคม รูปแบบการจัดการความรู รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ 
ที่เกี่ยวของระหวางป 2548-2558 ไดแก เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาองคกรหรือ
หนวยงานสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเปนเอกสารระหวางป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สํานักงานสงเสริม การ
จัดการความรูสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม (สคส.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ องคกรหรือหนวยงานในโครงการของ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และ  สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (สบร.) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

1.  
ผูวิจัยศึกษาการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมการศึกษาเชิง 

ประจักษในบริบทของประเทศไทยใน 6 ภูมิภาคในประเทศไทยที่ไดขึ้นทะเบียนไดแก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต (สถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม, 2557) 

2.  
2.1 ตัวแปรตน (Independent variable) ไดแก รูปแบบการจัดการความรูของ 

กิจการเพื่อสังคม 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก  

2.2.1  ความรู (Knowledge) ในของการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
2.2.2 ทักษะ (Skill) ในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
2.2.3 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอรูปแบบการจัดการความรูของ 

กิจการเพื่อสังคม  
3.  

 เริ่มตนการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

 
1.  ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอนโดย 

นําพญัชณะภาษาอังกฤษตัวแรกมากําหนดเปนชื่อรูปแบบวาแวคซีน VACSIN Modelโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. การสรางพฤติกรรมจติอาสา (V=Volunteering Behavior) 2. เจตคติในการแบงปนความรู (A=Attitude 
of Sharing) 3. กระบวนจัดการความรู (C=Cycle of Knowledge) ไดแก การสรางความรู (Create) การ
จัดเก็บความรู (Storing) การแบงปนความรู (Distribution) และ การใชความรู (Utilization) 4. กิจการเพื่อ
สังคม (S=Social Enterprise) 5. นวัตกรรมสังคม (I=Social Innovation) 6. เครือขายผูประกอบการทาง
สังคม (N=Social Networking) โดยแสดงความสัมพันธของรูปแบบ หลักการ องคประกอบ และเงื่อนไขการ
ใชรูปแบบอยางเปนแบบแผน เพื่อใหงายตอความเขาใจและชัดเจน 

1.1 การสรางพฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมของผูประกอบการทางสังคมที่  
อุทิศแรงกาย แรงใจในการกระทําเพื่อใหสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยไมหวังผลตอบแทนที่เปนดานตัวเงิน
และชื่อเสียง 

1.2 เจตคติในการแบงปนความรู หมายถึง ความคิดที่เปนเชิงบวกของผูประกอบการ 
ทางสังคมในการแกปญหาทางสังคมโดยใชความรูที่มีในตนเปดเผยใหผูอื่นรับรู 

1.3 การสรางความรู หมายถึง กระบวนการสรางความรูระหวางผูประกอบการทาง 
สังคมและผูเชี่ยวชาญในการถายโอนความรูที่เปน ความรูภายในตนเชน ภูมิปญญา และประสบการณ 
ออกมาเปนความรูที่เปดเผยในผูอื่นนําไปใชได 

1.4 การจัดเก็บความรู หมายถึง การเก็บขอมูลของผูประกอบการทางสังคมในระบบ 
สารสนเทศ เชน การถายทอด ความรูผานบทความ การเขียนหนังสือ เอกสารเผยแพรและแผนปายความรูที่
ผูประกอบการทางสังคมไปหาความรูได เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชน 

1.5 การแบงปนความรู หมายถึง วิธีการที่ผูประกอบการทางสังคมนําความรูออกไปใช  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ความรูที่ฝงลึกและความรูที่เปดเผย 

1.6 การใชความรู หมายถึง การสนับสนุนผูประกอบการทางสังคมใหนําความรูไปใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

เพื่อเพิ่มพูลศักยภาพ เชื่อมโยงเครือขาย กิจการเพื่อสังคม 
2.  (Learning process) หมายถึง กระบวนการสรางความรูของ 

ผูประกอบการทางสังคมโดยผูวิจัยเลือกแนวคิดเรื่องวัฏจักรความรู (SECI) ตามแนวคิดของ Nanoka 
Takeuchi (1995) แบงเปน 4 ดานดังนี้คือ  

2.1 ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การนําความรูฝงในตนออกมาเปนความรูที่ 
ชัดแจง เชน การแลกเปล่ียนประสบการณจากการบอกตอจากบุคคลสูบุคคล 

2.2 การปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization) การนําความรูฝงในตนเปนความรู 
ที่ชัดเจน โดยการใชตัวแบบ 

2.3 การผสมผสาน (Combination) การสรางความรูแบบชัดแจงใหเปนความรูแบบ 
ฝงในตน โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติ ศึกษาจากความรูที่ไดเขียนไวในหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะใหสูงขึ้น 
 2.4 การปรับเปล่ียนสูภายใน (Internalization) การสรางความรูแบบชัดแจงใหเปน
ความรูแบบชัดแจง โดยการรวมบูรณาการองคกรความรู หรือสังเคราะหความรูที่มีอยู เพื่อใหเกิดองคความรู 

 3.    (Social Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมจิต
อาสาเริ่มทําธุรกิจโดยเริ่มตนจากการนําโจทยของสังคมเปนวัตถุประสงค โดยเปาหมายหลักคือการลดปญหา
ของสังคมและส่ิงแวดลอม ยกตัวอยางเชน ธนาคารกรามีน ที่ริเริ่มโดยมูฮัมหมัด ยูนูส ซึ่งธนาคารดังกลาวมี
ลักษณะการดําเนินงานโดยเกิดจากการประยุกตใชระบบสินเชื่อรายยอย หรือ Micro credit เขากับการ
แกไขปญหาความยากจนในประเทศบังกลาเทศ ความแตกตางระหวางวิธีการดําเนินงานแบบธนาคารกรามีน
และธนาคารพาณิชยทั่วไปก็คือ รูปแบบการปลอยกูและกลุมเปาหมายของธนาคาร โดยที่ธนาคารกรามีนใช
การปลอยสินเชื่อรายยอยใหกับผูกูที่เปนกลุมคนยากจนโดยไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งกลุมคนเหลานี้
โดยสวนใหญจะไมสามารถขอกูจากธนาคารพาณิชยทั่วไปได เนื่องจากไมมีหลักทรัพยในการคํ้าประกัน 
แนวทางของธนาคารกรามีนจึงนับไดวาเปนนวัตกรรมทางสังคมที่ชวยรังสรรคใหเกิดการแกไขปญหาความ
ยากจนทั้งระบบอยางมีพลวัต คือ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบังกลาเทศที่ไดรับการยอมรับวา
ยากจนติดอันดับโลกใหพนเสนความยากจนโดยไมตองกลับเขาไปสูวงจรของความยากจนอีก 

 4.   (Volunteering Behavior) หมายถึง ผูประกอบกิจการการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผการเสียสละเวลา ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย สติปญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน หมายรวมถึงกิจกรรมที่เคยกระทํามาแลว และกําลังจะเขารวมในอนาคต หรือเปนจิตใจที่
มีความสุขเมื่อไดทําความดีไดชวยเหลือผูอื่นและสังคม เพื่อใหผูอื่นมีความสุขดวยความสมัครใจ และไมหวัง
ผลตอบแทนการเขารวมกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน การมีสํานึกของบุคคลที่มีตอสวนรวม เอาใจใส
ปองกันแกไขปญหาสังคม โดยกระทําดวยความสมัครใจ ไมใชภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ทั้งนี้สามารถแยก
องคประกอบของจิตอาสาไดเปน 3 องคประกอบ 1. การเต็มใจชวยเหลือผูอื่นอยางไมหวังผลตอบแทน 2. 
การเสียสละตอสังคม และ 3. ความมุงมั่นพัฒนาเพื่อใหสังคมดีกวา 

 5.   (Self – awareness) หมายถึง การที่ผูประกอบการทาง
สังคมประเมินความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ความสามารถท่ีจะจัดการและ
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมจิตอาสาใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด มีความพยายาม มุงมั่น กลา
เผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึน้ในระหวางดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา จัดการอุปสรรคตางๆ ไดดวยตนเองได พรอมที่
เรียนรูประสบการณใหมที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา แมจะรูสึกวาเปนส่ิงที่ยากหรือทาทาย
ความสามารถโดยไมยอมแพไปงายๆ มีแบบแผนความคิดที่จะขัดขวางหรือใหกําลังใจตนเองในแสดง
พฤติกรรมจิตอาสา 
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 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย โดยไดศึกษาแนวคิดสําคัญคือรูปแบบของ 
Keeves (1988); Smith (1990) ใชรูปแบบเชิงขอความ (Semantic model) สวนการกําหนดองคประกอบ
รูปแบบในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคการและการบริหารการจัดการ ที่ไดสังเคราะห
รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิด เชิ งระบบ  (System Approach) กับห ลักการบริหารตามสถานการณ 
(Contingency Approach) และองคประกอบตามรูปแบบของ Brown & Moberg (1980)  ประกอบดวย 
1. สภาพแวดลอม (Environment) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. โครงสราง (Structure) และ 4. 
กระบวนการจัดการ (Management process) โดยใช แนวคิดการทดสอบและประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
Elliot W. Eisner (2000) 
 แนวคิดที่สําคัญที่ผูวิจัยไดศึกษาคือ แนวคิดเรื่องการเปนผูประกอบการทางสังคมของ Dees 
(1998); Bornstein (2008); และ Brooks (2009) การสรางพฤติกรรมจิตอาสา (Volunteering Behavior 
Capacity) ตามแนวคิด Baron and Byrne (2000); พระไพศาล วิสาโล (2550), เจตคติในการแบงปน
ความรู (Attitude of Sharing Knowledge) ตามแนวคิด Ed Diener (1999) ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเห็น
คุณคาในตนเอง (Maslow, 1970) และรูปแบบกระบวนจัดการความรู (Knowledge Cycle) ของ Peter F. 
Drucker (1999) ไดแก การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู (Knowledge 
Storing) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ การใชความรู (Knowledge Utilization) และ
แนวคิดเรื่องวัฏจักรความรู (SECI) ตามแนวคิดของ Nanoka Takeuchi (1995) ปฏิสัมพันธทางสังคม 
(Socialization) การปรับเปล่ียนสูภายนอก  (Externalization) การผสมผสาน (Combination) การ
ปรับเปล่ียนสูภายใน (Internalization)  
 จากแนวคิดทั้งหมดที่กลาวนําไปสูการวิจัยและพัฒนารูปแบบเรื่องการศึกษาเชิงประจักษเพื่อ
สังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมที่เปนจุดประสงคหลักของการวิจัยในครั้งนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิง 
               ประจักษในบริบทของประเทศไทย 

 
รูปแบบการจัดการความรูของ (Keeves, 1988) 
รูปแบบการจัดการความรูของ (Smith, 1990) 
การสังเคราะหรูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ  
(Brown & Moberg, 1980) สภาพสิ่งแวดลอม, 
เทคโนโลยี, โครงสราง และ กระบวนการจัดการ 
แนวคิดการทดสอบและประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
(Elliot W. Eisner, 2000) 

  
1.แนวคิดเร่ืองกิจการเพื่อสังคม (Dees, 1998); 
(Bornstein, 2008) และ (Brooks, 2009) 
2.แนวคิดเร่ืองการสรางพฤติกรรมจิตอาสา 
(Volunteering Behavior); (Baron & Byrne, 
2000); (พระไพศาล วิสาโล, 2550); (Simpson, 
2004) และ (ชาย โพธิสิตา, 2540) 
3.พฤติกรรมจิตอาสา (Bloom, 1998); (Nemitz 
& Bean, 1998) และ (Gardner, 1999) 
4.เจตคติในการแบงปนความรู ((Ed Diener, 
1999); (Birzea, 2000) และ Weber, 2002) 
5.ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
(Self – awareness) (Maslow, 1970) 
6.แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฎิบัติ (COPs) 
วิจารณ พานิช, 2553)  
7.นวัตกรรมการจัดการ (Johannessen, 1999)

 
1.รูปแบบกระบวนจัดการความรู (Knowledge 
Cycle) ของ Peter F. Drucker (1999) ไดแก  
การสรางความรู (Knowledge Creation)  
การจัดเก็บความรู (Knowledge Storing)  
การแบงปนความรู (Knowledge Sharing)  
การใชความรู (Knowledge Utilization) 
2.แนวคิดเร่ืองวัฏจักรความรู (SECI) ตามแนวคิด
ของ Nanoka Takeuchi (1995) ไดแก 
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization)  
การปรับเปลี่ยนสูภายนอก (Externalization)  
การผสมผสาน (Combination)  
การปรับเปลี่ยนสูภายใน (Internalization) 

 (R&D) 

 4  
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู  
3. เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดการความรู  
4. เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 

 
1.วิเคราะหสภาพปจจุบัน 
2.พัฒนารูปแบบและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
3.ทดลองใชรูปแบบและสะทอนการเรียนรู 
4.ปรับปรุงและประเมินรูปแบบ 

ความรูในการจัดการความรู 

ทักษะในการจัดการความรู 

ความพึงพอใจตอรูปแบบ 

รูปเเบบการจดัการความรูของ
กิจการเพือ่สังคมการศึกษา 
เชิงประจกัษ 

ในบริบทของประเทศไทย 
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 1. รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่นําเสนอสามารถนําไปกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (สพช.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหกับกิจการเพื่อสังคม และพัฒนาศักยภาพกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให
ความการจัดการความรูมาใชอยางเกิดประโยชนในดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 2. ไดนํารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมไปใชในกิจการเพื่อสังคมในระยะ
เริ่มตนใหสามารถขยายกิจการมุงลดปญหาประเด็นสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
 3. การขยายเครือขายการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมไปในภาคตางๆ โดยการนํา
รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่ไดไปพัฒนา ทักษะการจัดการความรูใหผูประสานงานใน
ภาคตางๆ สวนภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ใหสอดรับการพัฒนาในระดับประเทศ 
 4. การสรางความตระหนักรูและพฤติกรรมจิตอาสาของผูประกอบการทางสังคมที่สงผลให
เกิดการรับรูตอผูบริโภคในดานคุณคาและสนับสนุนการซ้ือสินคา บริการ ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
ไทย 
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   การวิจัยเรื่องการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษใน
บริบทของประเทศไทย มีความมุงหมายเพื่อการศึกษาแนวคิด และทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู 
  2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

3. แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมและผูประกอบการทางสังคม 
4. แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสา 
5. แนวคิดเกี่ยบกับการตระหนักรู 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
7. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ 
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  
ทฤษฎีความรูในเชิงปรัชญา เปนเรื่องของญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเกี่ยวของกับการกําเนิดของ

ความรู โครงสรางความรู วิธีการของความรูและความเที่ยงตรงถูกตองของความรูความรูในเชิงญาณวิทยาจึงไมมีโครง
รางเชิงวัตถุ ซึ่งเปนการยากที่จะนํา ตัวความรูไปจัดการ ตางกับความรูในเชิงเทคโนโลยีที่มองความรูเปนขอเท็จจริง 
ในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลทางคณติศาสตรได เชน ความรูที่อยูในรปูของสูตร สมการ กฎ ทฤษฎี กระบวนการ 
และ คําอธิบายใหเกดิความเขาใจ ดังน้ันตามแนวทางนี้ ความรูจึงสามารถนําไปจัดการไดความรูมีอยูทั่วไปทั้งในสวนที่
ฝงอยูในตัวคนและอยูภายนอกตัวคน ในสวนที่อยูภายนอกตัวคนซึ่งไดมีการบันทึกเก็บไวในหนวยบันทึกความรูใน
รูปแบบตางๆ เชน คูมือ ตํารา หรือ แฝงอยูในองคกร ตัวบุคคลากร วัฒนธรรมองคกร ตัวผลิตภัณฑ และกระบวนการ
ทํางานและการเรียนรู ซึ่งความรูเหลานี้จะมีคุณคาตอองคกรก็ตอเมื่อถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอบุคคล สถาบัน 
และ สังคม นอกเหนือจากการเปนนามธรรม ในบรรดาปจจัยที่จําเปนสําหรับการพัฒนานั้น ความรูทั้งในสวนที่เปน
ของปจเจกบุคคล ที่หลอหลอมจากประสบการณ การลองผิดลองถูก และของสถาบัน ที่ถือปฎิบัติ ถือเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง และนับเปนส่ิงที่ทดแทนไดยากในสังคมการแข็งขันที่ไดเปรียบ (Compettitive advantage) 
ทดแทนและหาไดยาก การบริหารจัดการความรูที่ดียอมทําใหบุคคล สถาบัน และ สังคม ไดรับประโยชนจากความรู
อยางเต็มที ่และในการทีจ่ะบริหารจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพนั้นจาํเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองรูและเขาใจในธรรมชาติ
ของความรู ดังน้ี 
 1.1  
        มีผูใหความหมายของความรูไวดังนี้  

 ความรู คือ ขอเท็จจริงและความเชื่อที่บุคคลไดรับจากการศึกษา และถายทอด การบอกเลาจาก 
ประสบการณ (Schumpeter, 1934) 

ความรู คือ ความจริงที่เกิดจากการเชื่อมรอยความรูที่สอดคลองสัมพันธกัน (Spinnello, 1988) 
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 ความรู คือ ความสามารถท่ีนํา ไปสูการกระทํา ที่มีประสิทธิภาพ (Senge, 1990) 
 ความรู คือ สารสนเทศที่ไดผานการประมวลผลแลวอยางมีความเขาใจ เพื่อนํามาใชในการ 
    ตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Cooper, 2001) 
 ความรู คือ สารสนเทศที่เปล่ียนแปลงบางสิ่งบางอยางไปสูการปฏิบัติ หรือ การทํา ใหคนหรือ

องคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Drucker, 1999) 
 ความรู คือ กรอบของการผสมผสานกันของประสบการณ คานิยม บริบทสารสนเทศและ การรู

แจงที่ช่ําชอง ทําใหเกิดกรอบงานสําหรับการประเมินคา และ การประสานประสบการณกับสารสนเทศใหมๆ ส่ิง
เหลานี้เกิดขึ้นและถูกนํา ไปใชในจิตใจของผูที่รู (Davenprot and Prusak, 1998) 
  จากความหมายของความรู ที่ไดกลาวมาช้ีใหเห็นวาความรู เปรียบเสมือนเปนขอเท็จจริง 
ประสบการณ คานิยมที่ตรวจสอบได วัดได มีความสัมพันธ มีคุณคา มีการเก็บสะสมและถายทอด นําไปปฎิบัติใชจริง
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความรูคือขอเท็จจริง ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ กระบวนการ และ ขอมูลสารสนเทศที่
ผนวกดวยความเขาใจอันเกิดจาก การเปรียบเทียบ การตีความ วินิจฉัย และการตรวจสอบผลกระทบ ซึ่งทํา ใหเกิด
คุณคาสูงและพรอมที่จะนํา ไปประยุกตสูการตัดสินใจและการปฏิบัติผูวิจัยไดใชพื้นฐานและเปนนิยามการวิจัยครั้งนี้ 
 1.2  (Knowledge) 
         เพื่อใหเห็นมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการความรู และการพัฒนาตัวบงชี้
เพื่อนําไปใชในการสรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู นอกจากจะไดทราบถึงทิศทางและ
ขอบเขตของการศึกษาเรื่องการจัดการความรูที่เปนอยูในปจจุบันแลว ก็ควรที่จะทําความเขาใจในเรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับความรู วาดวยเรื่องของ ความหมาย ประเภท ระดับ และปฏิสัมพันธหรือการสรางความรู เพื่อทําใหการ
ตีความและสรุปผลงานวิจัยมีความถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  
   ความรู คืออะไร การที่จะใหคํานิยามหรือความหมายของความรูวาควรที่จะมีความหมายอยางไร
นั้น ก็จะขึ้นอยูกับพื้นฐานความคิด การศึกษา วิชาชีพและมุมมองของผูรูแตละคน ซึ่งก็มักจะมีลักษณะของ
ความหมายที่แตกตางกันออกไปในบางสวน และมีลักษณะที่คลายคลึงกันในบางสวนดวย (Clarke, Thomas & 
Clege, Stewart, 1998) เปนองคประกอบประกอบของกระบวนการรับรู อันไดแก ตัวความรู(Knowledge) ผูรู 
(Knower) และส่ิงที่ถูกรู (Known) สามารถรับรูไดทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ สําหรับนักวิชาการดานการจัดการ
ความรูที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับในสังคมไทยก็คือ วิจารณ พานิช (2545) ไดใหความหมายของความรูไวอยาง
หลากหลายแนวคิด เชน ความรู คือ ส่ิงที่เมื่อนําไปใชจะไมหมด หรือสึกหรอแตจะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรู 
คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งเปนส่ิงที่คาดเดาไมไดเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้นและขึ้นอยูกับ
บริบท และการกระตุนใหเกิดโดยความตองการ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใหความหมายของคําวา “ความรู” ของนักวิชาการหลาย
ทาน ทําใหพบวา การใหความหมายของความรูจะมีลักษณะที่แตกตางกันไป แตเมื่อพิจารณาในจุดของการเนนของ
ความหมาย ก็สามารถที่จะสรุปจุดเนนของการใหความหมายในมิติตางๆ ได 3 มิติ คือ 
  มิติที่ 1 ความสามารถของขอมูลการใหความหมายของคําวา ความรู ที่พบจากการทบทวน
วรรณกรรม คือ การเนนไปที่ความสําคัญ คุณคา และคุณภาพของขอมูล ทําใหเกิดการพัฒนาความรู อาทิ Clarke & 
Clege (1998) ไดใหความหมายวา ความรู คือ ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน องคการสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนได ก็ตอเมื่อไดรบัการสนับสนุนจากผูนําในการสงเสริมใหบุคลากรสามารถใชศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ
ความคิด สัญชาตญาณ และความเชี่ยวชาญของตน ความรู เกิดจากการพัฒนาของขอมูล และสารสนเทศ โดยการ
จัดการความรูเปรียบเสมือนการสรางคลังสารสนเทศ สวนรูปแบบการจัดหา และสังเคราะหความรูจะขึ้นอยูกับการ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขอมูล และสารสนเทศ แหลงขอมูลเปรียบเสมือนวัตถุของความรู และการ
จัดการความรูที่มีประสิทธิผลจะตองเขาใจถึงแหลงขอมูล ก็สอดคลองกับแนวคิดของ Bhatt (2001) ที่ใหแนวคิดวา 
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ความรู คือ สารสนเทศที่มีคุณคาคุณประโยชน (Meaningful Information) ซึ่งจะแตกตางจากขอมูล และสารสนเทศ
ทั่วไป นอกจากนี้ Devenport & Prusak (1998) ยังไดใหทัศนะวา ความรู เปนสวนผสมของกรอบประสบการณ 
คุณคา ขอมูลและสารสนเทศ และจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันขององคการ  
  มิติที่ 2 ความสามารถของบุคคลการใหความหมายของความรู ในมิติที่ 2 จะมุงเนน และให
ความสําคัญในเรื่องของตัวบุคคล อาทิ Clarke & Clege (1998) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของความรูในทํานอง
เดียวกันวา ความรู เปนผลที่ไดจากภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีอยูในตัวคน และพนักงานในองคการทั้งหมด และถือ
เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จความรูที่แตละคนมี คือ ความรูรอบตัว และความรูใน
แตละสาขาวิชาชีพ ก็สอดคลองกับ Nonaka (1995) ที่ไดใหแนวคิดวา ความที่จะสามารถสรางขึ้นใหมไดจะเริ่มจาก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและมีการเรียนรูอยูเสมอ ดังนั้น หากทําใหความรูเฉพาะบุคคลสามารถท่ีจะสงตอไป
ใหบุคคลอื่น และสามารถที่จะมีการแลกเปล่ียนความรูกันไดจะทําใหเกิดคุณคาสําหรับองคการ องคการจึง
จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางสรรคกิจกรรมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอในทุก
ระดับขององคการ บางครั้งความรูอาจจะเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ หรือไมไดคาดการณมากอนก็ได (วิจารณ พานิช, 
2545) นอกจากนี้ Little et al. (2002) และ Nonaka (1995) ก็สะทอนแนวคิดในเรื่องของการใหความหมายของ
ความรู ที่เนนไปที่ตัวบุคคลเชนกัน โดยสรุปวา ความรู เปนพลวัต เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางบุคคล
กับบุคคล หรือบุคคลกับองคการ โดยการแลกเปลี่ยนความรูที่ฝงั ลึกในคน (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง
หรือความรูเปดเผย (Explicit Knowledge) รูปแบบตางๆ ภายใตเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอกับการพัฒนา
ความรูของบุคคลในองคการ 
  มิติที่ 3 ความสามารถขององคการการใหความหมายของคําวา ความรู ในมิติที่ 3 ที่ผูวิจัยได
สังเคราะหและทบทวนวรรณกรรมตาง  ๆก็คือ การเนนความสําคัญไปที่ความสามารถขององคการ Andrew (2001) ได
ใหแนวคิดที่สอดคลองกันวา ความรู เปนทรัพยสินที่มีคา และมีความสําคัญตอองคการอยางยิ่ง โดยองคการจะตองมี
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของความรู โดยองคการที่มีประสิทธิภาพจะชวยทําใหเกิดการพัฒนาความรู การ
จัดการความรูที่มีประสิทธิภาพจะชวยสรางกําไรและคุณคาใหแกองคการ Nonaka (1995) ก็นับวาเปนนักวิชาการ
ทางดานการจัดการความรูที่ใหความหมายของความรู โดยมุงความสําคัญไปที่ตัวบุคคล และองคการ โดยเนนวา 
ความรู จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการจะตองใหความสําคัญกับบุคคลในองคการ และตองใหความสําคัญกับการจัด
กิจกรรมที่สรางสรรคในการจัดการความรูอยางตอเนื่องดวยจากการพิจารณาความหมายของคําวา ความรู จาก
วรรณกรรมตางๆ และการสังเคราะหดังที่ไดนําเสนอขางตน ทําใหสามารถสรุปความหมายในแนวคิดของผูวิจัยไดวา 
ความรู หมายถึง ทรัพยสินที่มีคุณคาเกิดขึ้นจากการเรียนรู และความเขาใจในส่ิงที่เรียนรูของบุคคล บนพื้นฐานของ
ประสบการณความเชื่อ คานิยม และขอมูลสารสนเทศที่มี ความรูใหมจะเกิดขึ้นจากการแลกเปล่ียนความรูระหวาง
บุคคลกับบุคคลทั้งทางตรงและทางออม ในบริบทของหนวยงานหรือธุรกิจ องคการถือเปนสวนสําคัญในการมีสวน
ชวยสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดความรู หรือสรางความรูใหมไดเปนอยางดี โดยผานวิสัยทัศน และการจัดการที่เห็น
หรือตระหนักในคุณคาของความรูที่มีตอการพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

1.3  
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจําแนก หรือแบงประเภทของความรู ของนักวิชาการดาน 

การจัดการความรูที่มีชื่อเสียง ไดแก Beckman (1997), Davenport & Prusak (1998), Liebowitz (1998), Nonaka 
& Takeuchi (2001), Hendriks (2001), Grundstein (2001), Little et. el. (2002), Quintas (2002) และ วิจารณ 
พานิช (2545) สามารถสรุปการแบงประเภทของความรูไดดังนี้  
  1.3.1 ความรูที่ไมเปนทางการหรือความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) ความรูที่ไมเปน
ทางการหรือความรูโดยนัยนั้น เปนความรูที่มีลักษณะซอนเรนหรือแฝงอยูในตัวบุคคล (Uncodified or Embodied 
Knowledge) มีลักษณะเปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่พัฒนามาจากประสบการณ ความเช่ือ 
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คานิยม ความชํานาญ ตลอดจนความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความรูประเภทนี้ถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําให
การทํางานประสบความสําเร็จ เนื่องจากเปนความรูที่มีลักษณะเปนทักษะเชิงเทคนิค ตัวอยางความรูประเภทน้ี เชน 
การที่ชางซอมเครื่องยนตสามารถฟงเสียงเครื่องยนตก็สามารถรูขอบกพรองในการทํางานของเครื่องยนตได พอครัวที่
สามารถทําอาหารใหมีรสชาติอรอย ความสามารถในการเลนกีฬาของนักกีฬา หรือศิลปนที่มีความสามารถในเชิง
ศิลปะในดานตาง ๆ เปนตน ความรูประเภทน้ี ไมสามารถที่จะถายทอดดวยการเขียนเปนตําราใหเรียนรูและศึกษาได 
แตจะตองใชการถายทอดความรูจากการสังเกต การเลียนแบบการฝกปฏิบัติ และพัฒนาความสามารถไดดวยการ
ฝกฝนทักษะ และพรสวรรค (Rodan, 2002) 
  1.3.2 ความรูที่เปนทางการหรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ความรูที่เปนทางการหรือ
ความรูชัดแจง เปนความรูที่มีการบันทึกไวอยางชัดเจน(Codified Knowledge) เปนลายลักษณอักษร หรือใชระบบ
สัญลักษณ โดยผานส่ือชนิดตาง ๆ เชนเอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อใหสามารถส่ือสาร และ
เผยแพรไดอยางสะดวกความรูประเภทนี้จะถูกถายทอดไดดวยการอานและการศึกษาดวยตนเองจากส่ือตาง ๆ ที่ได
กลาวขางตนโดยความรูที่เปนทางการน้ียังสามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 1) Object-based หมายถึง ความรูที่เกิด
จากการสรางขึ้นมา เชน ผลิตภัณฑ สูตรวิทยาศาสตร สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องมือ เปนตน 2) Rule-
Based หมายถึง ความรูที่เกิดจากการปฏิบัติเปนประจําจนกลายเปนกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาเปนตน โดยมีการ
รับรูและถือปฏิบัติในองคการหรือสังคม ซึ่งความรูลักษณะนี้ วิจารณ พานิช (2545) เรียกวา ความรูที่แฝงอยูใน
องคการ (Embedded Knowledge) 3) ความรูที่เกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) เปนความรูที่เกิดจาก
ศรัทธา หรือความเช่ือที่ทําใหกลายเปนความจริง เปนความรูที่ขึ้นอยูกับประสบการณ การเฝาสังเกต การสะทอนผล
กลับของตัวความรู และของสภาพแวดลอมองคการหรือสังคมที่พัฒนามาเปนระยะเวลานานและมีความตอเนื่อง จะ
พัฒนาความเชื่อรวมกันในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม หรือธรรมชาติขององคการหรือสังคมน้ัน ๆนอกจากน้ีการแบง
ประเภทของความรู ก็ยังมีอีกหลายแนวคิด แตสําหรับแนวคิดที่ไดมีการ 
  สรุปนําเสนอขางตน ถือวาเปนแนวคิดที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาใน
เรื่องการจัดการความรูไดมีการแบงประเภทของความรูในหลายรูปแบบ เชน ความรูเชิงวัตถุวิสัย (Objective 
Knowledge) หมายถึง ความรูที่จากเหตุผล หรือประสบการณที่สามารถอธิบาย หรือทดสอบใหผูอื่นรับรูไดอยางที่
ตนรูเชนกัน ความรูเชิงจิตวิสัย (Subjective Knowledge) หมายถึง ความรูที่จากการประสบดวยตนเอง และตนไม
สามารถที่จะอธิบายหรือทดสอบใหผูอื่นรับรูไดอยางที่ตนรูได ความรูเชิงประจักษ หรือความรูเชิงประสบการณ 
(Empirical Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณและขอมูลจรงิที่เกิดขึ้น เปนตน Rowley (2002) ไดศึกษา
เกี่ยวกับความรูที่ถูกสรางขึ้นมา จากขอมูลและความรูของบุคคลที่มีอิทธิพลตอกันในองคการวาจะจําแนกความรูใน
การปฏิบัติงานไดอยางไร ผลการศึกษาไดมีการจําแนกประเภทของความรูเปน 4 ประเภท คือ 1) ความรูเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ที่มีพื้นฐานมาจากการเรียนรู การอบรมทางวิชาชีพ และ
ประสบการณเฉพาะบุคคล 2) ความรูภายใน (Domain  Knowledge) เปนความรูที่กระบวนการปฏิบัติงานภายใน
องคการ เชน ระบบการผลิต ระบบการจัดการตาง  ๆในองคการ 3) ความรูทางสังคม (Social Knowledge) เปนความรู
ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางบุคคลและหรือระหวางกลุม 4) ความรูที่ถูกพัฒนาขึ้นในองคการ 
(Purposive Emergent Contextual Knowledge) หมายถึง ความรูที่ถูกพัฒนาขึ้นในองคการโดยบุคคลหรือกลุม 
ความรูประเภทน้ีจะตองเกิดจากการแบงปนความรู และการสรางความเขาใจในระดับทีมคอนขางสูง โดยจะเกิดการ
พัฒนาจากการผสมผสานความรูเชิงทฤษฎี ความรูภายใน และความรูทางสังคมดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับประเภทของความรู ทําใหในงานวิจัยนี้สามารถจําแนกประเภทของความรู เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้ความสามารถในการจัดการความรูของผูประกอบการที่มีนวัตกรรมตอไป ก็คือ 
ประเภทของความรูประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 1) ความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ถูกฝงอยูใน
ตัวคน และยากที่จะถายทอดใหบุคคลอื่นโดยผานส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือเทคโนโลยีตางๆ แตสามารถถายทอดไดดวยการ
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สังเกต ฝกปฏิบัติ ประกอบกับการมีพรสวรรคของผูรับการถายทอดความรู ความรูลักษณะนี้จะถูกเรียกวา ทักษะ ที่
ถูกพัฒนามากจากประสบการณ ความเชื่อ คานิยม และความคิดสรางสรรค 2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 
เปนความรูที่มีการบันทึกไวโดยผานระบบสัญลักษณ และสามารถถายทอดไดดวยการอาน หรือฟง เชน ความรูที่ถูก
บันทึกในลักษณะของ หนังสือ ตํารา รายงานบทความ หรือภาพยนต เปนตน 
  ระดับของความรู ความเขาใจเรื่องระดับของความรู จะชวยทําใหรูวา ความรูที่เกิดขึ้นในระดับ
ตางๆ นั้นจะนําไปใชประโยชนอยางไร และสะทอนในเห็นถึงความสามารถของบุคคลในการนําความรูไปใช จะชวยทํา
ใหเกิดความเขาใจและการแปลความหมายของงานวิจัยตางๆ ที่จะไดกลาวถึงในหัวขอตอๆ ไปจากการทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดระดับของความรู พบวา นักวิชาการทั้งหลายไดมีการกําหนดระดับของความรู
เปน 4 ระดับ ดังนี้ (วิจารณ พานิช, 2545) ระดับที่ 1: Know – what หมายถึง รูวาคืออะไร เปนความรูเชิงทฤษฎี
หรือหลักการ ที่เกิดจากการรับรูความรู (Cognitive Knowledge) โดยการอาน การฟง หรือการเห็น และมีการเก็บ
รวบรวมความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน โดยการมีความรูในระดับนี้ยังไมสะทอนถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในการทํางานระดับที่ 2: Know – how หมายถึง รูวิธีการหรือกลวิธี เปนความรูที่มีการ
ผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติภายใตสภาพแวดลอมหรือบริบทของการใชความรู การมีความรูใน
ระดับนี้จะสะทอนใหเห็นถึง การพัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้น (Advanced Skill) ความสามารถในการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ในรูปของเทคนิค ทักษะ และกลยุทธตางๆ ระดับที่ 3: Know – why หมายถึง รู
เหตุผล เปนความรู ในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุและผลไดวา การใชความรูอยางเขาใจ (System 
Understanding) วาทําไมความรูจึงใชไดผลในบริบทหนึ่ง และไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง ความรูระดับนี้สามารถที่จะ
พัฒนาไดบนพื้นฐานของการมีประสบการณในการแกไขปญหา และการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกับผูอื่น โดย
สามารถหย่ังรูและเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นดวยเหตุและผล ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ทํางานของตนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ระดับที่ 4: Care – why หมายถึง ใสใจกับเหตุผล เปนความรูในระดับ
คุณคา ความเชื่อและการสรางสรรค ที่มาจากตัวบุคคลเอง (Self-Motivate Creativity) จะเปนแรงขับมาจากภายใน
จิตใจและการปรับตัวในการสรางสรรคความรูใหม และตอยอดความรูเดิม เพื่อใชในการในกระทําส่ิงตางๆเมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณหรือปญหาใหบรรลุความสําเร็จ 
  จากการแบงระดับของความรูของ วิจารณ  พานิช (2548), Swan (2009) และ Collison & 
Parcell (2004) ที่ไดกลาวถึง พอที่จะสรุปไดวา การที่องคการจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ก็จะขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของบุคลากรในองคการ วามีความรูอยูในระดับใด การที่บุคลากรมีความรูในระดับที ่2 ถึง ระดับที่ 4 ก็จะ
สะทอนใหเห็นวา บุคลากรน้ันมีความรูประเภทแฝงในตัวตนมาก หากไดนําออกมาแลกเปล่ียนความรูกันในองคการ ก็
จะยิ่งทําใหองคการประสบความสําเร็จไดมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้เพราะความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) ถือเปน
ความรูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาผลงาน และนวัตกรรมขององคการไดเปนอยางดี (Cavusgil et al.,  2003; 
Plessis, 2007) 

1.4  
 ขอมูล สารสนเทศ และ ความรู มีความสัมพันธกันในลักษณะเปนวัฏจักรแบบเวียน 

บังเกิด วงจรอาจจะเริ่มตนที่จุดใดจุดหนึ่งก็ยอมได เชนอาจจะเริ่มตนที่ขอมูล เริ่มตนที่สารสนเทศหรือ เริ่มตนที่
ความรู ตามแนวคิดของสจวต (Stewart, 1997) 

 เสนทางของ ขอมูล สารสนเทศ และ ความรู จําแนกได 3 เสนทาง คือ 
 1.4.1 เสนทางที่ 1 ขอมูล -- สารสนเทศ --ความรู -- ขอมูล คือ วัฏจักรเริ่มตนที่ขอมูลเมื่อขอมูล

ผนวกดวยบริบทจะกลายเปนสารสนเทศ เมื่อสารสนเทศผนวกดวยความเขาใจจะกลายเปนความรู และเปนขอมูลเริ่ม
ในสถานการณใหมสําหรับพัฒนาเปนความรูใหม 
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 1.4.2 เสนทางที่ 2 สารสนเทศ – ความรู – ขอมูล -- สารสนเทศ คือ วัฏจักรเริ่มตนที่สารสนเทศ 
เมื่อสารสนเทศขอมูลผนวกดวยความเขาใจจะกลายเปนความรู ความรูที่ไดจะกลายเปนขอมูลในสถานการณใหม และ
เมื่อขอมูลนํามาผนวกกับบริบทก็จะกลายเปนสารสนเทศใหมตอไป 

 1.4.3 เสนทางที่ 3 ความรู – ขอมูล – สารสนเทศ -- ความรู คือ วัฏจักรเริ่มตนที่ความรูในฐานะที่
เปนขอมูลเริ่มตน เมื่อขอมูลนั้นไดผนวกดวยบริบท จะเปล่ียนสภาพเปนสารสนเทศ และเมื่อนํา ขอสนเทศมาผนวก
กับความเขาใจ ขอสนเทศจะถูกพัฒนากลายเปนความรูใหมตอไป 

 ดังนั้นจากแนวคิดของ สจวต ผูวิจัยสรุปไดวา ระดับการรับรูขอมูล สารสนสนเทศ และความรู
ของบุคคลและสถาบันอาจมีความแตกตางกันในกระบวนการสงตอขอมูล กลาวคือ ความรูของบุคคลหนึ่งหรือสถาบัน
หนึ่งอาจจะเปนแคเพียงขอมูล หรือ สารสนเทศของอีกบุคคลหนึ่งหรือสถาบันหนึ่งเทานั้น ยังไมสามารถนํามาใชเปน
ความรูได จําเปนตองผานการ ตีความเสียกอน 

1.5   
 ความรูในเชิงปรัชญาแหงศาสตรวาดวยทฤษฎีความรู จําแนกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ Polyanyi, 

(1996) 
    1.5.1 ความรูเชิงประจักษ (Empirical Knowledge) เปนความรูเกิดจากการ 

รับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา หรือผัสสะทั้งหา ความรูประเภทนี้ไดมีความพยามยามแปลงใหอยูในรูปที่สามารถ
จัดการไดดวยเทคโนโลยีได และสามารถนํามาใชตอได เชน งานวิจัย 
  1.5.2 ความรูเชิงวิเคราะห (Analytical Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากการใชตรรกะเปน 
เครื่องมือในการอนุมานจากฐานความรูที่มีอยูเดิม 

      1.3.3 ความรูเชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) เปนความรูที่ไดจากการวิเคราะหในลักษณะ
ที่เปนนามธรรม ซึ่งยึดยือจากพื้นฐานความจริงที่ ยืนยันซํ้าเปนเวลานานและยังไมมีทฤษฎีอื่นมาหักลางได 

 1.5.4 ความรูเชิงปทัสฐาน (Normative Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากการใชปทัสฐานและ
คานิยมของสังคมเปนตัวกําหนด ชี้นํา โนมนาวความเขาใจไปในทิศทางของบริบทสังคม ไมสามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ ชั่ง วัด ตวงได แนวคิดของ แอนเดอรสัน (APQC, 1996) ดาเวนพอรท (Davenport, 
1998) โนนากะ ทาคิวชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) และ โปแลนยิ (Polanyi, 1996) ใหความเห็นวาความรูมี 2 
ประเภท คือ 1) ความรูที่แสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน (Explicit Knowledge) คือ ความรูที่บันทึกไวในส่ือบันทึก
ประเภทตางๆ เก็บเปนหมวดหมู สามารถเรียกนําออกไปใชประโยชนได เปล่ียนสภาพได และจัดเก็บไวในส่ือบันทึก
ความรูรูปแบบอื่นๆ ได ความรูประเภทนี้ได แก สูตร สมการ กฎ ทฤษฎีและคําอธิบายกระบวนการในการจัดการ โดย
จัดเก็บในสภาพท่ีเปน ตัวหนังสือกราฟ ตาราง แผนภูมิรูปภาพ เสียง และ ภาพเคล่ือนไหว  2) ความรูที่ไมสามารถ
แสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน (Tacit  Knowledge) คือ ความรูที่ฝงอยูในตัวตน ในกระบวนการคิด วิเคราะห ซึ่งแสดง
ออกมา ตีความ ใหความหมายใหเห็นชัดเจนไดยากกวาความรูประเภทแรก และบางสวนไมสามารถแปลงสภาพเพื่อ
เก็บบันทึกไวในส่ือบันทึกความรูได ความรูประเภทนี้ไดแก ประสบการณความชํานาญ กรอบความคิดภายในตน 
คานิยม ทรรศนะ การหยั่งรูความรูและความชํานาญมักไมมีตัวตนใหเห็น จับตองไมได บางสวนซอนเรนอยูในตัว
บุคคลโดยที่ตนเองไมรูวาตนเองรูหรือมีความรูนั้นๆ เชนแฝงในรูปของกฎหมู ความคิดเห็น และ ความทรงจํา ที่ยัง
ไมไดถูกกระตุนเตือน ความรูภายในบุคคลบางครั้งก็มีความขัดแยงกับความรูที่มีอยูภายนอก อาทิความรูคุณธรรมที่
ฝงอยูในตัวบุคคลกับความรูที่เปนระเบียบขอบังคับปฏิบัติ เชน การประกาศเล่ือนตําแหนงพนักงานประจําป มี
พนักงานสองคนที่มีความสามารถเทากัน แตบริษัทกลับเลือกที่จะพิจารณา คนที่ถูกชื่นชมวาเปนคนซื่อสัตย ใน
ขณะเดียวกันพนักงานทุกคนก็รูดีวา พนักงานที่ไดรับการพิจารณาเปนคนฉลาดแกมโกง เลือกเสนอผลงานที่เอาใจ
ผูบริหารและลูกคา (Stewart, 1997) 
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 ผูวิจัยจําแนกประเภทของความรูพิจารณาได 3 แนวทางคือ พิจารณาจากการกําเนิดของความรู 
พิจารณาจากสภาพของความรู และ พิจารณาจากแหลงที่ความรูสถิตอยู สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจําแนก
ประเภทของความรูโดยใชแหลงความรูเปนเปนฐานในการพิจารณา คือ ความรูที่อยูในตัวบุคคล และ ความรูที่อยูนอก
ตัวบุคคลปฏิสัมพันธระหวาง ภายในบุคคลกับความรูที่อยูภายนอกบุคคล ตามแนวคิดและสมมุติฐานของ โนนากะ
และทาคิวชิ (Nonaka and Takeuchi 1995) จําแนกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) 
2) การปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization) การพูด หรือบรรยายความรูแบบไมชัดแจง เปนความรูแบบชัดแจง 
โดยการใชอุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ และการใชตัวแบบ 3) การปรับเปล่ียนสูภายใน (Internalization) เปล่ียน
ความรูแบบชัดแจงเปนความรูแบบ ไมชัดแจง โดยการปฏิบัติ หรือดูจากคูมือ เอกสาร หรือหนังสือและ 4) การ
ผสมผสาน (Combination) ผสมผสานความรูแบบชัดแจงโดยการ แลกเปล่ียนและสังเคราะหเพื่อใหเกิด ความรูชัด
แจงสาขาใหม ปฏิสัมพันธระหวางความรูภายนอกบุคคลกับความรูภายในบุคคล เกิดขึ้นโดยผานกระบวนการการรวม
ความรูเขาดวยกัน คือ การใชเทคโนโลยีชวยในการจัดระบบระเบียบของความรู ปฏิสัมพันธระหวางความรูภายนอก
บุคคลกับความรูภายในบุคคลเกิดขึ้นโดยกระบวนการการรวมความรูภายในตน คือ เรียนรูผานทางเทคโนโลยี การ
เรียนเปนกลุมปฏิสัมพันธระหวางความรูภายในบุคคลกับความรูภายนอกบุคคลโดยกระบวนการปฎิพันธสังคม คือ 
เรียนรูผานทางบุคคล ระบบการเปนพี่เล้ียง (Menter/Coaching) การเรียนรูจากประสบการณทํางานจริง (On the 
job training) และปฏิสัมพันธระหวางความรูภายในบุคคลกับความรูภายนอกบุคคลเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการการ
นําความรูออกสูภายนอก คือ ดวยการนําความรูที่ผานการสังเคราะหแลวภายในตนเผยแพรออกสูภายนอกโดยใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย คุณประโยชนของความรูภายในบุคคล คือ ระบบการตอบโตอัตโนมัติ คิดออกมาไดทันที 
ซึ่งไมตองการเวลาในการประมวลความคิดเปนความชํานาญที่ติดตัวมา ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ ทรรศนะคติ 
คุณคา วัฒนธรรม ตัวอยางในระดับบุคคล เชน นักกีฬาวายน้ํา นักพิมพดีด นักดนตรี นักออกแบบ นักวิจัย นัก
วางแผน ซึ่งบุคลเหลานี้มีสัญชาตญาณในการทํางานของเขาไดดีกวาคนอ่ืนๆ  ตัวอยางในระดับองคกรหรือสถาบัน 
เชน ธุรกิจธนาคาร ซึ่งมีความเส่ียงในหลายรูปแบบที่อาจจะทําใหเกิดคาใชจายที่ผูบริหารตองจายใหผูคุมกฎ ไดแก
แบงสชาติ องคกรจะไมเสียคาปรับและเวลาไมมากในการชี้แจง หากพนักงานตระหนักและรูถึงความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได และทุกคนมีสวนรวมในการตักเตือนหรือปองกัน ระวังไมใหเกิดภาวะความเส่ียงตางๆ นี้ได แตความรู
เฉพาะภายในบุคคลมีขอจํากัด คือ ยากแกการ แกไขเปล่ียนแปลงและตีความใหผูอื่นรับรู เนื่องจากความรูดังกลาวฝง
ลึกอยูในบุคคลจึงมักทําใหไมมีการตรวจสอบ การตัดสินใจอาจผิดพลาดไดโดยไมรูตัว (Stewart, 1997) 

การส่ือสารกับชนิดของความรู โนนากะ และ ทาคิวชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ไดใชการ
ส่ือสารเปนตัวจําแนกความแตกตางระหวางความรูภายนอกตัวบุคคลและภายในตัวบุคคล โดยใหเหตุผลวาความรู
ภายนอกบุคคลส่ือสารไดงายและสามารถแปลงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสได จัดเก็บ และเรียกออกมาใชใหมได สวน
ความรูภายในบุคคลแสดงใหเห็นไดยาก กําหนดโครงสรางไดยาก และส่ือสารไดยาก ในเรื่องเดียวกัน เอปสเตียน 
(Epstein, 2000) ไดเสนอความเห็นวา การจําแนกระหวางความรูภายในบุคคลกับความรูภายนอกบุคคล โดยพิจารณา
เฉพาะการส่ือสารนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอ เขาไดยกตัวอยางใหเห็นวา ความสามารถในการเลนเปยนโนซ่ึงจัดไดวาเปน
ความรูภายในบุคคล ครูผูสอนเปยนโนสามารถที่จะสอนใหบุคคลอื่นเลนเปยโนไดโดยการส่ือสารระหวางคนกับคน 
และคนพบเทคนิคในการเลนเปยนโนเฉพาะบุคคลขณะเดียวกันหนังสือหรือโปรมแกรมคอมพิวเตอรก็สามารถสอนให
เลนเปยนโนได เชนกัน โดยการส่ือสารระหวางคนกับส่ือ ตัวโนต แตไมสามารถสอนเทคนิคการเลนพิเศษได แตใน
ขณะเดียวกันการสอนจากหนังสือหรือโปรแกรมอาจจะทําใหคนสองคน เรียนรูไดเทากัน แตหากเปนความรูที่อยู
ภายในบุคคลเชนครูสอนเปยนโน ภาษาและวัฒนธรรมอาจจะเปนกําแพงกั้นความรู ดังนั้นการส่ือสารจึงเปนส่ิงจําเปน
อยางยิ่งสําหรับความรูการส่ือสารความรูมีหลายรูปแบบเชน การสนทนาแบบเห็นหนากันโดยตรง (Face-to-Face) 
การส่ือสารทางโทรศัพท โทรสาร การประชุมผานวีดีโอทางไกล จดหมายอิเล็กทรอนิกส Gliff (2002) ไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการส่ือสารความรูไววา ยิ่งธรรมชาติขององคกรมีความสลับซับซอน ยิ่งตองใชวิธีการสื่อสารที่
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เรียบงาย การส่ือสารเพื่อแบงปนแลกเปล่ียนความรูภายในบุคคลนั้น วิธีการท่ีไดผลที่สุดคือการสนทนาระหวางบุคคล 
สนทนาโดยตรง เพื่อผูฟงจะไดรับการถายทอดความรูและเขาใจถึงกริยาทาทางของผูสงผานความรู สําหรับความรู
ภายนอกบุคคล การส่ือสารที่ไดผลดีทีสุดคือการเขาถึงความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสารความรู 

1.6  เมื่อพิจารณาที่ตัวความรูที่จะนําไปใชขององคกรและกิจการในทุกระดับชั้นนั้น 
จําแนกได 4 ประการคือ (Zack, 1999) 

 1.6.1 ความไมแนใจ (Uncertainty) เกิดจากการที่มีขอมูลไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความเขาใจได
ดี แนวทางแกไขคือ การจัดหาขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมใหเพียงพอ หรือใชความรูเชิงสถานการณเพื่อ ทํานาย อางอิง 
ประมาณ หรือ สันนิษฐานขอเท็จจริงในสวนที่ขาดหายไปของขอมูลแตจําเปนตองใชประสบการณชวย 

 1.6.2 ความซับซอน (Complexity) เกิดจากที่ขอมูลสัมพันธเชื่องโยงกันมากมาย หลายระดับชั้น 
จนยากที่จะทําความเขาใจ แนวทางแกไขคือลดความซับซอนของขอมูลลง โดยจัดแยกออกเปนหมวดหมู แยกกลุม
ยอย การตั้งชื่อขอมูล ที่มีความสัมพันธกันภายในกลุม และมีความสัมพันธภายนอกของแตละกลุมเช่ืองโยงกัน จะทํา
ใหชวยภาพรวมของความสัมพันธชัดเจนขึ้น 

 1.6.3 ความคลุมเครือ (Ambiguity) เกิดจากการขาดกรอบความคิดสําหรับแปลความหมายของ
ขอมูล แนวทางแกไขคือการสรางใหเกิดกรอบแนวคิด โดยการนิยามสถานการณอยางมีความหมาย การคิดทบทวนซ้ํา
หลายรอบ การตั้งสมมุติฐานและตรวจสอบสมมุติฐาน การส่ือสารกับบุคคลอื่นเพื่อเพิ่มพูนความคิดและสติปญญา 

  1.6.4 ความไมลงรอย (Equivocality) เกิดจากการที่มีกรอบความคิดที่ขัดแยงกันแนวทางในการ
แกไขเชนเดียวกันกับการแกปญหาความคลุมเครือ 
 

 
 
แผนภูมิที ่2  ปญหาความรู 4 ประการ 
ที่มา: Michaell H. Zack, Developing a knowledge strategy. (California Management Review, 1999) 
41(3): 125-145. 
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1.7  
 การกระทําของมนุษยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเปนผูสรางใหเกิดคุณคาตลอดเวลา แนวคิด

เกี่ยวกับสายโซแหงคุณคา (Value Chain) จึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหวางคนกับสถาบัน องคกร กลาวคือ แนวคิด
พื้นฐานนี้ไดถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตความรู ที่แผขยายกวางขวางทั้งในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ 
คุณคาแหงความรูทั้งมวลลวนมีที่มาจากพลังแหงความรูที่รอยเรียง เช่ือมโยงเปนสายโซคุณคาแหงความรู 
(Knowledge Value Chains) ในรูปแบบของกิจกรรมในดานตางๆ การเรียนรูระหวางการทํางาน และกระบวนการ
สรางความรู  การพัฒนาองคความรู ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจขององคกรยุคใหมที่มุงใชทุนมนุษยและทุนปญญาเปน
ทรัพยากรอันสําคัญ ที่มุงสรางความไดเปรียบทางการแข็งขัน มากกวาที่จะมุงแสวงหาแตทุนทางการเงินและทุนทาง
เทคโนโลยี  

       สายโซแหงคุณคาความรูประกอบดวยรูปแบบความรู 4 รูปแบบ ซึ่งนํามารอยเขาดวยกัน 
(Spinnello, 1998) ไดดังน้ี 1) ความรูแบบด้ังเดิม (Traditional Knowledge) คือ ความรูที่ถูกสรางขึ้นโดยวิธีเดิมๆ ที่
เปนอยู ซึ่งไดแกการวิจัย ตามทฤษฎี แนวความคิด และการสอน 2) ความรูเปล่ียนผาน (Transformed Knowledge) 
คือ ความรูที่ถูกเปล่ียนผานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแกเครื่องมือวิเคราะห ตัวกล่ันกรองขอมูล การวัด 3) ความรู
เขาถึง (Accessed Knowledge) คือ ความรูที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลของเทคโนโลยี่
การส่ือสารทางไกล และ 4) ความรูเชิงปฎิบัติ (Interaction-based Knowledge) คือ ความรูที่เกิดขึ้นจากผูเรียนไดมี
สวนรวมกับผูเรยีนคนอื่นโดยทางเครือขาย ตัวอยางเชน การไดรับมุมมองใหมของความรู หรือสรางความรูใหมอันเกิด
จากการรวมงานเปนกลุมผานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ความรูแตกตางจากทรัพยากรชนิดอื่นๆ เพราะวาความรู
จะลาสมัยเร็วมาก ความรูที่ใชประโยชนไดในวันนี้ ไมอาจแกไขปญหาของวันพรุงนี้ได เพราะฉบับความรูที่จัดเก็บจึง
จําเปนตองทันสมัยอยูเสมอ (Drucker, 1994) สายโซแหงความรูจึงมีความสําคัญและเกี่ยวโยงกับองคกรหรือกิจการ 
กลาวคือ จะตองมีการประเมินคุณคาความรูอยูเสมอรูปแบบของสายโซแหงความรูจะยึดจับธรรมชาติของความรูวา
เปนพลวัต แปรเปล่ียนไดตลอดเวลา 
  สปนเนลโล (Spinello, 1998) กลาวถึงสายโซแหงความรูวา สายโซแหงความรูประกอบดวยดุลยพินิจ 
4 ประการคือ 1) การตระหนักภายใน (Internal Awareness) 2) การตอบสนองภายใน (Internal Responsiveness) 
3) การตระหนักภายนอก (External Awareness) และ 4) การตอบสนองภายนอก (External Responsiveness) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  สายโซแหงความรูของ สปนเนลโล (Spinello, 1998) 
ที่มา: Spinnello Richard A. The knowledge chain. (New York: University Kelley School of Business, 
1998). 
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 แผนภูมิที่ 3 ไดอธิบายถึงวงจรสายโซความรู โดยเริ่มจากการตระหนักภายนอก ซึ่งหมายถึง
ความสามารถขององคกร  ที่ดูดซับขอมูลแลวแปลงเปนความรูที่สามารถนําไปใชไดขั้นตอนนี้จะสะทอนถึงขอเท็จจริง
ในการตัดสินใจเชิงเหตุผล เริ่มตนดวยการรับรูบริบทของบุคคล สําหรับการตระหนักภายนอกนํามาสูการตระหนัก
ภายใน ขั้นตอนนี้เปนการจัดขอมูลภายนอกใหสอดคลองกับทรัพยากรภายใน ซึ่งอาจใชขอมูลไดเพียงบางสวนที่
สอดคลองกับบริบท จึงจําเปนตองสรางความเขาใจท่ีตรงกันภายในองคกร ความตระหนักในตนเองและความสามารถ
ที่จะเก็บรักษาและเผยแพรความรูที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในองคกร หรือไดรับเขามาจากภายนอกองคกร องคนั้นมีความ
จําเปนที่ตองมีความยึดหยุนในโครงสรางการบริหารที่ไมไดมีกฎตายตัว 
 
ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู 

 
แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติความรู สรุปความหมาย 

1.ความหมายของความรู  
Raj (1996) Hume (1988) 
(Senge (1990) Brook (1999) 
Drucker (1999) Davenprot 
and Prusak (1998) 

ความรู เปรียบเสมือนเปนขอเท็จจริง ประสบการณ คานิยมท่ีตรวจสอบได วัด
ได มีความสัมพันธ มีคุณคา มีการเก็บสะสมและถายทอด นําไปปฎิบัติใชจริง
ดังน้ันจึงสรุปไดวา ความรูคือขอเท็จจริง ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ 
กระบวนการ และขอมูลสารสนเทศท่ีผนวกดวยความเขาใจอันเกิดจาก การ
เปรียบเทียบ การตีความ วินิจฉัย และการตรวจสอบผลกระทบ ซ่ึงทํา ใหเกิด
คุณคาสงูและพรอมท่ีจะนํา ไปประยุกตสูการตัดสินใจและการปฏิบัติ 

2. แนวคิดเก่ียวกับความรู 
(Knowledge) Sallis & Jones 
(2002) Grey (2002) วิจารณ 
พานิช (2548) Devenport & 
Prusak (1998) Clarke & Clege 
(1998) Nonaka (1995) Little et 
al (2002) Macintoch (1999) 

ความรู หมายถึง ทรัพยสินท่ีมีคุณคาเกิดข้ึนจากการเรียนรู และความเขาใจใน
สิ่งท่ีเรียนรูของบุคคล บนพ้ืนฐานของประสบการณความเชื่อ คานิยม และ
ขอมูลสารสนเทศท่ีมี ความรูใหมจะเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
บุคคลกับบุคคลทั้งทางตรงและทางออม ในบริบทของหนวยงานหรือธุรกิจ 
องคการถือเปนสวนสําคัญในการมีสวนชวยสนับสนุน และสงเสริมใหเกิด
ความรู หรือสรางความรูใหมไดเปนอยางดี โดยผานวิสัยทัศน และการจัดการท่ี
เห็นหรือตระหนักในคุณคาของความรูท่ีมีตอการพัฒนาองคการใหประสบ
ความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

3. ประเภทของความรู
Nonaka (1991, 1995) Choo 
(2000) Takeuchi & Nonaka 
(2001) และ วิจารณ พานิช 
(2546) 

แบงประเภทของความรูในหลายรูปแบบ เชน ความรูเชิงวัตถุวิสัยหมายถึง 
ความรูท่ีจากเหตุผล หรือประสบการณท่ีสามารถอธิบาย หรือทดสอบใหผูอ่ืน
รับรูไดอยางท่ีตนรูเชนกัน ความรูเชิงจิตวิสัย หมายถึง ความรูท่ีจากการ
ประสบดวยตนเอง และตนไมสามารถท่ีจะอธิบายหรือทดสอบใหผูอ่ืนรับรูได
อยางท่ีตนรูได ความรูเชิงประจักษ หรือความรูเชิงประสบการณเปนความรูท่ี
ไดจากประสบการณและขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึน 

4. ปฏิสัมพันธของความรู 
Anderson (1995) Davenport 
(1998) Nonaka and Takeuchi 
(1995) Polanyi  (1996) 
Stewart (1997) และ Spinello 
(1998) 

ความรูมี 2 ประเภท คือ 1) ความรูท่ีแสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน (Explicit 
Knowledge) คือ ความรูท่ีบันทึกไวในสื่อบันทึกประเภทตางๆ เก็บเปน
หมวดหมู สามารถเรียกนําออกไปใชประโยชนได เปลี่ยนสภาพได และจัดเก็บ
ไวในสื่อบันทึกความรูรูปแบบอ่ืนๆ ได ความรูประเภทนี้ได แก สูตร สมการ 
กฎ ทฤษฎีและคําอธิบายกระบวนการในการจัดการ โดยจัดเก็บในสภาพที่เปน 
ตัวหนังสือกราฟ ตาราง แผนภูมิรูปภาพ เสียง และ ภาพเคล่ือนไหว   
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ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู (ตอ) 

แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติความรู สรุปความหมาย 
4. ปฏิสัมพันธของความรู 
Anderson (1995) Davenport 
(1998) Nonaka and Takeuchi 
(1995) Polanyi  (1996) 
Stewart (1997) และ Spinello 
(1998) (ตอ) 

2) ความรูท่ีไมสามารถแสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน (Tacit  Knowledge) คือ 
ความรูท่ีฝงอยูในตัวตน ในกระบวนการคิด วิเคราะห ซ่ึงแสดงออกมา ตีความ 
ใหความหมายใหเห็นชัดเจนไดยากกวาความรูประเภทแรก และบางสวนไม
สามารถแปลงสภาพเพื่อเก็บบันทึกไวในสื่อบันทึกความรูได ความรูประเภทนี้
ไดแก ประสบการณความชํานาญ กรอบความคิดภายในตน คานิยม ทรรศนะ 
การหย่ังรูความรูและความชํานาญมักไมมีตัวตนใหเห็น จับตองไมได บางสวน
ซอนเรนอยูในตัวบุคคลโดยท่ีตนเองไมรูวาตนเองรูหรือมีความรูนั้นๆ เชนแฝง
ในรูปของกฎหมู ความคิดเห็นและความทรงจํา ท่ียังไมไดถูกกระตุนเตือน 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
2.  

 การจัดการความรู ปจจุบันไมเพียงแตองคกรขนาดใหญที่นําการจัดการความรูมาใช กิจการขนาดเล็ก
ไดนํากระบวนการจัดการความรูมาใช การจัดการความรู เพื่อใหบุคคลขององคการตระหนักถึงความสําคัญของความรู
ที่ซอนอยูในตวับุคคลตาง  ๆซึ่งตองนําความรูแฝงที่อยูในตัวบุคคลออกมาใช นอกจากนี้ยังมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมให
มีการพัฒนาวัฒนธรรมของการใหความสําคัญกับความรู การสรางโครงสรางพื้นฐานในการรองรับองคกรแหงการ
ความรู (Learning Orgnization) ไมวาจะเปนระบบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (Recuirtment) ระบบการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานระดับบุคคล (Individual Development Planning) ระบบการหมุนเวียนบุคลากรในการทํางาน 
(Rotation) และระบบการใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลงานดีเยี่ยม (Award and Incentive) ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อเพิ่มพูนความรูและเรงใหเกิดความเรียนรูทั้งภายในและ
ระหวางองคกร ในปจจุบันไมเพียงแตองคกรขนาดใหญเทานั้นที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการจัดการความรู องคกรเล็ก 
หรือ แมแตผูประกอบการที่มีขนาดเล็กยังสนใจท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน Freeware และ Open Souce 
ไดแก Google Drive, GotoKnow และ Microsoft SharePoint เขามาใชในการเก็บความรู ดังจะเห็นวาในปจจุบัน
โปรแกรมสําเร็จรูปสามารถดาวโหลดไดฟรี และสามารถเขาถึงจากที่ไหนในโลกก็ไดหากมีอินเทอรเนต ในปจจุบัน
ผูประกอบการทางโครงขายอินเทอรเนตไดใชกลยุทธราคาคาใชบริการและความเร็วของการสงผานขอมูล จึงทําให
ผูประกอบการขนาดเล็กสามารถเขาถึงแหลงขอมูลดวยคาใชจายที่นอยมากหากเปรียบเทียบกับสมัยกอนที่อัตราการ
คิดคาใชจายของอินเทอรเนตยังมีราคาที่สูงอยู 

 2.1  
       การศึกษาถึงแนวคิดการจัดการความรูทําใหทราบถึงภาพรวมของการนําความรูโดยนัยมาทําให

เกิดเปนความรูชัดแจงอยางเปนระบบ เชน การเขียนบทความจากประสบการณ (Story telling) สวนบุคคล  
อัตชีวประวัติ (Biography) และจากความชํานาญเฉพาะดาน (Subject matter of Expert) ซึ่งเปนการนําความรู
โดยนัยมาใชเพื่อใหเห็นแนวคิดของวิธีการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จ หรือการนํารหัส (Code) ของซอฟตแวรและ
ขอมูลตางๆ ซึ่งเปนความรูที่ชัดแจงมาแสดงเปนแนวคิดในรูปแบบที่อธิบายอยางสมเหตุสมผลมากขึ้น ในที่นี้ผูวิจัยจึง
ไดรวบรวมแนวคิดดานการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญมาแสดงเปนตัวอยางไวดังนี้ 
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        2.1.1.  (Nonaka & Takeuchi, 
1995) สามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ปรากฏดังแผนภูมิตอไปนี้ 

      1. รับความรูภายในสูภายใน (Socialization) 
 2. นําความรูภายในบุคคลสูภายนอก (Externalization) 
 3. รับความรูภายนอกเขาสูภายในบุคคล (Internalization) 
  4. ผนวกความรูที่ชัดเจนภายนอกเขาดวยกัน (Combination) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  ปฎิสัมพันธวงจรเกลียวความรูเซคิ (SEIC Model) 
ที่มา: Nonaka & Takeuchi. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the 
dynamics of innovation. (Oxford: University Press, 1995)  
 

จากภาพแสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธระหวางความรูมีดังนี้ ไดแบงรูปแบบการสรางความรูเปน 4 
ประเภท ดังน้ี โนนากะ และ ทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi 1995) 

1. การสรางปฏิสัมพันธทางสังคม คือ การสรางความรูแบบไมชัดแจงเปนความรูแบบไมชัดแจง โดย
การแลกเปล่ียนประสบการณ การฝกอบรม และการแนะนํา เชน การแลกเปล่ียนประสบการณในการ เขียนแผนธุรกิจ
เพื่อสังคม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูและความเช่ียวชาญในกิจการเพื่อสังคมมาอธิบาย ถึงปญหา อุปสรรค 
กรณีศึกษาและการถอดบทเรียน รวมถึงการเขารวมอบรมเชิงปฎิบัติการ ซึ่งการถายทอดประสบการณตรงจาก
วิทยากร และสมาชิกกลุม จะเกิดการปฎิสัมพันธระหวางความรูภายในกับบุคคลภายนอก  

2. การปรับเปล่ียนสูภายนอก คือ การพูด หรือบรรยายความรูแบบไมชัดแจง โดยการใชคําอุปมาอุป
มัย การเปรียบเทียบ การยกตัวอยาง เชน การนําประสบการณของผูประกอบการทางสังคมที่ไปดูงานในประเทศบัง
คลาเทศที่มีทํากิจการเพื่อสังคมอยางแพรหลายในกลุม BRAC ซึ่งประกอบกิจการเพื่อสังคมในหลายรูปแบบและ
ยกระดับประชาชนในประเทศบังคลาเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ กิจการเพื่อสังคมดังกลาวจึงเปนการถอดบทเรียนให
เห็นถึงประโยชนของกจิการเพื่อสังคมในระดับภูมิภาคการนําประสบการณมาถายทอดในลักษณะถอดความรู เปนการ

Tacit Knowledge Tacit Knowledge 

 
ปฎิสัมพันธทางสังคม 

(Socialization) 

 
การปรับเปลี่ยนสู
ภายนอก 

(Externalization) 

 
การผสมผสาน 

(Combination) 

 
การปรับเปลี่ยนสู
ภายใน 

(Internalization) 

Tacit Knowledge 

Tacit Knowledge 

Explicit Knowledge 

Explicit Knowledge 

Explicit Knowledge Explicit Knowledge 
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นําประสบการณออกมาสูภาคนอกใหชัดแจงขึ้น กลาวไดวาปฏิสัมพันธระหวางความรูภายในบุคคลกับความรู
ภายนอกบุคคลเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการคือ ความรูที่ผานการสังเคราะหแลว ภายในตน เผยแพรออกสูภายนอก
โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย เชนบทความ งานวิจัย เปนตน 

3. การปรับเปล่ียนสูภายใน คือ การสรางความรูแบบชัดแจงใหเปนความรูแบบไมชัดแจง โดยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ ศึกษาจากความรูที่ไดเขียนไวในคูมือ เอกสาร เพื่อพัฒนาทักษะใหสูงขึ้น เชน การทําอาหาร
หลังจากเปดตําราหาสูตรและวิธีทํา ฝกฝนจนมีทักษะในตัวจนไมมีความจําเปนที่ตองเปดตําราทําอาหาร ปฏิสัมพันธ
ระหวางความรูภายนอกบุคคลกับความรูภายในบุคคล เกิดขึ้นโดยกระบวนการรวมความรูภายในตน  

4. การผสมผสาน คือ การสรางความรูแบบชัดแจงใหเปนความรูแบบชัดแจง โดยการรวมหรือบูรณา
การองคกรความรู หรือสังเคราะหความรูที่มีอยู เพื่อใหเกิดองคความรูใหมขึ้นมา เชน การเขียนแบบธุรกิจทั่วไป นํา
เรื่องวัตถุประสงคของการต้ังกิจการเพื่อสังคมมาใชทําใหเกิดวิธีการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมโดยใชวัตถุประสงคของ
กิจการเพื่อสังคมเปนตัวขับเคล่ือน โดยผสมผสานความรูดานการบริหารธุรกิจมาประยุกตใชตามเงื่อนไขของกิจการ
เพื่อสังคม จึงจัดเปนความรูแบบชัดแจง กลาวไดวาการนําความรูภายนอกบุคคลกับความรูภายนอกบุคคลมา
ปฏิสัมพันธกัน เกิดขึ้นโดยผานกระบวนการรวมความรูเขาดวยกันโดยใชการบูรณาการจัดระเบียบความรู ดังจะเห็น
ไดวาปฎิสัมพันธความรูจําเปนตองอยูในสภาพแวดลอมที่อํานวย ผูวิจัยขอสรุปดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที ่ 2 การสรางความรูจากปฎิสัมพันธวงจรเกลียวความรู 
 
 ความรูแบบไมชัดแจง (Explicit) ความรูแบบชัดแจง (Tacit) 
ความรูแบบไมชัดแจง 
(Explicit Knowledge) 

ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) การโอน
ความรูแบบไมชัดแจง โดยกาแลกเปลี่ยนพูดคุย 
หรือการไดรับประสบการณจากการฝกอบรม 
หรือประสบการณตรง 

การปรับเปลี่ยนสูภายนอ(Externalization) 
การพูด หรือบรรยายความรูแบบไมชดัแจงเปน
ความรูแบบชัดแจง โดยการใชอุปมาอุปมัย 
การเปรียบเทียบ และการใชตัวแบบ 

ความรูแบบชัดแจง 
(Tacit Knowledge) 
 
 

การปรับเปลี่ ยนสู ภายใน  (Internalization) 
เปลี่ยนความรูแบบชัดแจงเปนความรูแบบ ไมชัด
แจง โดยการปฏิบัติ หรือดูจากคูมือเอกสาร หรือ
หนังสือ 

การผสมผสาน (Combination) 
ผสมผสานความรู แบบชั ดแจ งโดยการ
แลกเปล่ียนและสังเคราะหเพ่ือใหเกิดความรู
ชัดแจงสาขาใหม 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 

  2.1.2  (Swan, 2009) 
               เปนแนวคิดการจัดการความรูในปจจุบันที่ไดรับความสนใจ ทั้งจากนักวิชาการและนัก

ปฏิบัติแบงไดเปน 2 แนวคิดที่สําคัญดังน้ี 
1. แนวคิดที่มองการจัดการความรูเปนเสมือนเทคโนโลยี (Knowledge Managements  

Technology) มีชื่อเรียกตางๆ เชน แนวคิดวิศวกรรม (Engineering Perspective) แนวคิดแบบการะบวนการเรียนรู
และความเขาใจ (Cognitive Perspective) แนวทางนี้มองวาความรูเปนบางอยางที่อยูในหัวสมองของมนุษย ซึ่ง
สามารถดึง กําหนดรหัส เก็บรักษา และถายโอนเพื่อปรับปรุงความสามารถ ซึ่งกระบวนการประมวลสารสนเทศของ
ขอมูล แนวทางนี้จึงใกลเคียงกับแนวทางที่ใชสารสนเทศเปนหลัก และมีแนวทางที่ใชเทคโนโลยีเปนหลัก ตาม
ผลการวิจัยของอลาวีและไลดเนอร (Alavi & Leidner, 2001) ซึ่งมีแนวคิดหลักดานการจัดการความรูดังนี้ 1) ความรู
สามารถกําหนดรหัส เก็บรักษา และเผยแพรได 2) การจัดการความรูเปนเรื่องการจัดการหรือนําทุนทางปญญาที่อยู
กระจัดกระจายมาเชื่อมโยงกัน 3) ความรูมีลักษณะเปนวัตถุวิสัยที่เก็บไวได และมีคุณลักษณะของ ตัวเอง 4)
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จุดมุงหมายของการจัดการความรูเปนการขยายความรู การเปล่ียนความรูไมชัดแจงเปนความรูแบบชัดแจง และจาก
ความรูแบบชัดแจงเปนความรูแบบชัดแจง 5) ความรูความสามารถรวบรวมและถายโอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
และ 6) ผลลัพธจากการจัดการความรูสามารถนากลับมาใชได 
     2. แนวคิดที่มองการจัดการความรูเปนเสมือนมนุษย (Knowledge Management 
People Camp) หรือแบบชุมชน (Community or Cultivation Perspectives) แนวคิดนี้มองวาเรื่องการจัดการ
ความรูเปนมากกวาเรื่องเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีมีขอจากัดในการกําหนดรหัสกับความรูขององคกร การจัดการ
ความรูเปนมากกวาเทคโนโลยี การจัดการความรูเปนเรื่องกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการความรูไมใชการสราง
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญแตเปนการเช่ือมคนเขาดวยกนั เพื่อจะไดชวยใหคนกลุมนั้นคิดรวมกันไดแนวทางน้ี
จึงเนนที่กระบวนการเรียนรู รวมทั้งลักษณะทางสังคม และความสัมพันธ กิจกรรมกลุม ของความรูดวย โดยมองวา
ความรูจะตองพัฒนาผานความสัมพันธทางสังคมของ “ชุมชนแหงการเรียนรู” หรือ “ชุมชนในการปฏิบัติ” 
(Community of Practice : CoP) การพัฒนาตนทุนทางปญญา ผานทุนทางสังคมและเครือขายเทคโนโลยีจึงถูกมอง
วาเปนตัวเสรมิในการพัฒนา แตไมใชสวนประกอบที่สําคัญของการจัดการความรู แนวทางน้ีใกลเคียงกับแนวทางดาน
วัฒนธรรมของอลาวีและไลดเนอร (Alavi & Leidner, 2002) ซึ่งมีแนวคิดหลักดานการจัดการความรูดังนี้ 1) การ
พัฒนาความรูมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม เครือขายและชุมชนในการปฏิบัติ 2) 
การแบงปนความรูเปนเรื่องจําเปน แตความรูที่มีคุณคายังเปนแบบไมชัดแจง ซึ่งมีขอจํากัดในการกําหนดรหัส 3) 
ความรูอยูในสมองของคน อยูในชุมชน จุดมุงหมายของการจัดการความรู คือ การแบงปนความรูแบบไมชัดแจง 4) 
ความรูจะไหลผานเครือขายและชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงผูคนความสัมพันธที่แนนแฟนจะเปนส่ิงสําคัญในการแลกเปล่ียน
ความรูแบบไมชัดแจง และ 5) ผลลัพธของการจัดการความรู คือ การใชและสรางความรูใหม 

        2.1.3.   (Alavi & Leidner, 2002) 
                  ผลจากการศึกษาวิจัยของ อลาวี และไลดเนอรแนวคิดดานการจัดการความรูมี 3 

แนวทาง คือ แนวทางใชสารสนเทศเปนหลัก (Information-based) แนวทางการใชเทคโนโลยีเปนหลัก (Technology-
based) และแนวทางดานวัฒนธรรม (Culture-based) ผูวิจัยสรุปเปนตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 แนวคิดดานการจัดการความรูของอลาวี และไลดเนอร (Alavi & Leidner, 2002) 
 
เนนการใชสารสนเทศเปนหลัก 

(Information-based) 
เนนการใชเทคโนโลยีเปนหลัก 

(Technology-based) 
เนนวัฒนธรรมเปนหลัก 

(Culture-based) 
1. สารสนเทศท่ีนําไปปฏิบัตไิด 
2. การจําแนกประเภทของขอมูล 
3. ไดเร็คทอรีขององคกร 
4. สารสนเทศท่ีมีการกลัน่กรอง 
5. แนวคิดหรือขอความที่เปนอิสระ 
6. เอกสารหลักฐานการบันทึก
สารสนเทศ 
7. สารสนเทศท่ีพรอมจะเขาถึงได 

1. เหมืองขอมูล  
2. คลงัขอมูล  
3. ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร 
4. ระบบผูเชี่ยวชาญ  
5. ปญญาประดิษฐ  
6. อินทราเน็ต  
7. มัลติมีเดีย  
8. เสิรซเอนจิน 

1. การเรียนรูรวมกัน 
2. การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3. การบมเพาะทรัพยสินทางปญญา 
4. องคกรแหงการเรียนรู 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
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 2.1.4  (Triscari, 2009) 
                   เปนแนวคิดที่ไดจากการวิเคราะหกรณีศึกษา การสัมภาษณ การสัมมนา และ 

วารสารวิชาการและวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของกับองคกรที่จัดการความรู ซึ่งจัดกลุมแนวคิดการจัดการความรู 3 
แนวคิด ดังน้ี 

1. แนวคิดดานเทคโนเครติค (Technocratic) แบงไดเปน 3 แนวคิด ดังนี้ 
      แนวคิดระบบ เนนการรวบรวมความรู เฉพาะดาน สรางเปนฐานความรู 

(Knowledge-base) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญอ่ืนสามารถเขาถึงได ปจจัยแหงความสําเร็จ คือความรูไมเพียงจะนํามาจาก
ความรูที่มีลักษณะวัตถุวิสัยเทานั้น แตยังมาจากประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติ และจากบุคคลหรือกลุม เพื่อให
ผูคนไดใช จึงจําเปนตองมีแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับการสรางความรูและการแขงขันดวย 

  แนวคิดการจัดกลุมความรูขององคกร เปนการจัดกลุมความรูโดยการบันทึกและ
เปดเผยวา “ใคร” ในองคกรรู “เรื่องอะไร” เพื่อจะสรางไดเร็กทอรี่ (Directories) หลักการ คือ เพื่อใหคนในองคกร
สามารถเขาถึงบุคคลที่มีความรูในองคกร เพื่อขอรับฟงคําแนะนําคํา ปรึกษา หรือแลกเปล่ียนความรูไดดวย 

  แนวคิดดานวิศวกรรม เนนกระบวนการใชการเพิ่มการใชความรูหลักการคือการ
ดําเนินงานของกระบวนการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดหาบุคลากรที่มีความรูที่เกี่ยวของไปให และบริหารเอง 
จะตองใชความรูมากกวากระบวนการทํางาน 

  2. แนวคิดดานเศรษฐกิจเนนเฉพาะส่ิงที่เปดเผยเห็นชัดแจงในการแบงปน และใช
ความรูขององคกรหรือทรัพยสินทางปญญาเพื่อเพิ่มรายได 

  3. แนวคิดดานพฤติกรรมแบงไดเปน 3 แนวคิด ดังนี้ 
           แนวคิดดานองคกร เนนการอธิบายถึงการใชโครงสรางขององคกรหรือเครือขายใน

การแบงปนความรู ซึ่งเรียกวา “ชุมชนความรู” โดยมีการออกแบบเพื่อแลกเปล่ียนกิจกรรมและแบงปนความรูแบบ
โตตอบกันได ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

           แนวคิดดานพื้นที่เพื่อการจัดการความรู เนนเรื่องสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนความรู บางครั้งเรียกวา ชุมชนแลกเปล่ียน แนวคิดสังคม นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับการ
สนับสนุนและการใชตนทุนทางสังคม ซึ่งพัฒนามาจากปฏิสัมพันธของคน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหมีการแลกเปล่ียนความรูกัน 
            แนวคิดดานกลยุทธ เนนการจัดการความรูที่เปนมิติของกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน องคกรจึงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การสรางสนับสนุนและใชทรัพยสินความรูผาน
ระบบ กระบวนการและคน เพื่อเปล่ียนความรูใหเปนมูลคาในสินคาหรือบริการสรุปไดวาแนวคิดของโทมัสและเอิรล 
(Thomas & Earl, 1995) แบงเปน 3 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดเทคโนเครติค (Technocratic) ซึ่งเนนการนํา
สารสนเทศหรือการจัดการเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยผูปฏิบัติงานในการทํางานประจํา 2) แนวคิดเศรษฐศาสตร 
(Economic) ซึ่งเนนเชิงพาณิชยในการสรางรายไดในการใชความรูและทุนทางปญญา และ 3) แนวคิดพฤติกรรม เนน
การกระทําและประสานใหผูบริหารมีการกระทํา ในเชิงรุก เพื่อสรางและแบงปนการใชทรัพยากรความรู 

 2.1.5  (Beckman, 1997) 
                  สรุปการใหความหมายหรือนิยามของการจัดการความรูได 3 กลุม ดังนี้ 

  1. การนิยามเชิงกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process 
Perspective) การใหความหมายของการจัดการความรูในมุมมองนี้ จะเนนไปที่แนวคิดเชิงกระบวนการและระบบของ
การพัฒนาความรู ที่เกิดจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งจากการจัดหา การรวบรวมการจัดเก็บ การแบงปน การ
ใชประโยชน และการเผยแพรความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรในองคการ และ
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นําไปสูการสรางองคความรูขององคการ ทําใหองคการสามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และบรรลุ
ประสิทธิผลได 
   2. การนิยามเชิงองคการ (Organizational Perspective) การใหความหมายของการ
จัดการความรูในมุมมองขององคการน้ี จะเนนและใหความสําคัญวา การจัดการความรูเปนเรื่องของการบริหารจัดการ
และความสามารถขององคการ เพื่อมุงไปสูการสรางฐานความรูขององคการ โดยองคการตองมีโครงสรางองคการ และ
วัฒนธรรมองคการที่เหมาะสม และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ที่พรอมจะใหการสนับสนุนการจัดการ
ความรูใหมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองคการรวมถึงการเนนเปนองคการที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูภายใน
องคการ หรือที่เรียกวา องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
   3. การนิยามเชิงการจัดการ (Management Perspective) การใหความหมายของการ
จัดการความรูในมุมมองของการจัดการนี้ จะมองวา การจัดการความรูเปนระบบการบริหารจัดการทรัพยสินความรูใน
องคการ (Knowledge Asset) ทั้งที่เปนความรูที่แฝงในตัวคน(Tacit Knowledge)และความรูที่ชัดแจง (Explicit 
Knowledge) ประกอบดวย การจําแนกความรู การตรวจสอบ และการจัดเก็บความรูที่ไดรับการตรวจสอบแลว การ
กรองความรู และการเตรียมการเขาถึงความรูใหแกผูใชโดยมีหลักการที่สําคัญ คือ การทําใหความรูถูกใช ถูก
ปรับเปล่ียน และถูกยกระดับใหสูงขึ้น 

  2.1.6 
 ( .) ไดกลาววา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอน และกวางขวางมากเกินกวาที่จะใหคํานิยามดวย

ถอยคําส้ันๆ ได แตตองใหคํานิยามในหลายขอจึงจะทําใหครอบคลุมความหมาย ดังนี้ 
  1. การจัดการความรู มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และ
การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการจัดการ
ความรู แตเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 
   2. การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู หากถาไมมีการแบงปนความรู
ความพยายามในการจัดการความรูก็จะไมประสบความสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมพลวัต 
และวิธีปฏิบัติมีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคมจึงมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 
   3. การจัดการความรูตองการผูมีความรู ความสามารถในการตีความ และประยุกตใช
ความรูในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําในองคการ รวมทั้งตองการผูเช่ียวชาญในสาขาใด สาขาหนึ่งสําหรับชวย
แนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนเกงและดี การพัฒนาคน การ
ติดตามความกาวหนาของคน และการดึงคนที่มีความรูความสามารถไวในองคการเปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู 
   4. การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลองคการ การจัดการความรู
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุนทางปญญา 
(Intellectual Capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวาองคการมีการจัดการ
ความรูอยางไดผลหรือไม 
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ตารางที่ 4 สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 
แนวคิดการจัดการความรู สรุปความหมาย 

1.แนวคิดดานการจัดการ
ความรูของ   
โนนากะและทาเคอุชิ  
(Nonaka & Takeuchi, 
1995) 

1) ปฏิสัมพันธทางสังคม การสรางความรูแบบไมชัดแจงใหชัดแจง โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การฝกอบรม แนะแนว จากบุคคลสูบุคคล 2) การปรับเปลี่ยนสู
ภายนอก การพูด หรือบรรยายความรูแบบไมชัดแจง เปนความรูแบบชัดแจง โดยการ
ใชอุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ และการใชตัวแบบ รูปแบบ 3) การผสมผสาน การ
สรางความรูแบบชัดแจงใหเปนความรูแบบไมชัดแจง โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
ศึกษาจากความรูท่ีไดเขียนไวในคูมือเอกสาร เพ่ือพัฒนาทักษะใหสูงข้ึน 4) การ
ปรับเปลี่ยนสูภายใน การสรางความรูแบบชัดแจงใหเปนความรูแบบชัดแจง โดยการ
รวมบูรณาการองคกรความรู หรือสังเคราะหความรูท่ีมีอยู เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม 

2. แนวคิดดานการจัดการ
ความรูของสวอน  
(Swan, 2003) 

1) การจัดการความรูเปนเสมือนเทคโนโลยี (Knowledge Managements 
Technology) มีชื่อเรียกตางๆ เชน แนวคิดวิศวกรรม (Engineering Perspective) 
แนวคิดแบบการะบวนการเรียนรูและความเขาใจ (Cognitive Perspective) ความรู
เปนบางอยางท่ีอยูในหัวสมองของมนุษย ซ่ึงสามารถดึง กําหนดรหัส เก็บรักษา 
แนวทางนี้จึงใกลเคียงกับแนวทางท่ีใชสารสนเทศ 2) การจัดการความรูเปนเสมือน
มนุษย (Knowledge Management People Camp) หรือแบบชุมชน 
(Community or Cultivation Perspectives) เปนการเชื่อมคนเขาดวยกัน เพ่ือจะ
ไดชวยใหคนกลุมนั้นคิดรวมกันไดแนวทางนี้จึงเนนท่ีกระบวนการเรียนรู รวมทั้ง
ลักษณะทางสังคม และความสัมพันธ กิจกรรมกลุม ของความรูดวย โดยมองวาความรู
จะตองพัฒนาผานความสัมพันธทางสังคมของ “ชมุชนแหงการเรียนรู” หรือ “ชุมชน
ในการปฏิบัติ” (Community of Practice : Cops) 

3. แนวคิดดานการจัดการ
ความรูของ 
อลาวีและไลดเนอร  
(Alavi & Leidner, 2002) 

1.แนวทางใชสารสนเทศเปนหลัก (Information-based) 2.แนวทางการใชเทคโนโลยี
เปนหลัก (Technology-based) และ 3.แนวทางดานวัฒนธรรม (Culture-based) 

4. แนวคิดดานการจัดการ
ความรูของ 
ทริสคาริ (Triscari, 2009) 

แนวคิดดานเทคโนเครติค (Technocratic) ประกอบไปดวย 1) แนวคิดระบบ 2) 
แนวคิดการจัดกลุมความรูองคกร และ 3) แนวคิดวิศวกรรม แนวคิดดานเศรษฐกิจเนน
เฉพาะสิ่งท่ีเปดเผยเห็นชัดแจงในการแบงปน และใชความรูขององคกรหรือทรัพยสิน
ทางปญญาเพ่ือเพิ่มรายได แนวคิดดานพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการความรู  เนนพ่ืนท่ีเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู  และสุดทายแนวคิดดานกลยุทธ 

5. แนวคิดดานการจัดการ
ความรูของ 
เบคแมน  
(Beckman, 1998) 

1) เชิงกระบวนการและระบบของการพัฒนาความรู ท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังจากการจัดหา การรวบรวมการจัดเก็บ การแบงปน การใชประโยชน 
และการเผยแพรความรู 2) เชิงองคการ การจัดการความรูเปนเร่ืองของการบริหาร
จัดการและความสามารถขององคการ เพ่ือมุงไปสูการสรางฐานความรูขององคการ 
โดยองคการตองมีโครงสรางองคการ และวัฒนธรรมองคการท่ีเหมาะสม 3) เชิงการ
จัดการ การจัดการความรูเปนระบบการบริหารจัดการทรัพยสินความรูในองคการ ท้ัง
ท่ีเปนความรูท่ีแฝงในตัวคนและความรูท่ีชัดแจงประกอบดวย การจําแนกความรู การ
ตรวจสอบ และการจัดเก็บความรูท่ีไดรับการตรวจสอบแลว การกรองความรู และการ
เตรียมการเขาถึงความรูใหแกผูใชโดยมีหลักการท่ีสําคัญ  

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
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 ทฤษฎีความรูในเชิงปรัชญาเปนเรื่องของญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเกี่ยวของกับการกําเนิดของ
ความรู โครงสรางความรู วิธีการของความรูและความเที่ยงตรงของความรู ความรูในเชิงญาณวิทยาจึงไมมีโครงรางเชิง
วัตถุ หรือวัดไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนการยากที่จะนําตัวความรูไปจัดการ ตางกับความรูในเชิงเทคโนโลยีที่มองความรู
เปนขอเท็จจริง ในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลทางคณิตศาสตร เชิงปริมาณ ได เชนความรูที่อยูในรูปของสูตร 
สมการ กฎ ทฤษฎี กระบวนการ และคําอธิบายใหเกดิความเขาใจ ดังนั้นตามแนวทางน้ีความรูจึงสามารถนํา ไปจัดการ
ได จากการศึกษาเกี่ยวกับเปนมาของสังคมแหงความรูมีดังนี้ ปเตอร เอฟ. ดรักเกอร (Perter F. Drucker, 1995) 
ปรมาจารยดานการจัดการสมัยใหมมักกลาวเสมอวาความรูเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลสําคัญอยางมาก 
และเปนปจจัยชี้ขาดของความไดเปรียบในการแขงขันในป 1995 ดรักเกอรไดไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮารวารด
เกี่ยวกับสังคมแหงความรู (Knowledge society) โดยกลาววาในยุคศตวรรษที่ 20 นี้ถือเปนยุคที่มีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมอยางรุนแรงมากท่ีสุดเทาที่เคยมี เพราะสังคมเปล่ียนเปนสังคมแหงความรู ความรูจึงเหมือนทรัพยสินทาง
ปญญาที่ตองจัดการ ความรูไดกลายเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ สําคัญในยุคที่ เรียกวา เศรษฐกิจความรู 
(Knowledge based ecomony) และเกิดกลุมผูปฏิบัติงานที่มีความรู (Knowledge worker) ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศ ความรูที่ดรักเกอรกลาวถึงตางจากความรูที่เคยเขาใจในสมัยกอน 
โดยหมายถึงความรูที่จะนําไปใชประยุกตในการทํางาน (Knowledge in application) และดรักเกอรใหความหมาย
ของสังคมแหงความรูวาเปนสังคมที่ประกอบดวยองคกร เครือขาย ซึ่งมีแกนสาระสําคัญอยูที่การจัดการ องคกรแหง
ความรู (Knowledge organization) จึงเปนองคกรในสังคมแหงความรูที่มีการกําหนดกลยุทธในการนําองคกรไปสู
เปาหมาย โดยผูบริหารตองมีการจัดการความรูในองคกรและมีความเขาใจองคกรเกี่ยวกับจุดมุงหมาย คานิยม ภาวะ
ผูนํา ส่ิงแวดลอม การเมือง คูแขง ตลาดและสมรรถนะหลักขององคกรดวย และการจัดการถือเปนหนาที่ทางสังคม 
เพื่อมุงทําใหความรูบังเกิดผลขึ้นมา ปจจุบันหลายประเทศไดประกาศวาประเทศของตนกําลังมุงพัฒนาไปสูยุค
เศรษฐกิจ 
  ฐานความรูซึ่งมีการนํา ความรูมาใชอยางแพรหลายในการทํา งานในทุกองคกร กิจการขนาดเล็ก รวม
ไปถึงผูประกอบการที่มีตนทุนการจัดการต่ํา การจัดการความรูในองคกรขนาดเล็กจึงมีความสําคัญไมแพองคกรขนาด
ใหญ ที่มีความสลับซับซอนในเชิงโครงสราง ประเทศที่นําการจัดการความรูมาใชแกไขปญหาในภาคอุตสหกรรมขนาด
ใหญ และ กิจการขนาดเล็ก หรือ ผูประกอบการรายยอย ไดแก กลุมประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประเทศ นอรเวย 
สวีเดน เนเธอรแลนด เดนมารค ญี่ปุน ไตหวัน แคนาดา และ อเมริการวมท้ังประเทศไทยที่ถือวาความรูเปนหัวใจ
สําคัญที่จะสรางมูลคาใหเกิดขึ้นในองคกร องคกรและกิจการจะอยูรอดไดและสรางความไดเปรียบในการแขงขันได
อยางยั่งยืน หากมีการใชความรูในการพัฒนา และสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน องคความรูที่มีจากบุคคลกร 
คานิยมขององคกร สามารถแกปญหาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความยั่งยืนใหองคกรใน
แง การลดตนทุนการจัดการ การอบรมทักษะ การพัฒนาศักยภาพ ซึ่งองคความรู เปรียบเสมือนเครืองมือ  ความรูจึง
เปนทรัพยสินที่สําคัญยิ่งขององคกรที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่องคกรอื่นไมสามารถ
ลอกเลียนแบบได ซึ่งถือไดวา องคความรูในแตละองคกร กิจการ ยากตอการเลียนแบบ และไมสามารถทดแทนได 
ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธเดิมไดใหความสําคัญเรื่องความสามารถขององคกรและการแขงขัน โดยเนนเรื่อง
โครงสรางองคกร ภาวะผูนํา และผลการดําเนินงาน ตอมาจุดเนนไดเปล่ียนเปนทรพัยากรภายในองคกรที่จะเปนปจจัย
ที่ชี้ขาดของความสามารถในการแขงขนั แนวทางใหมนี้ บางทีเรียกกันวา แนวคิดทรัพยากรเปนหลัก ซึ่งไดตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรและความสามารถขององคกร ซึ่งจะเปนแหลงสําคัญในการบรรลุและรักษาความสามารถใน
การแขงขันได ผลงานวิจัยในการทรัพยากรมนุษยในยุคศตวรรษที่ 20 ถึงในความสัมคัญกับเรื่องการพัฒนา บุคคลกร 
ความสมดุลในการทํางาน (Work life balance) อัตราการลาออก (Attition rate) และ สาเหตุของการเปล่ียนงาน 
(Turn over)  การศึกษาความแตกตางของการทํางานในและละชวงอายุ (Gender worker) 
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 ดังนั้นความสามารถในการจัดการความรูอยางมีกลยุทธจึงเปนแหลงสําคัญที่สุดในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรูประกอบกับมุมมองเรื่องทรัพยากรทํา ใหมีความสนใจในเรื่องการ
จัดการความรูกันมากขึน้ แนวคิดนี้ไดเริ่มแรกประมาณกลางทศวรรษที่ 1980 และไดพัฒนามากระทั่งศตวรรษที ่1990 
จึงไดมีการมองเร่ืองนี้วาเปนเรื่องกลยุทธและนํา ไปใชไดจริง ในป 1995-1997 มีการกลาวถึงเรื่องนี้อยางกวางขวาง
มากขึ้น หลักจากที่มีการนําเว็บเทคโนโลยีมาใชประมาณรอยละ 80 ของบริษัทขนาดใหญระดับโลกไดดําเนินเรื่องการ
จัดการความรู แลว เชน Apple, Facbook, Standard Charterd, JP Morgan, World Bank, Esso, IBM, Gramen 
Bank, Kiva, BRAC, หรือ แมกระทั้งหนวยขาวกรองของสหรัฐอเมริกา (CIA) สวนในประเทศไทยก็ไดมีการนํามาใชใน
หลายองคกร เชน หนวยงานภาครัฐ, มหาวิทยลัย, โรงพยาบาล, รัฐวิสหกิจ, ธนาคาร และ กิจการเพื่อสังคม เชน 
โครงการแมฟาหลวง กลุมธุรกิจเพื่อสังคมของ คุณมีชัย วีระไวทยะ แมจะมีการนาเรื่องการจัดการความรูมาใชอยาง
แพรหลายดังกลาวแลว แตการจัดการความรูยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก ปญหาหนึ่ง คือ ลักษณะความเปน
นามธรรมของตัวความรูเอง นับตั้งแตความหมายของความรู หรือการทําใหความรูที่ไมชัดแจงมีลักษณะชัดแจงมาก
ขึ้นปจจัยสําคัญที่ทาใหเกิดความลมเหลวของการจัดการความรูในองคกร 
         จากแนวคิดเรื่องการจัดการความรูถูกนํามาใชสําหรับการพัฒนาองคการกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน โดยแนวคิดของการจัดการความรูไมไดมุงเนนในเรือ่งของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายแตเพียง
อยางเดียวอีกตอไปแตเปนศาสตรทีไ่ดมีการพัฒนา และขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย ตลอดจนการนําไปใชในเรื่องของ
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของคน และองคการเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะในสังคมโลกในปจจุบันมีลักษณะ
เปนสังคมแหงความรู“ความรู” จึงถือเปนทรัพยากรหรือทรัพยสินหลักที่มีคายิ่งที่จะตองใหความสําคัญในการจัดการ 
แตกตางจากปจจัยการผลิตอื่นๆ เน่ืองจากความรูเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงและสรางขึ้นใหมไดตลอดเวลา และได
กลายเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญในยุคทีเ่รยีกวา เศรษฐกจิฐานความรู คนที่มีความรู จะกลายเปนคนกลุมใหม
ที่ทรงพลังในองคการ และตลาดแรงงาน รวมทั้งมีคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยมอง
คุณคาของการทํางานอยู ที่การไดทํางานที่มีอิสระและสรางสรรค พรอมที่จะโยกยายจากองคการหากไมไดรับงานที่
ทาทายและไมมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง McCalman & Paton (2002) และ วิจารณ พานิช (2545) 
ไดกลาวถึงวา การจัดการความรู เปนเครื่องมือ และกระบวนการที่สําคัญในการนําเอาความรูที่เกิดขึ้นในองคการมา
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่ง Figallo & Rhine (2002) ยังไดใหความสําคัญของการจัดการความรู 
วาเปนเรื่องของการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํามาพัฒนาองคการให
บรรลุเปาหมาย รวมไปถึงความสามารถที่จะตอบคําถามที่มีความซับซอน และการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของโลกเปน
อยางดี ในที่สุดก็จะกลายเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการนําองคการไปสูความทันสมัยในสังคมโลกปจจุบัน และ
องคการที่จะประสบความสําเร็จได จะตองสามารถสรางสรรค และเห็นคุณคาของความรู และการจัดการความรู 
(Rowley, 2002; Sanchez, 2001) 
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมคือ
การนิยามตัวแปรที่ตองมีการกําหนดกรอบแนวคิดอยางชัดเจน (Conceptualization) ในส่ิงที่ตองการศึกษา และ
พัฒนาตัวแปรหรือองคประกอบตางๆ โดยตองอาศัยองคความรู แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ศึกษา
เปนอยางมาก โดยในงานวิจัยนี้จะไดมีการนําเสนอในลําดับตอไปอยางไรก็ตามจากแนวคิดของ Beckman (1999) ได
ใหมุมมองที่ทําใหเห็นภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ในสถานการณปจจุบันโดยผูวิจัยไดสามารถ
นํามาอภิปรายไดเปน 6 ดาน ดังน้ี 
  1. ดานแนวคิด (Conceptual perspective) เนื่องจากการจัดการความรูถือเปนศาสตรใหมการศึกษา
และกําหนดนิยามตางๆ จึงเปนส่ิงที่จําเปนและมีความสําคัญ เพื่อใหเกิดความเขาใจในพ้ืนฐานของศาสตรที่ถูกตอง
ตรงกัน การศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการความรูในดานแนวคิดนี้ จึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ 1) การนิยามของความรู มีทั้งนิยาม
ในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ 2) มิติของความรู ประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บความรู การเขาถึงความรู การ
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แบงประเภทของความรู ลําดับขั้นของความรู และประการสุดทายเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักการของความรู นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ 3) นิยามของการจัดการความรู และ 4) กรอบการจัดการความรู อีกดวย 

 2. ดานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management process perspective) เปน 
การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ ที่จะทําใหความรูเปล่ียนสภาพไปเปนทรัพยสินที่มีคาขององคการ โดย
เกี่ยวของตั้งแตเรื่องของการกําหนดความรู การแสวงหา การจัดเก็บ การถายโอน และการใชความรู การศึกษาเรื่อง
การจัดการความรูในมุมมองของกระบวนการ มีการศึกษาอยางแพรหลายนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และมีการนําเสนอ
กระบวนการจัดการความรู อาทิ Wiig (1993); Nonaka (1995); Davenport & Prusak (1998); และ Beckman 
(1999) เปนตน 
  3. ดานเทคโนโลยี (Technology Perspective) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูในดานของ
เทคโนโลยี จะมุงศึกษาในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู เฉพาะ
อยางยิ่งในระบบผูเชี่ยวชาญที่เอื้อตองานการจัดการความรู โดยทั่วไปจะประกอบดวย 1) โครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อทําใหการแบงปน การเขาถึงและการใชความรูมีความสะดวกรวดเร็ว 2) 
แผนผังแสดงความรู (Knowledge Representation Schema)เปนเรื่องเกี่ยวกับผังสําหรับแสดงความรูตามลําดับขั้น
ของความรู 3) คลังความรู (KnowledgeRepositories) เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บความรูในรูปแบบเทคโนโลยี
ตางๆ เพื่ อประสิทธิภาพของการใชความรู 4) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ (Integrated 
Performance Support System – IPSS) เปนเรื่องของระบบที่ชวยสนับสนุนการทํางาน เชน การใหคําแนะนํา การ
สอน หรือการใหคําปรึกษา เปนตน และ 5) การเปลี่ยนรูปของความรู (Knowledge Transformation) เปนการศึกษา
และพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเปล่ียนรูปความรูจากความรูที่อยูในระดับต่ํา ไปเปนความรูในระดับสูงเชน ขอมูล
หรือความรูที่สามารถเปลี่ยนไปเปนกฎ โดยใชเทคนิคการเรียนรูเชิงอุปมาน (Learning Induction) การคนพบความรู 
และเหมืองขอมูล (Data Mining) เปนตน 
  4. ดานองคการ (Organizational Perspective) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูในดานองคการ
นั้น เปนเรื่องที่จะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ 1) คุณลักษณะขององคการความรู Liebowitz & Beckman (1998) ที่ไดมี
การกําหนดคุณลักษณะขององคการความรูที่สําคัญดังนี้คือ เปนองคการที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูง โดยให
ความสําคัญกับลูกคา มีการพัฒนาและปรับปรุงองคการอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูความเปนเลิศ รวมทั้งมีความยืดหยุน
และสามารถปรับตัวได มีผูเชี่ยวชาญและความรูอยูในระดับสูง มีอัตราการเรียนรูและนวัตกรรมสูง และมีการบริหาร
จัดการที่มุงเนนอนาคตหรือทํางานเชิงรุก เปนตน 2) โครงสรางองคการที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพ Beckman (1997) และ Davenport & Prusak (1998) ถือไดวาเปนนักวิชาการที่ใหความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางองคการที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการความรู เชน การนําเสนอ
โครงสรางองคการที่เรียกวา ศูนยความเช่ียวชาญ เปนตน 3) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเปนการศึกษา
เกี่ยวกับการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูขององคการ ซึ่ง Davenport & Prusak 
(1998) ก็ไดมีการศึกษาวิจัย และไดมีการนําเสนอแนวคิดในการจําแนกบุคคลในองคการ ที่มีบทบาทตอการจัดการ
ความรูเปน 4 ประเภท คือ บุคคลที่มีความรู ผูเช่ียวชาญทางการจัดการความรู ผูบริหารโครงการความรู  และ
ผูบริหารความรู และสําหรับเรื่องสุดทายที่มีการศึกษาในดานองคการก็คือ 4) วัฒนธรรม สําหรับเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคการ Senge (1990) เปนนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอยางมากทานหนึ่งที่เนนในเรื่องของการพัฒนา
วัฒนธรรมองคการใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู และนําความรูมาใชประโยชนในการพัฒนา
องคการใหไดประสิทธิผล ผลงานหรือแนวคิดที่สําคัญ  
  5. ดานการบริหารจัดการ (Management Perspective) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ใน
มุมมองของการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1) การปฏิบัติทางการจัดการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม และกําหนดความตั้งใจ เพื่อใหบุคลากรขององคการจะสามารถรับรู และมีพันธะสัญญาในการมุงมั่นจัดการ
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ความรู 2) การศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการใหคุณคาทุนทางปญญา ก็จะตองมีความสอดคลองกับเปาหมายและกล
ยุทธขององคการ และ 3) การใหรางวัล คาตอบแทน และระบบจูงใจ เปนส่ิงสําคัญที่จะสงผลตอการแบงปนความรู 
  6. ดานการนําไปปฏิบัติ (Implementation Perspective) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูใน
ดานนี้ มักจะกลาวถึงปจจัยตาง ๆที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ รวมถึง ความทาทายและอุปสรรค
ตางๆ ที่มีตอความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ นอกจากนี้ การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาตัวแบบการ
จัดการความรูขึ้นดวย ดังจะจําแนกได 1) ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) งานของ Davenport & 
Prusak (1998) ก็ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 2) ส่ิงที่ตอง
คํานึงถึงและความทาทาย การจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ การศึกษาปจจัยพื้นฐานและแนวทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมก็เปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จได Beckman (1997) ก็ไดมี
การศึกษาในเรื่องส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดการความรู เพื่อทําใหโอกาสของการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ
มีมากขึ้น 3) กลยุทธการจัดการความรูเปนการศึกษาเกี่ยวกับ การกําหนดทิศทาง เปาหมาย และแนวทางปฏิบัติที่จะ
ทําใหการจัดการความรูสามารถที่จะสรางคุณคาใหแกองคการน้ันๆ ได ซึ่ง O’Dell & Grayson (1998) ก็ไดสนใจและ
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธที่จะทําใหการจัดการความรูในองคการประสบความสําเร็จ รวมท้ังงานของ Van der 
Spek and et al. (2004) ที่ไดมีการนําเสนอกระบวนการสรางกลยุทธในการจัดการความรูไวอยางนาสนใจ 4) 
นวัตกรรม (Innovation) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ในระยะหลังจะใหความสําคัญอยางมากตอการนํา
แนวคิด และกระบวนการของการจัดการความรูไปใชในการสรางนวัตกรรมในองคการ รวมทั้งการกําหนดกลยุทธใน
การจัดการความรูที่เหมาะสม ที่จะทําใหองคการมีความสามารถทางนวัตกรรมมากขึ้น อาทิงานของ Johannessen & 
Olaisen (1999); O’Dell & Grayson (1998) และ Van der Spek and et al. (2004) เปนตนจากแนวคิดทีส่ะทอนให
เห็นมุมมอง และประเด็นตางๆ ของการศึกษาในเรื่องของการจัดการความรูที่ Beckman (1999) ไดนําเสนอขางตน 
ประกอบกับการที่งานวิจัยน้ีไดมีการยกตัวอยางนักวิชาการที่ไดมีการศึกษาวิจัย และนําเสนอแนวคิดในดานตางๆ ทํา
ใหสามารถมองเห็นแงมุมของการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรูไดมากมาย อยางไรก็ตามสําหรับ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูของผูประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ฉบับนี้ จะไดมุงเนนศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้ และรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูที่เช่ือมโยงกับ
กระบวนการจัดการความรู ซึ่งจะไดมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสังเคราะหตัวแปร หรือองคประกอบตาง ๆ ใน
กระบวนการจัดการความรูเพื่อนํามาพัฒนาตัวบงช้ี และตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษ ตลอดจนนําไปใชในการ
สรางรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูตอไป 
  องคการหรือหนวยงานตางๆ ในปจจุบัน จึงตองหันมาใหความสําคัญและสนใจกับการจัดการความรู
มากขึ้น เพราะเปนที่ยอมรับกันแลววา ความรูเปนทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญที่สุดขององคการมากกวาทรัพยสิน
ทางกายภาพอ่ืน ๆ ความสําคัญของการจัดการความรูสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนจากงานวิจัยเชิงประจักษของ 
Housel & Bell (2001) ที่เมื่อองคการมีการนําการจัดการความรูไปใชในองคการอยางมีประสิทธิภาพจะชวยให การ
ตัดสินใจของผูบริหาร ความรับผิดชอบขององคการที่มีตอลูกคา ประสิทธิภาพในการทํางานและความรวมมือของคน
ในองคการ การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเพ่ิมมากข้ึนในทิศทางที่เปนบวกทุกๆ 
ประเด็นที่กลาวถงึ หลักการสําคัญในการจัดการความรูการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอองคการควรท่ีจะตองคํานึงหลักการที่สําคัญ จากผลการทบทวนวรรณกรรมของ Wiig (1993); 
Beckman (1997); Davenport & Prusak (1998) และ O’Dell & Grayson (1998) ทําใหสามารถสรุปหลักการสําคัญ
ในการจัดการความรูได 5 ประการดังน้ี 
  1. องคการและบุคคลในองคการทกุคนตองตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของการจัดการความรู 
กลาวคือ จะตองรูและเขาใจรวมกันวา การจัดการความรูมีประโยชนอยางไร และสามารถชวยองคการและบุคคลใน
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องคการไดอยางไร เปนบทบาทหนาที่สําคัญของผูบริหารองคการ ที่จะตองมีความเปนผูนําในเรื่องการจัดการความรู 
รวมถึงมีการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธอยางชัดเจนในการใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการ 
   2. การจัดการความรูตองเกิดจากการผสมผสานระหวางคนกับเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะการจัดการ
ความรูที่จะประสบความสําเร็จไมไดขึ้นอยูกับเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว แตจะตองอาศัยคนท่ีมีความรู
ความสามารถ มีความมุงมั่นและความต้ังใจที่จะเรียนรู เพื่อนําความรูไปใชในการพัฒนาและแกปญหาในการทํางาน
ของตน ประกอบกับความสามารถของเทคโนโลยีในการสรางความสะดวกและสนับสนุนการเขาถึง การแสวงหาความรู
ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ รวมถึงการจัดเก็บการเผยแพร และการนําความรูมาใชในองคการ จึงจะสงผลทํา
ใหการจัดการความรูบรรลุเปาหมายได 
  3. การสรางวัฒนธรรมของการเรียนรู การแลกเปล่ียนและแบงปนความรูรวมกัน เปนส่ิงที่มี
ความสําคัญ เพราะจะสงผลตอการสรางความรูใหมใหบุคคลและองคการ ผูบริหารขององคการจะตองตระหนักใน
คุณคาของคน ใหความสําคัญกับการกระตุนและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูโดยผานกิจกรรมใน
หลายๆ รูปแบบ เชน การสัมมนา การทํากิจกรรมกลุม และการทํางานเปนทีม เปนตน ตองมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
  4. การจัดการความรูเปนส่ิงทีต่องมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจรงิจัง กลาวคือการจัดการความรู
ไมใชโครงการ หรือมีระยะเวลาสิ้นสุด ดังนั้น การจัดโครงสรางองคการ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ
ขอบบุคลากร จะตองเอื้อและสงเสริมตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการใชความรูในการปฏิบัติงาน 
  5. การจัดการความรูตองสงผลตอการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคการ กลาวคือ การจัดการ
ความรูที่มีประสิทธิภาพจะตองสามารถชวยเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากรขององคการ สามารถพัฒนา
งานใหมีวิธีปฏิบัติที่ดีใหมเกิดขึ้น (Best Practices) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันขององคการจาก
หลักการสําคัญของการจัดการความรูที่ผูวิจัยไดสรุปไวขางตนนั้น ทําใหกลาวโดยสรุปไดวา องคการใดจะสามารถ
จัดการความรูไดประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิผลตอองคการนั้นจะตองใหความสําคัญและคํานึงถึงกลยุทธในการ
จัดการความรู กระบวนการจัดการความรู ตลอดจนปจจัยที่จะสงผลตอความสามารถในการจัดการความรู เชน 
โครงสราง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีองคการ รวมถึงทรัพยากรมนุษย เปนตน 

 2.2  (Knowledge Management)  
               ในยุคเศรษฐกิจฐานความรูเปนยุคที่เศรษฐกิจตองอาศัยการสราง การกระจาย และการใชความรู
เปนตัวขับเคล่ือนหลักที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความมั่นคงใหแกองคการ และการที่องคการจะอยูรอดไดในยุค
เศรษฐกิจฐานความรูนั้น จะตองปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันเชิงขนาด (Scale-based 
Competition) มาเปนการแขงขันที่ตองใชความเร็ว (Speed-based competition) โดยตองสรางความไดเปรียบใน
เชิงการแขงขันที่ตองอาศัยความรูทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี (Beckman, 1999) ดังนั้น ความรูจึงเปนส่ิงที่มี

ความสําคัญ และถือเปนอํานาจ (Knowledge is power) ในการทําใหการดําเนินงานตางๆ ประสบความสําเร็จ 
กิจกรรมตางๆ จึงตองมีการใชความรูที่เกี่ยวของ อาจจะเปนความรูที่สรางขึ้นเองโดยผูปฏิบัติงาน หรือความรูนํามา
จากภายนอก รวมทั้งตองมีการใชความรูที่มีลักษณะแฝงในตัวคน และความรูชัดแจง ใหมีลักษณะของการบูรณาการ
และมีความจําเพาะตอบริบทของงานตอผูปฏิบัติงาน ตอหนวยงานหรือองคการน้ันๆ (Petrash, 2001) ดวยเหตุนี้
ความรูที่จะนํามาใชเพื่อใหองคการบรรลุตามเปาหมายน้ัน จําเปนตองมีกระบวนการ หรือขั้นตอนในการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ นับตั้งแตปค.ศ. 1990 เปนตนมา การจัดการความรูไมใชศาสตรของการพัฒนาองคการ ที่มุง
เฉพาะการใชเทคโนโลยี และเครือขายแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตไดกลายเปนศาสตรใหมที่องคการช้ันนําทั่วโลก
ใหความสําคัญ และมีการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องเพิ่มศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่มผลผลิต และนวัตกรรมขององคการ ดวยเหตุนี้ ความฉลาด และความเกงของ
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ทรัพยากรมนุษย (Human Talents) และความรูองคการ (Organizational knowledge) จึงถือเปนทรัพยสินที่มีคา
ยิ่งขององคการ การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพก็จะมีสวนในการทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของความรูองคการ และ
การจัดการความรูจึงเปนส่ิงที่องคการตองใหความสําคัญ 
  ยุคของการจัดการความรู ในศตวรรษท่ี 21 ความรูกลายเปนปจจัยหรือเครื่องมือหรืออาวุธสําคัญที่จะ
ทําใหองคการหรือธุรกิจสามารถอยูรอดไดในสภาวะการแขงขันอยางรุนแรง ในยุคปฏิรูปการเกษตร พบวาที่ดินเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญสูงสุดขององคการ ขณะที่ยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมเงินทุน อุปกรณ และแรงงาน กลายมาเปน
ปจจัยที่สําคัญแทนที่ดิน จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 นี้ พบวา ความสําคัญของปจจัยการผลิตไดเปล่ียนแปลงมาเปน
เรื่องของความรู ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันสังคมไดเขาสูยุคของการใชความรูในการคิดคนส่ิงใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น มีการหาขอมูล ความรูเพื่อมาใชในการปฏิบัติงานอยูแทบทุกขั้นตอนสงผลใหการพัฒนา
ความรู ประสบการณและความคิดสรางสรรคทั้งในระดับบุคคล และระดับองคการมีเพิ่มมากขึ้น จนกลายเปน
ทรัพยสินที่มีคาขององคการ ทําใหยุคปจจุบันเรียกวา ยุคของทุนทรัพยทางปญญา ดวยเหตุนี้การพัฒนาในเรื่องของ
การจัดการความรูจึงมีบทบาทและความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องตาม
สภาพแวดลอมขององคการหรือธุรกิจที่ตองเผชิญกับการแขงขัน  
   วิจารณ พานิช (2545) ไดกลาววา ในชวงระยะเวลาประมาณ 15-20 ป กอนที่จะมีการพัฒนาศาสตร
การจัดการความรูนั้น ถือไดวาความรูสวนใหญถูกสรางขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเปนวิทยาศาสตรที่เนนความรูเปน
เหตุเปนผล มีการจําแนกแยกแยะเปนความรูเฉพาะสาขา และเนนความรูที่ลุมลึก รวมถึงมีความเปนวิชาการเฉพาะ
ดาน (Specialization) แนวคิดของการแบงยุคของการจัดการความรู ออกเปน 3 ยุค โดยยึดการเกิดตัวแบบ
ปฏิสัมพันธของความรู (SECI Model) ที่พัฒนาขึ้นโดย Nonaka & Takeuchi (1995) สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ยุคที่ 1: ยุค Pre-SECI ในยุคนี้การจัดการความรู จะเนนที่การจัดการสารสนเทศ(Information 
Management) โดยมุงเนนที่การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประมวลขอมูลสําหรับชวยในการ
ตัดสินใจ  

 ยุคที่ 2: ยุค SECI เปนยุคที่ใหความสําคัญกบัการศึกษาและพัฒนาความรู โดยจําแนกความรูออกเปน 
2 ลักษณะ คือ ความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) การศึกษาการ
จัดการความรูในยุคนี้จะมุงเนนการคนหาปจจัยที่ทําใหกระบวนการจัดการ ความรูเปล่ียนความรูแฝงในตัวคน มาเปน
ความรูชัดแจง และวนกลับเปนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ซึ่งเปนยุคที่เชื่อมโยงการจัดการความรูเขากับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในองคการ 

 ยุคที่ 3: ยุค Post-SECI เปนยุคที่ความรูไมแบงขั้ววา เปนความรูแฝงในตัวคน หรือความรูชัดแจง แต
จะเนนในเชิงการบูรณาการความรู และการศึกษาถึงบทบาทของการจัดการความรูและปจจัยที่จะสงผลและเอื้อ
ตองการพัฒนาองคการ โดยเนนคนหาแนวทาง รูปแบบของการจัดการความรูที่จะทําใหเกิดความรู และความคิดใหม 
ที่จะนําไปสูการพัฒนาการทํางานและผลิตภัณฑขององคการในลักษณะที่เปนนวัตกรรม 
 การแบงยุคของการศึกษาในเรื่องของการจัดการความรู สะทอนใหเห็นวา การศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดการความรูในปจจบุัน จะมุงเนนไปในประเด็นของการพฒันานวัตกรรม ถือเปนส่ิงสําคัญที่ไดรบัการสงผานจาก
ความรู ความคิดใหมๆ ตลอดจนความคิดสรางสรรคของบุคคล และองคการ เพื่อทําใหองคการสามารถสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันได  การใหความหมายของการจัดการความรู ในบริบทสังคมไทยที่เปนที่ยอมรับและอางอิง
กันอยางแพรหลาย ก็คือ แนวคิดของ วิจารณ พานิช (2545) เปนผูอํานวยการกอตั้งสถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพื่อสังคม (สคส.) ไดกลาววา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอน และกวางขวางมากเกินกวาที่จะใหคํานิยาม
ดวยถอยคําส้ันๆ ได แตตองใหคํานิยามในหลายขอจึงจะทําใหครอบคลุมความหมาย ดังนี้ 1) การจัดการความรู มี
ความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังในการจัดการความรู แตเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรโดยตัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   34 

ของมันเองไมใชการจัดการความรู 2) การจัดการความรูเกีย่วของกับการแบงปนความรู หากถาไมมีการแบงปนความรู
ความพยายามในการจัดการความรูก็จะไมประสบความสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมพลวัต 
และวิธีปฏิบัติมีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคมจึงมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 
3) การจัดการความรูตองการผูมีความรู ความสามารถในการตีความ และประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรมและ
เปนผูนําในองคการ รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใด สาขาหนึ่งสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการ
ความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนเกงและดี การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน 
และการดึงคนที่มีความรูความสามารถไวในองคการ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู 4) การจัดการความรูเปน
เรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลองคการ การจัดการความรูเกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา และ
ความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุนทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู เปน
ดัชนีบอกวาองคการมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไมจากนิยามความหมายของ วิจารณ พานิช (2546) ดังที่ได
กลาวถึงขางตน พบวาจะมีนัยที่ครอบคลุมความหมายของการจัดการความรูทั้ง 3 มุมมอง คือ กระบวนการจัดการ
ความรู องคการ และการจัดการ และเมื่อพิจารณาการใหความหมายของการจัดการความรูจากวรรณกรรมที่ทบทวน
ทั้งหมดแลว ก็สามารถสรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะเปนพลวัตที่เกี่ยวกับการจัดการ
ขอมูล สารสนเทศ ความรู กิจกรรม ตลอดจนประสบการณ ความเชื่อ คานิยม และความคิดสรางสรรคของบุคคลใน
องคการ เพื่อสรางเปนความรู และความคิดใหม ในลักษณะของนวัตกรรม โดยคํานึงถึงการพัฒนาความสามารถของ
องคการในดานโครงสราง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีองคการเพื่อใหสามารถเขาถึง การแลกเปล่ียน การถายโอน และ
การแพรกระจายของความรู เพื่อทําใหความรูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสราง
ความสามารถในเชิงการแขงขันขององคการในระยะยาว 
  วิจารณ พานิช (2545) ไดเสนอความคิดที่สะทอนใหเห็นถึง เหตุผลและความจําเปนที่องคการตางๆ 
จะตองมีการนําการจัดการความรูมาใชในองคการของตน เชน องคการที่มีวิศวกรที่มีประสบการณสูง และอายุเฉล่ีย 
55 ปขึ้นไป เมื่อเกษียณไปแลวจะทําใหความทรงจําขององคการ ประสบการณ ขีดความสามารถในการทํางานที่อยูใน
สมองของคนเหลานั้นหายไปดวย หรือองคการที่มีคนทํางานเปนคนรุนใหมวัยหนุมสาว ซึ่งก็พรอมจะเปล่ียนงานเม่ือมี
โอกาส ดังน้ัน ความจําเปนในการที่ตองมีการจัดการความรู เพื่อเก็บความรูของคนเหลานั้นไวในองคการ เพื่อเปนการ
สงวนสมองขององคการ ชวยทําใหคนมีความสุข มีคุณคาไมอยากออกไปจากองคการ และยังสามารถที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ โดยรวมถึงการพัฒนางานการพัฒนานวัตกรรมดวยถือเปนการเพิ่มทุน
ความรู หรือทุนปญญาขององคการ และศักยภาพการแขงขันจากทําใหสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของการ
จัดการความรูที่มีตอองคการในแงมุมตาง ๆ ซึ่งสามารถ สรุปได 8 ประการ คือ 
 1. การจัดการความรูชวยทําใหองคการสามารถรักษาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ และ
ปองกันการสูญหายของความรูที่อาจจะหายไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงตัวบุคคล เชน การลาออกจากงาน การ
เกษียณอายุการทํางาน เปนตน 
  2. การจัดการความรูชวยพัฒนาการส่ือสารและการทําใหการเขาถึงความรู เพื่อนําความรูมาใชในการ
ตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอองคการ ทั้งดานเงิน เวลา และทรัพยากรมนุษย 
  3. การจัดการความรูชวยทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจในลักษณะงาน และวัตถุประสงคของงาน
อยางชัดเจน โดยไมตองมีการควบคุม หรือแทรกแซงในการทํางานจากผูบริหารมากเกินไป จะทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในงาน และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงทําใหองคการมีความสามารถในการปรับตัว 
และความยืดหยุนตอสถานการณตางๆ 
  4. การจัดการความรูชวยทําใหองคการมีความเขาใจในความตองการของลูกคา หรือผูใชบริการ อัน
จะชวยทําใหลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได 
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  5. การจัดการความรูชวยทําใหการพัฒนาขีดความสามารถขององคการในเรื่องการใชประโยชนและ
พัฒนาทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์เปนตน 
  6. การจัดการความรูชวยทําใหเกิดความรู และความคิดใหมในองคการ จะสงผลตอการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑในเชิงการยกระดับคุณคาของผลิตภัณฑ 
  7. การจัดการความรูชวยใหองคการมีฐานขอมูลที่เพียงพอตอการบริหารลูกคา จะสงผลตอความพึง
พอใจของลูกคา และเพิ่มรายไดใหแกองคการ 
  8. การจัดการความรูทําใหเกิดการลงทุนทรัพยากรมนุษยในลักษณะของการเรียนรูรวมกัน การ
จัดการขอมูล สารสนเทศ และความรูดวยเทคโนโลยีเพื่อสะดวกตอ การเขาถึง การใหความสําคัญกับบุคลากรที่มี
ความรูแฝงในตัวคนที่มีคุณคาตอองคการจากความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรูดังกลาวขางตน  
  2.3   
          ถึงแมวาทุกวันนี้ จะมีการกลาวถึงความสําคัญของการจัดการความรูกันอยางกวางขวางแต
คําถามและคําตอบที่วา ทําอยางไรจึงจะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ขององคการ ยังไมสามารถที่จะหาคําตอบที่ตายตัวได เนื่องจากการจัดการความรูนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไมก็
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยางที่เปนสภาพแวดลอม และบริบทเฉพาะของแตละองคการ (Alavi & Leidner, 2001) การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของผูประกอบการในประเทศไทย เปนขอมูลสําหรับคําตอบ
หน่ึงที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในบรบิทของสังคมไทยไดวาหากผูประกอบการหรือองคการตางๆ ที่ตองการจัดการ
ความรูใหประสบความสําเร็จ และสงผลตอประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
ขององคการใหเปนตามเปาหมายแลว (Devenport et al., 1998; O’Dell & Grayson, 1998; Johannessen et al., 
1999)  
       องคการเหลานั้นควรที่จะกําหนดกลยุทธและดําเนินการในการจัดการความรูอยางไรในการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูจะเห็นไดวา ปจจุบันองคการหรือธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญกับการใช
ความรูเปนฐานในการกําหนดกลยุทธของธุรกิจดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรความรูตางๆ ที่จําเปนตอองคการ จึงเปน
บทบาทหนาที่หลักที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนหรือเปาหมายที่วางไว เพื่อสรางความเปรียบในเชิงการ
แขงขันระยะยาวและยั่งยืน (Barney, 1991) อยางไรก็ตามไมใชวากิจกรรมในการจัดการความรูทั้งหมด จะทําให
องคการมีความสามารถในเชิงการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะในแตละองคการจะประกอบดวยบุคลากรที่แตกตาง 
และหลากหลายในความตองการความรูเพื่อใชในเปาหมายของตน ดังนั้นกลยุทธในการจัดการความรู และการนําไปสู
การปฏิบัติจึงตองคํานึงถึงความแตกตางเหลานี้ และตองทําใหกลยุทธในการจัดการความรูสอดคลองกับกลยุทธของ
ธุรกิจอีกดวย (Davenport et al., 1998 and Zack, 1999) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธในการจัดการ
ความรูไว 10 ประการ เพื่อใหองคการสามารถจัดการความรูไดประสบความสําเร็จอยางนาสนใจ ดังนี้ 
  1. สรางความคาดหวังขององคการวา บุคลากรทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบในการเก็บสะสม และ
ถายทอดความรู รวมถึงตองตระหนักถึงความรูที่จะเปนประโยชนตอองคการ โดยตองมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรูเหลานั้นเขาดวยกัน อาจจะใชชองทางการเชื่อมโยงทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
  2. สงเสริมใหมีการมองหาทรัพยากรความรูจากภายนอกองคการ และสรางระบบที่เอื้อตอการนํา
ความรูที่เกี่ยวของและมีประโยชนเหลานั้นเขามาสูในองคการ 
 3. สงเสริมใหมีการจัดเวทหีรอืกจิกรรมตางๆ สําหรับการแบงปนความรูเขามาในองคการ เชน การจัด
สัมมนา การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับลูกคา คูคา หรือผูเช่ียวชาญภายนอก รวมถึงการจัดกิจกรรมใหบุคคล หรือ
กลุมตาง ๆ ภายในองคการมาแลกเปล่ียนและแบงปนความรูความคิดซึ่งกันและกัน 
 4. พัฒนาแนวทาง และวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความรู และความคิดใหมที่สรางสรรค โดย
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการเรียนรู จินตนาการ และสงเสริมใหมีการนําความคิดที่สรางสรรคและ
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หลากหลายใหรวมเปนหนึ่งเดียว ทั้งนี้เพราะจินตนาการของบุคคลมีความสําคัญมากกวาสารสนเทศ หรือความรูชัด
แจงในองคการ 
 5. ใหความสําคัญกับการสงเสริม และการใหรางวัลกับบุคลากรที่เริ่มตนจัดเก็บความรู ทั้งนี้เพราะทํา
ใหเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคการใชความพยายามจะพัฒนาความคิดใหมอยางสรางสรรค
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมภายใตบรรยากาศการใหโอกาส ซึ่งอาจจะประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลวก็ได 
 6. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในดานการจัดเก็บ และสืบคนความรู ตลอดจนวิธีการเขาถึง
ความรูในคลังความรูขององคการ และแหลงความรูภายนอก เปนการเพิ่มเติมความรูที่ชัดแจง และมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ทําใหเกิดการยกระดับความรูใหมในองคการ 
 7. สงเสริมการทํางานแบบขามสายงาน หรือแบบผสมผสาน และการหมุนเวียนในการทํางาน ทั้งนี้ 
เพราะเปนวิธีหรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากในการถายทอดหรือแลกเปล่ียนความรูทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม 
และระดับหนวยงาน ทําใหเกิดการพัฒนาความรู ความคิด ตลอดจนการรับรูในมุมมองใหมเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ในการปฏิบัติงาน 
 8. พัฒนาความสามารถและพื้นฐานความรูเกี่ยวกับคุณคา และความจําเปนในการเรียนรูขององคการ 
เพื่อไมใหปริมาณขอมูล และสารสนเทศในองคการมีมากเกินความจําเปน และองคการจะตองใหความสําคัญในการ
กล่ันกรองวา ความรูมีคุณคา และประโยชนตอองคการ รวมถึงการจัดโครงสรางและระบบที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
จัดเก็บความรูเหลานั้น ทั้งในมิติของความถูกตองเที่ยงตรง ทันสมัย รวมถึงการสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว 
 9. สรางกลไกตางๆ เพื่อการรวบรวมและเก็บสะสมความรู ที่เกิดจากการเรียนรูในองคการ ทั้งที่เปน
ความสําเร็จ และความลมเหลว ทั้งที่เกี่ยวของกบับุคคลและกลุม เพื่อใหองคการมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
ที่มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
 10. สงเสริมใหมีการถายโอนความรูไปสูการปฏิบัติงาน โดยองคการจะตองใหความสนใจและ
ความสําคัญกับการถายโอนความรูที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไปยังผูที่มีสวนรวมในองคการไมวาจะเปนผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะใชรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรอบรมตางๆ เพื่อใหส่ิงที่องคการคาดหวังเกิดขึ้นได  
  2.4  Liebowitz (1998) 
         การกําหนดกลยุทธในการจัดการความรูจะมีความแตกตางกันออกไป โดยมีจุดเนนที่แตกตางกัน
อยู 3 ลักษณะคือ ซึ่งสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการจําแนกกลยุทธในการจัดการความรูลักษณะตางๆ ไดดังนี้ 
      1. กลยุทธที่ เนนความรู (Knowledge Focus) มี 2 ลักษณะ คือ 1) Nonaka & Takeuchi’s 
Matrix of Knowledge Types การกําหนดกลยุทธในแนวทางนี้ จะเนนถึงความสามารถในการเขาถึงความรูและการ
เปล่ียนรูปแบบความรู ตลอดจนการสรางและยกระดับความรูในลักษณะที่เปนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) 
โดยการมีปฏิสัมพันธของความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง(Explicit Knowledge) ตาม 
SECI Model หรือ SECI Matrix ของ Nonaka & Takeuchi (1995) ซึ่งประกอบดวย การเปล่ียนแปลงความรูแฝงใน
ตัวคนใหเปนความรูแฝงในตัวคน (Socialization) การเปล่ียนแปลงความรูแฝงในตัวคนใหเปนความรูชัดแจง 
(Externalization) การเปล่ียนแปลงความรูชัดแจงใหเปนความรูชัดแจง (Combination) และการเปล่ียนแปลงความรู
ชัดแจงใหเปนความรูแฝงในตัวคน (Internalization) 2) เปนแนวคิดที่เสนอโดย Boisot (1998) เกี่ยวกับการกําหนดกล
ยุทธที่เนนการพัฒนาทรัพยสินความรูซึ่งคลายคลึงกับแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi (1995) โดย Boisot ไดมอง
การพัฒนาความรูเปนการเคล่ือนยายของความรูผาน 6 ระยะ คือ การตรวจตรา (Scanning) การแกปญหา 
(Problem-Solving) การทําใหเปนนามธรรม (Abstraction) การเผยแพร (Diffusion) และการซึมซับ (Absorption) 
และการเกิดผลกระทบ (Impacting) 
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  2. กลยุทธที่ เนนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Focus) มี 2 ลักษณะ คือ Wiig 
(1993); APQC (1996) (ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการจัดการความรูตามแนวทางของกระบวนการทาง
ธุรกิจ ประกอบดวย 6 เรื่องที่สําคัญ คือ 1) กลยุทธความรูในฐานะทีเ่ปนกลยุทธธุรกิจ 2) กลยุทธการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา 3) กลยุทธความรับผิดชอบทรัพยสินความรูสวนบุคคล 4) กลยุทธการสรางความรู 5) กลยุทธการถายโอน
ความรู และ 6) กลยุทธความรูที่ใหความสําคัญกับลูกคา ตัวอยางเชน McKinsey & Companyแนวคิดในการกําหนด
กลยุทธการจัดการความรูของ McKinsey ไดรับการพัฒนาขึ้นจากความคิดของ Day & Wendler (1998) ไดระบุกล
ยุทธที่ใชในการจัดการความรูสําหรับองคการขนาดใหญ 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาและการถายโอนแนวปฏิบัติงาน
ที่เปนเลิศ (Best Practices) 2) สรางธุรกจิใหมจากความรูทีฝ่งอยูในองคการ (Embedded Knowledge) 3) การทําให
กลยุทธขององคการเตม็ไปดวยความรู 4) การสงเสรมิและสนับสนุนการสรางนวัตกรรม และ 5) การสรางวัฒนธรรมใน
การแลกเปล่ียนความรู 

  3. กลยุทธที่เนนผลลัพธสุดทาย มี 2 ลักษณะ คือ ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการ
จัดการความรูที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการจัดการความรูที่เนน
ลูกคา 2) กลยุทธการจัดการความรูที่เนนความเปนผูนําผลิตภัณฑและ 3) กลยุทธการจัดการความรูที่เนนองคการให
มีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ แนวคิดในการกําหนดกลยุทธการจัดการความรูที่มีลักษณะของการเนนผลลัพธสุดทายอีก
แนวคิดหน่ึงก็คือ แนวคิดของ Zack (1999) ที่ไดเสนอกรอบแนวคิดเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ โดยทําให
องคการสามารถเชื่อมโยงระหวางสถานการณการแขงขันกับกลยุทธการจัดการความรู เพื่อทําใหองคการยังคงรักษา
ความสามารถในเชิงการแขงขันไดทําใหเห็นวาองคการแตละองคการจะตองเช่ือมโยงความรูและกลยุทธธุรกิจใหเปน
หน่ึงเดียว และความรูจะมีความสัมพันธกับขอบเขตของการสรางนวัตกรรม โดยแบงความรูออกเปน 3 ประเภท คือ 1) 
ความรูหลัก เปนความรูพื้นฐานที่ทุกคนในองคการตองการ ซึ่งไมไดใหประโยชนในเชิงการแขงขัน 2) ความรูขั้นสูง 
เปนความรูที่จะทําใหองคการไปสูจุดของการแขงขันได เปนความรูที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกตางจากคูแขง 
และ 3) ความรูเชิงนวัตกรรม เปนความรูที่จะทําใหองคการสามารถไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และเปนผูนําตลาดได 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธในการจัดการความรู พบวา การกําหนดกล
ยุทธการจัดการความรู จะตองมีความสอดคลองและเปนหนึ่งกับการกําหนดยุทธของธุรกิจจึงจะทําใหการจัดการ
ความรูประสบความสําเร็จได (Zack,1999; Greiner et al., 2007) สวนการที่จะกําหนดกลยุทธการจัดการความรูใน
ลักษณะอยางไร มุงเนนในเรื่องใด ก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม บริบทและเปาหมายขององคการ (Liebowitz, 1998) 
ความสามารถในการจัดการความรูการนําความรูที่เหมาะสมไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ชวยทําใหเพิ่ม
ความสามารถทางการแขงขันขององคการ การจัดการความรูจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเคล่ือนยายความรูไปยังที่มี
ความตองการภายในองคการ การดําเนินการเคล่ือนยายความรูดังกลาวจะสงผลตอประสิทธิผลขององคการหรือไม 
ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการความรู ดังนั้น ความสามารถในการจัดการความรู ก็คือ ความสามารถในการสราง
และใชความรู โดยการผสมผสานกับทรัพยากรตางๆ และกิจกรรมในการจัดการความรู เพื่อสงผลในเชิงบวกตอ
ความสามารถในการแขงขันและประสิทธิผลขององคการ  (Dowason, 2001; Day, 1998)  

 2.5  
       จากการทบทวนวรรณกรรมบางสวนในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการความรู

เชนงานของ Nonaka & Takeuchi (1995); Dowason (2001); Day (1998) และ Barney (1991)   
   1.   (Resource-Based Capability View) เปนแนวคิด
ในการศึกษาถึงความสามารถที่เกิดจากความแตกตางของทรัพยากรกลาวคือ องคการที่มีทรัพยากรแตกตางกันจะ
สงผลถึงความสามารถที่แตกตางกัน (Milton, 1999) โดยการศึกษาในมุมมองดานทรัพยากรในชวงแรกจะเนน
ทรัพยากรขององคการที่หมายถึง ทรัพยสินที่มีตัวตน (Tangible Assets) เชน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และเทคโนโลยี
ตางๆ เปนตน แตในระยะหลังการศึกษาไดในความสําคัญตอทรัพยากรที่เปนทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible 
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Assets) เชน ระบบโครงสรางการจัดการองคการ และวัฒนธรรมองคการ เปนตน เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่จะทําให
องคการมีความแตกตาง และมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันที่ยั่งยืนมากกวาที่จะใชปจจัยในสวนของทรัพยสินที่มี
ตัวตนอยางเดียว ที่เปนการศึกษาถึงปจจัยเชิงทรัพยากรที่สงผลตอความสามารถในการจัดการความรู เชน งานวิจัย
ของ Beijerse (2000) พบวา ปจจัยที่จะสงผลตอความสามารถในการจัดการความรู ประกอบดวย   
 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ทั้ง
ในสวนของอุปกรณ  (Hardware) และโปรแกรมการทํางาน (Software) หมายความรวมถึงระบบฐานขอมูล 
(Database) และระบบเครือขาย (Network System) ทั้งภายในและภายนอกองคการ (Beveren, 2002) จะตองมี
ความเชื่อมโยงและประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  โครงสรางองคการ (Structure) หมายถึง โครงสรางการดําเนินงาน และการส่ังการขององคการ 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากน้ียังรวมถึงระบบการจูงใจ (Incentive System) การกําหนดบทบาท
หนาที่ในการทํางาน (Work Design) นโยบายการสนับสนุนของฝายบริหาร (Management Support) กฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติตางๆ (Bhatt, 2001) ที่สงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู รวมถึงภาวะความเปน
ผูนําขององคการดวย  
  วัฒนธรรมองคการ (Culture) หมายถึง บรรยากาศ และแนวปฏิบัติในการทํางานของบุคลากรใน
องคการทีส่งผลตอประสิทธิภาพการจดัการความรู ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนความรู การประสานงาน 
ความรวมมือ และการใฝรูของบุคลากรในองคการ (Birkinshaw, 2002) ในขณะที่ Beveren (2002) และ Boisot 
(1998) นอกจากจะเห็นดวยกับปจจัยทั้ง 3 ดานแลว ยังไดเห็นเพิ่มเติมวาปจจัยเรื่องคน (People) หมายถึง 
ความสัมพันธของบุคคล การมีปฏิสัมพันธที่ดีบนพื้นฐานของความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกันและกันในองคการ ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการจัดการความรูในมุมมองดานทรัพยากร โดยความสามารถในการจัดการความรูจะทํา
ใหความรูที่ถูกตองไปสูคนที่มีความตองการ จะทําใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ (Andrew, 2001) อยางไรก็ตามใน
ปจจัยดานคน อาจจะมีความคาบเกี่ยวกับการพิจารณาความสามารถในการจัดการความรูตามมุมมองดานความรู 
เน่ืองจากการใชมุมมองดานความรูพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลตอการจัดการความรูก็จะมองในเรื่องความรูแฝงในตัว
คน และความรูชัดแจง ความรูแฝงในตัวคนเปนสวนที่เกี่ยวกับคน สวนความรูชัดแจงก็เปนเอกสารตางๆ (Freeze, 
2006) 
  2.  (Knowledge-Based Capability View) เปนการศึกษาถึง
ความสามารถในการจัดการความรู โดยใหความสําคัญกับทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible Assets) เชน ความรู 
(Knowledge) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) และเนนที่กระบวนการจัดการความรู และการจัดการลักษณะของความรู
ในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ ความรูที่มีลักษณะแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit 
Knowledge) ภายใตแนวคิดที่วาความรูเกิดจากตัวตนและสามารถที่จะพัฒนาไปเปนความรูขององคการ (Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Chuang, 2004) โดยผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เชน 
การสรางความรู การเสาะหาและยึดกุมความรู การแลกเปล่ียนความรู และการใชความรู เพื่อใหองคการบรรลุ
เปาหมายหรือมีประสิทธิผลจากการจัดการความรู (Boyett, 2001) จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดานความรู ทําใหสามารถสรุปไดวาความสามารถในการจัดการความรู
ตามมุมมองดานความรูได 3 ประการ ประกอบดวย 
   ความเชี่ยวชาญ (Expertise Capability) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการจัดการความรู 
ประการแรก คือ ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เปนการใหความสําคัญที่ความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) 
หมายถึงความสามารถในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยไดผลดี ซึ่งเกิดจากการมีความรูที่มีลักษณะ เฉพาะและ
เกิดขึ้นจากประสบการณ การฝกฝน และความรวมมือ ผูที่มีความเช่ียวชาญหรือผูที่มีความรูความสามารถ ถือไดวา
เปนผูที่มีความสามารถสรางความโดดเดนเชิงความรูในดานตาง ๆ (Knowledge Champions) และมีความสําคัญตอ
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การพัฒนาองคความรูขององคการ และจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการถายโอนความรูหรือแลกเปล่ียนความรู
ภายในองคการ (Knowledge Transfer) (Hall, 2002) องคการควรที่จะมีการสรางเสนทางการทํางานใหแก
ผูเชี่ยวชาญเหลานั้น (Alavi et al., 2001) เพราะผูที่มีความเช่ียวชาญแตละคนจะสามารถสรางทีมที่มีความคิด
สรางสรรคได (Housel & Bell, 2001) นอกจากน้ีผูที่มีความเช่ียวชาญ จะเปนผูที่มีความตองการความรูจากภายนอก
ใหมๆ เสมอและจะทําใหเปนการเพิ่มความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) ไดมากขึ้น (Gurteen, 2008; Quintas 
et al., 2003) รวมทั้งมีความสามารถในการถายโอนความรู ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงความรูจาก
ความรูแฝงเปนความรูชัดแจง 
  การเรียนรู (Learning Capability) การเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาองคการไปสูความเปน
องคการนวัตกรรม และทําใหองคการมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมขึ้นได (Senge, 1990; Schilling, 2008) 
ความสามารถในการเรียนรูเกดิขึน้ไดโดยการเรียนรูจากบทเรยีน (Lessons Learned) ถือเปนการไดรับความรูจากงาน
ที่ปฏิบัติภายใตสถานการณตางๆ ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจจะมีหลายชนิด และหลายระดับ โดยบทเรียนทําใหได
เรียนรูอาจจะมีลักษณะเปนการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Benchmarking) เปน
ส่ิงที่ใชไดดีมากในเรื่องของการจัดการความรู (O’Dell & Grayson, 1998 ; Alavi et al., 2001) นอกจากนี้ O’Dell & 
Grayson (1998) ใหแนวคิดวา มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองคการ (Internal Benchmarking) เปนสวนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการความรูทั้งในสวนของการกําหนด การแลกเปล่ียน และการใชความรู สําหรับ 
Davenport et al. (1998) ไดกลาววา การใชการปฏิบัติงานที่ดีหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนบทเรียนในการ
เรียนรู จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีและมีประโยชนในการเสาะหาและยึดกุมความรูการสราง (Generative) และ
การถายโอนความรูนอกจากนี้ Sher (2004) ยังไดใหทัศนะที่นาสนใจจากงานวิจัยไดศึกษาพบวา เครือขายความรู จะ
ใหประโยชนมากในการจัดการความรู ดังนั้น การเรียนรูจากบทเรียนตางๆ อาจจะมีไดทั้งสวนที่เกิดขึ้นจากภายใน
องคการ และสวนที่มาจากภายนอกองคการก็ได  
  สารสนเทศ (Information Capability) ความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดานความรู 
ประการสุดทายก็คือความสามารถในการมีขอมูลและสารสนเทศ ที่มีคุณคาและคุณประโยชน ทั้งในเชิงจํานวนและ
คุณภาพ เชน ขอมูลความเปนจริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมาจากการทดลอง การสํารวจ หรือรายงานตางๆ การ
จัดเก็บเปนคลังขอมูล (Firestone, 2008) เนื่องจากสารสนเทศจะกลายเปนความรูเมื่อมีการนําไปประยุกตใชเพื่อการ
ทํางาน หรือตัดสินใจ (Davis, 2002) อยางไรก็ตามสําหรับการวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยไดใหนิยามความสามารถทาง
สารสนเทศ เปนการรวมถึงขอมูลและสารสนเทศถึงแมจะมีการพยายามอธิบายถึงความแตกตางของขอมูลและ
สารสนเทศแตในความเปนจริงยังไมมีความชัดเจนถึงการแยกแยะระหวางขอมูลและสารสนเทศ โดยเพียงแตระบุวา
สารสนเทศ เปนผลผลิตจากกระบวนการที่มีขอมูลเปนปจจัยนําเขา และสารสนเทศเมื่อถูกนําไปใชประโยชนโดยผาน
กระบวน การวิเคราะห สังเคราะห ก็จะทําใหไดความรู (Davenport et al.,1998); (Alexander et al., 1991) ได
กลาววา ความรูอาจจะหมายถึง คลังสารสนเทศ ทักษะ ประสบการณ และความทรงจําของบุคคลก็ได ดังนั้น
ฐานขอมูลจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการความรู (Brown & Duguid, 2000) ในบางครั้งการมีจํานวนขอมูลที่
มากเพียงพอก็อาจจะทําใหเกิดความรูในการตีความหรือแปลความหมายได โดยที่มิตองมีประสบการณหรือทักษะ 
(Beveren, 2002) และขอมูลดิบที่อยูในคลังขอมูลก็ถือวาเปนแหลงปญญาของธุรกิจ เพียงแตยังไมไดมีการนํามาใช
และกอใหเกิดผลประโยชนของธุรกิจหรือองคการโดยท่ีความสามารถทางสารสนเทศในที่นี้ หมายความรวมถึงขอมูล 
(Data) สารสนเทศ (Information) และเอกสารความรูตางๆ ที่มีอยูในองคการโดยสรุปแลว การศึกษาในเรื่อง
ความสามารถในการจัดการความรู จะมีอยูดวยกัน 2 มุมมอง คือ มุมมองความสามารถดานทรัพยากร และมุมมอง
ความสามารถดานความรูดังที่ไดนําเสนอขางตน สําหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ
ทางสังคมครั้งน้ีไดพัฒนากรอบแนวคิดของใชกระบวนการจัดการความรูเปนองคประกอบหลัก  
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ตารางที่ 5 สรุปกลยุทธในการจัดการความรู 
   
กลยุทธในการจัดการความรู สรุปประเด็น 

Barney (1991) Kogut & Zander 
(1992) Devenport (1998) O’Dell & 
Grayson (1998) Johannessen et al. 
(1999) Zack (1999) Alavi & Leidner 
(2001) Greiner et al. (2007) 

1.สรางวัฒนธรรมองคกรเปนสังคมแหงการเรียนรู 2.สงเสริมใหมีการ
มองหาทรัพยากรความรูจากภายนอก 3. สงเสริมใหมีการจัดเวทีหรือ
กิจกรรม 4.พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนการเรียนรู 5. 
สงเสริมใหรางวัลคนที่แบงปนความรู 6. พัฒนาแหลงขอมูลใหเขาถึงได
งาย 7. สงเสริมการทํางานแบบขามสายงาน 8. ใชขอมูลเทคโนโลย่ีอยาง
เหมาะสม 9. สรางกลไกตางๆ เพ่ือการรวบรวมและเก็บสะสมความรู 
10. สงเสริมใหมีการถายโอนความรูไปสูการปฏิบัติงาน 

Nonaka & Takeuchi (1995) Mata et 
al., (1995) Gold et al. (2001)  
Haggie & Kingston (2003)Chuang 
(2004) Wade & Hulland (2004)  
Carrillo & Gaimon (2004) Freeze 
(2006) Yang & Chen (2007)  

กลยุทธ ความสามารถดานทรัพยากร (Resource-Based Capability 
View) เปนแนวคิดในการศึกษาถึงความสามารถที่เกิดจากความแตกตาง
ของทรัพยากรกลาวคือ องคการท่ีมีทรัพยากรแตกตางกันจะสงผลถึง
ความสามารถท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปน 1) เทคโนโลยี 
(Technology) หมายถึง โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคการ ท้ังในสวนของอุปกรณ (Hardware) และโปรแกรมการ
ทํางาน (Software) หมายความรวมถึงระบบฐานขอมูล (Database) 
และระบบเครือขาย (Network System) 2) โครงสรางองคการ 
(Structure) หมายถึง โครงสรางการดําเนินงาน และการสั่งการของ
องคการ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบ
การจูงใจ (Incentive System) การกําหนดบทบาทหนาท่ีในการทํางาน
(Work Design) 3) วัฒนธรรมองคการ(Culture) หมายถึง บรรยากาศ 
และแนวปฏิบัติในการทํางานของบุคลากรในองคการท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดการความรู ซ่ึงประกอบดวยวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู การประสานงาน ความรวมมือ และการใฝรูของ
บุคลากรในองคการ 

Senge (1990) Alexander et al. 
(1991) Nonaka & Takeuchi (1995) 
Quintas et al. (1997) Gurteen 
(1998) Davenport et al. (1998 ) 
Hansen et al. (1999) Dawson 
(2000) Alavi et al., (2001) Dooley 
et al. (2002) Beveren (2002) Jones 
et al. (2003) Carrillo & Gaimon 
(2004) Tiwana et al. (2005) Schein 
(2004)    

ความสามารถดานความรู (Knowledge-Based Capability View) 
เปนการศึกษาถึงความสามารถในการจัดการความรู โดยใหความสําคัญ
กับทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible Assets) เชน ความรู 
(Knowledge) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) และเนนท่ีกระบวนการ
จัดการความรู และการจัดการลักษณะของความรูในลักษณะตาง ๆ 
กลาวคือ ความรูท่ีมีลักษณะแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) และ
ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ประกอบดวย 1) ความ
เชี่ยวชาญ (Expertise Capability) 2) การเรียนรู (Learning 
Capability) 3) สารสนเทศ (Information Capability)   

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
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3.  
 3.1   

              กิ จการเพื่ อสั งคม (Social Entrepreneurship) และผู ประกอบการทางสั งคม (Social 
Entrepreneur) ไดมีการพูดถึงในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในทศวรรษ 1960 และ 1970 
(Brooks, 2009) และมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายในทศวรรษ 1980 และ 1990 ประโยชนจากการประกอบการ
ทางสังคมยังเปนผลจากการสรางสรรคของสมาคม องคการพัฒนาเอกชน หรือมูลนิธิจํานวนมาก เชน องคการ 
Ashoka: Innovators for the Public มูลนิธิ Skoll มูลนิธิ Ewing Marion Kauffman ในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
มูลนิธิ Canada Social Entrepreneurship ในประเทศแคนาดา School for Social Entrepreneur ในประเทศ
อังกฤษ หรือมูลนิธิ Schwab เพื่อผูประกอบการสังคมในประเทศ สวิตเซอรแลนด เปนตน (Bacq and Janssen, 
2008) นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เชน มหาวิทยาลัย Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, Yale 
หรือ Columbia ตางก็ไดสรางหลักสูตรการประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งเปน การเรียนการสอนท่ีเปนการประยุกต
แนวคิดทางดานน้ีเพื่อแกปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง และความสนใจก็ไดขยายไปยังมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก เพราะ
ตางก็เชื่อวานาจะเปนอีกหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไมตองหวังพึ่งภาครัฐเพียงอยางเดียวแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการไมใชแนวความคิดใหมการประกอบการ 
(Entrepreneurship) มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสก็คือ Entreprendre ซึ่งหมายถึงการเขารับดําเนินการ (Undertake) 
และมีความสําคัญในกระบวนการผลิตที่อธิบายโดยนักเศรษฐศาสตรเมื่อ 200 ปมาแลว (Drucker, 1985)  ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตรสมัยแรกๆ ไดพูดถึงกระบวนการผลิตวาตองอาศัยแรงงาน รางกายและจิตใจ, ทุนทางกายภาพ โรงงาน
และเครื่องมือ, ทุนมนุษย ความรูและความชํานาญ และดิน ทรัพยากรธรรมชาติ โดยขณะเดียวกันก็ตองอาศัย
บางอยางที่จับตองได ตัวอยางเชน ทักษะในการบริหารจัดการ และความตั้งใจที่จะเขาเส่ียงในการลงทุนหรือดําเนิน
กิจการ นิยามโดยสรุปเกี่ยวกับการประกอบการซ่ึงเรามักไดยินไดฟงในทุกวันนี้ก็คือเปน กระบวนการติดตาม หรือไล
ลาโอกาสท่ีไมมีขีดจํากัดโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันหลักการสําคัญก็คือ คําวา กระบวนการ (Process) ที่
นักวิชาการดานการประกอบการทั้งหลายในโลกธุรกิจไดอธิบายไวประกอบดวย 5 สวน คือ (Brooks, 2009)  
  1. การยอมรับโอกาส (Opportunity Recognition) ในการประกอบการมักจะเริ่มตนดวยการยอมรับ
วาโอกาสที่มีอยูสามารถสรางใหเกิดมูลคาได เชน ผูประกอบการอาจมองเห็นโอกาสจากการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ
ประชากร ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การมีนโยบายสาธารณะใหมๆ หรือส่ิงที่ตองการไมไดรับ
การตอบสนอง เปนตน 
  2. การพัฒนาแนวคิด (Concept Development) โอกาสที่มีอยูไมสามารถที่จะใหผลตอบแทนที่มี
คุณคาจากการลงทุนไดหากไมมีการแปลงไปเปนแนวคิดทางธุรกิจ ตัวอยางคือ การเปล่ียนแปลงในรสนิยมของ
ผูบริโภค อาจจะเปนการเปดประตูสําหรับสินคาใหมๆ ที่ปรับใหเขากับการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงของ
เทคโนโลยีที่มีอยู โอกาสและแนวคิดทางธุรกิจ ไมวาจะเพื่อกําไรหรือไมก็ตามไมใชส่ิงเดียวกัน ดังที่ผูเช่ียวชาญดาน
การประกอบการเคยกลาวไววา ความสับสนหรือยุงเหยิงระหวางโอกาสและแนวคิดทางธุรกิจเปนสาเหตุหลักประการ
หน่ึงของความลมเหลวทางธุรกิจหรือสินคา   
  3. การกํ าหนดและการได รับทรัพยากร (Resource Determination and Acquisition) เมื่ อ
ผูประกอบการมีการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการกําหนดและการไดรับทรัพยากรที่เพียงพอ 
ทรัพยากรดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะมิติทางดานการเงินผูประกอบการยังตองการทรัพยากร ขอมูลขาวสารและ
ทรัพยากรมนุษยดวย ตัวอยางในการตัดสินใจทําธุรกิจก็ตองมีเงินที่เพียงพอในการเริ่มธุรกิจ มีขอมูลขาวสาร หรือ
สารสนเทศ เกี่ยวกับตลาดทีผู่ประกอบการ ตองเขาไปแขงขัน และความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในการนําแผนธุรกิจไป
ปฏิบัติ    
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  4. การเปดตัวและความกาวหนาในการลงทุน (Launch and Venture Growth) หลังจากมีการ
ยอมรับโอกาสและมีทรพัยากรตาง  ๆแลวก็สามารถเปดตัวธุรกิจนั้นไดถัดจากน้ันผูประกอบการก็ดําเนินธุรกิจใหเจริญ
งอกงามเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งหมายถึงการลงทุน อยางตอเนื่อง พัฒนากลยุทธทางธุรกิจไดกวางขึ้น รักษา
ทรัพยากรมนุษยและจัดการกับความขัดแยงที่ไมอาจหลีกเล่ียงได 
  5. การเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการลงทุน (Harvest the Venture) เปนการเก็บเกี่ยวผลตอบแทน
จากการลงทุน หลังจากนั้นผูประกอบการก็จะถอนตัวจากธุรกิจซ่ึงตามหลักการก็คือโดยวิธีที่จะทําใหผูประกอบการ
ไดรับประโยชนสูงสุด การถอนตัว หมายถึง การขายธุรกิจใหแกบริษัทอื่น เปล่ียนแปลงสินทรัพยใหเปนเงินสด หรือ
มอบธุรกิจใหแกทายาทหรือผูสืบมรดก 
  ผูประกอบการสังคม คือ บุคคลที่มีวิธีการใหมในการแกปญหาสังคมที่เรงดวน บุคคลเหลานี้มีความ
มุงมั่น และยืนหยัดในการแกไขปญหาที่สําคัญ และเสนอแนวคิดใหมเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมในวงกวาง แทนที่จะ
ปลอยใหการแกไขปญหาเปนหนาที่ของภาครัฐหรือ ภาคธุรกิจเทานั้น ผูประกอบการสังคมทําหนาที่ เปนผู
เปล่ียนแปลงสังคม ดวยการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไมเห็น และพัฒนาระบบ พรอมกับคิดคนวิธีใหมๆ ในการแกไข
ปญหา เพื่อเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น    
  3.2  (Ashoka) 
          คือผูประกอบการสังคมคือบุคคลที่มีวิธีการใหมในการแกปญหาสังคมที่เรงดวน บุคคลเหลานี้มี
ความมุงมั่นและยืนหยัดในการแกไขปญหาทีสํ่าคัญ และเสนอแนวคิดใหมเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมในวงกวาง แทนที่
จะปลอยใหการแกไขปญหาสังคมเปนหนาที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ผูประกอบการสังคมมุงมั่นที่จะรวมแกไข
ปญหา โดยการเปล่ียนแปลงระบบ เผยแพรวิธีการทํางาน และจูงใจใหคนในสังคมยอมรับการเปล่ียนแปลงใหมๆ 
ผูประกอบการสังคมมักหมกมุนอยูกับความคิดของตน และยืนหยัดที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการ ทํางานทางสังคมในดาน
ที่เขาทํา บุคคลเหลานี้เปนผูมีวิสัยทัศนและเปนนักปฏิบัติที่มุงมั่นจะนําวิธีการแกไขปญหาที่ เปนจริงมาสรางการ
เปล่ียนแปลงในสังคมตามวิสัยทัศนของเขา ผูประกอบการสังคมแตละคนนําเสนอความคิดที่เขาใจไดงาย และมี
จริยธรรม นอกจากนี้พวกเขายังแสวงหาการสนับสนุนจากสังคมวงกวาง เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนลุกขึ้นมายอมรับ
และนําความคิดไปปฏิบัติใหมากที่สุด กลาวอีกนัยหนึ่งคือผูประกอบการสังคมแนวหนาทุกคน เปนผูคัดสรรผู
เปล่ียนแปลงทางสังคมในชุมชน ซึ่งไดแกบุคคลที่เปนแบบอยาง และสามารถพิสูจนใหเห็นวา ประชาชนที่มีความ
พยายามจะแปรความคิดที่มุงมั่นของเขาใหเปนการปฏิบัติ สามารถจะทําส่ิงใดก็ไดในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ภาค
ประชาชนไดคนพบส่ิงที่ภาคธุรกิจไดเรียนรูมานานแลว นั่นคือไมมีส่ิงใดมีพลังมากเทากับความคิดใหม ในมือของ
ผูประกอบการชั้นนํา  เชนเดียวกับที่ผูประกอบการเปล่ียนแปลงโฉมหนาของธุรกิจ ผูประกอบการสังคมทําหนาที่เปน
ผูเปล่ียนแปลงสังคม ดวยการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไมเห็น และพัฒนาระบบ พรอมกับคิดคนวิธีการใหมๆ ในการ
แกไขปญหา เพื่อเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น  ในขณะที่ ผูประกอบการธุรกิจสรางอุตสาหกรรมใหม 
ผูประกอบการสังคมคิดคนวิธีการใหมในการแกไขปญหาของชุมชน เปนการเปล่ียนแปลงในวงกวางโดยอโชกาไดบาง
ประเภทของผูประกอบการสังคมหรืออโชกาเฟลโลวไวเปน 7 ดาน คือ  
 1. ดานการมีสวนรวมของประชาสังคม ผูประกอบการสังคมทีแ่นวความคิดริเริ่มสามารถจัดการ
และขยายผล เสียงเรียกรองของภาคเอกชน อยางมีประสิทธิภาพ เปนการเสริมสรางความเข็มแข็งแกวัฒนธรรมการมี
สวนรวม 
  2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ผูประกอบการสังคมที่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมสราง
อํานาจการตอรอง และพัฒนาตลาดซึ่งตอบสนองตอคนจน และความคิดริเริ่มของเขา กําลังสรางความเปนอิสระ
ทางดานเศรษฐกิจ แกบุคคลตางๆ ทั่วโลก 
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 3. ดานส่ิงแวดลอม ผูประกอบการสังคมที่สรางวิธีการแกไขและพิทักษส่ิงแวดลอมอยาง
กวางขวาง พรอมกันไปกับการเชื่อมโยงสูปญหาสังคมดานอื่นๆ ซึ่งเปนภารกิจหลักของอโชกา ในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
   4. ดานสาธารณสุข ผูประกอบการสังคมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยทั่วทั้งโลก  
โดยการเสริมสรางระบบการบรกิารดานสุขภาพ เพิ่มความสามารถในการเขาถึงยาพื้นฐาน และกําลังสรางพันธมิตรกับ
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ที่สงเสริม ความเสมอภาคทางสาธารณสุข 
  5. ดานสิทธิมนุษยชน ผูประกอบการสังคมที่สนับสนุนแนวความคิดใหม ซึ่งสรางเสริมความ
เข็มแข็งดานประชาสังคม และสิทธิทางสังคม แกประชาชนทั่วไป  
  6. ดานการเรียนรูปและการศึกษา ผูประกอบการสังคมที่สนับสนุนและพัฒนาวิธีการใหม
สําหรับการเรียนรูและการศึกษา ซึ่งสงเสริมใหเยาวชน เขาสูกระบวนการเรียนรู ความคิดริเริ่มของเขา ชวยพัฒนา
โรงเรียน หลักสูตรการเรียน และโครงการ ซึ่งสนับสนุนการแกไขปญหา การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การทํางาน
รวมกัน และความคิดริเริ่ม นับตั้งแตป 2552 อโชกามีการเพิ่มประเภทผูประกอบการสังคมอีก 2 ประเภทเพิ่มเติม  
  7. ดานขอมูลและขาวสาร บุคคลที่สรางผลกระทบทางสังคมดวยกลยุทธหรือรูปแบบใหมที่
ไดผลดีกวาในการเผยแพรความรู เพิ่มการมีสวนรวมและการเช่ือมโยงคน เพื่อใหเกิดพลเมืองที่เปล่ียนแปลงสังคม 
  8. ดานเทคโนโลยี บุคคลที่สรางนวัตกรรมทางสังคมผานเทคโนโลยีที่คิดคนหรือดัดแปลงขึ้น
ใหม โดยอาจใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเปล่ียนแปลงสังคม หรือ อาจคิดคนรูปแบบทางการตลาดเพื่อกระจาย
เทคโนโลยี สูกลุมคนที่ไมเคยไดรับ 
  3.4   

     ผูวิจัยไดรวบรวมผูประกอบการสังคมที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 ผูประกอบการสังคมที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร 
 
ชื่อ ความสําคัญ 
Susan B. Anthony 
ชาวอเมริกนั 

ผูตอสูเพ่ือสิทธิสตรีในสหรัฐเมริกาและสิทธิในการครอบครองสินทรัพย ย่ิงไปกวานั้น เธอยัง
เปนผูนําในการผลักดันการแกไขกฎหมายในเร่ืองนี้ 

Vinobha Bhave  
ชาวอินเดีย 

ผูกอต้ังและผูนํา The Land Gift Movement ซ่ึงสนับสนุนและผลักดันใหมีการจัดสรรท่ีดิน 
จํานวน 7 ลานเอเคอรใหแกคนในวรรณะจันฑาลและผูใชท่ีดินทํากินในสังคม 

Mary Montessoriชาว
อิตาล ี

ผูพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่เพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย Florence 
Nitingale ชาวอังกฤษ ผูกอต้ังการพยาบาลสมัยใหม ไดกอต้ังโรงเรียนสําหรับพยาบาลแหงแรก 
และตอสูเพ่ือใหโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาใหมีสภาพดีขึ้น   

Magaret Sange  
ชาวอเมริกนั 

ผู ก อตั้ ง The Parenthood Federation of  America ซ่ึ งได เผยแพรขบวนการวางแผน
ครอบครัวไปท่ัวโลก ทําใหลดการเกิดของประชากร  

Jean Monnet  
ชาวฝรั่งเศส 

เปนผูรับผิดชอบตอการฟนฟูเศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศส หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองและเปน
นักปฎิวัติสรางความเทาเทียมในสตรี 

Muhammad Yunus 
ชาวบังคลาเทศ 

ผูกอต้ังและผูบริหารธนาคาร Grameen ในประเทศ บังคลาเทศ ซ่ึงมีผลทําใหประชาชนผู
ยากจนในชนบทมีโอกาสไดกูยืมเงินดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ ทําใหสภาพความ
เปนอยูดีขึ้น ในป ค.ศ.2005 ธนาคารมีสาขามากกวา 1,500 แหงในเกือบ 50,000 หมูบาน ซ่ึง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 70 ของประเทศทําใหไดรับรางวัลโนเบลในป ค.ศ.2006 

(จากการศึกษาของผูวิจัย)   
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 ในขณะที่มีผูใหคํานิยามการประกอบการทางสังคมอยางหลากหลายก็มีผูพยายามที่จะนิยาม
ความหมายของผูประกอบการสังคมหลายรายดวยกัน Dees (2001) จากภาควิชา Fuqua School of Business 
มหาวิทยาลัย Duke University ซึ่งเรียกผูประกอบการสังคมวา เปนตัวแทนการเปล่ียนแปลงในภาคสังคม ที่ไดทําใน
ส่ิงตอไปนี้ คือ 1) รับภารกิจมาสรางคุณคาทางสังคมและรกัษาไวใหยาวนาน  2) ยอมรับและติดตามโอกาสใหมๆ ที่จะ
สนองภารกิจที่นั้นอยางไมยอทอ 3) ผูกพันกับกระบวนการเปล่ียนแปลง การปรับตัว และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 4) 
กลาที่จะกระทําการไมวาจะมีขอจํากัดดานทรัพยากรที่มีอยูในมือหรือไม และ 5) แสดงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นใน
เขตที่ไดบริการ และผลลัพธที่ตามมา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  5 แสดงพลังภายนอกและพลังภายในของผูประกอบการทางสังคม 
ที่มา : Brooks, A. C. Social entrepreneurship: a modern approach to social venture 
creation. (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009) 
 

จากแผนภูมิที่ 5 จะแสดงปจจัยตาง  ๆในการเริ่มเปนผูประกอบการทางสังคม  ลักษณะสวนตัวและการ
เตรียมการซึ่งเปนพลังภายในทั้งของการประกอบการทางธุรกิจและการประกอบการทางสังคม เปนส่ิงที่มีความสําคัญ
ที่จะตองทําความเขาใจ เราสามารถจัดกรอบคําถามใหมวา ใครมีแนวโนมที่จะเปนผูประกอบการสังคม ซึ่งไดมีการ
พิจารณาจากงานวิจัยดานประชากรและจิตวิทยาที่ เกี่ยวกับผูประกอบการท่ีจะชวยใหเราอธิบายลักษณะ
ผูประกอบการสังคมไดถกูตองขึน้ นักวิชาการบางคนไดศึกษาลักษณะของผูประกอบการตั้งแตกําเนิด รวมทั้งลักษณะ
ดานประชากรของพวกเขา จากการศึกษาพบวา มีบางกลุมที่มีความเปนไปไดสูงกวาปกติทีจ่ะเขาไปผูกพันกับกจิกรรม
การประกอบการ ตัวอยางเ ชน Alvord (2004)  ไดคนพบจากการวิจัยวา ผูอพยพมีแนวโนมสูงที่จะเปน
ผูประกอบการ และยังพบอีกวา ลูกคนแรกของครอบครัวผูอพยพมีแนวโนมที่จะเปนผูประกอบการ และการ
ประกอบการจะเกิดขึ้นเปนประจําในรอบปที่สําคัญ เชน รอบปที่ 30 40 หรือ 50 (Birds, 1989) เพื่อใหการอธิบาย
การประกอบการทางสังคมเปนที่เขาใจยิ่งขึ้น ก็คงตองยอนกลับไปที่การเริ่มตนกระบวนการการประกอบการทาง
สังคม ซึ่งกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการรับรูวามีโอกาส ดวยเหตุผลนี้โอกาสจึงเปนตัวกําหนดการเริ่มตน
ของการประกอบการทางสังคมไมใชเปนสาเหตุของการประกอบการทางสังคม จึงมีความจําเปนตองอาศัยทฤษฎีที่วา
กระบวนการการประกอบการทางสังคมทั้งหมดไดรับการกระตุนอยางไรและทําไมซึ่งคงจะตองกลับไปพิจารณา
วรรณกรรมที่มีการพัฒนาเปนอยางดีเกี่ยวกับทฤษฎีการประกอบการธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง ทฤษฎีการประกอบการทาง
สังคม (สากล จริยวิทยานนท, 2553)  

พลังภายนอก 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม บรรยากาศทางสังคม
ที่จะนําไปสูการประกอบการทางสังคม 

การทดแทนของส่ิงแวดลอมการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง วัฒนธรรม 

ทรัพยากรที่เปนเงินทุนและอื่นๆ 

การเริ่มตนกระบวนการเปน
ผูประกอบการทางสังคม ลักษณะของบุคคลิกภาพ

ในการประกอบการทาง
การเตรียมการในการหา
โอกาศจากการศึกษา 

พลังภายใน 
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 3.5   
             ประกอบดวย 5 ทฤษฎีหลัก ตางเปนสวนประกอบซึ่งกันและกันดังนี้  (Brooks, 2009) 
  1. ส่ิงแวดลอม (Environment) ภายใตทฤษฎีนี้ การประกอบการเปนสภาพแฝง ประชากรที่
ไดรับการกระตุนเมื่อส่ิงแวดลอมชักนําใหเปนเชนนั้น ส่ิงแวดลอมนี้อาจจะอยูภายในหนวยงานอยูในวงจรสังคมของ
แตละบุคคล หรือแมแตอยูในนโยบายสาธารณะ  
 2. ทรัพยากร (Resource) ทฤษฎีการประกอบการเนนไปที่ทรัพยากรที่มีอยูสําหรับโครงการใหม
ตามแนวความคิดน้ีก็คือ การมีเงินทุน ทรัพยากรมนุษย และทุนมนุษยที่พอเพียง จะเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหเกิด
ความเขาใจวาทําไมผูประกอบการจึงตัดสินใจในการพยายามหาโอกาสและตักตวงโอกาส  
  3. การทดแทน (Perturbation) ทฤษฎีนี้เสนอวาการประกอบการเกิดขึ้นเม่ือคนถูกทดแทนจาก
ธุรกิจปกติโดยปจจัยดานการเมือง วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ  
  4. ลักษณะสวนบุคคล (Personal Traits) ทฤษฎีนี้มองวา บุคลิกภาพในการประกอบการมี
ลักษณะพิเศษหลายลักษณะ การประกอบการเกิดขึ้นเนื่องจากคนท่ีมีลักษณะพิเศษตางๆ เหลานี้สามารถที่จะ
ดําเนินการตามความโนมเอียงของลักษณะพิเศษของพวกเขา  
 5. การเตรียมการ (Preparation) เชนเดียวกับลักษณะของบุคลิกภาพคือแนวคิดที่วาการ
ประกอบการสามารถสอนกันได ดังนั้น การเตรียมการจึงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชนการศึกษา หรือประสบการณในการ
ทํางาน เปนตน  
  การประกอบการทางสังคมก็สามารถอธิบายและทําใหเขาใจไดดวยกลุมของทฤษฎีเหลานี้ แสดงให
เห็นวา พลังตางๆ ที่อยูในทฤษฎีสามารถทํางานรวมกันเพื่อที่จะทําใหกระบวนการการประกอบการทางสังคมมีความ
คลองตัวไดอยางไร พลังสามสวนแรกเปนพลังภายนอกการประกอบการทางสังคม ขณะที่พลังอีกสองสวนหลังเปน
พลังภายใน เมื่อรวมกัน แลวทั้ง 5 สวนสามารถที่จะเปนการเพิ่มพลังในการเริ่มตนกระบวนการประกอบการทางสังคม
หรือทําใหออนแอก็ไดรูปแบบการรวมตัวกันในรูปที่ 1 ไมใชจะเกิดประโยชนเฉพาะการรวมกันและทําใหเกิดความ
เขาใจทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกบัการประกอบการเทานั้น แตจะเปนประโยชนตอการทาํนายส่ิงที่เราอยากจคนหาเกี่ยวกับ
การประกอบการทางสังคม 

งานวิจัยบางฉบับไดศึกษาลักษณะที่มีมาแตกําเนิดวาสามารถทํานายการประกอบการทางสังคมที่มี
ลักษณะพิเศษได เชนมีหลักฐานที่แสดงวา เพศก็มีสวนเกี่ยวของดวย แมวาผูประกอบการสังคมสวนใหญ เปนผูชาย 
แตสัดสวนของชายตอหญิงจะตํ่ากวามากในกลุมผูประกอบการธุรกิจ นักวิชาการบางคนไดคนพบวา ผูประกอบการ
สังคมบางคนมีแนวโนมที่จะมีชีวิตสวนตัวที่ทนทุกขจากภาวะซึมเศรา ติดแอลกอฮอล หรือติดยาเสพติด อยางไรก็
ตามส่ิงที่เปนประโยชนตอการทําความเขาใจในเรื่องนี้มากกวาลักษณะที่มีมาแตกําเนิด คือ ลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผูประกอบการสังคม ในการศึกษาจะพบลักษณะดังกลาวบอยที่สุด 7 ลักษณะดังตอไปนี้ (Brooks, 2009) 

  1. มีนวัตกรรม (Innovativeness) เปนความจริงที่วาแบบฉบับของการประกอบการจะเกี่ยวของ
กับนวัตกรรม จึงไมนาประหลาดใจนักที่ผูประกอบการมักจะเปนคนที่ชอบ การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาความคิด
ใหมๆ เพื่อที่จะบรรลุความทาทายที่เปนลักษณะเฉพาะ 

  2. มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) ผูประกอบการเปนบุคคลที่มุงเปาหมาย ที่พิเศษ
เสมอ พวกเขาจะตั้งเปาหมายสวนตัวอยางเปนธรรมชาติและวัดความกาวหนาจากเปาหมายเหลานี้ 

  3. มีความเปนอิสระ (Independence) ผูประกอบการขึ้นชื่อวาเปนพวกชอบความเปน อิสระ 
สวนมากจะเปนผูที่พึ่งพาตัวเองสูง และมีจํานวนมากที่โดยธรรมชาติจะทํางานโดยลําพังเพื่อบรรลุเปาหมายของตัวเอง 

   4. การควบคุมชะตากรรม (Sense of Control over Destiny) ผูประกอบการไมคอยจะรูสึกวา 
ตัวเองเปนเหย่ือของส่ิงแวดลอม แตจะเปนผูควบคุมชะตากรรมของตนเองมากกวาทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาพวกเขามี
แนวโนมที่จะมองสภาวการณที่ไมดีใหเปนโอกาสแทนที่จะเปนอุปสรรค  
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   5. มีความเสี่ยงตํ่า (Low Risk-aversion) แมวาจะไมพบหลักฐานที่แสดงวาผูที่มีเหตุผลซึ่งรวม
ผูประกอบการเขาไปดวยจะแสวงหาความเสี่ยงเพื่องานของตัวเอง แตมีหลักฐานที่แสดงวาผูประกอบการเปนผูที่มี
ความอดทนตอความเส่ียงมากกวา และสรางสรรควิธีที่จะบรรเทาความเส่ียงมากกวา 

  6. มีความอดทนตอส่ิงที่กํากวมไมชัดเจน (Tolerance for Ambiguity) ปกติผูประกอบการโดย
ทั่ว ๆ ไปจะทําตัวอยางสบายมากกวาบุคคลอื่นในสถานการณที่เปนพลวัตรและไมคอยมีความชัดเจน 

  7. มีความตระหนักในชุมชนและใหความสํา คัญกับสังคม (Community Awareness and 
Social Concern) ผูประกอบการสังคมมองเห็นคุณคาของการตอบแทนทางสังคม และตั้งใจที่จะอุทิศความสามารถ
และพลังของพวกเขาเพื่อสะสมส่ิงตอบแทนนี้ 

 3.6  (Social Enterprise) 
                           รากฐานแนวคิดทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ (Bacq and Janssen, 2008) ถาการประกอบการ
ทางสังคมน้ันเพิ่งไดรับความสนใจจากนักวิจัยในชวงไมกี่ปที่ผานมา การประกอบการทางสังคมในฐานะที่เปนการ
ปฏิบัติการก็ยอมมิใชของใหมแตอยางใด (Barreto, 2003) กอนหนานี้งานวิจัยในประเด็นการประกอบการทางสังคม 
(Bessant, 2007) เกิดขึ้นในแวดวงนักวิชาการในปลายทศวรรษ 1990 ในสหรัฐอเมริกา (Drayton, 2002; Thompson 
et al., 2000; Dees, 1998) และในอังกฤษในยุโรป การทําธุรกิจเพื่อสังคมก็เพิ่งเริ่มอยูในความสนใจของรัฐบาล 
แทจริงแลว ธุรกิจเพื่อสังคมปรากฏเปนครัง้แรกในอิตาลี ในปลายทศวรรษ 1980 (Bird, 1989) นับตั้งแตกลางทศวรรษ 
1990 แนวคิดน้ีก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรป โดยเฉพาะตองขอบคุณการทํางานของ เครือขายวิจัยยุโรป 
(European research network: EMES) แตอยางไรก็ดี นักปฏิบัติการดานการประกอบการทางสังคมก็มีอยูแลวใน
ทุกๆ แหงทั่วโลกในป 1996 ศูนยวิจัยในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจาก 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไดจัดตั้ง
เครือขายวิทยาศาสตรในนาม “EMES” ซึ่งไดทํางานแผนงานวิจัยชิ้นแรกในเรื่องการกําเนิดของธุรกิจเพื่อสังคมใน
ยุโรปในป 1996 ศูนยวิจัยในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจาก 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไดจัดตั้งเครือขาย ซึ่งได
ทํางานแผนงานวิจัยชิ้นแรกในเรื่องการผุดกําเนิดของธุรกิจเพื่อสังคมในยุโรป 

    การเกิดแนวคิดการทํากิจการเพื่อสังคมในอังกฤษ เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1978 ที่เกิดจากความคิดวา
นาจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกวา CSR จึงเกิดเปน ความคิดของ Social Enterprise วาเปนการทําธุรกิจเหมือนปกติทุกอยาง 
แตกําไรไมไดกลับคืนมาสูเจาของทุน กําไรไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไวแตแรก เชน ชวยเหลือเด็กยากจนในชุมชนแออัด
โลกรอน แกไขปญหาคนอานหนังสือไมออก คนพิการ ฯลฯ และคนที่ทํางานใน กิจการเพื่อสังคมก็ไดไดเงินเดือน
ตามปกติ ไดผลตอบแทนเหมือนที่เคยไดทุกอยาง การเกิดกิจการเพื่อสังคมนั้นเกิดจากที่ทุกวันนี้จากกระแสเรื่องการ
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ขอองคกรตางๆ ไดทวีความเขมขนมาก
ขึ้นเรื่อยๆจนมีรูปแบบขององคกรหรือคําเรียกใหมๆ เกิดขึ้น เชน Social Development, Social Enterprise, Social 
Entrepreneur, Social Entrepreneurship เปนตน เพื่อตอบสนองเจตนารมณขององคกรที่ตองการยกระดับการดูแล
สังคมและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมโลกที่มีพลวัต
สูงขึ้น สากล  จริยวิทยานนท (2553) และเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนแตไมใชเปนรูปแบบของการมีเปาหมายเพื่อการ
พัฒนาสังคมเปนหลัก เพราะปจจุบันนี้ วงการธุรกิจเปล่ียนไปสูแนวคิด Triple Bottom Line หรือ ESG 
(Environment Social and Governance) แตคงเปนไปไมไดที่ภาคธุรกิจจะเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Good 
Corporate) มาเปนงานกิจการเพื่อสังคมเปนวิวัฒนาการของความ รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 
โดยตรง แตภาคธุรกิจเหลานี้สามารถใหการสนับสนุนในการกอตั้งกิจการเพื่อสังคมที่จะเกิดขึ้นไดโดยการใหทุน
สนับสนุน เปนตน โดยกิจการเพื่อสังคมน้ีมีเปาหมายแกปญหาและสรางการขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลงสังคมในดาน
ตางๆ เชนดานการมีสวนรวมของภาคประชาชน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานส่ิงแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานสิทธิ
มนุษยชนและดานการเรียนรู การศึกษา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือ Social Impact โดยใชโมเดลธุรกิจเปน
ตัวตั้ง แนวคิดการทํากจิการเพ่ือสังคมน้ีถือเปนนวตักรรมใหมในทางธุรกิจ ที่มีจุดเริ่มตนจากเจตนาในการแกไขปญหา
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สังคม แตภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเองใหเปนธุรกิจเพื่อสังคมได โดยผานการสรางระบบตลาด สรางมาตรฐานการ
ผลิต หวงโซการผลิตที่ตระหนักหรือเอื้อตอโลกและผูคนมิติใหม 
         Elkington and Hartigan, 2007 โดยกิจการเพื่อสังคมมีการทํางานในหลากหลายรูปแบบต้ังแต
องคการกุศลลวนๆ ไปจนถึงธุรกิจเชิงพาณิชยลวนๆ กิจการเพื่อสังคมแตละแบบมีการนําโมเดลของกิจการเพื่อสังคม
มาใชตามความเหมาะสมของโครงสรางองคกร ซึ่งมีการแบงโมเดลเปน 3 รูปแบบดวยกันไดแก โมเดลที่1 กิจการไม
แสวงหากําไรแบบใชคานงัด (Model 1: Leveraged Nonprofit Venture) โมเดลที่ 2 กิจการไมแสวงหากําไรแบบ
ผสม (Model 2: Hybrid nonprofit) และโมเดล 3 ธุรกิจเพื่อสังคม (Model 3: Social business) นอกจากน้ี David 
Bornstein ผูเขียนหนังสือ ‘How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas 
ไดกลาวไววา “ส่ิงที่นักธุรกิจทั่วไปมักคํานึงถึงคือเรื่องเศรษฐกิจเปนสําคัญ แตก็ตองยอมรับ วาผูประกอบการเพื่อ
สังคมนั้นเองก็คํานึงเรื่องเดียวกัน แตส่ิงที่แตกตางของผูประกอบการทางสังคม ก็คือ การคํานึงถึงเรื่องการ
เปล่ียนแปลงสังคมดวย เพราะพวกเขามีแรงกระตุน มีความคิดสรางสรรค และยังเปนผูตั้งคําถาม กับส่ิงที่เปนอยูและ
ใชประโยชนจากโอกาสใหมๆ เสมอ และเขายังปฏิเสธที่จะลมเลิกและพรอม สรางโลกที่ดีกวา” (Bornstein, 2008) 
การเปนผูประกอบการสังคม Dees (2003) เสนอวาผูประกอบการทางสังคมทําในส่ิงเดียวกันเพื่อการเปล่ียนแปลง
สังคม มีสวนในการสรางส่ิงใหมๆ ใหประชาชนและทรัพยากร ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพสังคมในการจัดการกับ
ปญหาไดอยางมีนัยยะสําคัญ เขาไดอ ธิบายวาผูประกอบการทางสังคมนั้น สรางคุณคาสาธารณะ ผลักดันใหเกิด
โอกาสใหมๆ อยางสรางสรรค และแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบที่เขมแข็งโดยผูประกอบการทางสังคมที่แทจ ริงจะ
มีเปาหมายหลักอยูสองประการดวยกัน เปาหมายแรก ก็คือ เพื่อใหเกิดกําไรหรือผลประกอบการที่ดีเหมือนธุรกิจ
ทั่วไป แตอีกเปาหมายหน่ึงซึ่งมีความสําคัญ ก็คือ เพื่อแกไขปญหาใหกับสังคมหรอืทาํใหสังคมดีขึน้ผูประกอบการเพือ่
สังคมนั้น จะอยูระหวางกลางระหวางองคกรสาธารณกุศลที่มุงเนนเพื่อสังคมอยางเดียวกับองคกรธุรกิจที่เปาหมาย
หลักอยูที่การทํากําไรโดยผูประกอบการเพื่อสังคมนั้น จะมุงเนนทั้งในดานของกําไรและสังคมไปควบคูกัน ซึ่งจะนํา
กําไรที่ไดกลับไปลงทุนอีกครั้ง (Reinvested) เพื่อเรงดําเนินกิจการใหเกิดผลสําเร็จตอความเปล่ียนแปลงของสังคม
และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้นอยางมีความตอเนื่องตอไป  
 
ตารางที่ 6 ตัวอยางกิจการเพื่อสังคมในประเด็นสําคัญตางๆ 
 
ตัวอยางประเด็น ตัวอยางในตางประเทศ 
การเงินชุมชน กรามีน แบงส ในประเทศบังคลาเทศ ใหสินเชื่อขนาดเล็กเปน Micro 

credit เพ่ือคนยากจนและผูดอยโอกาส ดําเนินมากกวา 20 ป และสามารถ
ขยายฐานลูกคาไดกวา 25 ลานคนท่ัวโลก 

ดานชุมชน Playpumps International โดย Trevor Field ประเทศแอฟริกาใต ได
นําเอาความคิดเร่ืองการทําปมน้ํามาใชแกปญหาการขาดน้ํา โดยใชกลยุทธ
การหมุนของมาหมุนสําหรับเด็กดังน้ัน ทุกๆ ครั้งท่ีเด็กเลนมาหมุน ปมน้ํา
จะทํางานและสามารถสงน้ําสะอาดไปใหผูขาดแคลนใชน้ํา 

สุขภาพ One World Health โดย Dr. Victoria Hale ชาวอเมริกัน จัดต้ังบริษัทยา
ไมหวังผลกําไรเปนแหงแรกในโลกเพ่ือพัฒนายารักษาโรคตางๆ โดยผลิตยา
ตามความตองการ เชนยามาลาเรีบทองรวงสําหรับประเทศเขตรอน 

สื่อสรางสรรค Participation Media ผลิตสื่อท่ีใหความบันเทิงไปพรอมกับขอมูลเชิงสังคม
และสิ่งแวดลอม ผลงานท่ีเปนท่ีรูจักกันดี คือ The Inconvenient Truth 
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ตารางที่ 6 ตัวอยางกจิการเพื่อสังคมในประเดน็สําคัญตางๆ (ตอ) 

ตัวอยางประเดน็ ตัวอยางในตางประเทศ 
การขายสินคาท่ีเปนธรรมตอผูผลิต
ในชุมชน  (Fair-trade) 

Community-Friendly Movement ขายสินคาท่ีผลิตจากชุมชนหางไกล
แตใหราคาท่ียุติธรรมแกผูผลิต โดยสรางระบบขายสงไปยังอเมริกาและ
ยุโรป 

การสรางงานใหผูดอยโอกาสและผู
พิการ 

DDD Digital Divide Data รับงาน Outsource จากสหรัฐอเมริกา 
ประเภทงาน IT  digitization โดยนํามาจางคนในประเทศกัมพูชาและลาว 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
  ทั้งนี้เพื่อนําความมั่นคงที่แทจริงไปสูคนทั่วโลกที่ไมเคยไดรับประโยชนชจากระบบเศรษฐกิจตลาด 
ดวยการเอารูปแบบตางๆ ของทุน ไมวาจะเปนทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย ทุนทางปญญาหรือทุนวัฒนธรรมมาผนวก
รวมเขากันเพื่อขจัดปญหาความเหล่ือมลํ้าตางๆ เพราะจากสถิติขององคการสหประชาชาติ ปรากฏวาความม่ังค่ังสวน
ใหญในโลกกลับตกอยูแกแคคนไมกี่คนเทานั้น ซึ่งประชากรที่ร่ํารวยที่สุดในโลกประมาณ 2% ครอบครองความม่ังค่ัง
ทั้งหมดในโลกไปมากกวาครึ่ง และสวนใหญเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในอเมริกา ยุโรป และญี่ปุนเทานั้น สวนประชากร
จํานวนมหาศาลในโลกยังประสบกับภาวะขาดแคลนอดอยากยากจน นอกจากนี้ผูประกอบการเหลานี้ก็สนใจเรื่องความ
ยั่งยืนระยะยาวของวิธีแกปญหาของพวกเขามากกวานักธุรกิจกระแสหลัก และบางคนก็วางแผนวาจะใชโมเดลธุรกิจที่
พวกเขาพัฒนาขึ้นเพื่อการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม ตัวอยางอีกหนึ่งผูประกอบการเพื่อสังคมที่เปนรูจักและโดงดัง
ไปทั่วโลก ก็คือ Muhummad Yunus ซึ่งเปนผูริเริ่มเรื่องของ Micro-Finance ที่บังกลาเทศ ที่ปลอยเงินกูจํานวนไม
มากเพื่อใหผูประกอบการที่ไมสามารถกูเงนิจากธนาคารปกติเงินทุนแรกเริ่มในการทําธุรกิจ Yunus ไดเขาไปชวยสราง
ฐานะใหกับชาวบังกลาเทศเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน ธุรกิจใหกูเงินของเขาขยายตัว และเติบโตไปอยางตอเนื่อง
และตัว Yunus เองก็ไดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเม่ือป 2006 สาเหตุการขยายตัวในเรื่องการประกอบการทางสังคม 
(Bacq and Janssen, 2008) ความสนใจที่ขยายตัวในเรื่องการประกอบการทางสังคม สวนหน่ึงเปนผลมาจากปญหา
ทางสังคมที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซอนมากขึ้น (Fritz, 2006) นักวิชาการบางสวนมองวา นี่คือหนทางที่จะสราง
ชุมชนที่เปนสุขในขณะที่บางทานเสนอวา เปนหนทางที่จะบรรเทาทุกขภัยจากสังคมทันสมัยอยางการวางงาน การไม
เทาเทียมกันในการเขาถึงการบริการสุขภาพ และการบริการทางสังคม (Chell, 2001) ความเส่ือมโทรม ความยากจน 
อาชญากรรม การขาดแคลน การถูกกีดกันทางสังคม (Casson, 1990) รวมถึงยังถูกพิจารณาวาเปนแนวทางรับจาง
ทํางานบริการทางสังคม ที่จะทําใหงานมีคุณภาพมากขึ้นโดยไมเพิ่มคาใชจายของรัฐ (Quinn, 1992) ยิ่งไปกวานั้น 
การปฏิบัติการของการประกอบการชนิดนี้ ยังชวยทําใหภาพการเชื่อมตอระหวางภาคธุรกิจกับภาครัฐชัดเจนมากขึ้น 
โดยเปนการประกอบธุรกิจสายพันธผสมที่ใหความสําคัญของมิติทั้งสังคมและเศรษฐกิจ (Kuratko, 2007) การ
ประกอบการทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมเปนส่ิงที่มีความสําคัญ (Dees, 1998) อยางไรก็ตาม แตแนวคิดนี้ก็ยังคงไม
มีความชัดเจนในความหมาย และคลุมเครือขายในขอบเขตของการศึกษา (Light, 2006) การประกอบการทางสังคม มี
ความหมายวาอะไร การดําเนินการทางสังคมแบบใดที่เปนการประกอบการทางสังคม แบบใดไมใช โดยขอเท็จจริง 
การดําเนินการทางสังคมทั้งหมดไมไดเปนตัวชี้วัดวาเปนการประกอบการตัวอยางเชน การแบงเงินรายไดจากองคกร
มาเพ่ือทํางานทางสังคม โดยตัวมันเองไมถือเปนกิจกรรมของการประกอบการ ซึ่งเปนส่ิงเดียวกับที่องคกรไมแสวงหา
ผลกําไรใชเปนแนวทางในการทํางาน ผูกําหนดนโยบายของทางยุโรปอางถึงความสําคัญของธุรกิจเพื่อสังคม วามิใชมี
นัยยะตัวแสดงทางเศรษฐกิจ แตยังเลนบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมของพลเมืองในสังคม และในการสรางและผลิต
ทุนทางสังคมโดยการจัดตั้ง อาทิ โอกาสสําหรับการทํางานอาสาสมัคร 
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ความหมายของกิจการเพื่อสังคมสําหรับประเทศไทยสํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ 
(สกส.) ไดใหนิยามกิจการเพื่อสังคมคือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิตสินคา และ/หรือการใหบริการ ที่ถูก
ตั้งขึ้นเพื่อเปาหมายอยางชัดเจน ตั้งแตแรกเริ่ม หรือมีการกําหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนเปาหมาย ในการแกไข 
ปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมเปนหลักโดยไมไดมีเปาหมายในการสรางกําไรสูงสุดตอผูถือหุนและ 
เจาของเทาน้ัน และมีลักษณะพิเศษดังตอไปนี้ กระบวนการผลิต การดําเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑหรือ บริการ ไม
กอใหเกิดผลเสียตอเนื่องในระยะยาวตอสังคม สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีศักยภาพที่จะมี
ความยั่งยืนทางการเงินไดดวยตนเอง สกส. ยังไดใหความหมายเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมไวดังนี้ 1) กระบวนการผลิต 
การดําเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑหรือ บริการ ไมกอใหเกิดผลเสียตอเนื่องในระยะยาวตอสังคม สุขภาวะ และ
ส่ิงแวดลอม 2) มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3) มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินไดดวยตนเอง 4) ผลกําไรสวน
ใหญถูกนําไปเพื่อการลงทุนกลับไปใชในการขยายผลเพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาว หรือคืน ผลประโยชนใหแก
สังคม หรือผูใชบริการ 5) สามารถมีรูปแบบองคกรที่หลากหลาย และ 6) มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 
ตารางที่ 7 เกณฑของการใหตราประกาศกิจการเพื่อสังคม 
 

เกณฑ เปาหมายและวัตถุประสงคทางสังคม มีความย่ังยืนทางการเงิน 
สถาบันการเงินชุมชน 1.การปลอยกูโดยพิจารณาวัตถุประสงคของการ

กูยืม ใหกับผูดอยโอกาสในชุมชน  โดยมีสัดสวน
อยางนอยรอยละ 10 ของยอดเงินกูรวม  
2.การสรางวัฒนธรรมการออมและบริการสาธารณะ
ทางการเงิน ใหกับชุมชนสวนใหญ โดยมีจํานวน
สมาชิกมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของคนใน
ชุมชน 

มีผลการดําเนินการเปนบวก 
(รายรับมากกวารายจาย) ตอเนื่อง 2 ป
ขึ้นไป 
 
 

วิสาหกิจชุมชน สรางการจางงาน/รายไดใหกับคนในชุมชน โดยมี
สัดสวนสมาชิกอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนคน
ท่ีอาศัยในชุมชน 

มีผลการดําเนินการเปนบวก 
(รายรับมากกวารายจาย) ตอเนื่อง 2 ป
ขึ้นไป 

องคการท่ีไมแสวงหาผล
กําไร 

มีการจดทะเบียนกอต้ังเปนองคกรสาธารณะ
ประโยชน/ สาธารณะกุศล 

มีสัดสวนรายไดหลักมาจากการ 
จําหนายสินคาหรือใหบริการ  
รับสัญญาดําเนินการโครงการ โดย
จะตองมากกวาสัดสวนรายไดท่ีมาจาก
การรับบริจาค มีสัดสวนรายไดหลักมา
จากการจําหนายสินคาหรือใหบริการ 
การรับสัญญาดําเนินการโครงการโดย
จะตองมากกวาสัดสวนรายไดท่ีมาจาก
การรับบริจาค 

SME/บริษัท/องคกร
ธุรกิจ 

1.มีการระบุวัตถุประสงคทางสังคมเปนลายลักษณ
อักษรในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และ เอกสาร
ท่ีปรากฏในสาธารณะ  
 

มีสัดสวนรายไดหลักมาจากการ 
จําหนายสินคาหรือใหบริการ การรับ
สัญญาดําเนินการโครงการโดยจะตอง
มากกวาสัดสวนรายไดท่ีมาจากการรับ 
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ตารางที่ 7 เกณฑของการใหตราประกาศกิจการเพ่ือสังคม (ตอ) 
 
เกณฑ เปาหมายและวัตถุประสงคทางสังคม มีความยั่งยืนทางการเงิน 
 2.กรณีท่ีเปนกิจการจําหนายสินคา สินคาสวนใหญ 

(มากกวาคร่ึงหนึ่งของยอดจําหนาย) ของกิจการตอง
เปนสินคาสุขภาพ หรือ เพ่ือประโยชนทางสังคม  
3. กรณีท่ีเปนกิจการบริการ สัดสวนของบริการสวน
ใหญ (มากกวาคร่ึงหนึ่งของรายได) ของกิจการตอง
เปนบริการเพ่ือประโยชนทางสังคม 

บริจาคมีสัดสวนรายไดหลักมาจากการ
จําหนายสินคาหรือใหบริการ การรับ
สัญญาดําเนินการโครงการ โดยจะตอง
มากกวาสัดสวนรายไดท่ีมาจากการรับ
บริจาค 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 

 นอกจากนี้เกณฑการใหตราประกาศกิจการเพื่อสังคมมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกันในแตและประเภท 
กิจการโดยแบงเปน 1) กระบวนการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนธรรมตอสังคม ไดแกมีการจัดสรรคาตอบแทน
สวัสดิการใหผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ โดยพนักงานมีระดับความพึงพอใจ มีการจางงานพนักงานตามอัตราคาแรง
ขั้นต่ําตามกฎหมาย และมีการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานดานสุขภาพประกันสังคม 2) มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ไดแก การลดใชสารเคมีของวัตถุดิบหลัก มีการจัดการขยะและสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตอยาง
เปนระบบและไดมาตรฐานการผลิต 3) มีการนํารายไดผลกําไรที่เกิดขึ้นสวนใหญไปลงทุนซ้ําเพื่อขยายผลตาม
วัตถุประสงคทางสังคม มีการนําผลการดําเนินการที่ไดไปจัดสรรสวัสดิการใหกับชุมชนสาธารณะประโยชน และ มี
ธรรมาภิบาล โปรงใส มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายผลการดําเนินการเปดเผยกับสาธารณะอยางนอยปละครั้ง 
 
ตารางที่ 8 เกณฑของทะเบียนกิจการเพื่อสังคม 
 
ตัวชี้วัด เกณฑของทะเบียนกิจการเพื่อสังคม 
เปาหมายและ
วัตถุประสงคทางสังคม 

1. ระบุความชัดเจน 1) วัตถุประสงคทางสังคม 2) กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน 3) ผลกระทบ
ทางสังคมท่ีคาดหวังในอนาคต  
2. มีรูปธรรมท่ีสื่อสารกับสาธารณะไดอยางเดนชัด และสอดคลองกับขอมูลท่ีระบุ ไดแก กรณีท่ี
เปนกิจการจําหนายสินคา สินคาสวนใหญของกิจการตองเปนสินคาสุขภาพ หรือเพ่ือประโยชน
ทางสังคม มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 หรือ กรณีท่ีเปนกิจการบริการ สัดสวนของบริการ
สวนใหญของกิจการตองเปนบริการเพ่ือประโยชนทางสังคม มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

มีความย่ังยืนทางการเงิน 
มีรายไดหลักมาจาก
การคาขายสินคา หรือ
บริการ 

มีสัดสวนรายไดหลักมาจาก 1) การจําหนายสินคาหรือใหบริการ 2) การรับสัญญาดําเนินการ
โครงการ โดยจะตองมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ยกเวนกรณีท่ีกิจการมีสัดสวนรายไดจาก
การรับบริจาคมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 แตมีแนวโนมท่ีสัดสวนรายไดจากการรับบริจาค
ลดลง 

กระบวนการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เปนธรรมตอ
สังคม 

1.  มีการจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการอยางเปนธรรมตอพนักงานและเครือขาย  
2.  กรณีท่ีเปนกิจการจําหนายสินคา กิจการจะตองมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ไดแก 1) การลดใชสารเคมีของวัตถุดิบหลัก และ 2) มีการจัดการขยะและสิ่งท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิตอยางเปนระบบ  
3.  กรณีท่ีเปนกิจการบริการ จะตองเปนกิจการท่ีไมนําสูการสรางผลกระทบทางสังคม และ
สิ่งแวดลอมในระดับรุนแรง 
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ตารางที่ 8 เกณฑของทะเบียนกิจการเพือ่สังคม (ตอ) 
 
ตัวชี้วัด เกณฑของทะเบียนกิจการเพื่อสังคม 
มีการนํารายได และ/
หรือ ผลกําไรที่เกิดข้ึน
สวนใหญไปลงทุนซํ้าเพ่ือ
นําสูโอกาสในการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

1.  กําหนดงบลงทุนซํ้า ไดแก ตนทุนสินคาหรือบริการ คาใชจายในการดําเนินงาน (เงินเดือน 
คาใชจายสํานักงาน) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนและเงินบริจาค คาเสื่อม
ราคา ดอกเบ้ียจาย (กรณีกูยืมเงิน) โดยตองไมรวมสวนของปนผล และ กําไรสะสม คาใชจาย
ท้ังหมดตองมีมูลคามากกวารอยละ 50 ของยอดรายรับรวมในปกอนหนา  
2.  กําหนดนโยบายการปนผล รวมแลวไมเกินรอยละ 30 ของผลกําไรสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน ยกเวน
กรณีท่ีกิจการมีการกระจายการถือหุนใหกับพนักงานหรือสมาชิก (co-ownership) หรือกิจการ
ท่ีระบุคืนสินทรัพยใหกับสาธารณะประโยชน หากมีการเลิกกิจการ (asset lock) 

มีธรรมาภิบาล โปรงใส มีการจัดทําเอกสารการเงิน และ ยินยอมท่ีจะแสดงเอกสารกับสาธารณะเพ่ือแสดงขอมูล
คุณลักษณะของกิจการขางตนเม่ือมีการรองขอ 

(จากการศึกษาของผูวิจัย)  
 
  ความหมายของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการหรือหนวงงานหลายภาคสวน
ไดใหความหมายของกิจการเพื่อสังคมใน แงมุมตางๆ ดังตอไปนี้ เชน 
   1. คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ําดี 50 องคกร (2553) ไดใหนิยามกิจการเพื่อสังคมเพ่ือ
สามารถคัดเลือกกิจการเพื่อสังคมนํ้าดีที่เปน“ตนแบบ” และสามารถสะทอนใหเห็น “ความหลากหลาย” ของกิจการ
เพื่อสังคมในประเทศไทยได เพื่อใชเปนกรอบในการตีความกิจการเพื่อสังคม ทางผูดําเนินโครงการจึงเห็นพองตองกัน
ที่จะใชนิยามที่มีขอบเขตคอนขางกวาง ดังนี้ “กิจการเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีเปาหมายอยางชัดเจนในการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือส่ิงแวดลอมเปนหลัก กิจการเพื่อสังคมจะตองมีรายไดหลักจากการขาย
สินคาและ/หรือ บริการ ที่สอดคลองกับเปาหมาย”สวนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกกิจการเพื่อสังคม “ตนแบบ” 
50 กิจการนี้จะใหความสําคัญกับประโยชนตอ(1) สังคมและส่ิงแวดลอม (Social and Environmental Benefit) (2) 
ความกวางขนาดของผลกระทบ (Impact) (3) ความยั่งยืนของกิจการ (Sustainability) และ (4) ความเปนตนแบบ 
(Pioneer) ผลกําไรสวนใหญถูกนําไปเพื่อการลงทุนกลับไปใชในการขยายผลเพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาวคืน 
ผลประโยชนใหแกสังคม ผูใชบริการสามารถมีรูปแบบองคกรที่หลากหลายมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
  2. สุนิตย เชรษฐา (2553) ผูอํานวยการสถาบันเชนจฟวชัน ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ใหนิยาม กิจการเพื่อสังคม คือ กิจการหรือธุรกิจที่มีเปาหมายในการแกปญหาสังคม 
ส่ิงแวดลอม สุขภาพ หรือสภาพแวดลอมของมนุษยเปนหลัก โดยนําโมเดลธุรกิจมาใชในการแกปญหาและสรางรายได 
ซึ่งผลกําไรที่เกิดขึ้นสวนใหญจะนําไปลงทุนเพื่อขยายผลตอไป หรือนํากลับเขาสูชุมชน” สําหรับผูประกอบการเพ่ือ
สังคมนั้นโดยพื้นฐานแลวไมตางกับนักธรุกจิทัว่ไป เนื่องจากเปนคนที่เห็นปญหาและโอกาสทางสังคมไปพรอมๆ กัน มี
วิธีคิดและการบริหารจัดการแกไขปญหาน้ัน โดยสามารถสรางรายไดไดดวย เพียงแตมีเปาหมายตางกันเทานั้น 

 3. วรากรณ สามโกเศศ (2552) ใหนิยามกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) วาเปนธุรกิจเอกชนที่
ผลิตหรือคา ขายโดยแสวงหากําไรแตม่ิใชสูงสุด โดยกําไรน้ันเปนไปเพื่อประโยชนของสังคม ซึ่งตางจาก CSR ที่เปน
โครงการเพ่ือสังคมของธุรกิจที่แสวงหากําไรสูงสุด กิจการเพื่อสังคม คือ ธุรกิจเอกชน แขงขันในกลไกตลาด โดยมี
วัตถุประสงคสรางกําไร เพื่อนํามาสรางสรรคสังคม และสนับสนุนส่ิงแวดลอม กิจการเพื่อสังคม นับเปน Mindset 
ใหม และทางเลือกใหม จากเดิมที่โลกมีเพียงระบบทุนนิยมและสังคมนิยม ผูวิจัยไดสรุปลักษณะของกิจการเพื่อสังคม 
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แผนภูมิที่  6 แสดงลักษณะของกิจการเพื่อสังคม 
ที่มา : แผนแมบทสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557) 
  
 จากแผนภูมิที่ 6 จะแสดงใหเห็นวากิจการเพื่อสังคมอยูระหวาง ภาคธุรกิจกระแสหลัก (Business 
Mainstream) ภาคธุรกิจและความรับผิดชอบ (Business CSR) องคกรที่ ไมแสวงหาผลกําไร (None Profit 
Organization) โดยมีวัตถุประสงคที่ตองการคืนกําไรใหสังคมและไมไดมุงผลประโยชนตอเจาของกิจการหรือผูถือหุน
ในการคืนกําไร หรือเงินปนผล การลดผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอมจึงเปนเปาหมายของกิจการเพื่อสังคม 
กิจการเพื่อสังคม เปนการประสานความสัมพันธระหวางธุรกิจและผลตอบแทนในดานสังคม/ส่ิงแวดลอม และ
ผลตอบแทนทางการเงิน โดยตัวของผูที่เปนเจาของกิจการเองมีความสนใจที่จะสรางผลตอบแทนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจและการทําเพื่อสังคมรวมกัน ซึ่งกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
ไทยนั้นมีหลากหลายประเภทและรูปแบบ แตเพื่อประโยชนในการวางยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธในการสราง
เสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย จึงแบงกิจการเพื่อสังคมเปน 6 กลุมหลักๆ ตามกลุมบุคคลองคกรที่กอตั้ง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 ตัวอยางประเภทกิจการเพื่อสังคม 
 

ผูกอต้ัง รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม ตัวอยางในประเทศไทย

หนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจท่ีจัดต้ังและหรือถือหุนโดยหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ

มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ผูประกอบการ
ใหม

กิจการท่ีบุกเบิกโดยผูประกอบการเพ่ือ
สังคม

บริษัท โอเพนดรีม จํากัด นิตยสารบีแมกกาซีน, 
Local Alike, เทใจ, กลองดินสอ 

ธุรกิจเอกชน จัดต้ังโดยเอกชนเปนรูปแบบบริษัท บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (รานเลมอนฟารม)

เครือขายและ
องคกรชุมชน

วิสาหกิจชุมชน ทองเท่ียวชุมชน 
สหกรณ องคกรการเงิน
ชุมชน

กลุมออมทรัพยคลองเปยะ 
กลุมสัจจะออมทรัพยครูซบ ยอดแกว, 
สหกรณรานศูนยบาท

องคกร
สาธารณประโยชน

ธุรกิจท่ีจัดต้ังและ/หรือถือหุนโดย
องคกรสาธารณประโยชน

โครงการดอยตุง มูลนิธิแมฟาหลวง
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

อ่ืนๆ ผูกอต้ังธุรกิจท่ีจัดต้ังหรือถือหุนโดย
สถาบันการศึกษา 

สถาบันพัฒนศาสตร, โรงเรียนรุงอรุณ, มหาวิทย
ลัยอาศรศิลป 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 

ภาคธุรกิจกระแส
หลัก (Business 
Mainstream) 

ภาคธุรกิจและ
ความรับผิดชอบ 
(Business CSR) 

กิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) 

องคกรท่ีไมแสวงหาผล
กําไร (None Profit 

Organization) 

การคืนกําไรใหสังคมสิ่งแวดลอม 
การคืนกําไรใหผูลงทุน 
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 3.6  
       1. กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยเครือขายและองคกรชุมชน (Community-Based Social 

Enterprise) ประเทศไทยมีองคกร /หนวยงาน ที่สามารถจัดไดวาเปนกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชนอยูเปนจํานวน
มากซึ่งเปนผลมาจากหลายปจจัย ไดแก การพัฒนาของระบบสหกรณในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา การ
ประชาสัมพันธเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังในประเทศนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
จนถึงการเกิดขึ้นของกลุมการเงินชุมชนในรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปของสหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออม
ทรัพย รวมถึงธนาคารประชาชน กิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชน สามารถแกไขปญหาสังคม สุขภาวะ และ/หรือ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนไดเปนอยาง ดี เนื่องจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการ และดําเนินกิจการโดยคนในชุมชนซ่ึงเขาใจ
สภาวะและปญหาในชุมชนอยางถองแท นอกจากนี้แลว กิจการเหลานี้ยังกอใหเกิดการสรางงาน และการสรางรายได
ใหกับประชาชนในชุมชนน้ัน  ๆกิจการเพื่อ สังคมในระดับชุมชน จึงมีผลตอการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม เงินทุน
สําหรับการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชนน้ัน มาจากสองแหลง หลัก ไดแก 1) เงินอุดหนุนจาก รัฐบาลกลาง 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายตางๆ ในระดับชุมชน เชน งบประมาณกองทุนหมูบาน OTOP 
และวิสาหกิจชุมชน และ 2) จากการรวมเงินทุนของชาวบานในชุมชนนั้นๆ เพื่อกอตั้งเปนกิจการรวมกัน ซึ่งเปนไป ได
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรวมตัวกนัอยางถกูตองตามกฎหมายในรปูแบบของสหกรณ ไปจนถึงการรวมตัวกันอยาง 
ไมเปนทางการ ในลักษณะของกลุมออมทรัพยตางๆ  โดยกิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้ มักจะไมมุงเนนขยายกิจการ แต
ให ความสําคัญกับการถอดบทเรียนความสําเร็จจากชุมชนหนึ่ง เพื่อนําไปเผยแพรเปนองคความรูใหกับชุมชนอ่ืน 
(Replicate)จึงมักจะไมคอยมีความตองการในการหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการ อยางไรก็ตาม ในหลายๆ กรณีกิจการ
เพื่อสังคมตอ งการ ตัวกลาง หรือการเขาถึงภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อบริหารจัดการกิจการที่ถูกพัฒนาจนมี
ขนาดใหญ เชน กลุมออม ทรัพยที่มีเงินฝากอยูในกลุมสูงมาก แตไมรูวิธีในการเคล่ือน ยายเงินทุนสวนเกินดังกลาว
เพื่อสรางรายได และแกปญหาสภาพคลองใหกับกลุมออมทรัพยลักษณะเดียวกันที่ขาดสภาพคลอง 

 2. กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยองคกรสาธารณประโยชน (Non-Governmental Organization) 
ปจจุบัน องคกร สาธารณประโยชน ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เริ่มใหความสนใจกับการจัดตั้งหนวยธุรกิจ ที่ สราง
รายไดมาเปนเงินทุนในการดําเนินงานขององคกร เพื่อลดการพ่ึงพาเงินทุนจากเงินบริจาค และเงินใหเปลาจากองคกร 
ภายนอก ดังนั้น การจัดตั้งกิจการธุรกิจแยก หรือการพัฒนาสายงานธุรกิจขึ้นภายในองคกร จึงเปนทางเลือกที่ดีทาง
หนึ่งใน การบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนใหเติบโตไดอยางยั่งยืน องคกรสาธารณประโยชนหลายแหงริเริ่ม
กิจการเพื่อสังคมดวยเงินทุนที่ไดมาจากเงินบริจาค และเงินใหเปลา ซึ่งเปนแหลงเงินทุนหลักขององคกรลักษณะน้ีใน
ปจจุบัน และนํามาพัฒนาเปนกิจกรรม กิจการที่สรางรายไดใหกับ องคกร จึงไมไดประสบปญหาในการหาเงินทุน
เริ่มตนมากนัก อยางไรก็ตามองคกรสาธารณประโยชนมักจะประสบปญหา ในการหาเงินทุน เม่ือตองการจะตอยอด 
ขยายกิจการที่สรางรายไดดังกลาว เนื่องจากแหลงเงินทุนสําหรับภาค ธุรกิจทั่วไป เชน ธนาคารพาณิชยและบริษัท
หลักทรัพย ยังไมมีความเชื่อมั่นในกิจการที่จัดตั้ง ดําเนินการโดย องคกรสาธารณประโยชนเพื่อแกปญหาสังคม วาจะ
สามารถทําผลกําไรทางธุรกิจอยางยั่งยืนได นอกจากนี้แลว กิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้ประสบปญหามากกวากลุมอื่น
ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกจิ เนื่องจากกลุมคนที่เลือกทํางานใน
องคกร สาธารณประโยชน มักจะมี ความ เชี่ยวชาญ ความเขาใจ ความ สนใจในการดําเนินงานทางธุรกิจที่จาํกัด จึงทํา
ใหประสบปญหาในการบริหาร จัดการ และตองการความชวยเหลือในการพัฒนาศักยภาพในดานนี้อยางจริงจัง 

 3. กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจกิจการเพื่อสังคม (Public Sector) 
เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับนโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ที่ไมใชเพียงแคการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ
และการใหบริการสาธารณะไปอยู ที่รัฐบาลทองถิ่นหรือการแปรรูปบริการของรัฐไปสูรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนแตอยาง
เดียว แตเปนการกระจายการใหบริการสาธารณะสําคัญตางๆ จากหนวยงานของรัฐบาลไปสูกิจการเพื่อ สังคมปจจุบัน
มีเพียงหนวยงานราชการ บางแหงเทาน้ันที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการที่เขาถึงประชนใน ระดับชุมชน
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ไดอ ยางแทจริง และใหอํานาจในการบริหารงานของชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยริเริ่มกิจการเพื่อสังคมดวยเงินทุน 
สนับสนุนในการเริ่มตนกิจการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจในการ
ใหบริการ ระดับชุมชนท่ีมากขึ้น และยังเปนการสรางการมีสวนรวม ความใกลชิดกับชุมชนอีกดวย อยางไรก็ตาม 
กิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้ประสบปญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากกลุมคนท่ี ดําเนินงานสวน
ใหญมาจากภาครัฐ ซึ่งบางสวนขาดประ สบการณในเชิงธุรกิจ รวมทั้งขาดศักยภาพท่ีจะทําใหกิจการเจริญเติบโต
ทางการเงินไดอยางยั่งยืน  

 4. กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยผูประกอบการใหม ปจจุบันประเทศไทยกําลังตื่นตัว กับกระแส
การสรางผูประกอบการใหมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยมีกลุม ผูประกอบการใหมบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง คน
รุนใหมที่สนใจจัดตั้งธุรกิจที่นอกจากจะสรางผลกําไรแลว ยังมีสวนชวย ในการแกปญหาและพัฒนาสังคมสุขภาวะ
และ/หรือส่ิงแวดลอม กลุมผูประกอบการรุนใหมดังกลาว เปนกลุมเปาหมาย สําคัญในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยผูประกอบการใหมมักจะประสบปญหาทางดานเงินทุนอยางมาก ทั้งในการ
ระดมเงินทุนเริ่มตนกิจการ และเงินทุนในการขยายกิจการ เนื่องจากการปลอยเงินกูของธนาคารพาณิชยในปจจุบัน
สําหรับธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นั้น มีอยูอยางจํากัด มีหลักเกณฑและขั้นตอนในการขอกูที่คอนขาง
จะซับซอนในขณะ ที่การเขาถึงเงินทุนเชิงพาณิชยจากแหลงอื่น เชน ตลาดทุน และบริษัทหลักทรัพย แทบจะเปนไป
ไมไดเลย ปญหาเรื่อง เงินทุนจึงเปนปญหาสําคัญมากที่ตองดําเนินการเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้ 
นอกจากนี้แลว การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจก็เปนอีกหนึ่งความทาทายสําคัญ 
เน่ืองจากผูประกอบการสวนใหญไมไดมีพื้น ฐานความรูดานเศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจโดยตรง หรือถามีก็ขาด
ประสบการณในการดําเนินกิจการธุรกิจ 

   5. กิจการเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยธุรกิจเอกชนกิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้ เปนธุรกิจที่ตั้งขึ้นโดย
ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งบางสวน เปนการตอยอดมาจากกิจกรรมที่แสดง ความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ขององคกร ที่ถูกพัฒนาใหเปนธุรกิจเพื่อสังคมทีม่ี ความตอเนื่องและยั่งยืน 
นอกจากนี้แลวในหลายๆ กรณี กิจการเพื่อสังคมในกลุมธุรกิจเอกชนไดถูกตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย ความตองการของภาค
ธุรกิจโดยตรง เชน ธุรกิจกํา จัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรสําหรับทํางานในกิจการ เปนตน ใหสามารถแกไขปญหาและ/หรือพัฒนาสังคมไดในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
กิจการเพื่อสังคมในกลุมน้ีจัดตั้งโดยธุรกิจเอกชน จึงมักจะไมประสบปญหาทางดานเงินทุนในการจัดตั้ง และการขยาย
กิจการ รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี เพราะมีการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนนอกจากน้ี
แลว กิจการเพื่อสังคมในกลุมนี้มีแนวโนมที่จะเติบโตไดดี และมีความยั่งยืนทั้งในดานการเงิน และการแกปญหา และ
พัฒนาสังคม รวมทั้งมีขนาดที่ใหญและขยายผลได จึงสามารถเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนการแกไขปญหาสังคม 
สุขภาวะ และหรือส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีกิจการเพื่อสังคมในกลุมน้ีอยู
นอย เนื่องจากภาคเอกชนยังขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม และยังไมเห็นศักยภาพในการทํากําไร 
และการ แกไขปญหาและพัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอมจากกจิการในลักษณะนี้รูปแบบของกิจการเพื่อ สังคมในกลุมนี้ 
อยูในรูปแบบธุรกิจ เชน บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด ที่ทางกลุมบางจากจัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารจัดการรานเลมอนฟารม
ซึ่งเปนรานคา ในปมนํ้ามันบางจากที่นําผลิตภัณฑจากชุมชนมาขาย เปนการ สรางตลาดใหกับวิสาหกิจชุมชน 

  6. กิจการเพื่อสังคมประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากกิจการเพื่อสังคมที่กลาวมาขางตน ยังมีกิจการ
เพื่ อสังคมที่ ไมสามารถจัดเขากลุมทั่ วไป ได ทั้ ง กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้ งขึ้นโดยสถาบันทางศาสนา วัด
สถาบันการศึกษาตางๆ เชน สถาบันการศึกษาระดับทองถิ่น องคกร พัฒนาชุมชนทองถิ่น องคกรศาสนาทองถิ่นที่
เปนศูนยรวมและเชื่อมโยงคนในทองถิ่น กิจการเหลานี้มีแนวโนมที่จะสามารถสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อชวยเหลือคนในทองที่นั้นๆ เพื่อแกปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม หรือ แมกระทั่งการใหบริการเสริมหรือ
ทดแทนบริการของหนวยงานรัฐโดยตรง เปนตนอยางไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมที่ถูกตั้งขึ้นโดยองคกรที่กลาวมา
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ขางตนจะสามารถดําเนินการไดจากการ สนับสนุนจากองคกรตางๆ ซึ่งเปนแหลงเงินทุนขนาดใหญ ไมวาจะเปน
ภาครัฐ หรือวัดดังนั้น เงินทุนสําหรับกิจการเพื่อ สังคมในกลุมนี้จึงถือไดวามีความจําเปน โดยเฉพาะในการเริ่มตน
กิจการ 

 3.7  ประเภทของกิจการเพื่อสังคม จําแนกตามรูปแบบของการดําเนิน
ธุรกิจ (Business Model) (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) 

  1. กิจการไมแสวงกําไรแบบใชคานงัด (Leveraged Nonprofit ventures) โมเดลธุรกิจแบบ “ไม
แสวงกําไร” มีกุญแจสําคัญอยูที่ “คานงัด” (Leverage) นั่นคือ การใชทรัพยากรที่มีอยูและมีคุณใหเปนประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจ มีลักษณะสําคัญ คือ 1) เนนการนําสงสินคา สาธารณะแกกลุมคนจนที่ไมมีกําลังซื้อสินคา 2) มี
เปาหมายใหผูไดรับประโยชนจากกิจการสามารถเปนเจาของกิจการเอง 3) มีพันธมิตรภายนอกชวยเหลือสนับสนุนใน
ดานตางๆ  

 2.  กิจการไมแสวงกําไรลูกผสม (Hybrid Nonprofit Ventures) เปนกิจการที่ผสมผสานกลยุทธ
แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไรเขาดวยกัน มีลักษณะสําคัญ คือ 1) เนนการนําสงสินคาสาธารณะแกกลุมคนจน
เหมือนโมเดล 1 แตอยูภายใตความคิดวาจะสามารถทํากําไรได รวมถึงนํากําไรไปขยายผล 2) มีการพัฒนาแผนการ
ตลาด 3) จะสามารถคืนทุนไดอยางนอยสวนหนึ่งจากการขายสินคาบริการและสามารถขยายตลาดใหมๆได 4) ใชการ
ระดมทุนหลายรูปแบบ ทั้งเงินบริจาคเงินกู 5) จะมีธุรกิจกระแสหลักกาวตามและผลักดันใหขยับไปสูการเปนธุรกิจ
เพื่อสังคมใน  
  3. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Ventures) กิจการแสวงหากําไรท่ีมีเปาหมายทางสังคม 
กอตั้งขึ้นเพื่อแสวงกําไรต้ังแตตนแต มีพันธกิจชัดเจนวตองการเปล่ียนแปลงเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม มีลักษณะ
สําคัญ คือ 1) มีตลาดสําหรับสินคาบริการที่ชัดเจน 2) หานักลงทุนที่ใหความสําคัญทั้ง Financial Return และ 
Social Return 3) เขาถึงตลาดทุนไดงายกวาและมีโอกาสในการขยายขนาดกิจการ โดยแบงเปน 3 โมเดล 1) กิจกรรม
ของธุรกิจและโครงการเพื่อสังคมเปนส่ิงเดียวกัน (Embedded Social Enterprise) กิจกรรมทางธุรกิจถูกฝงอยูใน
กิจกรรมขององคกรและโครงการตางๆ ดานสังคมโครงการทางสังคมเปนโครงการที่สามารถทําเงินไดดวยตัวเองทําให
สามารถเปนโมเดลทียั่งยืน 2) กิจกรรมทั้งสองประเภทจะมีสวนที่ทับซอนกันอยู (Integrated Social Enterprises) 
โดยมากมักเปนการแชรตนทุนและสินทรัพย กิจกรรมตางๆ ของบริษัทจะถูกรวมเขากับการปฏิบัติงาน องคกรไม
แสวงหากําไรตั้งกิจการเพื่อสังคมเหลานี้ ขึ้นเพื่อเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมดานสังคม ในระยะ
หลังประสบความสําเร็จกับการทําที่มีจุดประสงคเพือ่หารายไดกับตลาดใหมๆ หรือ การออกบริการใหมๆ ใหกับตลาด
เดิม ลูกคาขององคกรไมแสวงหากําไรเหลานี้ ไดผลประโยชนจากการลงทุนในโครงการดานสังคมที่เผชิญกับการหา
รายไดที่อาจจะเกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูประกอบการเหลานี ้โมเดลนี้มักใชการหารายไดจากสินทรพัย
ที่มี ในการสรางธุรกิจ ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางธุรกิจกับโครงการดานสังคมเปนแบบที่ทํางานรวมกัน เพิ่ม
คุณคาใหกัน และ 3) กิจกรรมทางธุรกิจจะอยูนอกการจัดการขององคกร (External Social Enterprises) องคกรไม
แสวงหากําไรสรางผูประกอบการเพื่อสังคมเพื่อจัดหาเงินทุน ผลประโยชนทางสังคมไมไดเปนเงือนไขสําหรับกิจกรรม
ทางธุรกิจ ลูกคาเปนแหลงผลประโยชนทางออมความสัมพันธของกิจกรรมทางธุรกิจและโครงการเพ่ือสังคมเปนไปใน
แนวทางทีธุรกิจสนับสนุนและจัดหาแหลงเงินทุนทีไมตายตัวใหองคกรไมแสวงหากําไร 
  การเจริญเติบโตของภาคกิจการเพื่อสังคม นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสังคมที่มีความเทา
เทียม ยุติธรรม และมีปญญามากขึ้น กิจการเพื่อสังคมจึงจัดไดวาเปนนโยบายที่สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดในระยะ
ยาว ทั้งนี้ สามารถแจงประโยชนของกิจการเพื่อสังคมตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยได เปน 4 ประเด็นหลัก 
ดังตอไปนี้ 1) สรางเสริมกลไกตลาดทีมีคุณธรรมและยั่งยืน กิจการเพื่อสังคมเปนตัวเชื่อมโยงและขับเคล่ือนกลไกตลาด
สําคัญ เชน การบริโภคที่ยั่งยืน การผลิตที่ยั่งยืน และ การลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 
Investing: SRI) 2) พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนขยายผลได กิจการเพื่อสังคมเปนธุรกิจที่มุงเนนการ
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กระจายผลประโยชนสูชุมชนและผูดอยโอกาส และเครื่องมือสําคัญในการแกไขและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมจํากัดดวยทุนใหเปลาเหมือนโครงสรางขององคกร พัฒนาเอกชน (NGO) 3) สราง
เศรษฐกิจใหมแหงคุณธรรมและความยั่งยืน กิจการเพื่อสังคมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณคาเชิง
สังคม และเปนเครื่องมือกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับรากหญาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
กอใหเกิดการสรางงานในระบบเศรษฐกิจทําใหคนรุนใหมสนใจมาเปนผูประกอบการเพื่อสังคม 4) พัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณะ กิจการเพื่อสังคมสรางนวัตกรรม และรูปแบบใหมของบริการสาธารณะ ทั้งบริการโดยตรงตอสังคม 
และการ ประมูลจากรัฐบาล เชน การจัดการของเสีย พลังงานทดแทนระดับชุมชน และการพัฒนาอาชีพและชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุในสังคมไทย 
  
4.  (Public consciousness) 
  4.1  
   พระไพศาล วิสาโล (2550) กลาวถึงความหมายของจิตอาสา วาเปนจิตใจที่พรอมจะสละเวลา 
แรงกายและสติปญญาเพื่อสาธารณะประโยชน เปนจิตที่ไมนิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปญหาหรือทุกขยากเกิดกับผูคน เปน
จิตที่มีความสุขเมื่อไดทําความดี และเห็นนาตาเปล่ียนเปนรอยยิ้ม เปนจิตที่เปยมดวยบุญ คือความสงบและพลังแหง
ความดี 

  ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ (2550) ใหความหมายวาจิตอาสา คือ ความสํานึกของบุคคลที่มีตอ
สังคม สวนรวม โดยการเอาใจใสและการชวยเหลือ ผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม เชน การเสียสละเงินทอง ส่ิงของ เวลา แรงกายและสติปญญาเพื่อชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน 

  ธานิษฏกองแกว (2550) กลาววา จิตอาสา หมายถึงคนที่มีจิตใจอาสาชวยเหลืออยากใหผูอื่นมี
ความสุขคนที่มารวมกิจกรรมจิตอาสาก็คือ“อาสาสมัคร” คือ บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัครใจ 
เสียสละเพื่อชวยเหลือผูอื่น ปองกันแกไขพัฒนาสังคม โดยไมหวังส่ิงตอบแทน 

  ศูนยคุณธรรม (2550) จากการทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ไดใหความหมายจิตอาสา หมายถึงจิตที่พรอมจะสละเวลาแรงกายสติปญญาเพื่อสาธารณประโยชนเปนจิตที่
มีความสุขเม่ือไดทําความดีอันเกิดจากพ้ืนฐานความคิด 4 ประการหลักไดแก เปนการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
มิใชเพื่อสวนตัว  เปนการกระทําที่เปนไปโดยความสมัครใจ เปนการกระทําที่ไมมุงหวังผลตอบแทนในรูปสินจาง
รางวัล และเปนการอุทิศกําลังกายกําลังใจและเวลาใหสวนรวม ไมใชอุทิศกําลังทรัพยแตเพียงอยางเดียว 
  ปยะนาถ สรวิสูตร (2552) กลาวถึง จิตอาสา วาหมายถึง บุคคลที่มีจิตที่พรอมจะใหหรือเสียสละ
เวลา แรงกาย และสติปญญา เพื่อชวยเหลือผูอื่นและสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน 

      มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ (2550) กลาวถึงความหมายของ จิตอาสา วาคือ การให เมื่อคนตางๆ 
เริ่มรักและมีเมตตากับบุคคลอื่นมากขึ้น เขาใจผูอื่นมากย่ิงขึ้นวาตองการอะไร กําลังอยูในสภาพใด สามารถใหความ
ชวยเหลืออะไรไดบาง จนนํามาสูการให สละส่ิงที่มีอยู ไมวาจะเปนเวลา แรงงาน แรงสมอง เงิน ส่ิงของ อวัยวะ เพื่อ
ชวยเหลือใหผูอื่นและสังคมมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

  กรรณิกา มาโน (2554) กลาวถึงจิตอาสาวาหมายถึง จิตที่พรอมสละเวลา แรงกาย แรงใจและ
สติปญญาเพื่อประโยชนเกื้อกูลตอผูอื่นหรือสังคม เปนการกระทําดวยความสมัครใจ ไมหวังผลตอบแทน และเปนการ
กระทําที่ไมใชภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 

  Baron and Byrne (2000) ไดใหความหมาย พฤติกรรมจิตอาสา หมายถึงการกระทํา ที่เปน
ประโยชนกับผูอื่น แตไมมีผลประโยชนหรือผลกําไรที่ชัดเจน และมีการอธิบายในหลาย พฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือ พฤติกรรมใจบุญ การไมเห็นแกตนและการเปนอาสาสมัคร การกระทําอยางสมัครใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   57 

  Deaux, Dane, Wrightsman, and Sigelman (1993) สรุปความหมาย พฤติกรรมจิตอาสาวา
หมายถึงพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอผูอื่นหรือกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ 
ประกอบดวย พฤติกรรมการชวยเหลือการรวมมือ รวมแรงกันทํา 
  สําหรับในประเทศไทย เรื่องของจติอาสา หรือการใหเพื่อสังคมเมื่อเขาสูยุคพุทธศาสนาการใหเพื่อ
สังคมก็คือส่ิงที่เราเรียกกันวา ทาน นั่นเอง ซึ่งการใหทานในทางพุทธศาสนา ประกอบไปดวย อามิสทาน คือการให
ขาวของเงินทอง และ ธรรมทาน ซึ่งเปนทานชั้นเลิศ เพราะเปนการใหความรู ปญญา และการแนะนําส่ังสอน ซึ่ง
ในทางพุทธศาสนาการใหหรือ ทาน จะตองประกอบดวยทั้งอามิสทานและธรรมทานจึงจะเปนการใหที่สมบูรณเกิด
ประโยชนสูงสุด นอกจากดานศาสนาแลว การใหในเมืองไทยในดานอื่นๆ ก็มีอยูในวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย
ตลอดมา ไมวาจะเปนการที่จะมีโองนาเตรียมพรอมไวหนาบานสําหรับผูคนที่ผานไปมา หรือการที่เรามีคําวา ลงแขก 
ที่เปนการแสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจ ความรักใคร เอื้อเฟอเผ่ือแผกันของสังคมชนบทในสมัยกอน โดยมีความ
เกี่ยวพันกับอาชีพดานเกษตรกรรม ไมวาจะเปนการทํานา การทําไร ทําสวน นั่นคือมีการแลกเปล่ียนแรงงานเพื่อ
ชวยเหลือกัน ไมมีคาจางตอบแทน มีเพียงน้ําใจเล้ียงอาหารขาวปลาตามแตจะหาไดในทองถิ่น หมุนเวียนกันไปจาก
ครอบครัวหนึ่งสูอีกครอบครัวหนึ่ง ทําใหกิจการงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จะเห็นไดวาประเทศไทยน้ันมีส่ิงที่เรียกได
วาเขาขายโดยทั่วไปของการใหภายใตกรอบของการใหเพื่อสังคมอยูแลว ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบการใหเพื่อที่จะหวังให
ชีวิตผูอื่นดีขึ้น และการใหเพื่อที่หวังวาจะไดส่ิงนั้นคืนอยางเงียบๆ พระไพศาล วิสาโล (2550) ไดกลาวในหนังสือ 
“เมื่อดอกไมบานสะพรั่งทั้งแผนดิน” วาจิตอาสานั้นมีอยูในทุกคนอยูแลว เพราะทุกคนลวนมีความปรารถนาที่จะทํา
ความดี แตบางครั้งความดีนั้นอาจถูกสกัดกั้นดวยความกลัว เชน กลัววาจะทำไมได กลัวคนหัวเราะเยาะ กลัวพอแม
ไมเขาใจ หรือกลัววาจะทำมาหากินสูคนอื่นไมได แตถาคนเรายอมใหความกลัวครอบงําก็จะไมมีวันเติบโตหรือกาวสู
ชีวิตใหมได ซึ่งการมีจิตอาสาน้ันเกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังตอไปนี้ 

 1. เกิดจากความรูสึกสงสาร เนื่องจากพบเห็นผูที่มีความเดือดรอนมากกวาตนเองและอยากท่ีจะ
หาทางชวยเหลือผูอื่นในรปูแบบตาง  ๆเชน ความรูสึกสงสารเม่ือเห็นเด็กขอทานและอยากบริจาคเงิน เมื่อรูขาวน้าํทวม
ในภาคอีสานและอยากบริจาคส่ิงของเพื่อชวยเหลือ  

 2. เกิดจากประสบการณที่ไดชวยเหลือผูอื่นดวยตนเอง และไดรับความสุขจึงอยากชวยเหลือผูอื่นอีก 
 3. เปนความรูสึกตอเนื่องเมื่อบุคคลไดรบัการชวยเหลือและรูสึกประทับใจจึงอยากทําส่ิงดีๆ เพื่อผูอื่น 
    สําหรับประเทศไทย ไดถือเอาวันที่ 27 ธันวาคม เปนวันจิตอาสาหลังจากความสูญเสีย เมื่อ 26 

ธันวาคม 2547 จากเหตุการณสึนามิ (มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, 2550) แมดานมืดของเหตุการณจะสรางความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของผูคนอยางมหาศาล แตดานสวางของเหตุการณดังกลาวกลับเผยใหหลายคนมีโอกาส
ไดรูจักคําวาจิตอาสา อันเกิดจากการไมอาจทนเห็นผูอื่นเปนทุกข เมื่อน้ําทะเลลด ส่ิงที่ไหลมาแทนที่คือน้ําใจ 
อาสาสมัครจํานวนมากตางสละกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย ชวยเหลือผูประสบภัยอยางแข็งขัน แมจะตางถิ่นฐาน 
ตางเชื้อชาติ ตางภาษา ทวาไดกอเกิดคล่ืนจิตอาสาหล่ังไหลลงพื้นที่ประสบภัย ชวยเหลือผูประสบเคราะหครั้งนั้น จึง
ไดถือเอาวันถัดจาก วันที่ 26 ธันวาคม เปนวันจิตอาสา จะเห็นไดวาความเมตตา กรุณา ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกขและ
มีความสุข ความมีนาใจ การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของบรรดาเหลาอาสาสมัครลวนมีความเช่ือมโยงกับจิต
อาสา ทั้งส้ิน งานที่เกดิจากผูที่มีจิตอาสามีความหมายอยางมากกับสังคมสวนรวม เพราะเปนผูที่เอื้อเฟอ เสียสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ เพื่อชวยเหลือผูอื่น หรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากขึ้น การเปนอาสาสมัคร ไมวาจะเปน
งานใดๆ ก็แลวแตที่ทําใหเกิดประโยชนในทางบวก ลวนแตเปนส่ิงที่เราควรทําทั้งส้ิน คนที่จะเปนอาสาสมัครไดนั้น
ไมไดจํากัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอจํากัดใดๆ ทั้งส้ิน หากแตตองมีจิตใจเปนจิตอาสาที่อยากจะ
ชวยเหลือผูอื่นหรือสังคม 

 ปจจัยที่กอใหจิตอาสาและพฤติกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เปนคุณธรรมของพลเมืองสงเสริมทํา
ใหสังคมเขมแข็งมีศักยภาพในการแกไขปญหา เนื่องจากการมีพลเมืองที่ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมี
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ปรารถนาที่จะชวยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุมปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว จะทําใหเกิดการพัฒนาของสังคมน้ันไดในที่สุดนอกจากนี้จิตอาสายังสามารถเกิดไดจาก
กระบวนการเรียนรูรวมกันกับบุคคลอื่นความรูสึกตองการชวยเหลือเพียงประการเดียวจึงไมสามารถแกไขปญหาได
กระบวนการเรียนรูจึงมีความสําคัญตอการแกไขปญหา บุคคลในสังคมตองมีองคความรูและความสามารถในการ
แสวงหาความรูผูที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองจะสนใจคนควาหาความรูดวยตนเองอยางอิสระจากแหลง
ความรูตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู ทําใหมีคุณสมบัติเปนผูนํา นักคิด นักวิเคราะหวิจารณ 
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และรวมกับผูอื่น จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งที่เอื้อตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมซึ่งเปนปจจัยภายในของบุคคลในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมจิตอาสาขึ้นมาได 

ในขณะที่ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2550) ไดกลาวถึงจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกสาธารณะ 
หรือจิตสํานึกของสังคมวา อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดังนี้ 
  1.ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษยภาวะทางสังคมเปน 
ภาวะที่ลึกซึ้งกวาภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เปนภาวะที่ไดอบรมกลอมเกลา และสะสมอยูในสวนของการ
รับรูทีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิดสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแตพอแมญาติพี่นอง 
เพื่อนฝูง บุคคลทั่วไปจนถึงระดับองคกร วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้ง ภาวะแวดลอม 

2.ปจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคลในการ 
พิจารณาตัดสินคุณคา ความดีงาม ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไป
ในทางใดทางหน่ึงโดยเกิดจากการรับรู จากการเรียนรู การมองเหน็ การคิด และนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองการ
สรางสํานึกแบบใด ก็จะมีการฝกฝนและสะสมสํานึกเหลานั้นการเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปไดแยกแยะวาไดวาเกิด
จากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกอยางใดอยางหน่ึง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวของกัน จิตสํานึกที่มาจาก
ภายนอกน้ันเปนการเขามาโดยธรรมชาติกระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาติและมัก
ไมรูตัว แตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน เปนความเจาะจง เลือกสรร บุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดีเปนสํานึกที่สราง
ขึ้นเองระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เปนปฏิสัมพันธที่มีความตอเนื่องกันการพัฒนาจิตสํานึกจึงตอง
กระทําควบคูกันไปทั้งภายในและภายนอกอาจสรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหเกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสาตามที่ไดการ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยตางๆ มีการรายงานที่สอดคลองกันวา อาจจะเกิดจากสองปจจัยประกอบกัน คือ 
ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน การรับรูในพฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณคาในพฤติกรรมของตนเองการมีแรงจูงใจที่
จะทําใหเกิดพฤติกรรมจิตอาสา และปจจัยภายนอก ไดแก การมีตัวแบบทางดานจิตอาสา ไมวาจะจากครอบครัว 
เพื่อน สถานศึกษาหรอืสถาบันทางสังคมตาง ตลอดจนมีความเกี่ยวของกับการสนันสนุนจากสถาบันทางสังคมที่ไดเขา
ไปมีบทบาท ณ ขณะนั้นดวย จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของจิตอาสาดังขางตน สามารถสรุปไดวา จิตอาสา 
หมายถึง ความเต็มใจ สมัครใจ ตั้งใจทํา โดยที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา สติปญญา ทรัพยสินเงินทอง ในการ
กระทําหรือส่ิงที่เปนประโยชนตอผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน 

 4.2  (Happiness) 
       ความหมายของความสุข จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของความสุข ไดมีผูให

ความหมายเกี่ยวกับความสุขไวอยางหลากหลาย ดังตอไปนี้ 
  Argyle & Martin (1991) กลาวถึงความหมายของความสุขไววาเปนการประเมินของบุคคลใน

ขณะนั้นวา มีความพึงพอใจในชีวิต ความรูสึกทางบวก เชน ความเบิกบานใจ ความยินดี อารมณดี และในทางตรงกัน
ขามก็ปราศจากความรูสึกทางลบ เชน ความซึมเศรา และความวิตกกังวล 

  Veenhoven (1995) ไดสรุปวา ความสุขคือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ซึ่ง
หมายถึงระดับที่บุคคลตัดสินคาโดยรวมวา คุณภาพชีวิตในดานความพึงพอใจหรือชอบชีวิตของตนเองเพียงใด ซึ่ง
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ประกอบดวยจิตใจและความรูคิด ระดับความรูสึกและจิตใจ คือมีความรูสึกที่ดีบอยเพียงใด มีความอิ่มเอม คือระดับ
ที่รับรูวาตนบรรลุเปาหมายในชีวิตเพียงใด 

  Manion (2003) กลาววา ความสุขคือ สภาวะเขมขนที่เต็มไปดวยความคิดบวก มีอารมณราเริง
สดใส มีความเบิกบาน และแสดงออกใหเห็นทั้งทางรางกายและคําพูด มีการแสดงออกที่เต็มไปดวยพลังสรางสรรค
และความตื่นเตน 
   Layard (2005) ไดใหความหมายไววา ความสุขหมายถึง ความรูสึกที่ดีที่สุด การมีชีวิตที่มี
ความสุข สนุกสนาน และเปนความปรารถนาของบุคคลที่อยากจะคงความรูสึกดังกลาวไวใหยาวนาน ซึ่งตรงขามกับ
ความรูสึกที่ไมมีความสุข 
  ประเวศ วะสี (2540) ใหความหมายของความสุขไววา ความสุขคือ การรูจักตนเอง เขาใจตนเอง 
และสามารถบังคับควบคุมตนเองอยางถูกตอง ทําใหเกิดความคิดการพูดและการกระทําตางๆ ตลอดจนการเล้ียงชีพ
อยางถูกตองและมีจติใจที่ผองใส มีความพากเพียร ความไมประมาทและความตั้งมั้น ทําใหเขาใจชีวิต เขาถึงเปาหมาย
ของการเกิดมาเปนมนุษย คือมีชีวิตที่สงบเย็นและเปนประโยชน 

  พระธรรมปฎก (2543) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความสุขไววาความสุขนั้นมี 2 แบบ คือ 
ความสุขภายใน หมายถึงมีความสงบในใจตนเอง หรือมีความสุขจากการรูเทาทันเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปน
ความสุขทางปญญา เนื่องจากเห็นแจงความจริงเปนความโปรงโลง ไมมีความติดขัด บีบค้ันใจ และความสุขภายนอก
คือ การมีสุขภาพดี การมีทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงานเปนหลักเปนฐาน การมียศ ตําแหนง การเปนที่
ยอมรับในสังคม การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
   รศรินทร เกรย, วรชัย ทองไทย และเรวดี สุวรรณนพเกา (2553) ไดกลาวถึงความสุขไวใน
หนังสือเรื่องความสุขเปนสากลวา ความสุขนั้นเปนการวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective) กลาวคือ เปนเรื่องของอารมณ
ความรูสึก คําตอบจึงขึ้นอยูกับความรูสึกของแตละบุคคลในขณะน้ัน ซึ่งจะแตกตางจาการวัดเชิงภาวะวิสัย 
(Objective)อาจมีความสุขไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับความพอใจของแตละบุคคล สาหรับนักจิตวิทยามักจะมองวา 
ความสุขเปนเรือ่งของอารมณ ความรูสึก ดังนั้นความสุขจึงเปนการวัดเฉพาะความอยูดีทางอารมณ (Emotional well 
– being) เทานั้น นอกจากน้ี Ed Diener (1999)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดใหแนวคิดที่ละเอียดขึ้นไปอีกเกี่ยวกับ
ความอยูดีทางอารมณ โดยแบงออกเปนสามมิติ ซึ่งในแตละมิติสามารถแยกสวนการวิเคราะหออกจากกันได คือ 

 มิติที่ 1 เปนความรูสึกทางบวก กลาวคือ คนเรามีอารมณความรูสึกทางบวกบอยครั้งแคไหน  
 มิติที่ 2 เปนความรูสึกทางลบ กลาวคือ คนเรามีอารมณ ความรูสึกทางลบบอยครั้งแคไหน 
 มิติที่ 3 ความพึงพอใจในชีวิต กลาวคือ การที่ปจเจกบุคคลประเมินความพึงพอใจในชีวิต 
 มิติที่หนึ่งเทียบไดกับความสุข มิติที่สองเทียบไดกับความทุกข ความสุขนั้นเปนสภาพจิตใจที่

เปล่ียนแปลงไดในแตละชวงเวลา เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่มากระทบความรูสึก สวนความพึงพอใจในชีวิต
นั้นโดยทั่วไปแลวมีความคงที่มากกวาความสุข เนื่องจากเปนผลจากกระบวนการประเมินชีวิตของตนเองในทุกดาน 
แลวตัดสินใจวาตนเองมีความพึงพอใจในชีวิตมากนอยเพียงใด (Nettle, 2005) สุพรรณี ไชยอาพร และคมพล สุวรรณ
กูฏ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนาพบวา ความสุขมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติ
ธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมจะนําไปสูความตื่นรู นั่นคือรูเทาทันตนเองจนถึงขั้นเห็นมายาภาพของตัวตน ลดละ
ความเห็นแกตัว ไมยึดติดหลงใหลในวัตถุ ซึ่งสามารถเขาถึงความสุขที่ประณีตได (พระไพศาล วิสาโล, 2551) 
พระพุทธศาสนาเนนย้ําถึงโลกธรรม กลาวคือ ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกอยู และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรม อัน
ประกอบดวย อารมณที่นาปรารถนา (อิฏฐารมณ) ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ฯลฯ และอารมณที่ไมนาปรารถนา 
(อนิฏฐารมณ) ไดแก เส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา ทุกข ฯลฯ เมื่ออยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้น ใหพิจารณาวา ไมเที่ยง เปน
ทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อยายินดีในสวนที่นาปรารถนา อยายินรายในสวนที่ไมนาปรารถนา 
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 นอกจากน้ี สําหรับในสังคมไทย แนวความคิดที่มีอิทธิพลในปจจุบันและนาจะกอใหเกิดสุขไดอยาง
ยั่งยืน ไดแก แนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (สุพรรณี ไชยอาพร และคมพล สุวรรณ
กูฏ, 2550) โดยพระองคไดมีพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส ซึ่งมีลักษณะพิเศษตางจากตํารับตําราและการ
เรียนรูทั่วๆ ไป กลาวคือ พระองคทรงเนนให “รูตัวเอง” การรูตัวเองคือ รูกาย รูใจ หรือรูความรูสึกนึกคิดของตัวเอง 
หรือที่เรียกวา “สติ” เมื่อรูตัวเองก็สามารถกํากับใหปฏิบัติไดถูกตองทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา 
หรือที่เรียกวา ภาวนา หรือการทําใหเจริญ 4 ประการ อันกอใหเกิดประโยชนสุขอยางยั่งยืน ไดแก กายภาวนา จิต
ภาวนา ศีลภาวนา และปญญาภาวนา “ศีล นั้นหมายถึง สังคมหรือการอยูรวมกัน เม่ือปฏิบัติถูกตอง ทําใหตั้งอยูใน
ความดี” การตั้งอยูในความดี ทําใหมีสุขภาวะ สุขภาวะทําใหรูตัวเอง การปฏิบัติจะทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและ
เกิดภาวะจิตใจเปนสุขงดงามกอใหเกิดความสุขรวมกับสาธารณะ มนุษยเมื่อรูตัวเองและเขาถึงความจริง จะประสบ
ความงามอันลนเหลือ เกิดมิตรภาพอันไพศาล เกิดความสุขอันประณีตอยางที่ไมเคยพบมากอน และอยากใหเพื่อน
มนุษยไดประสบความสุขเชนนี้บาง ความสุขจากการรูตัวเอง การเขาถึงความจรงิ การเขาถงึความงาม การเขาถงึความ
ดี เปนความสุขที่ไมตองทุมเทเงินทองซื้อหามาดวยราคาสูง จึงเปนไปไดสําหรับทุกคน แยงชิงกันไมได แตสรางหรือ
บมเพาะและชวยกันสรางได จึงเปนไปเพื่อการอยูรวมกันดวยสันติ 

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตนั้นมีความสัมพันธไปในทาง
เดียวกัน กลาวคือเมื่อคนเรามีความพึงพอใจในชีวิตมากก็ยอมมีความสุขมากตามไปดวย และ หากพิจารณา ความสุข
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา เรื่องของความสุขนั้นอยูในสถานะทางจิตใจ โดยตั้งอยูตรงขามกับความทุกข ซึ่งหมายถึง 
สภาพที่ทนไดยาก พุทธจริยศาสตร เนนทางจิตใจ โดยสอนวิธีดับทุกขเพื่อเขาถึงความสุข ดังปรากฏในคําสอนเรื่อง
อริยสัจ 4 ไดแก ทุกข (ความทุกข) ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) และทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข)  

 4.3  (Self - esteem) 
      ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความหมายของการเห็น

คุณคาในตนเอง มีผูกลาวถึงไวแตกตางกันดังนี้ 
 Carpenito (1983) ไดกลาววา การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจะมีการตัดสินจากความรูสึก

เห็นคุณคาในตนเองที่ไดมาจากการประเมินตนเองในเรื่องของความสามารถ และการยอมรับทางสังคม 
 Barry & Morgan (1985) อธิบายวาการเห็นคุณคาในตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดจาก

การยอมรับตนเอง และการมองตนเองในดานบวก 
 Pender (1996) ไดอธิบายถึงวาการเห็นคุณคาในตนเองเปนการประเมินคุณคาของบุคคล

เกี่ยวกับความสําเร็จของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 อรชุมา พุมสวัสดิ์ (2551) กลาวไววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การประเมินคุณคาตนเอง

ในสวนความสามารถ ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ทําใหตนเองมีความรูสึกวาเปนบุคคลที่มีคุณคา มี
ความสามารถ ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับทั้งของตนเองและบุคคลรอบขาง 

 ปรารถนา ซอนแกว (2552) กลาวถึงการเห็นคุณคาในตนเองวาหมายถึง การพิจารณาตัดสิน
คุณคาของตนตามความรูสึกและทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเองในเรื่องความสําเร็จ ความลมเหลว การยอมรับจาก
ผูอื่น ซึ่งการประเมินคุณคานี้นําไปสูการยอมรบัตนเอง มีความพอใจในตนเอง มีความเช่ือมั่นในการกระทําส่ิงตางๆ ให
ประสบความสําเร็จ 

 เดือนเพ็ญ ทองนวม (2553) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง ดังตอไปนี้ 1. ทํา
ใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา 2. สามารถบงชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลได 3. กอใหเกิดพฤติกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 4. ทําใหสามารถเผชิญความเครยีดตาง  ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 5. เปนส่ิงสําคัญที่จะพัฒนาบุคคลไปสู
การเปนมนุษยที่สมบูรณได 
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 พวงทอง อินใจ (2554) ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองวาหมายถึง ความรูสึกวา
ตนเองมีความสามารถ มีคุณคา มีความสําคัญอันเนื่องมาจากความสําเร็จในส่ิงที่คาดหวัง รวมทั้งการไดรับการยอมรับ
จากบุคคลอื่น 

 ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา (2555) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การพิจารณา ตัดสิน
คุณคาของตน แสดงทัศนคติที่บุคคลมีตอตนในการยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่
บุคคลมีตอความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนประสบการณสวนตวัทีแ่ตละคนถายทอดสูคน
อื่น โดยแสดงออกทางคําพูดและพฤติกรรมอื่นๆ 

 จากความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถสรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง 
การประเมินตนเองของบุคคลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับความสามารถ การประสบความสาเร็จ มองวาตนเองมี
คา ตลอดจนการยอมรับนับถือตนเองและการไดรับการยอมรับจากสังคม ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเองจะพัฒนาขึ้นตาม
ประสบการณที่บุคคลน้ันไดรับ จะเห็นไดวา บุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง จะเปนผูที่สามารถประเมิน
ศักยภาพและตระหนักรูในคุณคาของตนเองตามความเปนจริง มีความสามารถในการทํางานไมวาจะยากหรืองายให
ประสบความสําเร็จได มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจิตใจที่เปดกวางและกลาที่จะเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งการ
ที่บุคคลเห็นคุณคาในตนเองน้ันจะนําไปสูการเปนบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีไดตอไป 

 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
 Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิด และความปรารถนาเหลานี้จะ

เรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสูขั้นสูงขึ้นไป ซึ่ง Maslow กลาววาลําดับขั้นความตองการที่อยูใน
ขั้นต่ําสุดจะตองไดรับการตอบสนองอยางพึงพอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตองการที่อยูในขั้น
สูงขึ้นตามลาดับ (Maslow, 1970) ดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

 1. ความตองการทางดานสรีรวิทยา (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของ
มนุษยที่ชวยในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการในเรื่องของอากาศ ความตองการอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย ยารักษาโรค การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ เปนตน 

 2. ความตองการความม่ันคงและปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) ไดแก ความ
ตองการที่จะอยูอยางม่ันคงปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสินหรือความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน และการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

  3. ความตองการความรักหรือความตองการดานสังคม (Love or Social Needs) ไดแก ความ
ตองการความรัก ความเปนเจาของ ความตองการที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม (Belonging 
Needs) 

 4. ความตองการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-Esteem Needs) ไดแก ความภาคภูมิใจ ความ
ตองการดีเดนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่จะทําใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ความตองการดานนี้เปนความตองการ
ระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรูความสามารถ และความสําคัญของมนุษย 

 5. ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-Actualization Needs) เปนความตองการในระดับ
สูงสุด ซึ่งเปนความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิดของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนา
ตนเองใหดีทีสุ่ดเทาที่จะทําได ความตองการดานนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของ
ตนเองใหเปนไปในแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังเอาไว 
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5.  (Self - awareness) 
 การตระหนักรูในตนเอง เปนการที่บุคคลสามารถรับรูเกี่ยวกับตนเองได ใหความใสใจในตนเองจากการ
มอง หรือคนหาตนเอง รวมทั้งการรับรูตนเองจากผูอื่นดวย การตระหนักรูในตนเองจะทําใหบุคคลสามารถรูจักและ
เขาใจตนเองไดถองแทมากขึ้น กลาวคือทําใหบุคคลรูจักตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ทราบวาตนเองมีบุคลิกภาพอยางไร 
รับรูอารมณของตนเองไดวาขณะนี้อารมณของตนเปนอยางไร มีการประเมินตนเอง รับรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง ซึ่ง
หากบุคคลเกิดการตระหนักรูในตนเองจะสงผลใหบุคคลสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองไปในทางที่เหมาะสม
สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงที่ถูกตองและเหมาะสมกับตนเองได นอกจากน้ีการตระหนักรูในตนเองยังเปนพื้นฐานสําคัญ
ที่จะนําไปสูทักษะตางๆ ในการดําเนินชีวิต เชน ทักษะความเปนผูนํา และทักษะชีวิต นอกจากนี้ยังเปนองคประกอบ
สําคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณอีกดวยสําหรับคําวา Self - awareness นี้ไดมีนักการศึกษา นักจิตวิทยา 
ผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยหลายทานไดใหชื่อเรียกที่แตกตางกัน เชน การรูจักตนเอง การรูจักและเขาใจตนเอง การ
ตระหนักรูในตนเอง การตระหนักในตนเอง เปนตน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหชื่อเรียกการตระหนักรูในตนเอง 
เพื่อใหเปนความหมายเดียวกัน 
 5.1  

     สําหรับความหมายของการตระหนักรูในตนเองนั้น ไดมีผูใหความหมายเอาไว ดังนี้ 
     วรรณา พรหมบุรมย (2550) อธิบายวา การตระหนักในเรื่องของตนหรือการรูจักตน หมายถึง การ

คนพบตนเองในเรื่องทัศนคติ คานิยม ความสนใจ ความสามารถ รวมถึงทักษะที่ทําใหตนไดรับความสําเร็จ 
นอกจากนั้นยัง หมายถึง กระบวนการในการศึกษาตนเองในเรื่องการมีเหตุผลการคนหาทางเลือก การเลือก การมอง
ตนเองและผูอื่นในทางที่ดี การรักและมองเห็นความมีคาในตนเองและผูอื่น 

      วสิกาล ญาณสาร (2550) อธิบายวา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง การรูจักและเขาใจตนเอง 
เปนความสามารถในการรับรูเกี่ยวกับตนเองทั้งในดานความคิด อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรม ตลอดจนทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพ คานิยม และความสนใจท่ีมีอยูภายในตนเอง โดยอาศัยการมุงความสนใจเขาสูตนเอง และ
การมุงความสนใจออกสูภายนอก จากการสํารวจ วิเคราะห พิจารณา และมองตนเอง 

      เรียม ศรีทอง (2552) อธิบายวาการตระหนักรูในตนเปนการสํารวจตรวจสอบพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนเอง พิจารณาผลที่เกิดขึ้น อาจไดรับขอมูลยอนกลับจากผูอื่น หรือการสํารวจดวยตนเอง 

      แสงอุษา โลจนานนท และกฤษณ รุยาพร (2553) อธิบายวา การตระหนักรูในตนเอง คือ พื้นฐาน
ของการรูจักตัวเอง อาทิ รูวาเราชอบ ไมชอบ เราเกง ไมเกง หรือเราเกลียดอะไรเมื่อเรามีสติกับการกระทําตางๆ เรา
สามารถเลือกทําส่ิงที่อยูภายใตความสามารถของเราและทําไดอยางมีความสุข 

      Duval and Wicklund (2011) ไดใหความหมายวา การตระหนักรูในตนเองน้ันมีสองแบบคือภว
วิสัยและอัตวิสัยทั้งสองความหมายน้ันคลายกัน แตแตกตางกันที่ภววิสัยเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน
สภาพแวดลอมสวนอัตวิสัยเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ในสถานการณถาบุคคลมีการตระหนักรู
ในตนเองแบบอัตวิสัยมากกวา บุคคลจะรูจักคนอื่นๆ ภายในสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของพวกเขา แตจะไมรูจัก
ตนเองและพฤติกรรมของตนเอง ในทางตรงขามบุคคลที่มีการตระหนักรูในตนเองแบบภววิสัยบุคคลจะไมรูจักคนอื่นๆ 
ในส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของพวกเขา แตจะรูจักเกี่ยวกับตนเอง และพฤติกรรมและประวัติของตนเอง ทั้งนี้บุคคล
ไมสามารถที่จะตระหนักรูไดทั้งสองแบบในเวลาเดียวกัน  

      Strassner and Ghamri-Doudane (2009) ไดอธิบายวา การตระหนักรูในตนเองคือการรูสํานึก
อยางชัดเจนเกี่ยวกับการดํารงอยูของตนเองได ตระหนักถึงอัตลักษณของตนเองและมีความคิดที่จะมีชีวิตอยูที่ดี เชน 
รูจักที่จะปกปองตนเองจากภัยคุกคาม รวมถึงการตระหนักรูวาการดํารงอยูนี้มีความแตกตางจากคนอื่นๆ 
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      Perls et al. (2001) กลาววา การตระหนักรู เปรียบเสมือนการเติบโตของถานหินที่มาจากการเผา
ไหมของตัวมันเอง กลาวคือ ส่ิงที่เกิดจากการพิจารณาคิดทบทวนน้ันเปรียบเสมือนแสงไฟที่สะทอนมาจากวัตถุเมื่อไฟ
ฉายถูกเปดขึ้นมา (Reflection) 

      Goleman (1998) กลาววา การตระหนักรูตนเอง หมายถึง การตระหนักรูความรูสึกโนมเอียงของ
ตน หยั่งรูความเปนไปไดของตน และความพรอมตางๆ กลาวคือ รูเทาทันในอารมณ สาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสึกนั้น
และผลที่จะตามมาประเมินตนเองไดตามจริง รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง และมั่นใจในตนเอง มั่นใจในความสามารถ
และคุณคาของตนเอง 

 ความหมายจากนักวิชาการหลายๆ ทานจากตางประเทศ เชน เอลเดอร (Elder. 1965: 38) ให
ความหมายไววาเปนความรูสึกที่บุคคลรับรูวาตนเองมีคุณคา ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการกระทําของตนเอง การมี
ความสามารถ และการตัดสินของบุคคลอื่นที่ตนใหความสําคัญดวย คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1967) ให
ความหมายไววา เปนการรับรูตนเองของบุคคล แลวแสดงออกในแงของการยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง แสดงใหเห็น
ถึงขอบเขตของความเชื่อของบุคคลที่มีตอตนเองในดานความสามารถความสําคัญ ความสําเร็จ และพลังอํานาจของ
ตนเอง ซึ่งบุคคลอื่นจะสามารถรับรูไดจากคําพูด และทาทีที่บุคคลน้ันแสดงออกไป มาสโลว (Maslow. 1970: 45) ให
ความหมายไววา เปนความรูสึกของบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความเขมแข็ง มี
สมรรถภาพในการทําส่ิงตางๆ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในขณะที่นักวิชาการชาวไทยไดใหความหมายใน
ประเด็นของการเห็นคุณคาในตนเองไวอยางนาสนใจไวดังนี้ ชัยวัฒน วงศอาษา (2549: 7) ใหความหมายไววา การ
เห็นคุณคาในตนเองหมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเองหรือมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
พิจารณาจากการประเมินคุณคาตนเองในดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาของตนเอง 
รวมทั้งการสามารถยอมรับการเห็นคุณคาที่ผูอื่นมีตอตน มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความนับถือตนเอง ซึ่ง
เกี่ยวของกับอัตมโนทัศนของแตละบุคคล เนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองมีพื้นฐานมาจากความรูสึกที่มีตอตนเอง 
จินดาพร แสงแกว (2551: 9) ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเอง เปนความตองการที่จะรูสึกถึงความสําคัญ
และคุณคาที่มีอยูในตนเอง การพิจารณาตัดสินและประเมินคุณคาของตนเอง นับถือตนเองวามีความสามารถที่จะ
ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คาดหวัง รวมทั้งการไดรับการรับรูวาตนไดรับการยอมรับและการเชื่อถือจากบุคคลอื่น อัปสร
สิริ เอี่ยมประชา (2552: 12) ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การประเมินความเช่ือ หรือ
ความรู สึกที่บุคคลมีตอตนเอง มีความเคารพและยอมรับในตนเองวามีความสําคัญ มีความสามารถและใช
ความสามารถทีม่ีอยูในการทําส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่วางไว โดยไดรับการยอมรับจากบุคคล 
ในสังคม นอกจากนี้การเห็นคุณคาในตนเองยังมีความเกี่ยวของกับอัตมโนทัศน (self-concept) เนื่องจากมีพื้นฐานมา
จากความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองอีกดวย ยุทธการ โสเมือง (2554: 4) ใหความหมายไววาการเห็นคุณคาในตนเอง 
หมายถึง ความรูสึกในการประเมินตนเอง จากการกระทําส่ิงตางๆ ที่มีตอครอบครัว เพื่อนและสังคม การเห็นวาตนเอง
เปนที่ยอมรับตอตนเองและสังคม ไดรับการยกยอง นับถือเช่ือมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญ
ตอสังคม และดํารงศักดิ์ วิเชียรดิลก (2555: 12) ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเองหรือความภาคภูมิใจใน
ตนเองมีความตอเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก ซึ่งประสบการณที่ไดรับและการตีความจากประสบการณ จะมี
ผลตอความรูสึกของตนเอง ถือเปนส่ิงที่จะสรางเสริมหรือบั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง 

ผูวิจัยสรุปแลวการตระหนักรูในตนเอง คือ การรูจักและเขาใจตนเอง เปนความสามารถในการรับรู
เกี่ยวกับตนเองทั้งในดานความคิด ความรูสึกและพฤติกรรม ตลอดจนรูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพ และคานิยม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความหมายของการตระหนักรูในตนเองวา
เปนการรูจักและเขาใจในตนเอง สามารถรับรูถึงความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก การรูอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรบัรูถึงความความรูสึกของตนเอง ความ
ตองการในการที่จะเห็นสังคมมีความเปนอยูที่ดีกวา และ ผลที่ตามมา เชน ความเทาเทียมเสมอกันในสังคม สามารถ
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ระบุสาเหตุความรูสึกหรือภาวะอารมณทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นกับตนเองได และสามารถปรับอารมณตนเองได
อยางเหมะสมในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดีการประเมินตนเองไดตามความเปนจริง หมายถึง ความสามารถใน
พิจารณาประเมินตนเองไดถูกตองตรงตามความเปนจริง รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง โดยไมบิดเบือนหรือหาขอแกตัว
ใหกับตนเองหรือการเขาขางตนเอง ซึ่งเปนการประเมินตนเอง ประกอบกับรับฟงการประเมินจากผูอื่นที่ไมไดใหการ
ประเมินดวยอารมณ ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การตระหนักในคุณคาและความสามารถของตนเองสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง แกปญหาเฉพาะหนาได พยายามทําส่ิงตางๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางสรางสรรคและเหมาะสม 
ไมยอมแพกับอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้น 

 
6.  
  6.1   
        รูปแบบ ภาษาองักฤษใชคําวา “Model” ในภาษาไทยมีคําทีใ่ชรวมกันหลายคําคือ ตวัแบบ
ตนแบบหรอืแบบจําลอง มีความหมายเดียวกนัคือ หมายถงึ ส่ิงจาํลองจากของจริง มีนักคิดและนกัการศึกษาหลายคน
ไดใหความหมายไวแตกตางกัน ดงัน้ี 
   Good (1973) รูปแบบ หมายถึง รูปจําลองหรือมุมมองในมิติตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความคิด
บางอยางส่ือความหมาย 
      Willer (1967) ใหความหมายของรูปแบบวา เปนความคิดรวบยอดที่สรางขึ้นจากวิธีการของ
เหตุผลที่มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะใหความหมายและความสัมพันธของขอเสนอของระบบที่เกี่ยวของ 
   Dennis (1991) และจากพจนานุกรมทางการศึกษาของ Carter V. Good (1973) สามารถสรุป
ความหมายของรูปแบบไดดังน้ี 1) เปนแบบ (Pattern) ของบางส่ิงบางอยางที่จะถูกทําหรือสรางขึ้นมา 2) เปนตัวอยาง
เพื่อการเลียนแบบ 3) รูปภาพหรือรูปสามมิติที่ เปนตัวแทนของวัตถุ กฎ หรือแนวความคิด 4) เปนเซตของ
องคประกอบหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน และประกอบดวย สมาชิกซึ่งเปนสัญลักษณของระบบสังคม สัญลักษณ
นี้อาจแสดงแทนคําพูดหรือคณิตศาสตร 
    Raj (1996) ไดให คํานิยามวา รูปแบบ วามี 2 ความหมาย คือ 1) รูปแบบคือ รูปยอของ 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแสดงดวย ขอความ จํานวน หรือภาพ เพื่อใหเกิดความประหยัดดานเวลา และทําใหเขา
ใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งขึ้น และ 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวคิดของโปรแกรมที่ถูกกําหนด 
   Kaplan and Lasswell (1990) กลาวถึงรูปแบบวา เปนชุดของสมมติฐานที่สรางขึ้นเพื่ออธิบาย 
แสดงใหเห็นถึงการนําไปประยุกตใชกับสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือสถานการณอื่นๆ ที่เปนปญหาหรือโจทย 
    Steven (1993) ระบุวารูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่ เปนองคประกอบหรือโครงสรางการ
บริหารงาน และหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงตางๆ ของบุคลากรในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยหลักการ 
องคประกอบ การดําเนินงาน อํานาจหนาที่ของสมาชิกและที่ปรึกษา 
    Ploger (2001) อธิบายวา รูปแบบ หมายถึง ขอสรุปจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุม
ตัวอยางประชากรในการวิจัยที่มีตอรูปแบบ  
   บญุสง หาญพานิช (2556) ไดใหความหมายของคําวา รูปแบบ คือ โครงสราง โปรแกรม 
แบบจําลองหรือตัวแบบที่จําลองสภาพความเปนจริง ที่สรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณาวามีส่ิงใดบาง
ที่จะตองนํามาศึกษาเพื่อใชแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ ของรูปแบบน้ัน 
   ทิศนา แขมมณี (2556) สรุปความหมายของรูปแบบวา รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปน
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผังเปนไดอะแกรม หรือ
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แผนภาพ เพื่อใหตนเองและผูอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น โดยรูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดของบุคคลที่ใชใน
การสืบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจทั้งหลาย 
  ผูวิจัยขอสรุปความหมายของผูแบบดังตอไปนี้ 
    1. รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองที่เปนตัวแทนของความจริงแตมีความแตกตางอยูที่
ขนาดเทานั้น คืออาจมีขนาดเล็กหรือใหญกวาปกติ ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงสภาพที่แทจริงของส่ิงนั้นไดอยางลึก
   2. รูปแบบ หมายถึง แนวความคิด หรือทฤษฎีตาง ๆ ที่เปนขอเสนอในการพัฒนา โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเปนจริง เพื่อใหเขาใจถึงสาระสําคัญของความเปนจริง
และชัดเจนมากขึ้น  
   3. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่แสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางปจจัยหรือตัวแปร         
ตาง ๆ โดยอาศัยองคประกอบที่มีความสัมพันธและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเขาใจ
ขอเท็จจริงหรอืปรากฏการณในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ โดยจัดวางแบบแผนใหเขาใจงายขึน้ นักวิชาการที่
ได ใหความหมายรูปแบบในลักษณะนี้ ไดแก Forcese & Richer (1973) Bardo & Hardman (1982) 
Keeves (1988) บรรจบ อิศดุลย (2521) พูลสุข หิงคานนท (2540) เยาวดี (รางชัยกุล) วิบูรยศรี (2546) 
 ผูวิจัยสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง การจําลองหรือการยอสวน แนวความคิดหรือปรากฏการณ 
ตาง ๆ ที่ใกลเคียงกับความเปนจริง เพื่อความเขาใจท่ีงายขึ้นและเขาใจถึงสภาพท่ีแทจริงไดอยางลึกซึ้ง ซึ่ง
โครงสรางของรูปแบบน้ัน จะตองมีแนวความคิด และองคประกอบที่มีความสัมพันธตอเนื่องและมีความเปน
เหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 
  6.2  
             Smith and Other (1990) ไดจําแนกประเภทของรูปแบบออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
  1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ไดแก รูปแบบคลายจริง (Iconic model) มี
ลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเส้ือผา และรูปแบบเหมือนจริง (Analog 
model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลองจริง 
เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องฝกบิน เปนตน แบบจําลองชนิดนี้ใกลเคียงความจริงกวาแบบแรก 
  2. รูปแบบเชิงลักษณ (Symbolic model) ไดแก รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือ
รูปแบบเชิงคุณภาพ รูปแบบนี้พบมากที่สุด เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนา
ลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา เปนตนและรูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิง
ปริมาณ เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 
             Keeves (1988) ยังไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร และไดมี
พัฒนาการใชรูปแบบทางการศึกษาเปน 4 ประเภท คือ  
  1.รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณที่เปนรูปแบบ ซึ่งสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม เชน รูปแบบในการทํานายจํานวน
นกัเรียนที่เขาสูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวความคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถัง นักเรียนที่เขาสู
ระบบเปรียบเสมือนกับน้ําที่ไหลเขาถัง นักเรียนทีอ่อกจากระบบเปรียบเสมือนกับน้ําทีไ่หลออกจากถัง ดังนั้น นักเรียน
ที่คงที่อยูในระบบจึงเทากับนักเรียนที่เขาสูระบบลบดวยนักเรียนที่ออกจากระบบ เปนตน จุดมุงหมายของรูปแบบก็
เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงประชากรนักเรียนของโรงเรียน 
  2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนส่ือในการบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหโครงสรางทางความคิด องคประกอบ และ
ความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้นๆ และใชขอความในการอธิบาย เพื่อใหเกิดความกระจางมากขึ้น 
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แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือ ขาดความชัดเจนแนนอนทาํใหยากแกการทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามก็ไดมี
การนํารูปแบบน้ีมาใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 
  3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical model) เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตร
เปนส่ือในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ รูปแบบประเภทนี้มักนิยมใชกันทั้งในสาขาจิตวิทยาและ
ศึกษาศาสตร รวมทั้งการบริหารการศึกษา 
  4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา เทคนิค
การวิเคราะหเสนทาง ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มี
ตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสําคัญของรูปแบบแนวน้ีคือ ตองสรางขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มี
มาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร 
จากน้ันมีการรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อทดสอยรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุแบงออกเปน 2 ลักษณะ
คือ 1) รูปแบบประเภทเชิงเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร
ดวยเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไมมีความสัมพันธยอนกลับ 2) รูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู 
(Non-recursive Model) คือรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ
ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง อาจเปนตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพรอมกันจึงมีทิศทางยอนกลับได 
  6.3  
             การศึกษาองคประกอบของรูปแบบจากเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาไมปรากฏมีหลักเกณฑที่
แนนอนตายตัววารูปแบบน้ันตองมีองคประกอบอยางไร สวนใหญจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่
ผูสนใจดําเนินการศึกษา สวนการกําหนดองคประกอบรูปแบบในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคการ
และการบริหารการจัดการ ตามแนวคิดของ Brown & Moberg (1980) ที่ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิง
ระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) และองคประกอบตาม
รูปแบบของ Brown & Moberg ประกอบดวย 1. สภาพแวดลอม (Environment) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. 
โครงสราง (Structure) และ 4. กระบวนการจัดการ (Management process) สําหรับองคประกอบของรูปแบบการ
จัดการโดยท่ัวไปนั้น พบวา สวนใหญจํากลาวถึงการจัดองคการบริหารหรือโครงสรางระบบบริหาร และแนวทางใน
การดําเนินงานในภาระหนาที่ (Function)  
  ขั้นตอนการสรางรูปแบบ 
  Keeves (1988) เสนอหลักการในการสรางรูปแบบ ดังนี้ 
    1. แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของโครงสรางมากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวของ 
   2. เปนการพยากรณถึงผลที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได 
   3. แสดงใหเห็นที่กลไกของเรื่องที่ศึกษา สามารถอธิบายปรกฏการณได 
   4. เปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใหมสามารถขยาย
องคความรูที่ศึกษาได 
  Mescon, Albert and Khedouri (1985) อธิบายขั้นตอนในการสรางรูปแบบวาประกอบดวย  
 1. ขั้นการศึกษาและรวบรวมปญหา (Problem Formulation) โดยศึกษาใหรูวาอะไร 
คือปญหาที่แทจริง 
  2.  ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) กําหนดวัตถุประสงคเบื้องตนของการ 
สรางรูปแบบ รูคุณสมบัติ รายละเอียดของขอมูลที่จําเปนในการสรางรูปแบบ 
  3.  การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) ควรมีการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
  4.  การนําไปใช (Implementation) ภายหลังจากการทดสอบรูปแบบ ควรมีการนํารูปแบบที่ได
พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติจริง เพื่อทําใหเห็นปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ 
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  5.  การปรับปรุงรูปแบบ (Model Updating) ควรพัฒนารูปแบบใหมีความทันสมัย 
ตรงตามความตองการและสถานการณที่เปล่ียนไปของปจจัยภายนอกจะเห็นไดวา การสรางรูปแบบ มี 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นการศึกษาและรวบรวมปญหา 2) ขั้นพัฒนารูปแบบ 3) ขั้นทดสอบรูปแบบ 4) ขั้นการนําไปใช และ5) ขั้นการ
ปรับปรุงรูปแบบ  
   โดยสรุป รูปแบบเปนแบบจําลองภาพความคิดของบุคคล กลุมบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือ
หลักการ องคประกอบ ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน ที่เปนขอสรุปจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคคล โดย
แสดงความสัมพันธของหลักการ องคประกอบ และขั้นตอนตางๆ ที่ปรากฏในรูปแบบนั้น อยางเปนแบบแผน เพื่อให
งายตอความเขาใจและชัดเจนขึ้น 
  6.4  
             Keeves (1988) ไดกลาวถึง หลักการพฒันารูปแบบทีด่ีอยางกวาง ๆ  เพื่อกํากับการสรางรูปแบบ
ที่ใชประโยชนได ควรมีขอกําหนด 4 ประการ คือ 
        1. รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship) 
ระหวางตัวแปร มากกวาเนนความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา (Associative Relationship) อยางไรก็ตามความ
เชื่อมโยงแบบเสนตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตน 
  2. รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณ  ผลจะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได สามารถ
ตรวจสอบไดโดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 
   3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 
   4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหมและการสรางความสัมพันธของตัวแปลใน
ลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรูในเรื่องที่กําลังศึกษาดวย 
  6.5  
   Elliot W. Eisner (2000) ไดเสนอแนวคิดวา วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ในการ
ประเมินเพื่อเขาถึงคุณคาและเกณฑตัดสินคุณคาตามแนวคิดปรัชญาอัตนัยนิยม (Subjectivism) จะมีความเชื่อวาวิธี
เชิงธรรมชาติเปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน โดยการประเมินนั้นจะมีลักษณะที่ยืดหยุนสนับสนุนการเก็บรวบรวม
ขอมูลในสภาพธรรมชาติ โดยเนนการสังเกตแบบไมมีโครงสรางพยายามวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการเชื่อมโยง
เหตุผล การสังเกตและการวิเคราะหเบื้องตนจะนําไปสูการสังเกตและวิเคราะหในขั้นถัดไป จนไดขอสรุปเกี่ยวกับ
คุณคาของส่ิงที่ประเมินโดยอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณเปนเกณฑสําคัญในการสรุปผล 
    จุดมุงหมายที่สําคัญของการสรางรูปแบบ เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวยขอมูลเชิง
ประจักษ ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใชการวิเคราะหจากหลักฐานเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ
เชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณภาพอาจใชผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบ 
สวนการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบ
คุณลักษณะ 2 อยาง (อุทุมพร จามรมาน, 2551) คือการตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ ความเกี่ยวของ
หรือเหตุผลระหวางตัวแปรการประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว ซึ่งการประมาณคานี้สามารถ
ประมาณขามกาลเวลา กลุมตัวอยางหรือสถานท่ีได  หรืออางอิงจากกลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได โดยผลการ
ตรวจสอบนําไปสูคําตอบ 2 ขอ คือ 1. การสรางรูปแบบใหม หรือ 2. การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
         Elliot W. Eisner (2000) ไดเสนอการทดสอบหรือประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิดวยเห็นวาการ
วิจัยทางการศึกษาสวนใหญ ดําเนินการตามหลักการทางวิทยาศาสตรหรือเชิงปริมาณมากเกินไปและในบางเรื่องก็
ตองการความละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป จึงไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
   1. การประเมินโดยแนวทางน้ี มิไดประเมินโดยเนนสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายหรือวัตถุประสงค
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ตามรูปแบบของการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal Based Model) การตอบสนองปญหาและความตองการของผูที่
เกี่ยวของตามรูปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจ
ตามรูปแบบการประเมินอิงตามการตัดสินใจ (Decision Making Model) แตอยางใดอยางหน่ึง แตการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะห วิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยง
กับวัตถุประสงคหรือผูที่มีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขา
ดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของ
ส่ิงที่จะทําการประเมิน 
   2. รูปแบบการประเมินที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ที่พัฒนามาจากศิลป
วิจารณ (Art Criticism) มาใชเปนรูปแบบของการประเมิน โดยใหแนวคิดวาการวพิากษวิจารณเปนการใชวิจารณญาณ
ในการบรรยายคุณภาพของส่ิงที่ศึกษา (Descriptive Aspect) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้งและตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ
ระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ และตองใชความรู
ความสามารถของผูประเมินอยางแทจริงในการตัดสินคุณคา (Evaluative Aspect) แนวคิดนี้ไดนํามาประยุกตใช
ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะองคความรูเฉพาะสาขา ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและ
เขาใจอยางลึกซึ้ง ดังน้ันในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบน้ีมาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสูง 
   3. รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความเชื่อถือวา
ผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑการพิจารณาตางๆ นั้นจะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั่นเอง   
   4. รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและ
ความถนัดของแตละคนนับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบงช้ีขอมูลที่ตองการการเก็บ
รวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
 
7.  
  ผูวิจัยไดแบงความหมายของนวัตกรรมไวดังตอไปนี้ 
   7.1   
                   การศึกษาในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ไดมีการศึกษาและกลาวถึงมาเปนระยะเวลาคอนขาง
นานแลว แตในการใหคํานิยามหรือความหมายของนวัตกรรมก็ยังมีความแตกตางกันอยู ตามมุมมองและภูมิหลังของ
นักวิชาการแตละคน ซึ่งก็ยังไมสามารถนิยามใหเปนที่ยอมรับกันทั่วไป (Gopalakrishnan & Bierly, 1997) สําหรับ
รากศัพทของคําวา นวัตกรรมนั้นมาจากภาษาลาตินคําวา “innovare” ซึ่งแปลวา “ทําส่ิงใหมขึ้นมา” (สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ, 2549) ไดกลาวถึงความหมายของ นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรไววา คือ การนําแนวคิดใหมหรือ
การใชประโยชนจากส่ิงที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพื่อทําใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งไดกลาววา 
ความหมายในเชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับพลวัต
ของกิจกรรมทางสังคม ในขณะที่ความหมายในเชิงกวาง จะหมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงตางๆ ที่ใหมตอ
ตัวปจเจก หรือหนวยที่รับเอาส่ิงเหลานั้นไปประยุกตใช การรวมเอากิจกรรมที่นําไปสูการแสวงหาความสําเร็จเชิง
พาณิชย การสรางตลาดใหมผลิตภัณฑใหม กระบวนการและการบริการใหม การทําในส่ิงที่แตกตางจากคนอื่น โดย
อาศัยการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวใหกลายมาเปนโอกาส และนําไปสูแนวคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง และสังคม ส่ิงเหลานี้ยืนยันไดจากการสํารวจของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ที่ไดทําการสํารวจผูบริหาร
ระดับสูงขององคการที่มีนวัตกรรม โดยสรุปพบวา ผูบริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่นวา นวัตกรรมจะนําไปสูการสราง
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ความมั่นคงทางการตลาด หรือการสรางตลาดใหม รวมทั้งบริษัทตางๆ ก็จะเห็นความสําคัญตอการลงทุนและการ
พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง(สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2550) 
   Gopalakrishnan & Bierly (1997) นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรไววา คือ การนําแนวคิดใหม
หรือการใชประโยชนจากส่ิงที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพื่อทําใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจรวม 
   Drucker (1985) นวัตกรรม เปนเครื่องสําคัญที่ผูประกอบการทางสังคมสรางศักยภาพในเชิงแข็ง
ขัน โดยใชทรัพยากรที่มีอยู หรือสรางขึ้นมาใหม รวมทั้งจากการพัฒนาองคความรูขึ้นมาใหม 
   Smits (2002) นวัตกรรมเปนความสําเร็จของการผสมผสานเชื่อมโยงในเรื่องของวัสดุอุปกรณ
และความความคิดใหเปนประโยชนในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
  7.2  
     1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (2548) ไดใหความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑไววา นวัตกรรมผลิตภัณฑ คือ การพัฒนาและนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี หรือวิธีการใชก็ดี Smith (2006) ไดกลาวไววา นวัตกรรมรวมไปถึงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑจะถือเปนผลิตผล 
(Outputs) ขององคการหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยูรูปของตัวสินคา (Goods) หรือการบริการ (Services) 1. โอกาส
ทางดานเทคโนโลยี รวมถึง องคความรู เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการที่จะทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑให
เกิดขึ้นได และ 2. ความตองการของตลาด นั่นหมายถึง ความตองการของผูใชที่มีความตองการในผลิตภัณฑใหมนั้น 
และพรอมที่จะซื้อหรือใชที่จะทําใหผูเปนเจาของนวัตกรรมไดรับประโยชนในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ถือวาเปนตัว
แปรที่สําคัญของการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
   2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (2548) ก็ไดใหความหมายวา นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกตใชแนวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหมๆ ที่สงผลใหกระบวนการผลิต และการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้นอยาง
เห็นไดชัด เชนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบในกระบวนการผลิต จากความหมายดังกลาวสะทอนใหเห็นวา 
นวัตกรรมกระบวนการ เปนเรื่องของการเปล่ียนแปลงในองคการไมวาเปนเครื่องมือ กรรมวิธีในการผลิต การจัด
จําหนาย หรือรูปแบบการจัดการองคการก็ตาม ทั้งนี้โดยมีเปาหมายที่จะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ ใหไป
ถึงมือผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการมากที่ สุด Schilling (2008) ถึงแมวานวัตกรรม
ผลิตภัณฑจะมองเห็นไดชัดเจนมากกวา แตนวัตกรรมกระบวนการก็มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ในการที่จะทําให
องคการหรือธุรกิจมีความไดเปรียบในเชิงความสามารถในการแขงขัน โดยนวัตกรรมกระบวนการจะมุงเนนไปในเรื่อง
ของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการในสวนของปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ(Process) และผลิตผล (Outputs)  
  3. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เปนนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือ
ขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี โดยในปจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความสําคัญ
ตอหลายๆ อุตสาหกรรม ทั้งน้ีเนื่องจากเทคโนโลยี จะสามารถชวยทําใหการพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคและสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนนวัตกรรมที่มีแรงผลักดันที่
สําคัญของความกาวหนาในดานตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม และความเปนอยูของ
ประชากร (Schilling, 2008) จึงเปนไดทั้ง นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนการ ถาการพัฒนานวัตกรรมนั้นอยู
บนพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีในการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะ
สงผลตอรูปแบบ และระดับของการแขงขันในเชิงธุรกิจ (Utterback & Suarez, 1993) 
  4. นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมทางการบริหารเปนเรื่อง
การคิดคน และเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจัดการองคการใหม ที่สงผลใหระบบการทํางาน การผลิต การออกแบบ
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ผลิตภัณฑ และการใหบริการขององคการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน การบริหารองคการในลักษณะโครงสราง
องคการแบบเมตริกซ การใชแนวคิด Balanced Score Card ในการวางแผนและประเมินผลงานขององคการ การ
พัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เปน Open Business Models เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของการ
พัฒนานวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) ก็จัดไดวาเปนลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร จะสงผลกระทบ
ตอรูปแบบการดําเนินงานขององคการหรือธุรกิจ (Schilling, 2008) ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุปไดวา นวัตกรรมทางการ
บริหารเปนเรื่องที่มีความสัมพันธโดยตรงกับเรื่องของนโยบาย โครงสรางองคการ ระบบ รูปแบบและกระบวนการ
จัดการในองคการ ซึ่งตางจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ 
และกระบวนการนวัตกรรม และทําใหเกิดผลประโยชนในเชิงเศรษฐกจิและสังคม การจําแนกประเภทของนวตักรรมจะ
มีไดในหลายมิติ กระบวนการที่ทําใหเกิดนวัตกรรม (Process of Innovation) ก็ยังสามารถพิจารณาไดหลายมุมมอง
ดวย โดยหากจําแนกตามปจจัยหลักของการเกิดนวัตกรรม ประกอบดวย เทคโนโลยี (Technology) และความ
ตองการของผูบริโภค ทําใหเกิดนวัตกรรม ได 3 ลักษณะ คือ 1. การผลักดันดวยเทคโนโลยี (Technology push) 
กลาวคือ การเกิดนวัตกรรม เกิดขึ้นจากความเขมแข็งของการลงทุน และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. การดึงดวยความตองการของผูบริโภค (Demand pull) ลักษณะของการเกิดนวัตกรรมในลักษณะนี้ เปนการ
พิจารณาจากปญหาและความตองการของผูบริโภคเปนหลัก และนํากลับมาสูการสรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ 3.การผสมผสานทั้งดานเทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภค 
(Coupling) ซึ่งเปนการเกิดนวัตกรรม โดยคํานึงถึงทั้งความตองการของผูบริโภค และเทคโนโลยีที่มีอยู เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมใหเปนที่ตองการของผูบริโภคภายใตเทคโนโลยีที่มีอยูไปพรอมๆ กัน (Smith, 2006) 
  7.3  
                  นวัตกรรม ถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญของการเปนผูประกอบการทางสังคม ในการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน โอกาสทางการตลาด และความสําเร็จใหแกธุรกิจ เกิดขึ้นจากการที่ผูประกอบการใชเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงเปนโอกาสในการสรางความแตกตางทางธุรกิจ จนเปนที่ เขาใจโดยทั่วกันวา การเปน
ผูประกอบการทางสังคม และการมีนวัตกรรมเปนส่ิงที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมาก (Drucker, 1994) 
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญระหวาง การเปนผูประกอบการทางสังคม และการนํานวตักรรมการจัดการมา
ใช แนวคิดทางดานของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร แบงออกไดเปน 3 มุมมอง คือ 1. มุมมองในดานผูประกอบการ 
(The Entrepreneur Paradigm) 2. มุมมองดานเศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี (The Technology-economics 
Paradigm) และ 3. มุมมองดานกลยุทธ (The Strategic Paradigm)  
  การศึกษาเรื่องของนวัตกรรม ในมุมมองดานผูประกอบการทางสังคม ไดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณป 1930 
โดย Schumpeter (1934) ไดพยายามเช่ือมโยงใหเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอการเปนผูประกอบการทาง
สังคม รวมทั้งไดใหแนวคิดวา ผูประกอบการเปรียบเสมือนนวัตกร (Innovator) โดยนวัตกรรมจะชวยทําใหเกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็ตอเม่ือผูประกอบการทําการสรางนวัตกรรมขึ้นมา ดังนั้น แนวคิดเรื่องนวัตกรรมใน
มุมมองดานผูประกอบการจึงถือวาผูประกอบการ เปนผูมีบทบาทและความสําคัญตอกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
และนวัตกรรมก็มีบทบาทตอการทําใหการเปนผูประกอบการประสบความสําเร็จดวย ทั้ง 2 อยางนี้ก็จะมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในทางบวก (Zhao, 2005) ก็มีความเชื่อเชน เดียวกันวา ผูที่จะเปนผูประกอบการทาง
สังคมได จะตองเปนผูที่มีลักษณะของการเปนผูนําทีม ผูนําองคการและเสาะแสวงหาโอกาสเพื่อสรางนวัตกรรม โดยที่ 
Drucker (1994) ไดเนนในประเด็นที่แตกตางไปอีกวา จะตองมีความสามารถในเรื่องของการวิจัย การออกแบบ และ
การปรับเปล่ียนความคิด ส่ิงประดิษฐใหเปนนวัตกรรมโดยผานกระบวนการทางการตลาด และสามารถใชนวัตกรรมใน
การสรางความสําเร็จใหธุรกิจของตนได 
   จากความสําคัญของนวัตกรรมกับการเปนผูประกอบการทางสังคมดังที่กลาวถึงขางตนจะพบวา
นวัตกรรม จะเกิดไดกต็อเมื่อไดมีการผสมผสานของสภาวะการเปนผูประกอบการ และความรู ความมุงมั่นในการแกไข
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ปญหาสังคม เพื่อทําใหเกิดความคิดใหมที่สงผลตอการเกิดนวัตกรรม สอดคลองกับแนวคิดของ Gurteen(1998) ที่ได
ให ทัศนะวา ผูประกอบการที่มีความรู และสามารถที่จะเขาถึงความรู โดยสามารถจัดการกับความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดนวัตกรรม ในระยะหลังจะพบวาก็มีการใชคําวา Innovative 
socail entrepreneurs กันมากขึ้น ผูประกอบการทางสังคมที่ มีนวัตกรรม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ไววา 
ผูประกอบการทางสังคมที่มีนวัตกรรม คือผูประกอบการที่สามารถจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
กระบวนการจัดการ 
  7.4  
              โลกยุคปจจุบันเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมา
สรางนวัตกรรม เพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยความรูและนวัตกรรมที่สรางขึ้น จะตองกอประโยชน
ตอเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และขับเคล่ือนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน และ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล ดังน้ันนวัตกรรม จึงกลายมาเปนส่ิงที่สําคัญของทุก ๆ องคการ รวมทั้งการเกิด
นวัตกรรมในองคการก็ขึ้นอยูกับจํานวนความรู และความสามารถในการจัดการความรูที่มีอยูในองคการนั้นๆ
(สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2550)  
  แนวคิดที่กลาวถึงการจัดการความรู ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรม 
  Johannessen et al. (1999) การจัดการความรูกับนวัตกรรมและสะทอนใหเห็นวา การเกิด
ลักษณะของนวัตกรรม  
  Parlby & Taylor (2000) การจัดการความรู เปนส่ิงชวยและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมใน
องคการและสรางความแตกตางใหกับกิจการได 
  Darroch & McNaughton (2002) การจัดการจัดความรู คือ หนาที่ทางการบริหาร ที่จะตอง
สรางหรือทาํใหเกิดความรู และจัดการความรูใหสามารถสรางนวัตกรรม และนําไปใชสูประสิทธิภาพ และผลประโยชน
แกองคการในระยะยาว  
   Gloet & Terziovski (2004) การจัดการความรู เป นเรื่องของรูปแบบการใชความรู
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการสรางความสามารถใหม ที่ทําใหเกิดผลงานที่สูงขึ้น กระตุนใหเกิดนวัตกรรม 
และเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา   
  Chapman & Hyland (2004) การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑอยางตอเนื่องมีความ
จําเปนอยางมากสําหรับการแขงขันของธุรกจิ ไมวาจะเปนธุรกจิในอตุสาหกรรมการผลิตหรอือุตสาหกรรมบรกิาร และ
ส่ิงที่มีบทบาทความสําคัญในการชวยใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมไดเปนอยางดี ก็คือ การจัดการความรู   
 
8.  
  จากการทบกวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่อง การสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการ
เพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย ผูวิจัยพบวายังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงแต มีการ
ทําวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับสอดคลองทั้งในและตางประเทศดังตอไปนี้ 
  บุญพิทักษ ตั้งธนบํารุง (2556) ทําการศึกษาเรื่องพัฒนาการความตอเนื่องในการจัดการความรู
กรณีศึกษาหนวยงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการความรูเพื่อความไดเปรียบ
ทางการแขงขันรวมไปถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูและนําเสนอแนวทางในการนําแนวคิดดาน
การจัดการความรูไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นมีความตอเนื่องจากการสอบถามขอมูลทั้งจาก
พนักงานระดับปฏิบัติและระดับบริหารทําใหทราบถึงปจจัยที่จะทําใหองคกรแขงขันไดในอนาคตนั้นมาจากปจจัย
หลัก 3 ประการคือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการ
ความรูองคกรตองมีความเขมแข็งและเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจเปนส่ิงที่ไมควรละเลยดังนั้นความสามารถใน
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การนําเอาทุนทางปญญา (Intellectual Capital) หรือทรัพยากรความรูที่มีอยูในองคกรไปใชสรางมูลคาและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกร  
  สุพร เจตจินดาวัฒนะ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรือ่งการศึกษาการนําระบบการบริหารความรูมาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริการลูกคาของธุรกิจโทรคมนาคมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารความรูแนวทางในการประยุกตใชระบบบริหารความรูในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการลูกคาของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายหนึ่งของ
ไทยผูวิจัยพบวาเทคโนโลยีเปนเพียงองคประกอบหน่ึงที่ชวยใหธุรกิจสามารถพัฒนาระบบบริหารความรูทั้งนี้ธุรกิจยัง
ตองอาศัยองคประกอบอยางอื่นในการสรางการไดมาและการใชประโยชนจากความรูซึ่งเปนกระบวนการที่ขึ้นอยูกับ
การสนับสนุนจากผูบริหารการปรับวัฒนธรรมองคกรการกําหนดกลยุทธและกระบวนการในการบริหารความรูรวมถึง
ความรวมมือจากบุคลากรของบริษัทดังนั้นบริษัทควรใหเวลากับผูเช่ียวชาญของบริษัทในการถายทอดความรูไปให
พนักงานเพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จในการบริหารความรู 
  สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2554) ไดทํางานวิจัยเรื่อง อนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชนโดยการศึกษาอนาคตใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะหและสังเคราะหหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับสังคม
แหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชนจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พัฒนาอนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน 
และ 4) นําเสนออนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน 
ผลการวิจัย พบวาอนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน
ประกอบดวย เน้ือหาหลักสําหรับการพัฒนา 5 ประการ ไดแก 1) องคประกอบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชน 2) หลักการสําคัญสําหรับการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูฯ 3) 
กระบวนการในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูฯ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูฯ และ 5) ปจจัยแหง
ความสําเร็จ ซึ่งแตละองคประกอบมีรายละเอียดเนื้อหายอยสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง รูปแบบสังคมแหงการเรียนรู
เพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเชิงบวกสําหรับชุมชนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยชุมชนอยางอิสระ 
มีความเปนพลวัตและพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไมมีที่ส้ินสุด มีการเรียนรูตลอดชีวิตและวัฒนธรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูเปนหัวใจที่สําคัญ ซึ่งชุมชนสามารถเลือกใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะบริบทและภูมิสังคมที่แตกตางกัน อนาคตภาพรูปแบบสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
เชิงบวกสําหรับชุมชน 
   กรรณิกา มาโน (2554) ไดศึกษาความหมายจิตอาสาและความหมายในชีวิตของผูที่ทํากิจกรรมจิต
อาสา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณวิทยาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมจานวน 6 คน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่วา จิตอาสา
คือการใหโดยไมหวังผลตอบแทน และการเรียนรูจากประสบการณการทํากิจกรรมจิตอาสา กอใหเกิดความสุขเมื่อได
เปนผูใหโดยไมหวังผล ซึ่งการทํากิจกรรมจิตอาสานั้นกอใหเกิดความรูสึกเปนสุขจากการให ความอิ่มใจจากรอยยิ้มที่
ไดรับ ซึ่งรอยยิ้มหรือความสุขใจทีไ่ดรบันั้น สะทอนใหเห็นวาส่ิงที่ทาํลงไปมีคุณคา และสงผลใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
เกิดการเขาใจผูอื่นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ทั้งผูที่ทํางานรวมกันในกิจกรรมตางๆ และผูที่อาศัยอยูรวมใน
สังคมเดียวกันตามความเปนจริง และสามารถนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปปรับใชในชีวิต และเขาใจถึงการอยูรวมกัน มองเห็น
คุณคาซึ่งกันและกันของคนที่อยูรวมกัน 
  มานิดา คอยระงับ (2553) ศึกษาถึงการแพรของนวัตกรรมระบบเงินตราชุมชน"เบี้ยกุดชุม" ในอําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร พบวาการแพรนวัตกรรมของเบ้ียกุดชุมมีลําดบัขั้นตอนของการนําความคิดเขาสูชุมชนกุดชุมโดย
เนนที่การใชส่ือบุคคลดวยเช่ือมโยงกับผูนําความคิดและกาสรางแกนนําของนวัตกรรมในชุมชนเพื่อส่ือสารตอไปยัง
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ผูรับนวัตกรรมในระดับชาวบาน และมีการใชส่ือเชิงสัญลักษณรวมถึงการใชส่ือพื้นบานโดยเนนความสอดคลองของ
นวัตกรรมกับทัศนคติการพึ่งตนเองของชุมชนปจจัยที่มีผลตอการรับนวัตกรรมพบวา ลักษณะเฉพาะของชุมชนและ
คนในชุมชน คุณลักษณะผูนํา แรงกดทางเศรษฐกิจของชุมชน การกระจายอํานาจสูชุมชน และคุณลักษณะของ
นวัตกรรมทสอดคลองกับคานิยมของคนในชุมชน เปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมระบบเงินตราชุมชนใน
ครั้งนี้ ในการแกไขปญหา ชวงวิกฤติของขาวสารไดมีการใชเครือขายการสือสารในชุมชนเพื่อกระตุนกําลังใจชาวบาน
และใชเครือขายพันธมิตรภายนอกชุมชนนําเสนอ ผานส่ือมวลชนเพื่อการส่ือสารสูสาธารณะ 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2552) ไดนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตอาสาที่นา
ไปสูความสุขและคุณคาของการมีชีวิต ในหนังสือดอกไมบานส่ือสาร159 ความดี ในหัวขอ “ละออนอาสา” โดยมี
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนโรงเรียนแมริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม กลุมหนึ่งรวมตัวกัน เรียกตัวเองวา “กลุมเติม
ฝนปนรอยยิ้ม” อาสาทาความดีดวยการไปเยี่ยม ไปแบงปนความรักและการใหกาลังใจเด็กกาพราที่บานเด็กชาย
เชียงใหม เพราะไดรับแรงบันดาลใจมาจากการเขาคาย “จิตอาสา ตนกลาคุณธรรม” ในโครงการ “ละออนอาสา
พัฒนาสังคมคุณธรรม” ที่โรงเรียนจัดขึ้น ประสบการณจากคายทาใหเยาวชนเหลานี้ไดกาวออกไปเรียนรูโลก เรียนรู
ความสุข และคุณคาของการมีชีวิตดวยประสบการณจริงของตนเอง 

 เขมกร ไชยประสิทธิ์ (2551) ไดทํางานวิจัยเรื่องตัวแบบองคกรการจัดการความรูของธุรกิจชุมชนไทย
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจชุมชนไทยที่สงผลตอการจัดการความรูของธุรกิจชุมชนไทย 2) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการจัดการความรูของธุรกิจชุมชนไทย และ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบองคกรการจัดการความรูของธุรกิจ
ชุมชนไทย กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ ธุรกิจชุมชนที่มีสมรรถนะสูง 8 แหงที่ผลิตสินคาประเภทผาและของ
ตกแตงบานในจังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณเชิงลึกเจาของหรือผูนํา การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
การสนทนากับพนักงาน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยไดแก ตัวแบบองคกรการจัดการความรูของ
ธุรกิจชุมชนไทยมีทั้งหมด 3 ตัวแบบคือ 1) ธุรกิจชุมชนที่มีความคลองตัวสูง พบในธุรกิจชุมชนขนาดเล็กที่มีการ
ตัดสินใจแบบรวมอํานาจ พนักงานมีทักษะหลายดาน การสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพยังมีนอย และการ
ประสานงานเปนแบบปรับตวัเขาหากัน 2) ธุรกิจชุมชนที่ทาํงานเปนทีม พบในธุรกิจชุมชนที่ดําเนินงานในรูปแบบกลุม
ธุรกิจชุมชน มีการตัดสินใจแบบเนนการมีสวนรวมของพนักงาน พนักงานมีทักษะหลายดาน การสนับสนุนพนักงานที่
มีศักยภาพยังมีนอย และการประสานงานเปนแบบปรับตัวเขาหากัน และ3) ธุรกิจชุมชนที่มีการประกอบการอยาง
เปนระบบ พบในธุรกิจชุมชนขนาดปานกลาง (พนักงานมากกวา 100 คน) มีการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ 
พนักงานมีทักษะเฉพาะดาน การสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง และการประสานงานเปนไป
ตามโครงสรางองคกร 

วิษฬาห ชีวะสาธน (2551) ศึกษาถึงบทบาทขององคกรณธุรกิจในการสงเสริมการประยุกตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาพบวา บทบาทและกระบวนการของชุมพรคาบานา  รีสอรทในการสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนประกอบดวยการแสดงความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอ สังคมทั้งชุมชน ส่ิงแวดลอม พนักงานรวมถึงลูกคา
และนักทองเที่ยวทําใหชุมชนและองคกรธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีตอกัน องคกรธุรกิจนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางสงเสรมิการพัฒนาชุมชน ทําใหเกิดการขยายเครือขายชุมชนเกิดการเรียนรูที่พึ่งพาตนเอง ทําใหถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีตางๆ ใหกับชุมชนผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชุมชน คือ ทําใหชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดการ
รวมกลุมเปนเครือขายเพื่อการผลิตทางดานเกษตรกรรม และเกิดการเรียนรูในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
เชนเดียวกับองคกรธุรกิจก็สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นและเปนที่ยอมรับของสังคม สําหรับปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการพัฒนา ในสวนของชุมชน ชาวบานบางสวนยังขาดความเขาใจ ความรูในสิทธิและหนาที่ของประชาชนที่
มีตอชุมชนกับการพัฒนา รวมถึงการขาดจิตสํานึกตอสวนรวม ทําใหชาวบานไมไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยาง
เต็มที่ 
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Judith S. Beck (2005) ไดศึกษาวิจัย พบวาผูเรียนรับรูบทบาทของผูสอนวาเปนผูอํานวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยการสนับสนุน ใหกําลังใจ จัดหาทรัพยากร และผูใหเกิดบรรยากาศการวิเคราะหวิจารณบทเรียน 
ในขณะที่ผูสอนรับรูวาตนมีบทบาท 5 ดาน คือ บทบาทผูวางแผน (Planner) เปนบทบาทที่สําคัญที่สุดในการจัดทํา 
เน้ือหาไดครอบคลุมและทําใหมีบรรยากาศในการจัดการความรูอยางเปนระบบ การอภิปรายแสดงความรูและ
วิเคราะหสังเคราะหเนื้อหาสวนที่สําคัญของความรู บทบาทผูใหความกระจาง (Clarifier) บทบาทนี้เกิดขึ้นเม่ือผูเรียน
ขอคําอธิบายในขณะที่ผูสอนเดินตรวจการทํางานกลุม ไดแก การอธิบายงานท่ีมอบหมายหรือประเด็นอภิปรายให
เขาใจงายขึ้นการขยายความเนื้อหา บทบาทผูกระตุน (Stimulator) ในขณะที่ผูเรียนอภิปรายในกลุมยอย ผูสอนจะ
กระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ บทบาทผูประสานงาน (Coordinator) มีความสําคัญในการรักษาโครงสรางและกิจกรรม
ในการเรียนรู ผูสอนจะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ระยะเวลาที่กําหนด วันกําหนดสงงานในขณะเดียวกันผูสอนควรมี
ความยืดหยุนโดยเนนที่การตอบสนองความตองการของผูเรียน และบทบาทผูประเมินผล (Evaluator) ทั้งรายบุคคล
และรายกลุม โดยหลักการแลวเปนบทบาทรวมระหวางผูสอนกับผูเรียน ซึ่งอาจจะเปนการสรางขอตกลงในการเรียน
รวมกัน โดยการประเมินโดยเพื่อนโดยตนเองและผูสอน 

Andrew Gold Harris (2005) ไดทําการวิจัย เรื่องการตระหนักในทรัพยสินแหงความรู (Knowledge 
Asset) ซึ่งปรากฎในสารสนเทศขององคกรซึ่งทําใหศักยภาพในการแขงขันขององคกรไดเปรียบในเรื่องของการนํา
ความรูในฐานขอมูลมาใชในการวิเคราะห แกปญหา การพยากรณยอดขายในอนาคต จากผลการศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดการความรูจากกลุมตัวอยางของพนักงานจํานวน 300 คน พบวาการพัฒนาและการลงทุนในสวนของเทคโนโล
ยี่สารสนเทศและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกันสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร 

Mohammadi Esmaeily (2010) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการความรูแบบกลุมตาม
วิธีการวิเคราะหความสัมพันธเพื่อเพิ่มทักษะการส่ือสาร ผลการวิจัยพบวาการจัดการความรูแบบกลุมในวิธีการของ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการส่ือสาร มีความเขาใจผูอื่นและการ
ยืนยันตนเองจากงานวิจัยนี้เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาเกิดการตระหนักรูในตนเอง รูจัก
และเขาใจตนเอง รวมทั้งสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีทักษะการส่ือสารที่ดี  

ผูวิจัยสรุปไดวางานวิจัยทั้งในและตางประเทศลวนแลวแตใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชุม 
และการจัดการความรูที่มุงประสิทธิผลของการจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู โดยจะมีบทบาทของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ผูที่มีพฤติกรรมที่มีจิตอาสา การตระหนักรูที่จะแบงปนความรูใหผูอื่น ผูถายทอดความรู ผูจัดเก็บความรู ผู
แบงปนความรู และการนําความรูไปใช โดยมีเครือขายในการเช่ือมโยงความรู  การจัดการความรูเหมือนกระจก
สะทอนใหเห็นถึงการจัดการที่เปนระบบ และจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่กลาวมายังไมมีรูปแบบการ
จัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสังเคราะหรูป
เเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทยตอไป 
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  3 

 
 

 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบของการจัดการความรูกิจการเพื่อสังคม เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม เพื่อทดลองใชรูปแบบ และ เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบโดย 
แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบของการจัดการความรูของ
กิจการเพื่อสังคม 
  ตอนที่ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
  ตอนที่ 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
  ตอนที่ 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิการดําเนินการวิจัยและพัฒนา การสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ 
               สังคม การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย 

ตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการ
รูปแบบของการจัดการ

ความรู 
(Research: R1) 

ตอนท่ี 2 เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู  

(Development: D1) 

ตอนท่ี 3 เพ่ือทดลองใช
รูปแบบการจัดการความรู 

(Research: R2) 

ตอนท่ี 4 ประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบ 

(Development: D2) 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพย 

วิเคราหขอมลูพ้ืนฐานผูประกอบการทาง
สังคมศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการความรู แนวทางการพัฒนา
รูปแบบและ ผูประกอบการทางสังคม 
แบบสอบถาม 
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
การศึกษาพหุกรณ ี
การสังเกตุอยางมสีวนรวม 

ชุดขอมูลพ้ืนฐานเพื่อ
ศึกษาสภาพปจจบุันและ
ความตองการของรูปแบบ
การจัดการความรูของ
กิจการเพื่อสังคม ตรวจสอบ

คุณภาพ
สามเสา  

พัฒนารูปแบบการจัดการความรู  
รับรองรปูแบบโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 

รางรูปแบบการจดัการ
ความรูของกิจการเพื่อ

สังคม 

1.ทดลองใชรูปแบบกับกลุม 22 คน  
2.ทดสอบความรู ทักษะการจัดการความรู 
กอนและหลังการอบรม ทดสอบความพึง
พอใจ 3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและ
สรางเครือขายกิจการเพื่อสังคม 

รูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคมที่
ผานการทดลอง 

รูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพือสังคมที่
สมบูรณ 

จัดเวทีเสวนาวิชาการเพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบ และ สํารวจความพึง
พอใจ ความเหมาะสมการนําไปใชของ
รูปแบบกับผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน20คน   
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 1  
                (Research: R1) 
 1.วัตถุประสงค  
    ในการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษใน
บริบทของประเทศไทยผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเอกสาร (Qualitative synthesis) สังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับผูประกอบการทางสังคม กิจการเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  1.2 ศึกษาสภาพปจจุบันของผูประกอบการทางสังคมและกิจการเพ่ือ และวิเคราะหปญหา/
ศักยภาพของผูประกอบการทางสังคมและกิจการเพื่อสังคม (Identify Problem, Need and Potential of 
Community)  
 2. ประชากรกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลหลัก 
  2.1 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม ไดแก หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนกิจการเพื่อ
สังคม วิทยากรศูนยบมเพาะผูประกอบการทางสังคม เครือขายกิจการเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภาคเอกชน อาจารยที่สอนในมหาวิทยลัยที่เปดหลักสูตรผูประกอบการทางสังคมผูประกอบการ
ทางสังคม ผูเชี่ยวชาญเรื่องกิจการเพื่อสังคม และผูเช่ียวชาญเรื่องการจัดการความรู 
  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแกผูประกอบการทางสังคมที่ขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติในเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง ตุลาคม 2557 จํานวน 210 
โดยการสุมกลุมตัวอยางที่ใชความนาจะเปนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 
โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดจํานวน 136 คน 
  2.3 การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม การจัดการความรู ในระดับปฎิบัติ
การและระดับนโยบาย โดยใชแบบสัมภาษณสอบถามกึ่งโครงสราง (Semi-instruction questions) จํานวน 
9 คน โดยตั้งเกณฑดังน้ี 
   2.3.1 ผูบริหารหรือนักจัดการความรูในภาคเอกชนที่ทํางานมาไมนอยกวา 5 ป 
   2.3.2 นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูที่ทํางานมาไมนอยกวา 5 ป 
   2.3.3 ผูอํานวนการหรือผูแทน สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ 
 3. วิธีการสรางเครื่องมือวิจัย / การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
                      ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามนี้ 
   3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และสังเคราะหเอกสาร ที่เกี่ยวของกับ 
กิจการเพื่อสังคม ผูประกอบการทางสังคม รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โดยใช
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) การศึกษาพหุกรณี (Case study) 
การเขาสังเกตุอยางมีสวนรวมในกิจการเพื่อสังคม (Participation Observation) การศึกษาดูงาน (Field 
trip) และการสนทนากลุม (Focus group discussion) และเปนบทวิเคราะหเบื้องตนสําหรับการปูพื้นเรื่อง
ผูประกอบการทางสังคม และนําไปกําหนดกรอบแนวคิด ขอบเขตการวิจัย ออกแบบขอคําถาม ใหครอบคลุม
ลักษณะของผูประกอบการทางสังคม ความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยมีแนวคําถามดังนี้ 1. 
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 2. ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทาง
สังคม 3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมเปน
คําถามปลายเปด 
  3.2 กําหนดขอบเขต เพื่อสัมภาษณ ผู เช่ียวชาญ  เรื่อง กรอบแนวคิดและรูปแบบ/
องคประกอบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมเปนคําถามปลายเปด 
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  3.3 นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียด แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูล จากน้ันจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ภาษาที่ใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence:  IOC) คํานวณคาตามสูตร (Hemphill and 
Westie, 1950) ซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนโดยกําหนดเกณฑพิจารณา คือ 
  ใหคะแนนเทากับ + 1 หมายถึง แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ 0 หมายถึง ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ -1 หมายถึง แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

  สูตร IOC  =    N
R

 
   IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น 
   R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
             เมื่อพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองจากคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตั้งแต  0.5  ขึ้นไปจึงถือวา
แบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหาตามคาดัชนีความสอดคลอง  
   3.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ในกลุมผูประกอบการทางสังคม จํานวน 20 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .89 จากน้ันจึงนําไปใชกับกลุมเปาหมายจริง 
  4. การดําเนินการวิจัย 
      ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนในการสงแบบสอบถามและการเขาสัมภาษณดังตอไปนี้ 
   4.1 การสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางโดยทําการสงไปรษณีย พรอมแนบซองเปลาจา
หนาที่อยูของผูวิจัย และติดแสตมปเพื่อใหสะดวกแกผูสอบถามในการสงแบบสอบถามคืนในชวงระหวาง 
เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 
  4.2. การขอเขาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
     4.2.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง ผูบริหารและผูเช่ียวชาญเพื่อขอความ
อนุเคราะหในการ สัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล  
     4.2.2 ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ และจัดสงประเด็นในการ
สัมภาษณใหทราบลวงหนา  
   4.2.3 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยการแนะนําตัว และขออนุญาตผูใหสัมภาษณ
ทําการบันทึกเสียง และบันทึกภาพ พรอมทั้งบอกถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลและสัมภาษณตาม
แบบสัมภาษณที่สรางขึ้น  
   4.2.4 จัดเตรียมขอมูลที่ ไดจาก แบบสอบถามและการสัมภาษณ  เพื่อใชการ
วิเคราะหขอมูลตอไป 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
           ผูวิจัยไดเขารวมสัมมนาโครงการท่ีเกี่ยวกับผูประกอบการทางสังคม โดยไดคัดเลือก
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อ บมเพราะการเปนผูจัดการทางสังคม หลักสูตรผูประกอบการทางสังคมจัดโดย
มหาวิทยลัย และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ดังตอไปนี้ 
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  5.1 เขาศึกษาหลักสูตรผูประกอบการทางสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานเสริมสรางกิจการเพื่อสังคมเปนระยะเวลา 6 
เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยกลุมเปาหมายคือผูประกอบการท่ี
สนใจที่จะเปล่ียนมาทํากิจการเพื่อสังคม โดยเนนการเรียน ทําโครงการ ระดมความคิด สรางจิตสํานึก
เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และเรียนรูจาก แนวคิด ปรัชญา กลยุทธ ประสบการณ ของ เจาของกิจการเพื่อ
สังคมทั้งในและตางประเทศ และการทดลองทํากิจการเปนผูประกอบการทางสังคมเอง ผูวิจัยไดมีโอกาสใน
การประสานงานติดตอกับผูเชี่ยวชาญในกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 
  5.2 เขาอบรมหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) มูลนิธิสัมมาชีพ 
กอตั้งโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ และ ศ. ดร. นายแพทย ประเวศ วสี เปนระยะเวลา 2 เดือนโดยเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โดยกลุมเปาหมายคือ ผูประกอบการทางสังคม อาจารย เจาหนา
ภาครัฐ และ กลุมบริษัทเอกชนท่ีมีความโดดเดนใน มีเปาหมายในการทําธุรกิจเพื่อสังคม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ทําใหผูวิจัยไดเขาถึงผูประกอบการทางสังคมในชุมชนเรียนรูประบวนการเปนนักปฎิบัติ
จากการเขารวมกิจกรรมอยางมีสวนรวมที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยไดเขาไปอยูในเครือขายกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย รวมถึงเปนภาคีในการรวมมือในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ใน
ระหวางการรวมกิจกรรมผูวิจัยไดมีโอกาสในการสัมภาษณผูประกอบการทางสังคมที่มีการจัดการอยางยั่งยืน 
การศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยในหลายบริบท ซึ่งในการลงพื้นที่ดูงานเปนการเก็บขอมูลเชิง
ลึก กับผูประกอบการทางสังคม ดังจะวิเคราะหในบทวิเคราะหขอมูลตอไป  
  6. การวิเคราะหขอมูล  
      6.1 ตัวนักวิจัยเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการ
สัมผัสกับคนผูใหขอมูลโดยตรง ดังน้ันผูวิจัยจึงตองเตรียมความพรอมกอนสัมภาษณ ดานทักษะในการ
สัมภาษณ  ผูวิจัยเตรียมเครื่องบันทึกเสียงเพื่อใชบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อสามารถยอน
ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอมูล และใชวิธีการพูดคุยดําเนินไปอยางดีโดยการพูดคุยไมถูกขัดจังหวะ 
ดวยการเร่ิมตนบทสัมภาษณ ผูวิจัยขออนุญาตผูใหขอมูลบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียงและแจงวาขอมูล
ใชในการวิจัยเทานั้น จากน้ันแนะนําตัววาเปนนักศึกษาปริญญาเอก ชื่อ สถาบันที่ศึกษา ชื่องานวิจัย ชื่อผู
สัมภาษณ วันที่ และลําดับการสัมภาษณ จากน้ันเริ่มการสัมภาษณ เริ่มจากขอมูลทั่วไป และกรอบแนว
คําถาม 
   6.2 เครื่องมือชวยจดบันทึก ไดแกสมุดและปากกา สําหรับจดบันทึกขอมูลขอมูลจากการ
สัมภาษณมีลักษณะคลายกับแบบบันทึกขอมูล โดยในสมุดบันทึกผูวิจัยจดรายละเอียดโดยสังเขป ไดแก ชื่อ 
ตําแหนง สถานที่ทํางาน อายุ หมายเลขโทรศัพท ที่อยูที่ติดตอได และที่อยูอิเลคทรอนิคสหรือเย็บติด
นามบัตรของผูใหขอมูลหลักในกรณีที่มี ผูวิจัยยังตองบันทึกส่ิงที่สังเกตลงไปดวย บรรยากาศของสถานท่ี โดย
สมุดบันทึกขอมูลภาคสนามน้ีมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏในแตละวัน ชวยเตือนความจําวาผูวิจันตองนํา
รายละเอียดที่ปรากฏในสมุดบันทึกไปใชในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลดวย และขออนุญาติถายภาพใน
ระหวางการสัมภาษณ และเนื่องจากจรรยาบรรณของนักวิจัยจะตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษา
ความลับของกลุม ตัวอยางที่ใชในการทดลอง โดยจะใชนามแฝงผูใหขอมูล 
  6.3 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตอง
และความครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามที่ไดจากการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรซึ่งในการวิเคราะหใน
การศึกษาครั้งนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ใชเพื่อจัดหมวดหมูของขอมูล และแสดงสัดสวนขอมูลของกลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูโดยใชสถิติ แจกแจง
คาความถี่และหาคารอยละ  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะห และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาใชเพื่อจัดหมวดหมูของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสถติิ
คาความถี่และพรรณนาขอมูลโดยสถิติคารอยละ  
  ตอนที่ 3 วิเคราะหผลการสัมภาษณจากแบบบันทึกการสัมภาษณและเทปบันทึกเสียง
โดยสรางเปนตารางวิเคราะหเนื้อหา โดยนําแบบบันทึกการสัมภาษณพรอมเทปบันทึกเสียงมาวิเคราะหขอมูล 
โดยการสรางตารางวิเคราะหเน้ือหา จากน้ันนําผลการวิเคราะหเนื้อหามาสรุปเปนประเด็นเพื่อวิเคราะห
ความคิดเห็น โดยวิธีวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอแบบพรรณนา  
   7. ตรวจสอบผลการวิเคราะหโดยใชเทคนิคแบบสามเสา (Triangulation)  
          โดยใชเทคนิคชนิดตางวิธีซึ่งเปนการตรวจสอบมากกวาหนึ่งวิธีเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
(Denzin, 1970) เริ่มดวยการวิเคราะหเอกสาร และจึงสัมภาษณเพื่อตรวจสอบความสมบูรณหรือบกพรอง
จากเอกสาร และไดนําประเด็นที่ไดจาการสัมภาษณและวิเคราะหเอกสารตรวจสอบประเด็นสําคัญ เมื่อ
ขอมูลอิ่มตัวจึงไดไปตรวจสอบอีกครั้งกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหขอมูลมีความเปนจริงและนาเช่ือถือ ดังนี้การ
วิเคราะหขอมูลของผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้  
     ขอมูลที่ไดจากเอกสารทําการวิเคราะหโดยวิธีการการตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือไดใน
เชิงแนวคิดทฤษฎีซึ่งพิจารณาไดจากเอกสารที่เปนเรื่องเดียวกันจากหลายๆ แหลง หากขอมูลตรงกันก็ถือวา
ยอมรับความเช่ือถือไดและนํามาอางอิงขอมูลที่ไดจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมไดจากเครื่องมือทุกประเภท 
นํามาจําแนกขอมูล (Typology Analysis) ออกเปนหมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษา พรอมกับการตรวจสอบ
ขอมูล โดยที่ผูวิจัยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาการตรวจสอบดานขอมูลตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจาก
แหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไมซึ่งถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่
ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบของการจัดการความรูของ 
               กิจการเพื่อสังคม (Research: R1) 
 

เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ

สรางแบบสังเคราะหเอกสารและสรางแบบสอบถามและความตองการ
ของกลุมตัวอยางสัมภาษณผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

นําแบบสังเคราะหเอกสารและแบบสอบถามทีส่รางขึ้นใหผูเชีย่วชาญ  
ประเมินเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา

แบบสอบถามไปถามผูประกอบการทางสังคม

สังเคราะหเอกสารและแบบสอบถามไปถามผูประกอบการทางสังคม

ปรับปรงุผาน

ไมผาน
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ตารางที่  10 สรุปตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบของการจัดการความรูของ 
               กิจการเพื่อสังคม (Research: R1) 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมอื/สถิต ิ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และสังเคราะห
เอกสาร สังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกบั
ผูประกอบการทาง
สังคม กิจการเพื่อ
สังคม ทั้งในและ
ตางประเทศ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
งานวิจัยเกี่ยวกบั
ผูประกอบการทางสังคม 
กิจการเพือ่สังคม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

1.เอกสารแนวคิด ทฤษฏี 
ที่เกีย่วของ 
2.งานวิจัยในประเทศ และ
ตางประเทศ ที่เกี่ยวกับ
ผูประกอบการทางสังคม 
กิจการเพือ่สังคม 

1.การสังเกตุอยางมี
สวนรวม 
2.การสัมภาษณ 
3.การสนทนากลุม 
4.แบบสังเคราะห
เอกสาร 

ศึกษาสภาพปจจุบัน
ของผูประกอบการ
ทางสังคมและกจิการ
เพื่อ และวิเคราะห
ปญหา/ศักยภาพของ
ผูประกอบการทาง
สังคมและกิจการเพื่อ
สังคม 

วิเคราะหแบบราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสห
กิจเพือ่สังคม 
เอกสารที่เกี่ยวของกับกจิการ
เพื่อสังคมทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.ผูประกอบการทางสังคม
ที่มีรายช่ือที่สํานักงาน
สรางเสริมกิจการเพ่ือ
สังคมจํานวน 136 คน 
2.งานวิจัยแนวคิด ทฤษฏี 
ที่เกีย่วของกับ
ผูประกอบการทางสังคม  
และการจัดการความรู 

1.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น  
2.สถิติทีใ่ชเปน
คาความถี่ คารอยละ 
3.การวเิคราะห
เนื้อหา  
แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

ศึกษาความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู 

1.เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการทางสังคมที่
เปนกลุมตัวอยาง  
2.กําหนดประเด็นสัมภาษณ
จากขอมูลที่วิเคราะห และ
สัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ
การจดัการความรู 

ผูเชี่ยวชาญทางดานการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูจํานวน 5 ทาน  
ผูประกอบการทางสังคมที่
ดําเนินการกิจการมาแลว
เกิน 5 ปจํานวน 4 ทาน 

1.แนวคําถาม
สัมภาษณ 
2.สถติิทีใ่ชเปน
คาความถี่ คารอย
การวเิคราะหเนือ้หา
แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

 
 2  (Development: D1) 

  1. วัตถุประสงค  
         1.1 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
           1.2 รับรองรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
  2. วิธีการสรางเครื่องมือวิจัย  
          2.1 ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนารูปแบบโดยใชกระบวนการสรางความรูของกิจการเพื่อ
สังคมโดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางองคประกอบรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพ่ือสังคม โดย
มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1. การสรางพฤติกรรมจิตอาสาของผูประกอบการทางสังคม 2. สรางเจตคติในการ
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แบงปนความรูของผูประกอบการทางสังคม 3. การสรางความรู  4. การจัดเก็บความรู 5. การแบงปนความรู 
และ 6. การใชความรู  
  2.2 สรางคูมือการอบรมโดยไดปรึกษาทานอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไดแกแผนผัง
รูปแบบ และคําอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกิจกรรม 
สําหรับผูประกอบการทางสังคม โดยผูวิจัยไดเปนผูชวยดําเนินการกิจกรรม      
  2.3 แบบประเมินทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โดยใชทฤษฎี
ปฎิสัมพันธวงจรเกลียวความรู (SEIC Model) ของโนนากะและทาเคอุชิ มาสรางแบบทดสอบโดยจําแนกได
เปน 4 ตอนดังตอไปน้ี ตอนที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคม ตอนที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอก ตอนที่ 3 การ
ผสมผสาน และ ตอนที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายใน   
  โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) หรือเปนคะแนนดังตอไปนี้ระดับ
คะแนนที่กําหนดในแบบประเมินรูปแบบ มีความหมายดังนี้ 
   5 หมายถึง ทานมีทักษะการจัดการความรูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ทานมีทักษะการจัดการความรูในระดับมาก 
   3 หมายถึง ทานมีทักษะการจัดการความรูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ทานมีทักษะการจัดการความรูในระดับนอย 
   1 หมายถึง ทานมีทักษะการจัดการความรูในระดับนอยที่สุด 
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้ (Best & Kahn, 2006 : 331) 
    4.50 – 5.00 หมายถึง มีทักษะการจัดการความรูในระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง มีทักษะการจัดการความรูในระดับมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง มีทักษะการจัดการความรูในระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง มีทักษะการจัดการความรูในระดับนอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง มีทักษะการจัดการความรูในระดับนอยที่สุด 
   2.4 แบบทดสอบความรูในเรื่องการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมจํานวน 15 
ขอทดสอบหาความแตกตางกอนทดลองและหลังการทดลองวิเคราะหโดยใชเทคนิค 27% ของ Chung-The-
Fan (2003) และการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารสัน (Kuder 
Richardson) ขอสอบชุดน้ีมีความเชื่อม่ันคอนขางงายที่ระดับ คา p = 0.76  

  3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   3.1 นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียด แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูล  
   3.2 นํารูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 
  3.3 นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item Objective 
Congruence:  IOC) คํานวณคาตามสูตร (Hemphill and Westie, 1950) ผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาลง
ความเห็นและใหคะแนนโดยกําหนดเกณฑพิจารณา คือ 
  ใหคะแนนเทากับ + 1 หมายถึง แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ 0 หมายถึง ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ -1 หมายถึง แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง 
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  สูตร IOC  =    N
R

 
   IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น 
   R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
            เมื่อพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองจากคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตั้งแต  0.5  ขึ้นไป จึง 
ถือวาแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหาตามคาดัชนีความสอดคลอง  
  3.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูประกอบการทาง
สังคมที่ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน .79 จากน้ันจึงนําไปใชกับกลุมเปาหมายจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงตอนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม (Development: D1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม 

รับรองรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โดย
ผูเช่ียวชาญ 5 คน

นํารางรูปแบบและแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  
ประเมินเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา 

ปรับปรุง
ผาน

ไมผาน

วิเคราะหสภาพปจจุบันและความตองการของรูปแบบการจัดการความรู    ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 11 สรุปตอนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม (Development: D1) 
 

 
 3  (Research: R2) 

  1. วัตถุประสงค  
           ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
          กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองไดแก ผูประกอบการทางสังคมความประสงคจะเขารวม
การทดลองการใชรูปแบบการจัดการความรูจํานวน 22 คน โดยผูวิจัยไดตั้งเกณฑผูเขารวมทดลองไดแก 1. 
เปนผูที่มีประสบการณในการเปนผูประกอบการทางสังคมมาแลว 1 ปขึ้นไปและสามารถเขารวมทดลองได
ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห และทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองได 
  3. วิธีการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือ   
          3.1 จัดการอบรมโดยใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมจากเครือขาย
ผูประกอบการทางสังคม นักจัดการความรู โดยผูเขารวมทดลองจะตองเขารวมอบรมทั้งหมด 8 อาทิตย และ
ทดแบบทดสอบความรู ทักษะในการจัดการความรูกอน กอนการเขารวมอบรม หลังการอบรมทํา
แบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง และประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู 
          3.2 ผูวิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกรูปแบบการจัดการความรูของกิจการ
เพื่อสังคม พรอมคูมือการอบรม โดยแบงผูทดลองเปนกลุมยอย กลุมละ 5-6 คน ผูวิจัยเขารวมเปนผูชวย
อบรมและสังเกตุการและบันทึกในเอกสาร เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตอไป  
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมอื/สถิต ิ
ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคม 
  

ออกแบบและพัฒนา 
รูปแบบการจัดการ
ความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคม 
 

ผูประกอบการทางสังคม 
ผูเชี่ยวชาญรูปแบบการจดัการ
ความรู ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กิจการเพือ่สังคม 
ทฤษฎีปฎิสัมพันธวงจรเกลียว
ความรู (SEIC Model) ของโนนา
กะ และ ทาเคอุชิ (Nonaka & 
Takeuchi) 

1.รูปแบบการจดัการ
ความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคมฉบับราง 
2.คูมืออบรม
ผูประกอบการทาง
สังคม 

รับรอง รูปแบบการ
จัดการความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคมไทยโดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน 

ทดสอบสอบความ
เที่ยงตรงโดยหา
ความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของ 
รูปแบบการจัดการ
ความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคมในประเทศ
ไทย 

1.ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
ความรู จํานวน 3 คน 
2.ผูเชี่ยวชาญทางดานกจิการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย 2 คน 
3.แบบประเมินรูปแบบและแบบ
ประเมินทกัษะการจดัความรูของ
ผูประกอบการทางสังคม  

สถิติทีใ่ชเปนคาเฉล่ีย 
และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลว
นําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
          ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมกับกลุมทดลอง
จํานวน 22 คน โดยนํารูปแบบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวทดลองในกลุมทดลองเปนระยะเวลา 
8 อาทิตยโดยแบงการทดลองเปน 8 ตอนดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารวมอบรมเขาใจถึงความเปนมาของการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การสรางพฤติกรรมจิตอาสา 
และสรางเจตคติในการแบงปนความรู และแนะนําสมาชิกกลุมที่เขารวมอบรมโดยเปาหมายเพ่ือวัดความรู
และทักษะในการจัดการความรู ผูวิจัยแบงเปน การอบรมในอาทิตยที่ 1 การวางแผนและการกําหนดทิศ
ทางการจัดการเรียนรูและ การอบรมในอาทิตยที่ 2 กิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางผูเขารวมอบรม  
          ขั้นที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมทดลอง ไดสราง
ความรู โดยการนําความรูที่ฝงในตนออกใหสมาชิกกลุมเรียนรูและกระบวนการหาความรูจากแหลงขอมูลที่มี
อยูแลวเชน หนังสือ การสืบคนบทความจากฐานขอมูลในแหลงความรูตางๆ เชน หองสมุด โดยผูวิจัย
แบงเปน การอบรมในอาทิตยที่ 3 วิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู เขาถึงแหลงขอมูล และการ
อบรมในอาทิตยที่ 4 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ความรูที่ไดวิเคราะหและนําขอคนพบไปใช  
           ขั้นที่ 3 การผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมทดลองนําความรูที่ฝงในตนและ
ความรูที่เปดเผยออกมาผสมผสานจนไดความรูใหมที่เปนองคความรูสําหรับรูปแบบการจัดการความรูโดย
สรางกระบวนการจัดเก็บความรู โดยผูวิจัยแบงเปนการอบรมในอาทิตยที่ 5 การจัดหมวดหมูของสารสนเทศ
ความรู เชน บทความ การแผยแพรความรูบน blog อยางเปนระบบ และการอบรมในอาทิตยที่ 6 การนํา
กลุมทดลองเขาไปศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมที่เปนกรณีศึกษา 
           และขั้นที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายใน โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารวมทดลองเขาใจถึง การ
แบงปนความรู และการใชความรู โดยผูวิจัยใหผูเขารวมอบรมเสนอแนวทางในการจัดการความรู บทสะทอน
ความรูที่ไดรับจากการอบรมในครั้งนี้ และประเมินผล ความรู, ทักษะในการจัดการความรู และประเมินความ
พึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู ในอาทิตยที่ 7 และในวันอบรมอาทิตยสุดทาย ผูวิจัยไดจัดเวที
แลกเปล่ียนความรูและสรางเครือขายกิจการเพ่ือสังคม (Cops) โดยเชิญวิทยากรที่ เขารวมการอบรม 
ผูประกอบการทางสังคม ผูที่สนในใจในกิจการเพื่อสังคม เขารวมเสวนา 
   5. การวิเคราะหขอมูล 
          5.1 ผูวิจัยทําการทดสอบกลุมทดลองกอนการอบรม และหลังการอบรม ความรู และ
ทักษะในการจัดการความรู ของผูประกอบการทางสังคม และวิเคราะหดวยการหาคาสถิติ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคะแนนดวยการทดสอบคา t-test dependent กอนและ
หลังการอบรม 
  5.2 ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูกับกลุมทดลอง 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงขั้นตอนที่ 3 เพื่อทดลองใชรปูแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม  
     (Research: R2) 
 
ตารางที่ 12  สรุปตอนที่ 3 เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
                (Research: R2) 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมอื/สถติ ิ

1.ทดลองใชรูปแบบการ
จัดการความรูของกจิการ
เพื่อสังคม 
และทดสอบความตาง
ทางสถติิกอนและหลัง
การทดลอง ไดแก 1. 
ความรู 2.ทักษะในการ
จัดการความรู และ3. 
ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การจดัการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคม 
2.จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูและสราง
เครือขายหลังอบรม 
3.สรุปการสะทอนการรู
หลังการอบรม 

เริ่มทําการทดลองกับ
กลุมตัวอยางทีใ่ช
ศึกษาวิจยัจํานวน 22 
คน เปนระยะเวลา 8  
อาทิตย 
 
 
 

กลุมทดลองจํานวน 22 
คน ที่ตรงตามเกณฑที่
เลือกไว 
ประเมินทกัษะการ
จัดการความรู และ
ความรูในเรื่องการ
จัดการความรูกอนและ
หลังการอบรม 
ประเมินความพงึพอใจ
ตอรูปแบบ 

1.รูปแบบการ
จัดการความรูของ
ผูประกอบการทาง
สังคม 
2.คูมืออบรม 
3.สถติิ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและ
ทดสอบความ
แตกตางของคะแนน
ดวย t-test 
Independent 

ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูกับกลุมทดลอง 22 คน 

ผูวิจัยทําการทดสอบเรื่องความรูของผูประกอบการทางสังคม

ประเมินความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู 

ผูวิจัยทําการทดสอบทักษะในการจัดการความรูกอนการอบรม

ผูวิจัยทําการทดสอบเรื่องความรู และทักษะในการจดัการความรู
ของผูประกอบการทางสังคมหลังการอบรมและทดสอบความ

แตกตางดวยสถติิ (t-test Independent) 
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 4  
     (Development: D2) 
    ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพ่ือสังคมที่ทดลองแลวในขั้นที่ 3 มานําเสนอตอผู
มีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมโดยใชวิธีจัดเวทีเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) โดยเชิญผูที่มีสวน
เกี่ยวของที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน ผูวิจัยไดทําระบุประเด็นการประเมินและปรับปรุงประกอบดวย 
6 ประเด็นหลัก ไดแก 1.ดานโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบ 2. ดานกระบวนการพัฒนา 3. ดานการ
บริหารจัดการของรูปแบบ 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความเปนไปได
ในการนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย และ 6. ดานความ
ตอเนื่องของการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ดานที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม 
ดานที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม ดานที่ 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม และ ดานที่ 4 
การปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม 
  1.  วัตถุประสงค  
           1.1 เพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูตอผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมโดย
การจัดเสวนาวิชาการ 
            1.2 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
           1.3 ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
  2.  วิธีการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือ   
           ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมโดยการจัดเวทีเสวนา
วิชาการเพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูในมิติที่หลากหลายสูการนําไปปฏิบัติใชจริงโดยมี
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
  2.1 เชิญผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมที่เปนกลุมเปาหมายทั้งหมด 20 คนไดแกผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมจากภาครัฐและภาคเอกชน เปนผูมีประสบการณในการประกอบกิจการ
เพื่อสังคม มาไมนอยกวา 5 ป 
   2.2 กําหนดกรอบของการจัดเวทีเสวนาวิชาการและนํารูปแบบการจัดการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคมที่พัฒนาขึ้นโดยแสดงเปนลักษณะแผนภาพและคําอธิบาย มาใชเปนกรอบในการ
เสวนา และจัดเอกสารประกอบการจัดเวทีเสวนาวิชาการของผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม  
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
          ผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุม ดังนี้ 
  3.1 จัดสงหนังสือเชิญผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคมขอเชิญประชุมพรอมกันโดย
ผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือเชิญ จํานวน 20 ทาน ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 สัปดาห 
    3.2 การดําเนินจัดเวทีเสวนาวิชาการตามกรอบแนวทางในหัวขอการเสวนาทุกคนสามารถ 
วิพากย วิจารณ และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระตอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทาง
สังคมที่ผูวิจัยเสนอผูวิจัยไดนําผลการสรุปดังกลาวไปปรับปรุงเปนขอเสนอแนะ 
   4. ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม 
                      ผูวิจัยใชแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อพิจารณาและประเมินตามมิติตางๆ แบงเปน 6 
ประเด็นหลัก ไดแก 1.ดานโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบ 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ
การจัดการความรู 3. ดานการบริหารจัดการของรูปแบบการจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของ
รูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความเปนไปไดในการนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรู และ 6. ความ
ตอเนื่องของทักษะการจัดการความรูทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานที่ 
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2 การปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม ดานที่ 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม และดานที่ 4 การ
ปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม 
  ซึ่งในแตละดานจะพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ไดแก 1. ความมีประสิทธิภาพ 2. ความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ 3. ความสัมพันธสอดคลองกับบริบท 4. ความมีคุณคาและประโยชน 5. ความยั่งยืน 
และ 6. ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทยเพื่อหามติเอกฉันทของ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย 
แบบประเมินรูปแบบชุดนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่สามารถแบงไดเปน 3 ตอน 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของผูมีสวน
เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม ผูประกอบการทางสังคม 
    ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู 
    ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
  5. การวเิคราะหและสรุปขอมูล 
          แบบประเมิน ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํามา
วิเคราะหดวยการหาคาสถิติ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนํามาเสนอแบบพรรณนาความ  
          แบบประเมิน ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู โดยใชมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) หรือเปนคะแนนดังตอไปนี้ 
 ระดับคะแนนที่กําหนดในแบบประเมินรูปแบบ มีความหมายดังนี้ 
  5 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจในระดับในระดับนอย 
  1 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจในระดับในระดับนอยที่สุด 
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้ (Best & Kahn, 2006: 331) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 สวนแบบประเมิน ตอนที่ 3 ขอพิพากษและขอคิดเห็นและหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผูมีสวน
เกี่ยวของรับรองภาพรวมของ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย  โดย
เปนแบบประมาณคา 5 ระดับซึ่งมีเกณฑการประเมิน ในระดับดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง ตลอดจนให 
ขอคิดเห็นและหรือขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข นํามาวิเคราะหดวยการหาคาสถิติ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนํามาเสนอแบบพรรณนาความ นอกจากนี้ การตรวจสอบยืนยันรูปแบบที่ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหเพื่อหาฉันทามติ ระดับคะแนนฉันทามติ ขอความใดท่ีผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันรอยละ 60 แสดงวาขอความนั้นไดฉันทามติ (Flander, 1989) 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
                 (Development: D2) 
 
ตารางที่  13 สรุปตอนที่ 4 เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของของกิจการเพื่อสังคม  
                (Development: D2) 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมอื/สถติ ิ

1. ประเมินและปรับปรงุ
รูปแบบการจัดการ
ความรูของกจิการเพื่อ
สังคม 
2. ประเมินความพึง
พอใจตอรูปแบบการ
จัดการความรูของกจิการ
เพื่อสังคม 

ใชเวทีเสวนาวิชาการ 
เพื่อการอภิปรายตั้ง
คําถาม เสนอขอมูล 
แสดงมติในที่ประชุม 
และสรุปสาระสําคัญ
รวมกัน และผูมีสวน
เกี่ยวของรวมกนั 
ประเมินความพงึพอใจ
ตอรูปแบบการจัดการ
ความรูของกจิการเพื่อ
สังคม 

1.กลุมเปาหมายผูที่มี
สวนเกี่ยวของกบักิจการ
เพื่อสังคม จํานวน 20  
2.แบบประเมินความพึง
พอใจตอรูปแบบจากการ
จัดการความรูและ
กิจการเพือ่สังคม 

1.ใชกระบวนการ
จัดเวทีเสวนา
วิชาการ 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอ
รูปแบบการจัดการ
ความรู 
3. สถิติ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญในที่ประชุมแลวหาขอเสนอแนะ

นําเสนอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม 

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ

ประเมินความพงึพอใจตอรูปเบบการจัดการความรู

จัดเวทีเสวนาวชิาการเชิญผูมีสวนเกี่ยวของ 
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  4 

 
 

 
 การนําเสนอ การสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษ

ในบริบทของประเทศไทย ครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1. เพื่อศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคม 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมและ 4. เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของของกิจการเพ่ือสังคม ทั้งนี้ผูวิจัยแบงการเสนอผลงานวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน 
ไดแก ตอนแรกเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบของการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม ตอน
ที่ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  ตอนที่ 3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคม  และตอนสุดทายเพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
โดยมีรายละเอียดในแตละตอนดังตอไปนี้ 

 
 1  

               (Research: R1) 
                ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งการสํารวจ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฎิบัติการ กับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการความรูของกิจการเพื่อ
สังคม โดยแบงประเด็นการวิเคราะหโดยจําแนกประเด็นดังนี้ 
    1.  
      1.1 แนวทางในการพัฒนาประเทศกับการจัดการความรู ความคิดเห็นสวนใหญของผูเช่ียวชาญ
ในชวงเวลาที่ผานมา พบวานโยบายและแผนการพัฒนาประเทศไดกําหนดแนวทางที่มุงเนนการพัฒนาประเทศเพื่อ
กาวทันประเทศที่พัฒนาแลวและผูนําประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอันดับหนึ่ง ลดปญหา
สังคมรองลงมา การเมื องการปกครอง ความปรองดองของพรรคการเมื อง การพัฒนาและอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแนวทางที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับ แตอยางไรก็ตามผลการพัฒนาประเทศที่
ผานมามีวิกฤตและอุปสรรคทางการเมืองเปนสําคัญทําใหการพัฒนาชลอตัวและหยุดในบางเร่ือง การพัฒนาประเทศ
ที่ผานมายังไมเปนไปตามแนวนโยบายและแผนการพัฒนาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพประเทศไทยมีนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาประเทศที่เนนไปสูการพัฒนาทุนนิยม การเทียบเคียงสมรรถนะจากตางประเทศ และใช
ทฤษฏีความทันสมัยในการขับเคล่ือนและบงชี้วาประเทศจะพัฒนาไดตองมาจากการยอมรับในเรื่องรายได
ประชาชาติ ซึ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดวางแผนพัฒนาประเทศขึ้น เริ่มตั้งแตฉบับที่ 1 ใชชื่อวา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป พ.ศ. 2504-2509 โดยไดเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ การพัฒนาได
เรงพัฒนาในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางถนน ไฟฟา การชลประทาน การส่ือสาร การคมนาคม ฯลฯ 
โดยมุงเนนการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุน 
แผนพัฒนาทั้งสองฉบับเนนที่การสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและดานอุตสาหกรรม แตละเลย
ภาคการเกษตร  และสังคม สรางความเล่ือมลํ้าในสังคม และกอปญหาทางสังคมในรูปแบบใหม ดังนั้น ปญหาตางๆ 
จึงเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไมสมดุลกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ประเทศไทยมีแนวทางการ
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พัฒนาที่มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การสรางความเจริญกาวหนาทางธุรกิจกระแส
หลัก ผลการสัมภาษณบทวิเคราะหนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยแบงเปน สอดคลองกับบท
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่ไดกลาวไววา 

 
การพัฒนาประเทศแบบคอยเปนคอยไป มีผลตอบรับที่วัดไดหรือชัดเจนอยางรวมเร็ว แตถึงวา

จะชวยพัฒนาประเทศไปในอีกทิศทางที่ ประชาชนจะมีความสุขข้ึน การกินอาหารท่ีคํานึงถึงคุณภาพ การ
ลดความเหล่ือมลํ้า และการเขาถึงสินคาท่ีเปนธรรมคนในประเทศลดการเห็นแกตัวและหันมาใสใจ
ธรรมชาติ สังแวดลอม วัฒนธรรม (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 

 
ปญหาสังคมมักจะเกิดจากสาเหตุหลักสําคัญ 3 ประการ (3G Model) คือ ความโลภ (Greed), 

การเติบโต (Growth) ที่เนนผลกําไรเปนหลัก และความไมเทาเทียมกันของสังคม (Global) ที่เกิดจากภูมิ
ประเทศ ทําใหสภาพแวดลอมแตละท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคม (ดิศปนัดดา ดิศกุล, 
2557)  

 
ชวงเวลาท่ีผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยต้ังแต แผน 9 หรือ แผน 10 แผน 11 

แลว ความจริงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ทุนมนุษย ทุน
ทางสังคม มาตั้งแตแผน 8 ที่เริ่มมีการพูดวาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การมีความรูของคนคือการ
เริ่มตนพัฒนา (วิชัย โชควิวัฒน, 2557) 

 
เอาความกินดี อยูดีมาเปนตัวช้ีวัด การกินดีของคนมีอันจะกิน กับ ฐานะปานกลางมันก็

แตกตางกันแลว ดัชนีมันไมเที่ยง ถึงแมการพัฒนาประเทศจะเริ่มใหความสําคัญกับ คน เปนท่ีตั้ง ถึงแม
การพัฒนาแนวทางเปนนโยบายทําออกมาดีอยางไร แตหากคนที่เปนกลไกของการพัฒนายังขาด สัมมา
อาชีพท่ีดี (อนุรักษ เรืองรอง, 2557) 

 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหเพิ่มเติมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ยังคง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงเนนความสําเร็จของประเทศจากอัตราที่เติบโตของตัวเลขทาง
เศรษฐกิจ ทําใหปญหาความเลื่อมลํ้า การกดทับของชวงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกาวกระโดดไมเหลือ
ชองวางใหกิจการเพื่อสังคม ชองวางทางสังคมระหวางสังคมเมือง และสังคมชนบทมีมากขึ้น คนชนบทละทิ้งแผนดิน
บานเกิด ละทิ้งครอบครัวเพื่อมากระจุกอยูในเมืองใหญ ใชส่ิงอํานวยความสะดวกเปนที่ตั้ง  ดังนั้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาชองวางทางสังคมและ
เศรษฐกิจมากขึ้น จึงไดเนนการพัฒนาชนบทและการพัฒนาเกษตรกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (2525-2529) การพัฒนาเรงใหความสําคัญการเขตชนบท ชุนชนการพึ่งพาตนเอง โดยการสงเสริมการ
พัฒนารูปแบบตางๆ ไววาจะเปนนโยบายหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือการพัฒนาจากองคกรสวนทองที่ไม
จําเปนตองใชงบประมาณจากสวนกลางเพียงอยางเดียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-
2539) รัฐบาลจึงมีการสงเสริมการกระจายรายได และการพัฒนาขยายสูระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เรงสงเสริมการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทุนทางสังคม ทุนทางปญญา รวมท้ัง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8 (2540- 2544) ยังคงใหความสําคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งไดเริ่มมีการกระจายอํานาจไปสูองคกรชุมชน การเรียนรู พัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู ชุมชนเข็มแข็ง ชุนชนพ่ึงตนเองและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน สวนแผนพัฒนา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

 
 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(2555-2559) ไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการนอม
นําพระราชกระแสรับส่ัง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแกนหลักของการพัฒนาอาจกลาวไดวา การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนายังไมประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศที่กําหนดไว ยังคงมีปญหาเศรษฐกิจที่เล่ือมลํ้าระหวางสังคมเมืองและชนบท  
  นอกจากความลมเหลวทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค จุลภาค และของชุมชนแลว การพัฒนา
ประเทศยังประสบปญหาทางดานการศึกษาเปนอันดับตนๆ นอกจากปญหาเรื่องการศึกษา ปญหาทางสังคมยัง
สะทอนออกมาใหเห็น  จากการประเมินสถานการณพัฒนาคนและสังคมไทย พบวาคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต
ผลการพัฒนาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญหลายประการที่ตองเรงแกไขและเสริมสรางใหเขมแข็ง การพัฒนาการศึกษา
ของคนในชาติจึงถือวาเปนประเด็นหลักนอกจากน้ี ผลการปฏิรูปการศึกษาในชวง 9 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2542- 2551) 
พบปญหาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยหลายประการ  
  1.2 แนวทางในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพของผูเรียนที่อยูในระดับต่ํา ไมสามารถอานออกเขียน
ได พัฒนาการตอสังคมเปนไปอยางชา เด็กนักเรียนใชเทคโนโลยี ผิดประเทศ การแสดงตัวตนในดานทีเสียหายผาน
ชองทางสาธารณะ เด็กไมรูจักความละลายและคิดวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องโกเกควรจะเอาเปนตัวอยาง 
คุณภาพของผูสอนหรือผูถายทอดความรูในองคการตางๆ เปนผูขาดความรูเฉพาะดาน ประสบการณและการบริหาร
จัดการที่ดี ภาระงานที่ตองทํานอกเหนือจากการเตรียมการสอน และทุมเทใหนักเรียนถูกเบียดบังดวยการทํา
เอกสาร การใหความสําคัญกับการประเมิณคุณภาพเปนตน ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเคล่ือนยายคน เงิน 
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และความรูอยางเสรี แนวโนมการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงาน
และส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองกับบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่ไดกลาวไววา 

 
ในระบบการศึกษาในปจจุบัน ครูไมไดใหความสําคัญกับการคิดนอกกรอบ มากนัก หรือการ

เรียนแบบปฎิบัติการจริง (Practical Learning) ทําใหเด็กอิงทฤษฎีมากจนเกินไป จนบางครั้งการออกมาสู
สังคมนอกโรงเรียนท่ีตองแกไขปญหาที่ไมมีในทฤษฎีที่เรียนมา (สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์, 2557) 

 
โรงเรียนใหความสําคัญกับการประสบความสําเร็จที่ชี้วัดออกมาเปน จํานวนนักเรียนที่สอบเขา

มหาวิทยลัยได มากกวา วัดความเปนจริงวาเด็กจะสามารถเติบโตมีภูมิคุมกันชีวิตอยางไร เมื่อจบออกจาก
โรงเรียนไปแลว ส่ิงเหลานี้เราถูกทําลายไปเพราะระบบการศึกษาหรือเปลา หรือเพราะท้ังสังคมพากัน
ทําลายท้ังหมด  (ศิรวิรรณ เสรีรัตน, 2557) 

 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางดี นโยบายดี แผนดี แตเวลาเอาไปสูการปฏิบัติไมคอยแนใจ

วาคนที่รับผิดชอบกับการปฏิบัตินั้น ไดจริง ตระหนักจริงหรือเปลา คนที่ไปปฏิบัติหมายถึง สังคมไทยทั้ง
สังคม สังคมไทยเราเริ่มมีปญหาวา แบงหนาท่ี ไมใชหนาท่ีฉัน เวลามีประเด็นข้ึนมาก็จะถามวานี่เปนหนาท่ี
ใคร (อนุรักษ เรืองรอง, 2557) 

 
   สังคมปจจุบันมันเปนสังคมแหงการเรียน การกวดวิชา การแยงความเปนเลิศทางการศึกษา 
ไมใชสังคมแหงการเรียนรู เด็กเล็กตองเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ไมมีการปฎิบัตินอกหองเรียน ขาดการ
เรียนรูแบบปฎิบัติไดจริง (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 
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  1.3 กิจการเพื่อสังคมตอการพัฒนาประเทศ ในปจจุบันนอกจากกระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยังมีรูปแบบของการประกอบกิจการเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงคหลักในการลดปญหาสังคม เชน การเขาถึงสินคา
ในราคาเปนธรรม และการลดการใชเพื่อลดขยะ เปนตน จากแนวคิดดังกลาวผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นสอดคลอง
กันดังนี้ 

 
    แนวคิดการจัดการสังคมกระแสใหมที่มาจากทางประเทศบังคลาเทศ ประเทศบังคลาเทศยาก
จนกวาประเทศเรามากนัก อยาวาแตระดับการศึกษาเลย ระดับความเปนอยูของคนท่ีบังคลาเทศลําบาก
กวาคนไทย ประเทศบังคลาเทศเองมีการพัฒนาในระบบรากหญาหรือท่ีเราเรียกวา ธุรกิจเพ่ือสังคม ที่มีมิติ
การพัฒนาประเทศที่นาสนใจ (ณัฐพงษ จารุวรรณพงค, 2557) 
 
  กิจการเพ่ือสังคมในบังคลาเทศเริ่มจากการตั้งหลักทําอาชีพโดยการกูเงินจากธนาคารคนจน โดย
ไมมีทรัพยสินใดๆ มาคํ้าประกันแตผูกูยังกลาท่ีจะใหกูเพราะรูวาคนเหลานี้ตองการเพียงแคปจจัยพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิตไมไดตองการวัตถุไปแสดงถึงการมีของตน (ดิศปนัดดา ดิศกุล, 2557) 
 
     กิจการเพ่ือสังคมท่ีที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน ตัวอยางการออมเงินกองทุนสัจจะครูชบ 
ยอดแกว ที่ไมเพียงแตชวยเหลือคนจนใหรูจักการออมแตยังมีสวนในการขัดเกลาจิตใจใหมีสัมมาชีพไปดวย
ในเวลาเดียวกัน (มีชัย วีระไวทยะ, 2557) 

 
   ประเด็นการจัดการเรียนรูของสังคมไทยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคคล องคกร และชุมชนแหงการ
เรียนรู ดังนั้นรูปแบบแหงการเรียนรู จึงรวมไปดวย การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมที่บูรณาการเขาเปนวิถีชีวิต
ของคนและสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของผูคนที่แตกตางกัน การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู การสรางเครือคาย ระบบแนะนํา ระบบพี่เล้ียง การจัดการความรู รวมถึงการจัดเก็บความรูไวใหสามารถ
นําออกมาใชไดงายๆ การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม รวมถึงการสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายที่มีความพรอม มีสิทธิ 
และมีหนาที่รวมรับผิดชอบ แมวามีนโยบายการพัฒนาการเรียนรูที่ชัดเจน แตสังคมไทยยังคงเปนสังคมที่เนนการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ และชี้วัดดวยเช่ือเสียงของสถานศึกษารวมถึงจํานวนปริญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษา  
  1.4 การจัดการความรูตอการพัฒนา ปจจุบันการจัดการความรูเปนกลยุทธประเภทหนึ่งในการสราง
ความแตกตางในธุรกิจ การนําความรูออกมาจัดการอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการสรางความรูสอดคลองกับ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดังตอไปนี้  
 

การนําความรูจากภายในตัวตนออกมา หรือท่ีเรียกวาอัจฉริยภาพภานในนํามาใช การเรียนรู กับ 
การเรียนควรแยกออกจากกัน ถาเราจะพูดถึงการจัดการความรู สรางกระบวนการเรียนรู สังคมแหงการ
เรียนรู หรือเรียกวาอะไรก็ตาม แกนแทของมันคือการได เรียนรูอยางเทาทันในสภาวะที่ เกิดข้ึน      
(ประพนธ ผาสุขยืด, 2557) 

 
นําความรูภายในหรือภูมิออกมาแกปญหา ในปจจุบัน บางคนเรียนเปน เปด หมายความวา 

เรียนทุกอยางรูเยอะไวกอน พูดไดแตภาพรวมกวางๆ ใหลงลึกลงไปในรายละเอียด ไมสามารถอธิบายได
อยางชัดเจน เพราะฉนั้นกระบวนการสรางความรู อาจจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการนําความรูภายในทีแฝงใน
ตนออกมาใช (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 
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เรียนมากไมไดบอกวาเกง แตการนําการเรียนรูมาใช ถึงจะเรียกวาไดอะไรจากการเรียนรูจริงๆ 
การเรียนรู การจัดการความรูมีหลายวิธี แตการจะทําอยางไรใหเราสามารถเรียนรูจากผูรูทานอื่น แลวนํา
ความรูนั้นมาใชเปนประโยชนได ถึงจะวาเรียนจริง (วิชัย โชควิวัฒน, 2557) 

 
  แนวคิดเรื่องการพัฒนาการการศึกษาและการจัดการความรูตามหลักสากลที่เปนแบบอยางใน
ประเทศตางๆ ที่พัฒนาทางดานการศึกษาแลว ไดแก องการยูเนสโก (องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ) ที่ไดใหความสําคัญและสงเสริมความเทาเทียมทางการศึกษา และการพัฒนาสมดุลภาพแหงการ
เรียนรู กลาวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนกลุมเปาหมายสามารถเรียนรูเพื่อรู รูจักการแสดงหาความรู และ
ไมจํานนตอการไมรู ไมเขาใจ การเสาะแสดงหาแหลงความรูการคนควา หาขอเท็จจริง การตั้งคําถาม การพิสูจน
สมมติฐานของตนเอง การพัฒนาความจําจากประสบการณ การรับรูในสังคมวัฒนธรรม และที่สําคัญความสามารถ
ในการวิพากษ สังเคราะห อยูบนหลักการและเหตุผล การเขาไปมีสวนรวมในสังคม ชุมชนการเรียนรู การคนพบจาก
ขอมูล ความรูที่มีอยูรอบตัว ไมวาจะเปนการ กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ผูเชี่ยวชาญ การไดมีประสบการณใน
การปฎิบัติจริงๆ (Learning by doing) โดยเนนทักษะ กระบวนการแสดงหาความรู การพัฒนาสมรรถะและ
ศักยภาพของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี ความรูหรือประสบการณจะเปรียบเสมือนภูมิคุมกัน 
พรอมที่จะแกปญหาและเรียนรูจากความผิดพลาด  
  โดยสรุปผูวิจัยไดเสนอแนวคิดความเปนมาของการจัดการความรู เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาสังคม 
การจัดการความรูของสังคมเรามีมานานแลวแตมาในรูปของภูมิปญญา ยังไมมีการจัดเก็บที่เปนระบบ และการเอา
ออกมาใชใหมยังไมมีวิธีที่เจาของภูมิปญญาใหความสนใจ การสงตอภูมิปญญาอาจจะเปนในรูปแบบของการบอก
ตอในอดีดไมวาจะแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เทาไหร เริ่มตั้งแตแผน 8 แผน 9 แผน 10 และ แผน 11 ไดใหความสําคัญ
กับเรื่องการพัฒนาคน ทําอยางไรใหคนของเรามีศักยภาพ ซึ่งหากมองยอนกลับไปถึงแผน 7 มิติการพัฒนายังเปน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมอยู มิติของการพัฒนาเปล่ียนไปใหความสําคัญกับเรื่องคนเปนหลัก นักพัฒนาเริ่ม
ไปดูวา ชุมชนมีภูมิปญญาอะไร อาจารยหลายทานถอดบทเรียนมาเปนหนังสือแบบเรียน เนนวิถีชีวิต แนวปฎิบัติ 
ชุมชนตัวอยาง หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการเริ่มตนการจัดการความรูที่เปนรูปธรรมและสามารถเผยแพรได 
รูปแบบการจัดการความรูดังกลาวไปพัฒนาจากแคการบอกเลา เรื่องเลา เปนหนังสือ แบบเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเนนเรื่องภูมิปญญา การเรียนรูตลอดชีวิต เพราะฉน้ันการจัดการความรูมันไมไดปรากฎอยูใน พรบ อยาง
แทจริง แตแทรกอยูในกระบวนการสรางความรู แหลงการเรียนรู เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้นจะเห็นไดวา
ระยะเวลาที่ผานมาเปนชวงที่ใหความสําคัญกับการจัดการความรู ตามรัฐธรรมนุญ พระราชบัญญิติ การศึกษา
แหงชาติ 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
  ในปจจุบันจะเห็นไดวาเทคโนโลยี่เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีสวนสําคัญในทุกกิจกรรม การเขาถึงขอมูล 
ความเคล่ือนไหว ในปจจุบัน เคล่ือนยายอยางเสรี ขอมูลเชื่อมโยงถึงกันไดสะดวก รวดเร็ว โครงสรางของสังคม
เปล่ียนไปเปนสังคมแหงการเรียนรู ขอมูลมีมากมายกระจัดกระจายเปนหลายรูปแบบ ขอมูลจากแหลงอินเทอรเนต 
ที่ทุกคนเขาไปแบงขอมูลความรู โดยใชชองทางดังกลาวเปนรูปแบบที่ชวยกระจายความรู สังคมปจจุบันคือสังคม
แหงขอมูลที่หากใครเปนเจาของขอมูล ก็สามารถสรางความแตกตาง สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร
จัดการขอมูล  การยกระดับคุณภาพความรูใหเขาถึงไดงาย รูปแบบการพัฒนาการจัดความรูไดเปล่ียนไป เพราะใน
ปจจุบันหากตองการคนควาหาความรู จากแหลงความรูที่อยูไกลออกไปก็สามารถทําไดเพียงปลายน้ิว สําหรับ
ประเทศไทยมีการสงเสริมการเรียนรูทั้งระดับบุคคล และระดับสังคม สําหรับประเทศไทย การพัฒนาในระดับบุคคล 
ไดมุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนรูมีความสําคัญที่ สุด 
กระบวนการจัดการความรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการจัด
สภาพแวดลอมการเรียนรู ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู
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และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สวนในระดับ
สังคมนั่น มุงสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยการสงเสริมและสรางสถานการณใหคนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอ
ภาคในการเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต การใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเช่ือวาหากคนไดรับการศึกษา มีความรู ทักษะ และประสบการณตามความตองการแลว 
ยอมสงผลตอการพัฒนาจิตใจ ตนเอง และสังคมตอไป 
  2. 

 
          2.1 การวิเคราะหองคประกอบของการจัดการความรู ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบทางสังคม
ของสังคมไทยที่มีความหลากหลาย ไดแก พฤติกรรมจิตอาสาของกลุมอาสาสมัคร เจตคติที่ตองการการแบงปน
ความรู ลักษณะชอบศึกษาหาความรู พฤติกรรมที่มีความใฝเรียนรู บรรยากาศการเรียนรูของสังคม เชน การเสวนา 
การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณภายในกลุมและนอกกลุม บริบทสังคมไทยในแงความเอื้อเฟอ เผ่ือแผ 
การเช่ือฟงผูนํา การรวมกลุม เครือขาย การสืบทอดประเพณีตอกับมา ภูมิปญญาชาวบาน ที่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ดีงามของชุมชนชนบทไทย เปนปจจัยเกื้อหนุนและเอื้อใหเกิดการมีสวนรวมใน
การแบงปนความรู สอดคลองกับความเห็นของผูเช่ียวชาญที่กลาวไวดังนี้ 
 

   สังคมชนบทในประเทศไทยจะมีความรัก ความโอบออมอารี ความสามัคคี ประเพณีที่ยึดถือ การ
ใหความเชื่อมั่นในผูนํา ใหความเคารพครู พอ แม ญาติผูใหญ ซึ่งตรงนี้เปนขอแตกตางจากสังคมตะวันตก
ที่ตัวใครตัวมัน ซึ่งจุดนี้อาจจะเปนบริบทหนึ่งของสังคมไทยท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาการจัดการความรู 
ระบบ พ่ีสอนนอง ความโอบออมอารียเปนจุดเดนในสังคมไทยที่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2557) 

 
รากเหงาประเพณีวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฎิบัติในสังคมไทย เรียนรูจากผูนํา หัวหนา พอ หรือ

คนท่ีมีประสบการณ โดยผูใหญจะชอบสอนเด็กวา ผูใหญอาบน้ํารอนมากอน หมายความวา ผูใหญทํา
ผิดพลาดและแกไขมากอนแลว การเรียนรูจากผูมีประสบการณ (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 

 
การเพาะปลูกเกษตรอินทรียมีปจจัยเก่ียวกับดิน น้ําและ แรงงานเขามาเก่ียวของ จึงตองมีการ

จัดการเรื่องท่ีดินทํากินใหเหมาะสมการทําปุยอินทรีย เพราะไมอยากไดรับสารเคมีเขารางกาย ซึ่งเกิด
กระบวนการคิดตอยอดไปใหคนอื่นในหมูบานมีชีวิตที่ปลอดสารเคมี  เปนการตอสูเพ่ือพ้ืนฐานของความ
อยูรอดลวนตองพ่ึงพาธรรมชาติ (อนุรักษ เรืองรอง, 2557) 

 
    2.2 การจัดการความรูในวิถีของชุมชนองคความรูในทองถิ่น  เรียกกันวา ภูมิปญญาชาวบาน ได
กอตัวขึ้นจากการตอสูดิ้นรนเพื่อที่จะมีที่อยู มีชีวิตที่ดีขึ้น การทําปุยอินทรีย เพราะไมอยากไดรับสารเคมีเขา
รางกาย ซึ่งเกิดกระบวนการคิดตอยอดไปใหคนอื่นในหมูบานมีชีวิตที่ปลอดสารเคมี  เปนการตอสูเพื่อพื้นฐานของ
ความอยูรอดลวนตองพึ่งพาธรรมชาติ การผลิตมีความสําพันธกับวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางแนบแนน การ
เพาะปลูกเกษตรอินทรียมีปจจัยเกี่ยวกับดิน น้ําและ แรงงานเขามาเกี่ยวของ จึงตองมีการจัดการเรื่องที่ดินทํากินให
เหมาะสม เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง จึงเกิดผูนําชุมชน เชน ภาคอีสานมีกาดบาน ภาคเหนือมีพอหลวง ภาคใตมีนาย
บาน การจัดระบบเหมืองฝายในภาคเหนือมีแกเหมือง แกฝาย เปนผูจัดการ กระบวนการทางจัดการความรู ถือวา
เปนกระบวนการที่รวมกันระหวางคนในกลุม คิดผลิด มีปญญาชนชั้นชาวบาน (Organic Intellectual) เปนผูสรุป
คุณคาตางๆ ออกมาในขณะท่ีฝายของผูไดเปรียบในสังคมจะผลิตคุณคาของอีกฝายตนขึ้นมา ในการพัฒนาตองมี
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การคนควาและสรางปญญาชนชาวบานเพื่อเปนคลังความรู รูกันเองแตจะจัดการออกมาเปนรูปแบบใหคนอื่นรู
อยางไรไมไดใหความสําคัญแตคิดอีกทีหากแกตัวตายจากไปความรูนี้ใครจะเปนผูสืบทอดผูเช่ียวชาญไดกลาวไวดังนี้ 
 

ความหมายของการจัดการความรูของชุมชนและชาวบาน เปนเร่ืองที่ทําสืบถอดตอกันมาไมมี
กฎเกณฑตายตัว หรือ ระบบการถายทอดท่ีแบบยึดถือปฎิบัติ การถายทอดองคความรูจากผูนําชุมชน 
ผูใหญบาน แตมีระบบในการจัดการของตนเอง องคความรูอาจเปล่ียนแปลงไปในแตละคร้ังที่เลา (ดิศ
ปนัดดา ดิศกุล, 2557) 

 
วิถีชีวิตและทิศทางท่ีของการพัฒนาของชุมชน แกนของวัฒนธรรม การหาเลี้ยงตน การให

ความสําคัญกับการผลิตซ้ําในแบบฉบับของตน ชาวบานลองผิดลองถูก จากที่ทําผิดพลาด ก็นํามาคุยกัน 
ปรึกษาหัวหนาชุมชน วิถีชุมชนในการพัฒนาอาจจะเริ่มจะการเขียนบันทึกแตการสืบคนอาจจะตองถาม 
(อนุรักษ เรืองรอง, 2557) 

 
รูปแบบการจัดการความรูที่ประสบความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยการทํางานรวมกัน หรือ 

การทําโครงการที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน คนในกลุมไมจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรูเหมือนกัน แตมีความ
สนใจใกลเคียงในเรื่องเดียวกัน หรือจุดมุงหมายทางเดียวกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2557) 

 
บริบทของสังคมไทยในอดีตเปนกิจกรรมตามความเชื่อ ประเพณี ในชุมชน ศาสนาที่ยึดถือปฎิบัติ

กันสืบตอมา แตในปจจุบัน การรวมกลุม การสรางเครือขาย การแลกเปล่ียนความรู เปนวิถีปฎิบัติในสังคม
ยุคใหม การทํากิจกรรม การนําความรูบางอยางท่ีซอนไวอยูภายในออกมา (ประพนธ ผาสุขยืด, 2557) 

 
เง่ือนไขสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการระดมสมอง ซึ่งจะมีพ้ืนท่ี หรือ เวทีแสดงความ

คิดเห็น เวทีการแบงปนความรูสาธารณะ หมายความวา มีผูพูด ผูรู ผูออกความคิดเห็น และผูฟง อาจจะมี
ผูที่คอยประสานบนเวทีในการพูดคุยดําเนินไปก็ได (ณัฐพงษ จารุวรรณพงค, 2557) 

 
ลักษณะการจัดการความรูในวิถีไทยที่เนนการถายทอดความรู ในบริบทไทยครอบครัวถือเปน

สังคมแรก สถาบันครอบครัวเปนการถายทอดความรูจากรุนสูรุน เชนถาครอบครัวในเกงเร่ืองอะไร เรื่องนั้น
จะเปนเร่ืองที่ถายทอดปลูกฝงกันตอมา (ดิศปนัดดา ดิศกุล, 2557) 

 
  บริบทของสังคมไทยที่สงผลตอกระบวนการจัดการจัดความรู ยังมีองคประกอบทางดานอื่น ไดแก 
ทุนมนุษย ทุนสังคม และพื้นฐานความรูในตัวบุคคล องคประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู 
ตองมีกลุมคน 2 ประเภท ที่ทําหนาที่แตกตางกันยกตัวอยางเชน อุปกรณคอมพิวเตอร ตองมีทั้ง Software และ 
Hardware เชนความรูที่จับตองไดเปรียบเสมือนฮาดรแวรความรูที่จับตองไมได ซอฟแวร แตทั้งสองอยางตอง
ทํางานรวมกัน จะขาดสิ่งใดส่ิงหนึ่งไป กระบวนการก็จะไมสมบูรณ หรืออาจจะกลาวไดวากระบวนการสรางความรู
ตองเกิดจากการปฎิสัมพันธกัน เชนมีคนตั้งคําถามและมีผูรูตอบคําถาม การตอยอดจากองคความรู  แหลงเรียนรูที่
มีสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและเชื่อถือไดอาจจะเปนผูเช่ียวชาญในสาขาความรูนั้น เชนหากจะกลาวถึง ธุรกิจ
เพื่อสังคมในประเทศไทย คนแรกที่ทุกคนจะคิดถึงคือ คุณมีชัย วีระไวทยะ ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณมีชัยมีแนวคิดที่
ชัดเจน และมีความยั่งยืน ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณมีชัย ถือเปนตนแบบของการจัดการอยางมีระบบ คุณมีชัยถือวา
เปนแหลงความรูที่คนสามารถเขาถึง มีภูมิปญญาที่สะสมประสบการณ มีเครืองมือที่เปนแหลงความรูในกิจการ
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ตนแบบใหเยื่ยมชมและขอคําแนะนําได ขณะเดียวกันคุณมีชัยก็นําความรูเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมออกมาเผยแพร มีการ
เสวนา รวมพูดคุยแลกเปล่ียนถึงประสบการณธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการทางสังคมรุน
ใหมๆ กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมของคุณมีชัยยังมีระบบการจัดการความรูที่สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3. 

  
           3.1 การนําเทคโนโลยีมาใชในองคประกอบการจัดการความรู ประกอบดวยองคประกอบในเชิง
โครงสราง และองคประกอบในเชิงความสัมพันธเครือขายรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทย ตองมีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย มีผูดําเนินกิจกรรม เปนแกนสําคัญในการรวมกลุม เครือขาย 
การเปนศูนยกลาง กิจกรรมกระบวนการสรางความรู การนําความรูภายในออกมาสูภายนอก และการนําความรูไป
จัดเก็บ การคนหาขอมูล การแบงหมวดหมูขอมูล ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญ การแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ
ในขณะดําเนินกิจกรรม การแบงหนาที่ภาระงาน กิจกรรมจะเปนตัวตั้งแลว กิจกรรมจะไปสูคน เปรียบเหมือน 
Software, Hardware และ System ระบบปฎิบัติการจะทําหนาที่ประมวลความรูที่อยูภายในออกมาแปลงผลเปน
ความรูที่คนอื่นเขาใจและนําไปใชไดจริง คนที่จะทําหนาที่เปนโปรมแกรมเมอรจะตองเปนคนแหงการเรียนรู 
กลาวคือตองมีความไฝรู แสวงหาความรูใหมๆ ตลอดเวลา เปนนักปฎิบัติ และมีบุคคลิกที่ปรับเปล่ือนแกปญหา
เฉพาะหนาไดเปนอยางดี หรือหากจะเปรียบ คือผูรับสาร ผูสงสาร เครื่องแปลงสาร และชองทางในการสื่อสาร จะ
เห็นไดวา การจัดการความรูตองประกอบไปดวยผูสงสาร ไดแกผูรู ผูเช่ียวชาญ ผูที่มีประสบการณ ผูรับสาร คือ คน
ที่ไฝรู ตัวสาร คือกระบวนการเรียนรู กิจกรรม ผลลัพย ขอสรุป ชองทางการสงสารอาจจะเหมือนกิจกรรม การสง
ตอ การทําโครงการ การระดมสมอง การคนหา ถาไมมีแรงขับ ชองทางการสงสารจะหมดประโยชน ธรรมชาติของ
การเรียนรูอยูที่การช้ีนําใหเห็นความสําคัญ ความจําเปน เปนแรงผลักใหเกิดการกระตุน ระวังรูอยูเสมอ สราง
สภาพแวดลอมการเรียนรู บรรยากาศการระดมสมองอยางใสความคิดไดเต็มที่ การรับฟง ซึ่งทั้งหมดคือบรรยากาศ
การจัดการความรู จําเปนตองมีคนคอยจัดการ จัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นมา เพราะธรรมชาติของความรูอาจจะอยูกับที่ 
หากไมไดคนคอยกระตุน ความรูจะไมถูกนําเอาออกมาใช เพราะฉน้ันการจัดการความรูไมสามารถใชธรรมชาติได
เพียงอยางเดียวตองมีกลไกลในการเคร่ือนไหว ที่เปนตัวจักรสําคัญในการจัดการความรูแนวคิดเรื่องการใชกลไก
ขับเคล่ือน การจัดการความรู สอดคลองกับคํากลาวของผูเช่ียวชาญที่กลาวไวดังนี้ 
    

การจัดความรูกับเทคโนโลยีที่ เหมาะสม แมในปจจุบันทุกคนจะมีอินเทอรเนตใชแตไมได
หมายความวาจะใชอยางถูกตอง เทคโนโลย่ีถือเปนเครื่องมือท่ีจัดความรูที่สําคัญและที่สําคัญราคาไมแพง 
แตจะทําอยางไรใหใชไดอยางคุมคา เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมชวยใหประหยัดเวลา (อนรุักษ เรืองรอง, 2557) 
 
   รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย ควรมีองคประกอบท่ี
สําคัญ ไดแก มีหนวยจัดการความรูที่ทําหนาท่ีรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพรองคความรู และท่ีสําคัญ
ตองมีคนเรียนรู กระตุนใหคนไดคนหาขอมูลเพ่ือเรียนรู (ประพนธ ผาสุขยืด, 2557) 
 
    รูปแบบการจัดการความรู มีองคประกอบที่สําคัญ 1. ผูนําท่ีเชื่อถึงประโยชนในการจัดเก็บ
ความรู 2. กลุมคนที่รวมกันและตองการความรู 3. กลุมคนท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจนในการเรียนรูรวมกัน 4. 
กลุมคนท่ีดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบตอเนื่องและสม่ําเสมอ 5. กิจกรรมท่ีออกนอกพ้ืนที่ไปเรียนรูตอ
ประสบการณจริง (สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์, 2557) 
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  จากบทวิเคราะหจะมีความสอดคลองเรื่องกิจกรรมที่ตอเนื่องความเปนพลวัตทางความคิดที่ไมอยู
นิ่ง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย ตองมีความเปนพลวัต ขับเคล่ือนโดยผูรู
ตลอดเวลา รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทยที่พึงประสงคควรจะมี ลักษณะของ
การที่เปนมโนสํานึกการเรียนรู ตั้งคําถาม และการมีสวนรวมเปนเจาของรวมกัน ตองสรางกระบวนการเรียนรูใหมๆ 
ทุกวันเปนอัตวิสัยของแตละบุคคล บางคนอาจจะไมสนใจในความเปนไป มีโลกสวนตัวสูง คนประเภทนี้อาจจะไมมี
ลักษณะของมโนสํานึก หรือความตองการรู  บรรยกาศของการเรียนรูมันตองเปนเรื่องนายินดี จดจํา ซึ่งแนนอนการ
เริ่มตนอาจจะไมมีใครใหความสําคัญหรือสนใจการจัดการความรู แตอาจจะตองมีคนไปกระตุนใหเกิดความ
เคล่ือนไหว การเรียนรู ซึ่งอาจจะเปนผูนํากลุม ผูนําครอบครัว ผูนําชุมชน เปนตน ทุกสังคมการเรียนรูมีเปาหมาย
ของมันอยู การจัดการความรูก็เปรียบเสมือนการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ หากธรรมชาติขาดดุลยภาพแลว ระบบที่
มีอยูอาจจะรวน เพราะฉนั้นการจัดการความรูเหมือน พลวัตที่ตองเคล่ือนที่ตลอดเวลา หากหยุดก็ตองมีคนที่คอย
กระตุนใหเกิดการเคลื่อนที่ คนในสังคมเริ่มใหความสําคัญกับการเรียนรู เพราะถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกัน 
เชน การรับรู กฎขอบังคับ ที่บังคับใชกับคนสวนใหญ หากเปนคนที่ไมสนใจหรือละเลยกับการรับรู อาจจะทําให
กระทําการที่ผิดกฎได 
  4.  
      นอกจากองคประกอบทางสังคมที่เปนองคประกอบสําคัญของ รูปแบบการจัดการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคม แลว องคประกอบเชิงโครงสรางทางสังคมก็มีสวนสําคัญ เครือขายจากภาคสวนตางๆ ที่
เปนพลังเชิงบวก พลักดัน และสนับสนุนใหกิจกรรมบรรลุเปาประสงค ความรวมมือจากทุกภาคสวนไมวาจะเปน 
ภาครัฐ สํานักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม กองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ มูลนิธีสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนตน  
     ความสําเร็จและองคประกอบหลักของ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทย คือเครือขายความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เครือขายไมจําเปนตองใหญ แตหัวใจสําคัญของเครือขาย 
คือการเอื้อประโยชนและชวยเหลือสมาชิก เครือขายอาจจะเปนการรวมกลุมของผูนําหมูบานที่ประสบความสําเร็จ 
มีการจัดการที่เปนเลิศ เชน กลุมแมบาน รวมกลุมกันขึ้นมา สรางผลิตภัณฑของดีในหมูบาน เปนตัวอยางในกลุม  
รูปแบบการรวมตัวเปนเครือขายไมจําเปนตองใหญหรือมีคนเกงเหนือคนอื่น เครือขายไมตองการผูนําที่มีอํานาจ
บังคับ แตตองมีภูมิปญญาที่สามารถแบงปนใหคนอื่นรับรูได การมองไปขางหนาของชุมชนอาจจะเปนการขยาย
โครงสรางของสังคมอยางงายๆ ผูนํากลุม หรือผูนําเครือขาย อาจจะมีวิสัยทัศที่มองอนาคต เชน เราจะพัฒนาอะไร
ใน หา หรือ สิบปขางหนา คงไมถึงกับกําหนดยุทธศาสตรในการปฎิบัติเปนรูปแบบ แตอาจจะตองประเมินศักยภาพ
ชุมชนได การรวมกลุมกับเครือขายขางเคียงที่สามารถเปนพันธมิตรกันได บางชุมชนผูนําเครือขายอาจจะไมสามารถ
ตอขยายเครือขายแตก็ไมสรางศัตรูใหเปนการปดโอกาส การพัฒนา รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ
ทางสังคมในประเทศไทย ตองรวมมือสอดประสานกัน ปจจัยในการขับเคล่ือนการมีผูนําการเปล่ียนแปลงหรือที่
เรียกวา ผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agent) หรือนักพัฒนากร อาจจะไมสามารถเปล่ียนอะไรไดในเวลาอันส้ัน 
แตอยางนอย พวกเคาเหลาน้ีมีวิสัยทัศที่จะลุกขึ้นมาชวนคนอื่นใหเปล่ียนแปลงตาม องคประกอบหลักของรูปแบบ
การจัดการความรูผูเชี่ยวชาญกลาววา 
 

การวางแผนเปนหมายคือการกําหนดทิศทางในการพัฒนา เปาหมายอาจจะมีทั้งระยะสั้นท่ี
สามารถทําไดจริง ระยะยาวที่ตองใชเวลาในการปรับเปล่ียน ถาเปาหมายชัดเจน กลไกในการรวมมือกัน จะ
เปนเหมือนเครื่องมือท่ีสอดรับในการพลักดันใหประสบความสําเร็จ (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 
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การบอกเลาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเครือขาย เหมือนแรงกระตุนใหคนใน เครือขายเขาใจถึงส่ิงท่ีทํา 
เปาหมาย ระยะเวลาที่คาดวาจะสําเร็จ มันเหมือนกับการวางแผนที่ แลวมีเข็มทิศที่ตองเดินไปใหถึง หาก
เปรียบเสมือนเครืองจักรไอน้ํา ที่ตองสตารทใสน้ํามันเหลาล้ืนเคร่ืองยนตตลอดเวลา (ดิศปนัดดา ดิศกุล, 
2557) 

 
กิจการเพ่ือสังคมเริ่มเดินหนาไดเองแลว เครือขายจึงมีสวนสําคัญในการชวยผลักดัน เครือขาย

ของกิจการเพื่อสังคมในปจจุบัน มีแตคนคิดดีทําดี เพราะหากคนคิดไมดี ตั้งใจแตจะเอาผลประโยชน มุง
แตกําไร คงไมใชผูประกอบการทางสังคม (ณัฐพงษ จารุวรรณพงค, 2557) 

 
 การลุกข้ึนมาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agent) ตองมีศิลธรรม จริยาธรรม ประกอบดวย 

เพราะถาผูประกอบการมุงแตผลประโยชนอยางเดียว มันจะขัดกับวัตถุประสงคหลักอยางสิ้นเชิง  (อนุรักษ 
เรืองรอง, 2557) 

 
เครือขายบางทีมันไมใชเพียงแคเราสนใจอะไรแลวอยากจะทําแบบนั้น แตเครือขายสามารถเปด

วิสัยทัศใหเรานําความรูที่มีในตนออกมาใช การเขารวมเวทีเสวนาตาง หรือการรวมทริปไดศึกษาดูงาน การ
ไดลงในพ้ืนท่ีจริง จึงเปนการเปดวิสัยทัศ (วิชัย โชควิวัฒนม, 2557) 

 
  ผูวิจัยขอยกตัวอยางในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนในภาคเหนือไดใหความเห็นเรื่องโครงสราง
ทางสังคมมีสวนในการพัฒนา รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย อยางไร 
ยกตัวอยางแมกําปองเปนโฮมสเตยที่อยูใกลตัวเมืองเชียงใหม ขับรถประมาณเปนเกิน 40 นาทีจากตัวเมืองจะเห็น
ความแตกตางระหวางระหวางธรรมชาติที่เราจะไปสัมผัส โฮมสเตยแมกําปองดําเนินการโดยพอหลวงภูมินทร ซึ่ง
คอยจัดสรร แบงหนาที่ใหชาวบานในหมูบาน ไดมีรายไดและไดตอนรับแขกที่เขาไปพัก ทําอยางไรใหเกิดการ
ประทับใจและกลับมาใชบริการซํ้าอีก พอหลวงไมไดมีความรูเรื่องการตลาดแตอยางไรแตเปนคนชอบเรียนรู เวลามี
การสัมมนาการทองเที่ยวเชิงชุมชน หรือวัฒนธรรมก็จะไปเขารวมทุกครั้ง และแตละครั้งพอหลวงจะมี เครือขายใหม
ที่เขามาชวยเหลือ วางแผนการพัฒนา เรื่อง โฮมสเตยแมกําปอง ตอนน้ีชุนชนแมกําปองไมไดเปนนักธุรกิจ หรือมอง
ที่ผลกําไรแตเพียงอยางเดียวจนตองลืมเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือรากเหงาของตนเอง เพื่อตองการใหคนเขา
มาพักแตเพียงอยางเดียว แตโฮมสเตยแมกําปอง ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยอาศัยเครือขายการทองเที่ยว 
เปนกลุมคนที่ชวยใหการพัฒนา ดําเนินการตอไปได สวนเรื่องการจัดการความรู อาจจะกลาวไดวาไมไดมีรูปแบบ
อะไร ที่สามารถจับตองได แตพอหลวงวางแนวทางไวใหคนในหมูบานทําตาม และมีการประชุมลูกบานเปนประจํา
ทุกเดือน ในกรณีที่ใครตองการเสนอแนะหรือหาทางปองกันแกไข 
 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศ
ไทยประกอบดวย การมีกิจกรรมในกระตุน การสรางเครือขาย กลุมผูนํา การสรางบรรยาการการเรียนรู การให
ความสําคัญของการเรียนรู ภูมิปญญา ความรูภายในตน การนําความรูออกมาใช การเขาถึงรูปแบบการเรียนรู อยาง
รวดเร็ว และมีความเขาใจงายไมมีความสลับซับซอนจนเกินไป ผูที่เขามานําความรูที่จัดการไวแลวในรูปแบบ
สามารถใชประโยชนไดอยางจริงจัง การจัดการความรูจะเปล่ียนไปตามบริบทของสภาพแวดลอม และความสนใจใน
ขณะนั้น ประเด็นเรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ไมไดถือวาเปนเรื่องใหม แตกิจการเพ่ือสังคมที่มี
ผูประกอบการทางสังคมเปนผูดําเนินกิจการมีชื่อเรียกแตงตางกันไป และความแตกตางนั้นมีความคลายคลึงกันดัง
จะศึกษาตอไป 
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  5.  
           5.1 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทยจะมาจากตัวบุคคลและผูนําที่ไมเห็นความสําคัญของการเรียนรู ตัวบุคคลที่ไมตองการเรียนรูเพิ่ม หรือ
การมีพื้นที่สวนตัวบุคคลบางกลุมไมมีความสามารถในการนําความรูภายในของตนเองมาใช และในที่สุดความรูนั้น
จะตายไปกับตัวตน ดังน้ันจัดระเบียบความรูจึงเปนองคประกอบหลักในการพัฒนารูปแบบ 
 

   โดยนิสัยคนไทยขาดความกลาในการถาม เพราะระบบการศึกษาในประเทศไทยไมไดเปดโอกาส
ใหเด็กยกมือถาม เวลาสงสัย ซึ่งตางกับเด็กนักเรียนในฝงตะวันตก เปนลักษณะที่ถูกปลูกฝง บางทีความไม
รูเปรียบเสมือนประตูปดตาย (วิชัย โชควิวัฒน, 2557) 
 
    ในสังคมไทยยังขาดกระบวนการที่แสวงหาความรู ขาดมโนสํานึกดานการเรียนรู และไมยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางและไมเขาพวก และยึดถือความคิดของตนเปนใหญ ปราศจากการรับฟงจากคนอื่น 
(ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 
 
   คนไทยไมชอบตั้งคําถามเพราะคิดวาถาถามไปจะดูตัวเองเปนคนไมฉลาด และแสรงเงียบไว
เพราะตองการใหคนอื่นยอมรับวาเปนคนเกง ฉลาด รอบรู แตในความเปนจริงไมไดรูอะไร ยังเปนอัตตาใน
ระดับบุคคล (ดิศปนัดดา ดิศกุล, 2557) 
 
   การตั้งคําถามเชิงวิพากษจะเปนกระบวนการหนึ่งในการสรางความรู เพราะวิธีการถามจะและให
ความเห็นคือประตูแหงความรูที่จะเปดออกไปหาขอสงสัยอื่นผูรู (วิชัย โชควิวัฒน, 2557) 

 
  5.2 กระบวนจัดการความรู การมีมโนสํานึกในการเรียนรู ซึ่งถือเปนกระบวนการเรียนรู ส่ิงที่มันมี
อยูแลวก็คือ ความรู แตความรูเหลานั้นเปนความรูที่ฝงอยูในตัว ตองใชกระบวนการเรียนรูนําความรูนั้นออกมา 
ความรูที่ออกมาแลวจะทําอยางไรใหใชประโยชนตอได ก็ตองเขาใจเรื่องการจัดการความรู เพราะวาความรูเปน
พลวัต ปรับเปล่ียนรูปแบบออกมาแตกตางกันในมุมมองของเครื่องมือที่เปนอุปสรรคของการจัดการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคม เปนการเขาถึงเทคโนโลยี่สารสนเทศ ในปจจุบันถึงแมอินเทอรเนตจะเปนเครื่องมือที่ทรง
พลังในการคนควาหาความรู แตอยางไรก็ตามหากการใชเทคโนโลยี่ไมเหมาะสมหรือไมเปนประโยชน ในปจจุบัน
ผูประกอบการทางสังคมใช social media หรือการเขียน ในการประชาสัมพันธกิจการหรือการหาลูกคา แตชองทาง
นี้ยังสามารถพัฒนาเก็บองคความรูและแบงปนไปใหคนอื่นไดรู ซึ่งการใชเทคโนโลยีอยางพอดีจะทําใหไดประโยชน
มากกวาการพักผอนหยอนใจ ในปจจุบันมีการใชงานในหลายรูปแบบ เชน หากตองการความคิดหรือแนวทางในการ
แกไข หรือการขอความรู ขอมูล ผูใชจะฝากขอความไวบนหนา สวนตัวและ ตั้งประเด็นหรือกระทูในการถาม 
หลังจากนั้นจะมีผูรู และไมรูมาใหความเห็น ในบางทีการแบงปนความรูเหลานี้เปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งแต
ปญหาอาจจะอยูที่วาความคิดเห็นอาจจะเปนคนละเรื่องกับที่ตองการ ประเด็นที่เปนความรูอาจะถูกบันทึกไว
เชนนั้นไมมีการนํามาจัดระเบียบ หรือจัดกลุม ใหสามารถคนหาและนําไปใชตอได ความรูนั้นจึงไมถูกนําไปใชอยาง
ถูกตอง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทยยังขาดการจัดการที่ดี ขาดแกนหลักใน
การส่ือสาร หรือผูนําการเปล่ียนแปลง ซึ่งการที่ขาดผูนํา และ เอาองคความรูไปใชไมถูกตองนับเปนอุปสรรคสําคัญ 
เพราะ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย ไมไดจัดเปนระบบตองมีการจัดการ
องคความรูตางๆ อยางเปนระบบ แบงเปนตัวขอ เขาถึงสืบคนไดงาย การพูดคุย ทําเขาหาเครือขายจะทําแบบขาดๆ 
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หายๆ ไมมีการบันทึก เพราะไมมีสารสนเทศ ไมมีส่ือบันทึก ขึ้นอยูกับวาใครบันทึกทางความทรงจําไดมากกวากัน 
ซึ่งการสังเคราะหความรูของกิจการเพื่อสังคมเพื่อนําไปสูระบบยังไมมีใหเห็นอยางชัดเจน 
  6.  
           6.1 ปรากฎกาณกิจการเพื่อสังคม ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับประเด็นคําถามที่มีการพัฒนา
ประเทศที่มีทิศทางที่มาจากการพัฒนากระแสหลักในชวงทศวรรษที่ 20 ทั้งผูประกอบการภาครัฐและเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ตางใหความสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไดพัฒนาสอดแทรกการจัดการอยางยั่งยืนในโครงการ 
ทุกฝายตางพยายามเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมโดยใชรูปแบบวิธีการที่แตกตางกันออกไป แตภายใตกระแส
พัฒนาอยางยั่งยืนพบวาภายใตรูปแบบการดําเนินการที่มีอยูในปจจุบันของทุกภาคสวนกลับมีขอจํากัดในการ
จัดการทําใหไมบรรลุเปาประสงคในผลลัพธที่ตั้งไวได เชน ขอกฎหมายที่บังคับใช การจัดประสิทธิภาพและการ
จัดการของภาครัฐ การตีความประโยชนของวิสหกิจเพื่อสังคม การที่กิจการตองรอและพึ่งพาเงินบริจาคขององคกร
ภาคสังคม การชวงชิงตลาดการคาจากภาคธุรกิจ และการขาดความรับผิดชอบและการสรางปญหาตางๆ เชน การ
ปลอยมลภาวะ การประชาสัมพันธ การสรางคานิยมผิดๆ เพื่อตองการกระตุนยอดขายในธุรกิจกระแสหลัก 
การตลาดที่ไมเปนธรรม และการขาดนวัตกรรมการจัดการที่ดี ภายใตขอจํากัดดังกลาว วิสหกิจเพื่อสังคม จึงไดถูก
พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดการมีการจัดการที่ดีโดยนําเอาจุดแข็งของแผนธุรกิจ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และพึ่งพาตนเองของภาคธุรกิจมาใชและดําเนินกิจการภายใตการกําหนดโจทยทางสังคมเปาหมายหลัก โดยมีกลไก
ภาครัฐเขามาสนับสนุนการขับเคล่ือน ซึ่งการรวมมือสอดประสานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เขา
มาสนับสนุนอยางตั้งใจ จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  6.2 ประเภทของกิจการเพื่อสังคม จะมีชื่อและรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกันไปบางในแต
ละที่ แตหลักการสวนใหญมาจากการใชแผนธุรกิจ รูปแบบทางการจัดการธุรกิจเขามาแกปญหาทางสังคมอยางตรง
จุดและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกระแสการเปนผูประกอบการทางสังคม หรือ Social Entrepreneurs ส่ิงเปน
ปรากฎการณที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในผูประกอบการหนาใหม รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม วาเปนกระแสคานงัดในยุคทุนนิยมที่มุงหวังตอกําไร ยอดขายและการขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม กิจการเพื่อสังคมเปนหนึ่งในโมเดลทางเลือกที่สําคัญที่จะเปนคําตอบสําหรับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในศตวรรษหนา  จากการประชุมสุดยอดผูนําโลก หรือ G8 โดยการรวมกลุมประเทศที่เขารวมการประชุมผูนํา
โลก ไดแก ประเทศญ่ีปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน 
ประเทศอิตาลี ประเทศแคนนาดา และประเทศรัสเซีย ซึ่งใชคําเรียกวา Group of Eight ซึ่งมีเปาหมายเพื่อที่จะจัด
เตรียมการจัดการเศรษฐกิจโลกรวมกัน สามารถจําแนกเปนประเภทกวางๆ ไดดังนี้ 1. การจัดการเศรษฐกิจระดับมห
ภาค การคาระหวางประเทศและความสัมพันธของประเทศ สมาชิกที่มีตอกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา โดยทางกลุม
ไดพิจารณาปญหาระหวางตะวันออกและ ตะวันตกในเรื่องของ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ พลังงานและ
ผูกอการรายดวย 2. ปญหาทางเศรษฐกิจจุลภาค เชน การจางงาน,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ส่ิงแวดลอม, อาชญากรรม
และส่ิงเสพติดและความมั่นคงทางการเมือง ตั้งแตสิทธิมนุษยชนไปจนกระทั่งความ ปลอดภัยจากอาวุธสงครามใน
ระดับภูมิภาค 
  ในปจจุบันจีแปด ถือวาเปนกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดกลุมหนึ่ง  เพราะมีสมาชิกเปน ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก ยิ่งไปกวานั้น นโยบายและโครงการที่เกิด ขึ้นจากการประชุมไดเนน
ไปในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกประเทศ ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกG8 
ในป 2014 มีประเด็นเรื่องการประชุมเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม และตลาดการลงทุนเพื่อสังคม และสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคมอยางกวางขวาง ไดปลายเปนประเด็นหารือหลัก โดยผลจากการประชุมดังกลาวจะทําใหเกิดรูปธรรมใน
การจัดตั้งกลไกขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตรระดับโลกขึ้นรวมถึงแผนปฎิบัติการท่ีทุกฝายจะรับรวมกันไปขับเคล่ือน
อยางจริงจังกิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับประเด็นคําถามที่มีตอการพัฒนากระแสหลักในชวงปลาย
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ทศวรรษหลังที่ผานมา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนตางเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในมิติที่
ยั่งยืน โดยมีกระบวนการพัฒนาที่แตกตางกันภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงของการเมืองในประเทศ และการ
จัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ หรือแมกระทั้งองคสาธารณะที่ตองใชเงินงบประมาณจากแผนดิน
ก็ตองหยุดชะงักขณะที่มีการเปลี่ยนขั่วทางการเมือง การขาดความรับผิดชอบทางการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนซึ่ง
ในปจจุบันเปนเครื่องมือทางการตลาดไปเสียแลว หากองคกรใดไมมีกลยุทธการรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) ที่เปนประเด็นกิจกรรมมากกวาการรวมแรงรวมใจกันรับผิดชอบตอสังคมจริง 
ประเด็นเรื่องความอยางยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ (Sustainability Business)  จึงเปน เรื่องที่ไดรับความสนใจ 
เชนเดียวกับการประกอบกิจการ ในลักษณะใหมหรือที่เรียกวา กิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีกระบวนการใกลเคียงกับการ
ทําธุรกิจมีการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการที่ใชกลยุทธเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ผลประโยชน ซึ่งในธุรกิจ
ทั่วไป ผลประโยชนจะตกอยูที่เจาของกิจการ หรือ ผูถือหุน แตกิจการเพื่อสังคม ที่มีผูประกอบการทางสังคมเปนคน 
ประกอบกิจการ ผลประโยชนหลักอยูที่ การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมที่มีความเปนอยูดีขึ้น บทเรียน
จากเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมจํานวนมากของ ศาสตรจารย ดร. มูฮัมหมัด ยูนูส ที่สามารถชวยเหลือคนยากจนในชวง
ระยะเวลา 30 ปที่ผานมาโดยไมตองพึ่งพาเงินชวยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐ หรือเครือขายกิจการเพื่อสังคมที่
มีมากกวา 70,000 แหงในสหราชอาณาจักรที่ทําใหเกิดการจางกวา 1 ลานอัตราโดยมีสัดสวนเกือบครึ่งที่วาจางกลุม
คนดอยโอกาสที่ไมเคยถูกจางงานเชน คนที่มีความประพฤติดีแตเคยตองโทษ ผูปวยที่เปนโรคออทิสติก สามารถ
กลับเขามารวมสังคมเหมือนกับคนอื่นไดอยางปรกติ และที่สําคัญกิจการเพื่อสังคมยังสามารถมีสวนรวมในเชิงมูลคา
ทางเศรษฐกิจกวา 1 ลานบาทตอปหรือประมาณรอบละ 5 ของ GDP ความสําเร็จดังกลาวมาจากการผลักดันจนเกิด
นโยบายสาธารณะและกฎหมายจํานวนมากเพื่อมาสนับสนุนอยางจริงจังทั้งในเรื่องของการจัดตั้งธนาครเพื่อปลอยกู
ใหกับกิจการเพื่อสังคม ภายใตชื่อ Big Society Capital การออกกฎหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐที่คํานึงถึงคุณคาทางสังคม การออกระเบียบลดภาษีมากถึงรอยละ 30 ใหกับนักลงทุนที่ลงทุนกับกิจการเพ่ือ
สังคม นอกจากการเปรียบเทียบระหวางประเทศบังคลาเทศและประเทศอังกฤษ จะเห็นไดวาในปจจุบันกระแสการ
ตอบรับและขยายตัวอยางกวางขวางในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดใหการตอบรับ กิจการเพื่อสังคม 
  ประเทศไทยไดเริ่มการดําเนินการและสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่อง กิจการเพื่อสังคมอยางเปน
รูปธรรมทั้งในสวนของการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม
แหงชาติ แมจะยังอยูเพียงในระยะเริ่มตน แตผลการดําเนินการก็สามารถทําใหเกิดงานพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของกิจการเพื่อสังคมไดมากพอสมควร เชนการมีระบบและทะเบียนกิจการเพื่อสังคม กวา 150 กิจการ 
การเกิดขึ้นขององคกรบมเพาะทั้งในรูปแบบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาหรือองคกรตัวกลางรวมแลวกวา 10 แหง 
มีเครือขายผูสนใจติดตามกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานมากกวา 10,000 คน และประเทศไทยยังมีทุนเดิมที่เกิดจาก
ความริเริ่มของผูนําทางความคิดของสังคม เชน คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ไดสรางธุรกิจเพื่อสังคมหลากหลายกิจการที่
เปนที่รูจักอยางดีในระดับนานาชาติ รวมถึงองคกรไมแสวงหาผลกําไรของไทยอื่นๆ ที่ไดริเริ่มดําเนินการในหลัก
ความคิดของกิจการเพื่อสังคมจนประสบความสําเร็จมากมาย เชน มูลนิธีแมฟาหลวง มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 
ทั้งสององคกรนอกจากสามารถสรางผลกระทบทางสังคมไดอยางมากมาย และย่ังยืนมาจนถึงปจจุบัน และพิสูจนให
เห็นวาองคกรทางสังคมของตนสามารถใชรูปเบบธุรกิจเขามาบริหารจัดการภายใตระบบตลาดปกติ และมีรายไดถึง
ปละกวา 400 ลานบาทและไมตองพึ่งพาเงินบริจาคเพื่อมาขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมเหมือนเชนอดีตที่ผานมา 
  7.  

  7.1 สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) Thailand Social Enterprise Office 
(TSEO) เปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใตระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหนาที่สําคัญคือการสรางปจจัยแวดลอมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหทุกภาคสวนใน
สังคมสามารถเขามามีสวนรวมใหเกิดวัฒนธรรมกิจการเพื่อสังคม (Culture of Social Enterprise) ของประเทศได
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อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสกส.มีหลักการสําคัญคือการใชนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) และ
แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใชเปนเครื่องมือเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสําคัญที่มีอยูของประเทศ
ผานความรวมมือในทุกระดับ เราเชื่อวาการเปล่ียนแปลงของสังคมที่ยั่งยืน (Systemic Change) นั้นไมสามารถทํา
ไดโดยใครคนใดคนหนึ่ง และไมสามารถใชวิธีการในรูปแบบเดิมๆได หากแตจําเปนตองมีกลไกเชิงนวัตกรรมที่
สามารถดึงพลังจากทุกภาคสวนขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแตกตางไปจากเดิม“กิจการเพื่อสังคม” คือ
หน่ึงในกลไกดังกลาวที่เราเชื่อวาเปนคําตอบที่ใช และอยากเชิญชวนทุกคนใหเริ่มเปล่ียนจากการเปนสวนหนึ่งของ
ผูสรางปญหาเขามารวมเปนสวนหน่ึงของทางออกที่รวมกัน 

  7.2 มูลนิธิอโชกา Ashoka (Thailand) ในทศวรรษแรก อโชกามุงมั่นที่จะสนับสนุนการทํางาน
ของผูประกอบการสังคมแนวหนาในเอเชีย ลาตินอเมริกา อัฟริกา และยุโรปตอนกลาง โดยการชวยใหเขาประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน แตในทศวรรษ 1990 ภาคประชาชนไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อโชกาจึงตอบสนองดวยการ
จัดตั้งโครงการ และนําเสนอความคิดริเริ่มใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่เพิ่มขึ้น อโชกาในฐานะองคกร
จึงเติบโตเชนเดียวกันโดยขยายตัวเปนสามเทา ระหวางป 2541-2533 และอีกครั้งหนึ่งในระหวางป 2542-2545 
มูลนิธิอโชกา (ประเทศไทย) ไดเริ่มดําเนินงานป 2532 และจดทะเบียนเปนมูลนิธิป 2547 ปจจุบันมีอโชกาเฟลโลว
จํานวน 105 คน สํานักงานในกรุงเทพฯ มีทีมงาน 7 คน นอกจากนี้มีอาสาสมัคร ทั้งชาวไทย และตางประเทศ โดย
มีอโชกาเฟลโลวอาวุโสเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีเฟลโลวชวยประสานความรวมมือระหวางเฟลโลวดวยกันเอง 
วิสัยทัศน อโชกามองเห็นโลกที่ซึ่งทุกคนเปนผูเปล่ียนแปลงสังคม “Everyone a ChangemakerTM” โลกซึ่ง
ตอบสนองตอการทาทายทางสังคม อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และโลกที่ซึ่งบุคคลมีเสรีภาพ ความมั่นใจ 
ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากสังคม เพื่อแกไขปญหาและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง พันธกิจอโชกามุงมั่นที่จะ
พัฒนาภาคประชาชน ใหมีลักษณะเปนสากล มีทักษะในการประกอบการ และมีการแขงขัน เพื่อเปนฐานให
ผูประกอบการสังคมเติบโต และสงเสริมใหประชาชนในโลกคิดและทําอยางผูนําการเปล่ียนแปลง 
  7.3 ศูนยนวัตกรรมสังคม GLab ศูนยนวัตกรรมสังคม Glab ภายใตวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (School of Global Studies, Thammasat University) มีความตั้งใจที่จะเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาคในการสรางและสงเสริมคนรุนใหมใหเปนผูสรางการเปล่ียนแปลงในสังคมและเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาคนเหลานี้ใหสามารถสรางผลประโยชนตอสังคมในวงกวางแบบย่ังยืน รวมทั้งสรางความรวมมือในทุกภาค
สวนทั้งระดับโลก ภูมิภาคและทองถิ่นเพื่อสรางความตระหนักในสังคม กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สรางสังคมและโลกที่ดียิ่งขึ้น โดยโครงการหลักในป 2557 – 2558 คือโครงการ Glab Scaling Impact 

  7.4 มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ไดถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเกิดความ
ตระหนัก เขาใจ และที่สําคัญ มีสวนรวมในการลงมือทําเพื่อแกไขปญหา เสริมสรางปจจัยที่มีผลในการสรางความ
อยูดีมีสุขใหสังคมไทย การทํางานของมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เนนถึงการสรางกลไกหลัก เพื่อใหเกิดการทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบ ดังตอไปน้ี 1. โครงการวิจัย “คนไทย” มอนิเตอร เสียงนี้มีพลัง งานสํารวจระดับชาติที่ใหญ
ที่สุดโครงการหน่ึง โดยรวบรวมขอมูลจากคนไทย 100,000 คน ใน 77 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและนอกเขต 
เทศบาล โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสะทอนเสียงที่แทจริงและโปรงใสของประชาชน วัดระดับความเปล่ียนแปลง
ของคุณภาพชีวิต สะทอนภาพรวมของการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะยาว 2. โครงการส่ือหัวรถจักร
โครงการสรางความรวมมือกับส่ือมวลชนในแขนงตางๆ ในการเผยแพรบทบาท และตัวอยางการทํางานของคนไทย
ในภาคสวนตางๆ รวมถึงกระตุนสังคมใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 3. โครงการ “คนไทย” ขอมือหนอย คนละ
ไม คนละมือ เพื่อสังคมนาอยูเทศกาลการรวมตัวของคนลงมือทํางานดานสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน งาน
จิตอาสา/อาสาสมัคร มูลนิธิ CSR ขององคกรธุรกิจ สายงานบันเทิง นักเรียน นักศึกษา และอื่นๆ โดยงานเทศกาลน้ี
จะถูกจัดขึ้นทุกป โดยมุงหวังที่จะใหเกิดการรับรู และสนับสนุนอยางกวางขวางจากประชาชนคนไทยทุกคนที่เขา
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รวมงาน โดยผานการลงแรง ลงเงิน และลงความคิดรวมถึงเปนงานที่ทําใหคนทํางานดานสังคมไดมารวมตัวกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการทํางานและเชื่อมตองานเพื่อขยายผล 

    7.5 สถาบันเชงสฟวชั่น (Change Fusion) เปนองคกรไมแสวงหากําไรภายใตมูลนิธิบูรณะชนบท
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ที่มุงเนนสนับสนุนผูประกอบการเพื่อสังคมใหเติบโต สงเสริมพัฒนาระบบ
นิเวศนของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย โดยมีโมเดลการสนับสนุนดังนี้ 1. Mentoring การ
แนะนําใหคําปรึกษา รวมวางแผนในดานยุทธศาสตรทางธุรกิจ การกําหนดเปาหมายทางสังคม และการวัดผล 2. 
Investing การสนับสนุนทุนที่เหมาะสมตามลําดับขั้นความเติบโตของกิจการเพื่อสังคม ทั้งยังชวยระดมทุนจากนัก
ลงทุนเพื่อสังคมเชนกัน 3. Networking การเชื่อมเหลาผูประกอบการเพื่อสังคมกับบุคคล องคกร หรือหนวยงาน
ตางๆที่จะมีผลสําคัญตอการเติบโต และรวมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดดวย  
  8.  
     จากการศึกษาผูวิจัยไดสรุปผูที่เริ่มตนกิจการเพื่อสังคมที่ทรงอํานาจในการขับเคล่ือนกิจการเพื่อ
สังคมในระดับโลกที่สงผลใหเกิดปรากฎการณเปล่ียนแปลงรูปแบบของการประกอบการดังนี้  
 
ตารางที่  14  ผูประกอบการทางสังคมที่ขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมในเวทีโลก 
 
ชื่อ/ตําแหนง รายละเอียดในการขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคม 
ศาสตรจารย ดร. มูฮัมหมัด ยูนูส 
(Professor Dr. Muhammad 
Yunus)  
นักเศรษฐศาสตรชาว บังคลาเทศ 
ผูไดรับรางวัลโนเบลในป ค.ศ. 
2006 

จากผลงานสําคัญที่เขาริเริ่มคือ ธนาคารกรามีน ที่ชวยใหคนยากจนหลาย
สิบลานคนสามารถเขาถึงระบบสินเช่ือขนาดเล็กได เขาเปนผูทาทาย มายา
คติสําคัญของสังคมที่วาคนยากจนเปน คนไมนาเชื่อถือและไมมีเครดิต
พอที่จะใหกูยืม โดยพิสูจนใหเห็นวาหากสังคมใหโอกาสคนยาก - จน
เหลานั้นสามารถเปล่ียนแปลงตนเองจากผูที่เปนภาระของสังคมสูการยืน
หยัดบนขาของ ตนเองได นอกจากน้ันแลวเขายังเปนผูผลักดัน สําคัญของ
แนวความคิดเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมที่พยายามเชื่อมโยงจุดแข็ง เรื่องการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสรางรายไดของธุรกิจ
มาสูกลไกการแกปญหาสังคมที่มีนวัตกรรมและระบบทุนนิยมแบบ
สรางสรรค 

แจคเกอรีน โนโวกลาซ 
(Jaqueline Novogratz)  
นักการเงินการธนาคารผูผันตัวเอง
มาสูผูประกอบการสังคมที่สําคัญ
ระดับโลก เธอคือผูกอตั้งและ 
CEO ของกองทนุ ACUMEN 

กองทุน Acumen ใชรูปแบบกิจการ รวมลงทุน (Venture capital) และ 
เลือกที่จะใช แนวทางการประกอบการ แทนที่การใหทุนแบบใหเปลาหรือ
รับ บริจาค มาแกไขปญหาความยากจนผานการ ลงทุนกับกิจการเพื่อ
สังคมกวา 80 แหง ดวยเงิน กวา 2,700 ลานบาทเพ่ือทําใหกิจการดังกลาว 
สามารถเขาถึงเงินทุนและสามารถมีความยั่งยืนทางการเงินได กิจการ
ดังกลาวสามารถทําใหเกิด การจางงานคนกวา 60,000 คน และสรางผล 
กระทบเชิงบวกกับคนมากกวา 125 ลานคน ทั่วโลก 

เจมี่ โอลิเวอร (Jamie Oliver)  
พอครัวจากรายการโทรทัศนที่มี
ชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ 

มีความมุงมั่นที่จะใชความสนใจและทักษะดาน การทําอาหารของเขา
มารวมในการแกไขปญหาสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ 
น้ําหนักเกินของคนเมือง เขาเปนบุคคลสําคัญ ที่ริเริ่มการรณรงคการ
บริโภคอาหารสุขภาพในกลุมเด็กเยาวชนผานส่ือสาธารณะไดอยางมี 
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ตารางที่  14  ผูประกอบการทางสังคมทีข่ับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมในเวทีโลก (ตอ) 
 
ชื่อ/ตําแหนง รายละเอียดในการขับเคล่ือนกจิการเพื่อสังคม 
เจมี่ โอลิเวอร (Jamie Oliver)  
พอครัวจากรายการโทรทัศนที่มี
ชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ (ตอ) 

ประสิทธิภาพในโครงการสําคัญ เชน School Dinners, Ministry of Food 
และ Food Revolution นอกจากน้ัน เขายังริเริ่มกอตั้ง รานอาหาร Fifteen 
ซึ่งใหโอกาสเด็กเยาวชนที่มี ปญหาหรือผานการตองขังมาฝกอาชีพเปนพอ
ครัวเพื่อคืนโอกาสใหสามารถกลับเขาสูการใช ชีวิตในสังคมปกติไดอีกครั้ง
หนึ่ง 

ซาลเมน อามิน คารน (Salman 
Amin Khan) เดก็หนุมเชื้อสาย
เบงกาลีที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ผู
ปฏิวัติระบบการศึกษาในระดับโลก
ใหเกิดความ เทาเทียมกันผาน
กลไกการเรียนรูในระบบออนไลน
ที่มีคุณภาพสูงชื่อ Khan 
Academy 

จากการทดลองทําวิดีโอสอนคณิตศาสตรแลวเผยแพรผานอินเตอรเนต และ
คนพบวา “การศึกษาเปนส่ิงที่สามารถสรางผลตอบแทน ทางสังคมไดมาก
ที่สุดเทาที่มนุษยคนหน่ึงสามารถจะไดรับ” ความคิดนี้ทําใหเขาตัดสินใจ
ลาออกจาก งานประจําดานการเงินแลวมาทําเรื่องนี้อยางเต็มตัว ปจจุบัน 
Khan Academy ผลิตวิดี โอออน- ไลน ไปแลวกวา 4,800 บทเรียน มี
ผูติดตามจาก ทั่วโลกกวา 2 ลานคน ถูกเขาชมแลวทั้งส้ิน 513 ลานครั้ง เขา
ไดรับการยกยองจากนิตยสาร TIME ในป ค.ศ.2012 ใหเปน 100 คนสําคัญ
ที่สงผลตอ สังคมมากที่สุดในโลก (100 Most influential people) 

ไมเคิล ยัง (Michael Yong) เปน
นักคิดและนักปฏิวัติสังคม สําคัญ
ของอังกฤษ 

เปนผูเขียนคําประกาศ “Let Us Face the Future” ซึ่งสงผลสําคัญ ตอ
การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมของประเทศและนําไปสูการเกิดขึ้นของ
องคกรสําคัญทาง สังคมมากมายกวา 50 องคกร เชน School for social 
entrepreneurs เขาถูกยกยองใหเปนผูประกอบการสังคมที่มี อิทธิพลทาง
ความคิดและประสบความสําเร็จ มากท่ีสุดของอังกฤษในศตวรรษที่ 2 ไม
เคิลเปนผูกอตั้ง School for social entrepreneure (SSE) กอตั้งขึ้นในป 
ค.ศ.1997 หนึ่งในผูมีอิทธิพลอยางสูงตอการขับเคล่ือน การประกอบการ
สังคมในระดับโลก SSE มีเปาหมายสําคัญในการใชการศึกษาแบบ Action-
based learning มาสรางผูประกอบการสังคมไมวาจะมาจากพื้นฐานใดก็
ตาม SSE เปนหลักสูตรแบบ non-degree ระยะเวลา 8-10 เดือน ซึ่งไมมี
การกําหนดวุฒิการศึกษาของผูเขาเรียน ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาทั้งส้ิน
แลวกวา 1,200 คน ซึ่งรอยละ 70 จบมาไปทํางานในพื้นที่ดอยโอกาสและ
เส่ือมโทรมที่แยที่สุดของสหราชอาณาจักร 

เจฟฟรี สกอล (Jeffrey Skoll) 
วิศวกรชาวแคนาดา ผูเปน
พนักงานและผูบริหาร คนแรกของ
เวปไซตขายของออนไลน ebay  

ภายหลังจากการเขาบริหาร ebay กิจการจนทําใหบริษัทเติบโตและทํากําไร
ไดอยางมหาศาล เขาหันหลังใหกับการทําธุรกิจโดยขาย หุนที่มีอยูมูลคา
กวา 60,000 ลานบาท แลว ผันตัวมาเปนผูประกอบการสังคมอยางเต็มตัว 
เขากอตั้ง Skoll foundation ซึ่งยกทรัพยสินสวนตัวมูลคากวา 30,000 
ลานบาท เพื่อทําหนาที่สงเสริมใหเกิดผูประกอบการสังคมทั่วโลก และ
บริษัทผลิตส่ือเพื่อสังคม Participant media ซึ่งเปนผูผลิตภาพยนตรสําคัญ
ระดับโลก เชน An Inconvenient Truth, Fast food nation ปจจุบัน 
Skoll foundation เปนมูลนิธิดานการประกอบการสังคมที่มีขนาดใหญใน
โลก 
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 9.   
                  ผูวิจัยไดรวบรวมกรณีศึกษาที่เปนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่มีความยั่งยืนการจัดการ
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาสภาพปจจุบันเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม 
  
ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
มูลนิธิแมฟาหลวง  
ปที่จัดตั้ง 2529 

ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูบนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย สวนใหญประกอบอาชีพทําไร
เล่ือนลอย ทําใหตองตัดไมทําลายปา รวมทั้งปลูกฝนซึ่งเปนพืชเสพติด แตก็ยังมีสภาพความ
เปนอยูแรนแคน ในป พ.ศ. 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จยา” 
จึงทรงมีพระราชกระแสรับส่ังวาใหปลูกปาบนดอยสูง นี่คือจุดกําเนิดของโครงการพัฒนา
ดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตอมาพัฒนาเปน “มูลนิธิแมฟาหลวง” ในพระ
ราชินูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทําใหดอยตุงกลายเปนพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยมีเปาหมายที่จะเสริมสรางรายไดใหกับ
ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และชวยใหทุกคนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดย
ไมตองกลับไปทําลายปาหรือปลูกฝนอีก 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. ธุรกิจอาหาร ไดแก กาแฟอาราบิกาและแมคคาเดเมีย โดยรับซื้อจากชาวบานวันตอวัน
มาบรรจุขาย หรือทําเปนเครื่องดื่มบริการในรานคาเฟดอยตุง 22 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมี
คุณภาพระดับสากล และมีการขึ้นทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 
Indication) เพื่อรักษาสิทธิของกาแฟดอยตุงวาเปนสมบัติของคนดอยตุง 2. ธุรกิจ
หัตถกรรม ไดแก งานทอผา กระดาษสา และเซรามิค 3. ธุรกิจทองเที่ยว ที่ดอยตุงมีบริการ
ที่พัก รานอาหาร และสถานที่ทองเที่ยวตางๆทั้งในเชิงอนุรักษธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เพื่อนันทนาการ 4. ธุรกิจการเกษตร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ พันธุ
ไม และสนับสนุนการอนุบาลและดูแลไมดอกไมประดับเพื่อตกแตงสวนแมฟาหลวง และ
จําหนายทั่วไป รวมทั้งมีการออกแบบภูมิทัศนอีกดวย สํานักงานสหประชาชาติวาดวยยา
เสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ยอมรับโครงการพัฒนาดอยตุงฯใหเปนหนึ่งในโครงการ
ตนแบบการพัฒนาเพื่อแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืนของโลก ผลิตภัณฑดอยตุงมี
จําหนายที่รานคาเฟดอยตุง ดอยตุงไลฟสไตล และซูเปอรมารเก็ตชั้นนําทั่วประเทศ 

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1. สรางงานในพื้นที่ สรางรายไดและวิถีชีวิตใหมที่ยั่งยืนใหกับชาวไทยภูเขากวา 20,000 
คนอยางยั่งยืน โดยไมตองหวนกลับไปปลูกฝนหรือทําไรเล่ือนลอยอีก 2. รายไดที่ไดจาก
การขายสินคาฝมือชาวไทยภูเขา นําไปพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหกับชาว
ไทยภูเขา รวมทั้งสรางโรงเรียนและศูนยพัฒนาอาชีพในชุมชน 3. สงเสริมใหชาวเขาไดมี
ทักษะ ความคิด และความสามารถทางธุรกิจ ชวยใหสามารถรับมือและจัดการกับ
ความกาวหนาแ 
ละความผันผวนของตลาดโลกได 
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
การจัดการความรู มูลนิธิแมฟาหลวงมีแหลงการเรียนรูเกษตรธรรมชาติและกลุมอาชีพตางๆ ของชาวดอยที่

อาศัยอยูที่ดอยตุง มีศูนยการเรียนรูนอกโรงเรียน ซึ่งเปนสถานถายทอดความรูใหแกชุมชน 
ทําใหประชาชนมีการศึกษาตอเนื่องตลอดเวลา 

รานอาหาร 
Cabbages & 
Condoms 
สมาคมพัฒนา
ประชากรและ
ชุมชน (PDA) ปที่
จัดตั้ง 2517 

ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดสเปนปญหาที่รายแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีการ
ลักลอบคาประเวณี โรคน้ียังมีไมวิธีรักษาใหหายขาด แตมีวิธีปองกันอยางงายๆ แตไดผลดี 
นั่นคือการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ แตเม่ือหลายปกอนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการคุมกําเนิดและการใชถุงยางอนามัยในชนบทยังมีอยูนอย คุณมีชัย วีระไวทยะ 
จึ งก อตั้ ง สมาคมพั ฒ นาประชากรและชุ มชน  (Population and Community 
Development Association: PDA) ขึ้นในป พ.ศ. 2517 เพื่อทําหนาที่ เผยแพรและให
ความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพและการวางแผนครอบครัว การใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกัน
โรคเอดส ขณะเดียวกันก็กอตั้ ง Cabbages & Condoms ซึ่ งเปนทั้ งรีสอรทสําหรับ
นักทองเที่ยว รานอาหารและแหลงศึกษาดูงานในสถานท่ีเดียวกัน โดยนําเงินที่ไดจากการ
ใหบริการของรานอาหารและรีสอรทไปใชสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชนบทและการศึกษา
ของสมาคม ปจจุบันราน Cabbages & Condoms มีสาขา 6 สาขาทั่วประเทศไทย 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1.รีสอรททองเที่ยว และรานอาหาร ปจจุบันมีสาขา 6 สาขาทั่วประเทศไทย ทั้งที่เปนรี
สอรทและรานอาหารชลบุรี และนครราชสีมา และที่เปนรานอาหารอยางเดียวในกรุงเทพ 
เชียงใหม เชียงราย และบุรีรัมย 2. แหลงศึกษาดูงาน 3. ขายของที่ระลึกฝมือคนในทองถิ่น 

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1. แหลงศึกษาดูงาน ชวยเผยแพรความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวและการปองกันโรค
เอดส 2. รายไดจากรานอาหารและรีสอรท นําไปสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทและ
สงเสริมการศึกษาของสมาคม เชน โครงการสวนอาหารกลางวันตามโรงเรียนในชนบท 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความเทาเทียม
ทางเพศใหกับผูหญิงในชุมชน โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชนบท เปนตน 3. การนํา
สินคาฝมือของชาวบานมาขาย ชวยใหชาวบานไดมีรายไดเพิ่มขึ้น 

การจัดการความรู เปนแหลงความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวและการปองกันโรคเอดส และเปดการอบรม
การใหความรูเกี่บวกับเพศหญิงในชุมชน  

บริษัท สยามบาน
ดิน จํากัด  
ปที่จัดตั้ง 2545 

กระบวนการผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางในปจจุบันสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมาก 
เชน การผลิตซีเมนตตองถลมภูเขาหิน ซึ่งทําใหเกิดฝุนละอองและมลภาวะทางเสียงที่เปน
อันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น สยามบานดิน ตองการเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ
สรางที่พักอาศัยที่เปนมิตรตอชีวิตและส่ิงแวดลอม เนื่องจากวัสดุที่ใชในการสรางบานดิน
นั้นหาไดงาย ใชงบประมาณไมสูง ไมมีอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมโดยรอบ บริษัท 
สยามบานดิน จํากัด ถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2545 จากการรวมตัวกันของผูเช่ียวชาญการ
ออกแบบและสรางบานดิน ดําเนินงานภายใตโครงการบานธรรมชาติ 
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
ผลิตภัณฑและ
บรกิาร 

1. รับปนและออกแบบบานดิน 2. จําหนายวัตถุดิบสําหรับงานปนบานดิน เชน อิฐดิน และ 
สีทาบานดิน 3. ฝกนักปนบานธรรมชาติที่มีคุณภาพ 4. ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกผูที่
ตองการจะสรางบานดิน 

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1. การออกแบบและสรางบานดินใหกับโครงการกวา 20 แหง ทั้งที่เปนบานพักสวนบุคคล 
หองสมุด รานอาหาร โรงแรม และอื่นๆ 2. ภายในบานดินมีอากาศเย็นสบาย เหมาะสําหรับ
อากาศรอนของประเทศไทย ทําใหลดการใชเครื่องปรับอากาศ เปนการประหยัดคาไฟ
ทางออม 3. ชวยสรางรายไดใหกับคนในชุมชนที่มาชวยปนบานดิน และธุรกิจทองถิ่นที่
จําหนายวัสดุในการกอสรางบานดิน 

การจัดการความรู แหลงเรียนรูใหชุนชนสามารถพัฒนาอาชีพจากการปนบานดินและความรูพื้นฐานในการ
สรางบานดิน มีศูนยจัดการเรียนรูที่ใหชุมชนในการขับเคล่ือน 

บริษัท ไทย
คราฟท แฟรเทรด 
จํากัด ปที่จัดตั้ง  
2518 

ผูผลิตสินคาหัตถกรรมที่อยูตามชนบทมักไมไดรับความเปนธรรมเมื่อตองซ้ือขายผานพอคา
คนกลาง เนื่องจากจะถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ โดยกดราคาสินคาใหต่ําแตนํามาขายตอ
ในราคาสูง ผลกําไรจึงตกอยูกับกลุมนายทุนมากกวาผูผลิตที่แทจริง อาสาสมัครแมบานชาว
ตางประเทศของ International Church of Bangkok ที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพไดรับรู
ถึงปญหานี้ จึงไดตั้งกลุมอาสาสมัครในโรงเรียนขึ้นในป พ.ศ. 2518 เพื่อรับซื้อสินคา
หัตถกรรมโดยตรงจากผูผลิตในหมูบานภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน มาขายในราคา
ที่เปนธรรม ตามหลักการคาที่เปนธรรม (แฟรเทรด) เมื่อมีกระแสตอบรับจากผูบริโภค
คอนขางดี ตองการขยายฐานผูบริโภคใหกวางขึ้น จึงเริ่มจัดงานเพื่อหาพื้นที่จําหนายขาย
สินคาเพิ่มเติม ตอมาในป พ.ศ. 2535 จึงรวมตัวกันเปนองคกรอิสระช่ือ Thai Craft 
Association จัดงาน Thai Craft Sales ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และโรงแรมแอมบาส
ซาเดอร และสถานท่ีอื่นๆ เชน โรงพยาบาล และอาคารสํานักงาน ในป 2544 หลังจากที่
เศรษฐกิจของไทยเริ่มฟนตัวจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ และความตองการสินคาแฟรเท
รดจากตางประเทศขยายตัวหลังจากที่คาเงินบาทลดต่ําลงอยางมาก กลุมผูกอตั้งไดจด
ทะเบียนบริษัท ไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด เพื่อขยายโอกาสในการขายสินคาทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดสงออก 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. บริการจัดหาตลาดใหกับสินคาหัตถกรรมของชาวบาน เชน การจัดงานแสดงสินคา โดยมี
เกณฑคือ ตองเปนสินคาหัตถกรรมเทานั้น และตองตั้งราคาใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค
และคุณภาพของสินคา ซึ่งคุณภาพจะตองไดมาตรฐาน เชน ถาเปนเครื่องครัวหรือ
เครื่องประดับเงิน ตองมีเลขประทับบงชี้ความบริสุทธิ์ของเงิน เปนตน 2. คัดสรรผลิตภัณฑ
ฝมือชาวบานทั่วประเทศ เพื่อเฟนหาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการของผูซื้อที่เปน
ชาวตางชาติ เชน ส่ิงทอ ส่ิงประดิษฐที่ทําจากธรรมชาติ ส่ิงประดิษฐที่ทําจากขยะพลาสติก 
เครื่องครัว เครื่องประดับ และของตกแตงบาน เปนตน 3. บริการใหคําปรึกษาดาน
การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ และการผลิตใหตรงกับกลุมเปาหมาย โดย Thai Craft  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1.สงเสริมใหผูผลิตไดมีประสบการณในการจัดนิทรรศการเพ่ือขายสินคา การทําการตลาด
ดวยตนเอง โดยที่ไทยคราฟทจะคอยใหคําปรึกษาอยูเบ้ืองหลัง 2. เปนตลาดสําคัญทั้งใน
และนอกประเทศใหกับชุมชนผูผลิตหัตถกรรม ที่ผูผลิตจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม
ตามหลักแฟรเทรด ปจจุบันมีกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมเขารวมกวา 70 กลุมจากทั่ว
ประเทศ ในป 2518 3. สรางโอกาสโดยเจาะจงที่จะทํางานรวมกับผูผลิตและแรงงาน เพื่อ
ชวยใหพนจากสภาพความเปนอยูที่เปราะบางไปสูสภาวะที่มั่นคงและอยูไดดวยตนเอง 4. มี
สวนชวยสงเสริมคานิยมและสรางการรับรูเกี่ยวกับการคาที่เปนธรรม ทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 

การจัดการความรู มีแหลงการเรียนรูหัตกรรมของกลุมแมบานและกลุมอาชีพตางๆ ในการพัฒนาผีมือแรงงาน 
สรางคานิยมและการเรียนรูเรื่องการตั้งราคาที่เปนธรรมตอสินคา 

มูลนิธิ
โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัย
ภูเบศรปที่จัดตั้ง 
2545 

ทํางานเชิงรุกดานสมุนไพรมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษองคความรู เผยแพรภูมิปญญาและ
พัฒนาสมุนไพรไทย โดยนํารายไดจากการผลิตและจัดจําหนายยาสมุนไพรไทย มา
สนับสนุนคาใชจายของโรงพยาบาลและเผยแพรองคความรูเรื่องสมุนไพรแกประชาชน 
กลุมสมุนไพรบานดงบัง ชุมชนตนแบบที่สนใจในการพัฒนาการปลูกสมุนไพรระบบเกษตร
อินทรีย ในการพัฒนากลุมสมุนไพรมีเภสัชกรของโรงพยาบาลเขาไปใหความรูเกี่ยวกับการ
ใชและสรรพคุณสมุนไพร และแนะนําวิธีเก็บเกี่ยวและการทําใหแหง เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ในแปลง การบํารุงดิน การพัฒนาวิธีการปลูก การจัดการศัตรูพืชดวยวิธีธรรมชาติ ดวยการ
ทดลองปลูกในแปลง รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ดีในการปลูกและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว จากความรวมมือในการพัฒนา
อยางตอเน่ืองจนในป พ.ศ. 2545 กลุมสมุนไพรบานดงบังจึงไดรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียโดยการตรวจสอบรับรองของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)  และไดรับ
การตรวจสอบวามีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรียของสมาพันธเกษตร
อินทรียนานาชาติ 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. ผลิตและจําหนายยาสมุนไพร 2. เวชสําอาง 3. อาหารและเครื่องดื่มปลอดสารพิษ 4. 
ผลิตภัณฑอื่น เชน ยาสีฟน น้ํามันไพล แชมพูสุนัขตะไครหอม 4. รานยาไทยตนแบบโพธิ์
เงิน - อภัยภูเบศร โอสถ ใหคําปรึกษาสุขภาพโดยแพทยแผนไทย จําหนายยาตม ยาหอม 
ชาชงสมุนไพร ลูกประคบแกปวดเม่ือย ชุดอบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร  
5. นวดไทยอภัยภูเบศร  

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

การอนุรักษองคความรูสมุนไพร นําเสนอทางเลือกหน่ึงในการรักษาสุขภาพ และสราง
สัมมาชีพใหแกคนในชุมชน ชวยลดยายถิ่นฐานเขาไปทํางานในเมืองของคนรุนใหมในพื้นที่ 
ชวยสรางรายได เกิดการจัดตั้งกองทุนชุมชน และศูนยพึ่งพาตนเองดวยเกษตรอินทรีย 
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
การจัดการความรู ลงทุนในการพัฒนาองคความรูและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมกับชุมชนโดยรอบ

โรงพยาบาล เปดทําการอบรมผูที่มีความสนใจในการใชสมุนไพร เพื่อใชเปนยา อาหาร และ
เครื่องสําองตางๆ ไดทําการฝกอบรมและใหความรูดานสมุนไพรแกประชาชน ชุมชนบาน
ดงบังมีการเรียนรูรวมกันภายในชุมชน ประเภทและประโยชนของสมุนไพรประเภทตางๆ มี
การจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรอินทรีย ศูนยการเรียนรูการดูแลสุขภาพภาคประชาชน การ
สอนนวดไทยเพื่อการรักษา ใหสามารถประกอบอาชีพไดในการนวดเพื่อทําการรักษาได 

ชุมพร คาบานา  
รีสอรต และศูนย
กีฬาดํานํ้า ปที่
จัดตั้ง 2524 

คุณวริสร รักษพันธุ ผูสืบสานเจตนารมณจากมารดา ไดนอมนําเอาแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปรับใชภายในชุมพรคา
บานา รีสอรต และเชื่อมโยงไปสูชุมชนรอบรีสอรต จนเกิดเครือขายชุมชน ใชบริเวณรีสอรต
เปนสถานที่เผยแพรผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาดังกลาว ตลอดจนเปนพื้นที่ทดลอง
และดําเนินโครงการพึ่งตนเองตางๆ อาทิ กังหันผลิตไฟฟาพลังลม โรงผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
ผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย ธนาคารตนไม นอกจากนี้ ทางชุมพรคาบานายังมี นวัตกรรมทาง
สังคมที่สนับสนุนชุมชนรวมถึงพนักงานครอบครัวที่อยูใกลเคียงโดย 1. ทางรีสอรทสนับส
นุนใหพนักงานเล้ียงไกแบบเกษตรอินทรีย ไขที่ผลิตไดจะนํามาใชในรีสอรทสวนที่ไมพอจึง
ซื้อเพิ่ม เปนการลดคาใชจายและชวยใหพนักงานมีรายไดเสริม2.การรับซื้อพืชผักจํานวน
มากจากชุมชุนโดยรอบซึ่งลวนแลวแตเปนครอบครัวเครือญาติของพนักงานเพื่อไมใหเงิน
ทองรั่วไหล นอกจากนี้ทางรีสอรทยังรับซ้ือขาวปลอดสารเคมีจากชาวบานในละแวก
ใกลเคียงดวย เพื่อสนับสนุนการทําการเกษตรดวยวิธีธรรมชาติ 3. จัดตั้งบริษัทจําลองขึ้น
ภายในรีสอรทชื่อ “บริษัท อุมชู ไมจํากัด” โครงการที่สรางความรวมมือระหวางเจาของ
กิจการซึ่งเปนลูกจางถาวรของบริษัทกับพนักงาน เปนการทํางานรวมกันในอาชีพที่
พนักงานถนัด เพื่อเพิ่มรายไดใหแกพนักงาน 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. บริการที่พักแบบโรงแรม 110 หอง และที่พักแบบบังกะโล 18 หลัง 2. บริการกิจกรรม
ทองเที่ยวทางทะเลที่เนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน โรงเรียนสอนดําน้ํา บริการนําเที่ยว
ชมปะการัง ตกหมึก เปนตน 3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผาน
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลินในบริเวณรีสอรต ประกอบดวย ศูนยศึกษาเรียนรูการทําปุย
อินทรียชีวภาพ แปลงนาสาธิตการปลูกขาวเหลืองปะทิว การทําไบโอดีเซล น้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์ 100% น้ําสมควันไม อาหารไกและอาหารปลา แชมพูและสบูมะขาม น้ํายาซักผา
และน้ํายาเอนกประสงค และธนาคารตนไม 

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

 เปนกิจการที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได และเปนตนแบบในการศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียง
โดยภายในรีสอรทมีการทําเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย ผลิตอาหารที่ปลอดภัยใช
รับประทานแกลูกคาและคนในรีสอรท และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน การทําแกส
หุงตมจากอาหารบูด การพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซล และอื่นๆ 
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
การจัดการความรู รูปแบบการจัดการความรูที่เกิดขึ้นในดินแดนชุมพร คาบานาคือการจําลองวาเปนประเทศ

ที่ตองลดการนําและพึ่งพาภายนอกใหมากที่สุด หันมาพึ่งพิงตัวเอง พลิกฟนผืนดิน มุงทํา
เกษตรผสมผสานเกษตรแบบอินทรีย ผลที่กอขึ้นตามหลังคือมีอาหารที่ปลอดภัยเอาไวใช
รับประทานในครอบครัวและรีสอรท ทั้งยังแปรรูปเปนผลิต-ภัณฑขาวของเครื่องใชภายในรี
สอรท ตั้งแตการปลูกขาว ปลูกผักไรสารเคมีในสวนนี้ยังมีการรับซื้อขาวและพืชผักจาก
เกษตรกรผูปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียมาไวรับแขกในรีสอรทอยางนอยก็เปนแรงจูงใจที่จะ
ชวยใหเกษตรกรในละแวกนั้นหันมาปลูกขาวและพืชผักเกษตร-อินทรียเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การสงเสริมใหพนักงานในรีสอรทเรียนรูและลงมือสรางผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย 
เพื่อสรางรายไดเพิ่มนอกจากน้ียังมีเรื่องของการบําบัดน้ําเสียการทําปุยหมัก การเล้ียงไก 
ตลอดจนการผลิตสบูเหลว แชมพู น้ํายาลางรถ ทําแกสหุงตมจากอาหารบูด ทําน้ํามันไบโอ
ดีเซลไวใชเองโดยที่แทบไมตองลงทุนไปกับส่ิงของจําเปนตอการดํารงชีวิตและเปนส่ิงของที่
ตองนํามาบริการลูกคาเพราะแทบทุกอยางสามารถผลิตเองไดจากพื้นที่ในรีสอรทและแปลง
เกษตรอินทรีย สวนบริเวณอาคารที่พักซึ่งรายรอบไปดวยสระนอยใหญ ดูคลายสวนนํ้า แต
แทจริงแลวคือบอบําบัดน้ําเสียของรีสอรทที่ปลูกพืชน้ําชนิดตางๆ ไวชวยในการบําบัดดูแล
ส่ิงแวดลอมโดยธรรมชาติที่นี่ยังเปนศูนยกสิกรรมธรรมชาติใหศึกษาดูงานของผูที่สนใจ ทํา
วิจัยชาวบานและพนักงานในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุมสัจจะออม
ทรัพยแบบพัฒนา
ครบวงจรชีวิต 
ครูชบ ยอดแกว ป
ที่จัดตั้ง 2524 

ครูชบ ยอดแกว นักเศรษฐศาสตรชุมชน จึงคิดวาประชาชนนาจะสรางระบบสวัสดิการ
กันเอง ดังนั้นจึงกอตั้ง “กลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต” ขึ้นในป พ.ศ.
2524 ที่โรงเรียนวัดน้ําขาว ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยทดลองให
ประชาชนที่เปนสมาชิกเขาโครงการออมทรัพยวันละ 1 บาท หลังจากดําเนินการไปไดระยะ
หน่ึง ก็เริ่มปรับใหโครงการมีนวัตกรรมองคกรการเงินชุมชนรูปแบบใหม ที่มุงเนนจัดทํา
สวัสดิการภาคประชาชนโดยเฉพาะ ภายใตชื่อโครงการ “สัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท” 
เมื่อเครือขายสมาชิกเริ่มขยายใหญขึ้น จึงเริ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการของแตละชุมชน 
เพื่อรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารและจดทะเบียนเปนสมาคมสวัสดิการภาค
ประชาชน กองทุนที่เกิดจากการออมจะถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกนําไปปนผล
เชนเดียวกับสหกรณทั่วไป สมาชิกคนไหนมีวินัยในการออมมากจะไดรับปนผลมากกวา 
สวนที่สองนําไปจายเปนสวัสดิการชุมชน 9 ประเภท ที่ครอบคลุมดูแลตั้งแตการเกิดจนถึง
เสียชีวิต 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. รับฝากเงินออมสําหรับสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะไดรับเงินปนผลรายป ตามวินัยการออมของ
แตละคน และไดรับสวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาทําศพ ทุนการศึกษา 
สาธารณประโยชน ตามที่แตละกลุมจะกําหนด โดยสมาชิกจะไดรับสวัสดิการก็ตอเมื่อออม
เงิน (รักษา “สัจจะ”) อยางสม่ําเสมอตามเงื่อนไขของกลุมเทานั้น 2. เงินกูดอกเบี้ยต่ํา  
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1. สมาชิก ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร และแรงงานนอกระบบที่ไมเคยเขาถึงระบบสวัสดิการ
ตางๆ ไดมีโอกาสรับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และมีวินัยในการออมเงิน 2. สรางระบบการ
จัดการสวัสดิการแบบใหม เปนตนแบบใหชุมชนอื่นๆ ไดนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งปจจุบันมี
ชุมชนกวา 3,000 แหงแลวที่สนใจแนวทางของโครงการน้ี ลาสุดไดมีการผลักดันและพัฒนา
ตอยอดโครงการไปสูการเปนนโยบายสาธารณะ โดยเสนอใหรัฐบาลกลางและองคกรสวน
ทองถิ่นมีสวนชวยสมทบเงินออมของประชาชนในสัดสวน 1:1:1 และในป พ.ศ. 2553 นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็ไดประกาศใหการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเปนวาระแหงชาติ พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน 727.3 ลานบาท เพื่อผลักดัน
นโยบายน้ี 

การจัดการความรู จัดอบรมการออมเงิน ใหชุมชนเขาใจถึงระบบการฝากเงินนําเงินปนผลมาใช 
สหกรณกรีนเนท 
จํากัด  
(Green Net 
Coorperative) ป
ที่จัดตั้ง 2537 

สหกรณกรีนเนทดําเนินกิจการรวมกับ “มูลนิธิสายใยแผนดิน” โดยมูลนิธิสายใยแผนดิน
ดูแลดานการสงเสริมการเกษตร พัฒนากระบวนการเรียนรูดานเทคโนยีเพื่อใหความรู
เพิ่มเติมระหวางเกษตรกรในเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก กลุมธุรกิจชุมชน และผูบริโภค 
สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 
ผลิตภัณฑธรรมชาติที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม โดยสหกรณกรีนเนทจะ
รวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑเหลานี้มาจําหนายในราคาที่เปนธรรมภายใตหลักการคาที่
เปนธรรม (แฟรเทรด) โดยดําเนินงานรูปแบบของศูนยกระจายสินคา (Distribution 
Center) กลาวไดวา สหกรณกรีนเนทเปนผูบุกเบิกตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทย จน
ปจจุบันตลาดอินทรียในประเทศมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 15 ตอป 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของสหกรณกรีนเนทไดรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลภายใตการ
รับรองระบบงาน IFOAM (IFOAM Accredited Organic Programme) ประกอบดวย ขาว 
ขาวโพดฝกออน ลําไย ถั่วเหลือง มะตูม รางจืด มะพราว และผักตางๆ 2. ผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียแปรรูปอื่นๆ เชน กะทิเกษตรอินทรีย น้ํามันมะพราวเกษตรอินทรีย ซีอิ๊วเกษตร
อินทรีย และชาใบหมอนเกษตรอินทรีย 3. ผลิตภัณฑจากผาเกษตรอินทรีย เชน ผาออม
ฝายเกษตรอินทรีย ผาเช็ดตัวฝาย เส้ือเด็กจากฝายเกษตรอินทรีย และผาหมไหม 4. 
จําหนายหนังสือเกี่ยวกับเกษตรอิทรีย  

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1.ปจจุบันสหกรณกรีนเนทมีสมาชิกเปนเกษตรกรทั่วโลกกวา 1,200 ครอบครัว เกิดการ
สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกรมรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผานระบบการคาที่เปนธรรม และ
วิถีการผลิตที่ปลอดภัยกับผูผลิตและผูบริโภค และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 2. การสนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมในลักษณะของธุรกิจชุมชน สงผลใหชุมชนเขมแข็ง เกิดการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสรางอํานาจในการตอรองราคาสินคาได 3. เปนผูนําในการ
สนับสนุนและสงเสริม “วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย” และ “ระบบการคาที่เปนธรรม”  
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ตารางที่ 15 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ตอ) 
 
ชื่อกิจการ ความเปนมาและผลผลิตในปจจุบัน 
การจัดการความรู แหลงการเรียนรูจากการเปนเกษตรอินทรียโดยใชองคความรูเดิมของเกษตรกรมาแบงปน 

จัดเวทีแลกเปล่ียนความรูและประสบการณเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ตลอดจนแสวงหาความ
รวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศอยางตอเนื่อง 

เครือขาย
นวัตกรรม
ชาวบาน จํากัด 
(Grassroot 
Innovation 
Network Co., 
Ltd.) 
ปที่จัดตั้ง 2551 

บริษัท เครือขายนวัตกรรมชาวบาน จํากัด (Grassroot Innovation Network Co., Ltd.: 
GIN) กอตั้งโดยคุณนาวี นาควัชระ ถือกําเนิดขึ้นจากแรงผลักดันของสถาบัน Thai Rural 
Net (ปจจุบันคือสถาบัน ChangeFusion ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ) เพื่อเขาไปแกปญหาดังกลาวผานการสรางเครือขายชาวบานในพ้ืนที่ 
เริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย สรางกระบวนการเรียนรูการทําเกษตรอินทรียที่ไมใชสารเคมี และ
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาสังเคราะหและผลิตเปน “นวัตกรรมชาวบาน” ที่ขายได โดยเนน
ความประหยัด ใชวัสดุทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมมากเกินจําเปนหรือนอยเกินไป
ทําการตลาดโดยใชระบบ MLM (Multi Level Marketing) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมการจัดการ
อยางหน่ึง โดยที่ลูกคาจะกลายมาเปนสมาชิกของเครือขาย สมาชิกจะไดสิทธิพิเศษในการ
ซื้อผลิตภัณฑ ในราคาถูก และเปนซัพพลายเออรขายผลิตภัณฑของ ใหแกลูกคาที่ไมได
เปนสมาชิก นับเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทําเกษตรอินทรียโดยใชระบบนี้ 

ผลิตภัณฑและ
บริการ 

1. ปุยอินทรียเม็ดสูตรพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับปุยเคมี แตมีราคาถูกกวา 4 เทา 
2. ผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืชโดยไมตองใชยาฆาแมลง : แมลง ตัวห้ํา ตัวเบียน เช้ือรา 3. 
ธนาคารพันธุพืชและธนาคารพันธุสัตว 4. นวัตกรรมตางๆ เชน เตาเผาถานประสิทธิภาพสูง 
ระบบกาซชีวภาพ ระบบนํ้าหยดและมินิสปริงเกอร และโครงการฝกอบรมสรางบานดิน 5. 
บริการสินเชื่อขนาดจิ๋ว (ไมโครเครดิต) เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับสมาชิกในการเริ่มทํา
เกษตรอินทรียและเกษตรแบบผสมผสาน มี 2 ระบบ คือระบบผอนชําระสินคา และระบบ
การกูยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 

ผลตอบแทนดาน
สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1. ผลิตภัณฑนวัตกรรมชาวบานของบริษัทชวยใหเกษตรกรมีกําไรและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
รวมทั้งลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากตางประเทศ เนื่องจากสามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรไดถึง 6 เทา ดวยเงินลงทุนเพียง 5,000 บาท โดยที่เกษตรกรไดทุนคืนภายใน 3 
เดือน บริษัทสามารถขยายฐานสมาชิกจาก 11 ครัวเรือน ในป 2551 เปนกวา 300 
ครัวเรือนจาก 8 หมูบานทั่วจังหวัดบุรีรัมยในหนึ่งปตอมา สามารถเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกรที่เปนสมาชิกถึงรอยละ 36 จากเดิมเฉล่ีย 3,345 บาทตอครัวเรือนตอเดือน ในป 
2551 เปน 5,225 บาทตอครัวเรือนตอเดือน ในป 2552 2. รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศในบริเวณที่ใชปุยอินทรีย เพราะไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 3. การ
หันมาใชปจจัยการผลิตที่ไมใชสารเคมี ชวยลดปญหาการสะสมของสารเคมีในรางกาย 
เสริมสรางสุขอนามัยที่ดีใหแกเกษตรกรและผูบริโภค 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
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  สรุปจากตัวอยางกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยในชวงแรกกิจการเพื่อสังคมแนนในไปการทํา
เกษตรกรรมเชนโครงการแมฟาหลวง และขยายรูปแบบไปในแนวทางการใหความรูเชนกิจการเพ่ือสังคมของ คุณมีชัย 
วีระไวทยะ ที่ใหความสําคัญเรื่องการคุมกําเนิดและความรูเรื่องการปองกันโรคเอดส หลังจากนั้นมีกิจการเพื่อสังคม
เกิดขึ้นอีกเปนจํานวนหน่ึงที่แนนการใหความรูในชุมชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจการของคุณมีชัย ไดแก 
นวัตกรรมชาวบานที่ใหเกษตรกรมีความรูเรื่องเกษตรอินทรีย โรงพยาบาลอภัยภูเบศที่นําเรื่องสมุนไพรพื้นบานมา
สรางอาชีพใหชุมชนดงบัง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหชุมชนใกลโรงพยาบาลมีความรูและลดการยานถิ่นฐานเขาไป
กระจุกตัวอยูในเมืองใหญ แกปญหาพื้นฐานเรื่อง อาชีพ สังคม และครอบครัว ดวยการจัดการนําสมุนไพรมาแปลรูป
เปนผลิตภัณฑ การจัดการความรูชองกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงไดศึกษา 
กระบวนการที่พัฒนาการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการทางสังคม
หนาใหมไดเขาใจและจัดการความรูอยางเปนระบบ  

 10.  
  ผูวิจัยไดวิเคราะหความเปนมาของกิจการเพื่อสังคมในตางประเทศท่ีเปนตนแบบใหกิจการเพื่อ

สังคมในประเทศไทยดังตอไปนี้ 
   10.1  
          1.  (Grameen Bank) บทเรียนจากเครือขายธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Business) ในทางประเทศของ ธนาคารกรามีน ธนาคารเพื่อคนจน แหงประเทศบังกลาเทศ ผูกอตั้งธนาคารคือ 
ศาสตราจารย ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส ผูซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจําป 2006 โดยมีศูนยกลางอยูที่
ประเทศบังคลาเทศ ธุรกิจเพื่อสังคมที่เกิดจากการนําปญหาของสังคมเปนตัวตั้งตนในการแกปญหา ไดแก ความ
ยากจนการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อประกอบกิจการ ตลอดระยะเวลามากกวา 30 ป เครือขายธุรกิจเพื่อสังคมของ 
ดร. ยูนูส สามารถชวยเหลือคนยากจนไดมากกวาสิบลานคน โดยไมตองพึ่งพาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล ปญหาที่แทจริงของบังกลาเทศไมใชเรื่องภัยธรรมชาติที่รุนแรง แตเปนความยากจนที่มีอยูทุกยอมหญา 
นอกจากน้ีความจนและประชากรทีมีจํานวนมากยังทําใหบังกลาเทศเปนประเทศทีไมปลอดภัยเพราะไมสามารถทีจะ
จัดการกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได ดังนั้นความจนไมเพียงแตทําใหมนุษยดําเนินชีวิตดวยความ
ยากลําบาก ไมมีความสุข แตยังทําใหชีวิตตองเผชิญกับอันตรายอีกดวย 
  ความจนยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรงและสงคราม เพราะความจนทําใหผูคนหมด
หวังและทําใหคนเริ่มเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จากปญหาระหวางบุคคลก็จะลุกลามเปนปญหาระดับประเทศ เพราะ
ตางแกงแยงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดและชวงป 1974 -1975 บังกลาเทศประสบปญหาขาวยากหมากแพงอยาง
รุนแรง ประกอบกับการที่ไดเห็นความยากไรดวยตาตัวเองแทบทุกวัน ยูนุสจึงเริ่มรูสึกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ตนได
ร่ําเรียนจนจบดอกเตอรมานั้นหางไกลกับการแกปญหาความยากจน ดังนั้นจึงตัดสินใจคิดหาวิธีชวยเหลือคนจน
อยางจริงจังโดยเริ่มทํางานที่ชนบท จากการสํารวจพบวาคนยากจนไมสามารถพัฒนาตนเองไดเนื่องจากไมไดรับ
เครดิตจึงไมมีเงินลงทุน ยูนุสคิดไดวาวิธีเดียวทีจะชวยใหคนจนหลุดพนจากความจนและเงินกูนอกระบบคือ ตองมี
ธนาคารที่ยอมปลอยเงินกูใหคนจนโดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาดและไมมีการเรียกหลักประกันนับเปนจุดเริ่มตนที
ใหเขาทําธนาคารกรามีน ธนาคารเพื่อคนจนขึ้น โดยยูนุสเช่ือวาการทีคนจนสามารถเอาตัวรอดและมีชีวิตอยูได ก็
นาจะเปนหลักประกันที่เพียงพอ โดยลูกหนี้สามารถจายดอกเบ้ียเปนเงินหรือแรงงานก็ไดการแบงแยกชนช้ันตาม
ฐานะก็เหมือนกับการแบงแยกสีผิวที่กอใหเกิดความไมเทาเทียมกันเพราะกระบวนการกูยืมเงินเหมือนมีไวให
สําหรับคนที่มีเงินเทานั้นธนาคารกรามีนจึงเปนทางออกสําหรับเรื่องนี้เพราะเปนความทาทายที่ใหเงินกูและดึงคน
จนใหมีสวนรวมกับเรื่องเหลานี้ได โดยธรรมชาติของมนุษยแลว จะสนใจเรื่องกําไรสูงสุด เราจึงตองปรับทัศนคติเสีย
ใหม โดยการชวยเหลือคนจนใหมีงานทํามากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาฝมือ  
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  ศาสตราจารย ดร. มูฮัมมัส ยูนุส หรือที่หลายๆ เรียกวานายธนาคารเพื่อคนจน กอตั้ง
ธนาคารกรามีน ซึ่งเปนธนาคารคนจนแหงแรกของโลกที่ปลอยกูโดยไมตองมีหลักประกัน ไมมีการจํานอง แตประสบ
ความสําเร็จดวยอัตราการชําระคืนเงินกูสูงถึงรอยละ 98 และคุณภาพชีวิตของผูคนในชุมชนที่ดีขึ้นในทุกดาน 
ความสําเร็จของธนาคารตนแบบในบังกลาเทศทําใหปจจุบันธนาคารกรามีนมีสาขามากมาย และกลายเปนตัวอยาง
ในการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค (microcredit) กับสังคมเกษตรกรรมในหลายประเทศทั่วโลกยูนุสได
ขยายธุรกิจเพื่อสังคมออกอีกภายหลังจากที่ธุรกิจธนาคารกรามีนประสบความสําเร็จจากการคิดนอกกรอบ และ
ความปรารถนาเพื่อชวยคนจนอยางแทจริง เขาพยายามที่จะเขาใจถึงสภาพความยากจนที่เกิดจากสังคมและ
เศรษฐกิจ กอใหเกิดเปนบริษัทยอยตางๆ มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนเหลานี้ใหดีขึ้น ตัวอยางเชน 
สรางอาชีพใหกับผูหญิงในสังคมที่ประเทศบังคลาเทศโดยการเปนคนรับโทรศัพทที่ Grameen Phone, เปดโลกแหง
การส่ือสารและเปดโลกทัศนของคนจนใหเห็นโลกมากยิ่งขึ้นดวย Grameen Telecom & Communication, สราง
งานตัดเย็บและหาวัตถุดิบใหกับผูคนในหลายรอยหมูบานดวย Grameen Fisheries and Textile, พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนใหมีพลังงานใชจากโซลาเซลล และไบโอดีเซลลโดย Grameen Energy เปนตนทุกบริษัทที่
กอตั้งขึ้นลวนมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนใหญที่ชวยเหลือคนยากจนทั้งส้ิน ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานที่
เรียบงายเนื่องจากปญหาโดยทั่วไปของคนจนก็คือปญหาที่ห็นไดทั่วๆ ไป เชน ปญหาดานสุขภาพของคนจน ที่เกิด
จากความไรประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของรัฐบาล ยูนุสเริ่มจากการหาปญหาทีเกิดขึ้นจริงและหาวิธีการแกไข 
เชน สรางบริษัท เกี่ยวกับพืชสวนผัก เพื่อแกปญหาเรื่องสารอาหาร ปองกันอาการตาบอดแสงในเด็ก และพยายาม
ใชประสบการณทีมีและใสใจในทุกรายละเอียดเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ละ
ทิ้งกระบวนการ หรือหลักการที่เห็นวาใชไมไดผล โดยแนวคิดทีไดผานการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง สงผลใหเกิด
เปนกระบวนการในการทําธุรกิจที่แทจริง เชน Grameen Phone ปจจุบันประสบความสําเร็จจากการใช
โอเปอเรเตอรจากบังกลาเทศ สรางงานใหกับผูหญิงคนจนได นอกจากนี้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืน 
  จากการพัฒนา และใหความรูพนักงานในองคกรเพื่อมประสิทธิภาพในการทํางานนอกจากนี้
บริษัท Grameen ยังรวมลงทุนกับบริษัทชื่อดังตางๆ เชน Intel ทีชวยใหความรูและเพิ่ม ความถนัดใหกับบริษัท ใน
ดานการจัดการประมวลผลขอมูล ใหความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี เพื่อประโยชนในดานตางๆ ทั้ง
การศึกษา สุขภาพ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประโยชนใหกับคนยากจน อยางไรก็ตามสิ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคติ 
และรูปแบบการทํางานในบริษัทที่สําคัญ คือสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีสวนรวมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ยูนุสไดถายทอดความรูในการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมใน Grameen ไวมากมายเพื่อเปนการจุดประกายให
ผูประกอบการทางสังคมรุนใหมๆ ซึ่งถือเปนการจัดการความรูของธุรกิจเพื่อสังคมที่ถอดบทเรียน โดยจุดประสงคที่
สําคัญที่สุดในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับบริษัทในเครือ Grameen คือ แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการดําเนินงานที่
แข็งแกรงตามรูปแบบการดําเนินงานแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่ยืนหยัดอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน โดยการขายสินคา
และบริการ ในสวนของกําไรก็สงกลับคืนใหแกผูถือหุน และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพของคนจนใหดีขึ้น
อยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นถึงสวนผสมที่ลงตัวระหวางรูปแบบองคกรทีแสวงหาผลกําไรและองคกรเพื่อสังคมได
อยางดี ยูนูสไดคํานึงถึงสุขภาพเด็กในประเทศบังคลาเทศ และมีโอกาสพูดคุยกับ Franck Riboud ผูบริหารบริษัท 
Danone ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของพันธมิตรระหวาง Grameen กับ Danone ในการเริ่มทําธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่ง
แนวคิดทีจะทําธุรกิจเพื่อสังคมของ Grameen Danone เริ่มจากการท่ียูนุสตองการแกปญ หาการขาดแคลน
สารอาหารของเด็กๆ ในบังกลาเทศ ซึ่งไมมีสินคาใดจะเหมาะสมไปกวาโยเกิรต เพราะโยเกิรตเปนอาหารที่สามารถ
ทานไดทุกวัน มีคุณคาทางโภชนาการเพราะประกอบดวย โปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินเอ และสวนประกอบอื่นๆ ที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของเด็ก นอกจากน้ีโยเกิรตยังมีแบคทีเรียซึ้งชวยตอสูกับแบคทีเรียที่ไมดีในกระเพาะ
อาหาร ทั้งยังชวยปกปองโรคทองรวงในเด็กหรือถาเด็กปวยก็จะเปนนอยลงและหายเร็วขึ้น 
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   2.   (Grameen Danone) ชาวบังกลาเทศยังมีความคุนเคยกับโยเกิรต
พื้นเมืองดั่งเดิมอยูแลว ภายหลังจากการเลือกผลิตภัณฑแลว Grameen Danone จึงไดเริ่มดําเนินการสวนอื่นๆ 
เชน หาทําเลที่ตั้ง เพื่อสรางโรงงานขนาดเล็กสําหรับผลิตโยเกิรต ซึ่งก็ไดเลือกบริเวณนอกเมืองโบกรา (Bogra) 
เพราะพื้นทีมีความเหมาะสมสําหรับสรางโรงงาน เปนบริเวณทีไมมีมลพิษไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ไมใชเขตนํ้าทวม 
และมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน นอกจากน้ีเมืองโบกรายังเปนทีรูจักของชาวบังกลาเทศ มีชื่อเสียงในการผลิต 
Mishit Doi (โยเกิรตหวาน) ซึ่งจะเปนประโยชนในการแนะนําสินคาโยเกิรต บริษัท Grameen Danone เปนธุรกิจ
เพื่อสังคม ที่เกิดจากการรวมทุนคนละครึ่งระหวางบริษัทในเครือกรามีน 4 บริษัท และบริษัทดานอน โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1.1 ลานดอลลารสหรัฐ พันธกิจของบริษัทนี้ คือ ลดความยากจนดวยโมเดลทางธุรกิจที่จะนํา
โยเกิรตเพื่อสุขภาพไปสูคนจน ซึ่งโมเดลนี้ เรียกวา Proximity business model ที่จะชวยลดความยากจนอยาง
บูรณการ ผลกระทบดานสังคมไดแก 1. สรางรายไดใหกับชาวบานที่ปนคนเล้ียงวัว และขายนมวัวใหกับบริษัทนํามา
ผลิตโยเกิรต เปนการจัดการกับตนทุนของธุรกิจ ใหคนในทองถิ่น เปน suppliers และสามารถหลีกเล่ียง การเขามา
ของคูแขงขันโดย Grameen danone ไดเลือกที่จะพัฒนา Micro farm โดยเช่ือมโยง Microcredit ในดานการเงิน 
คือ ชาวบานผูซึ่งเปนเจาของ Micro farm จะใชเงินทียืมมาเพื่อซื้อวัวมากขึ้น และพวกเขาจะขายนมใหกับ 
Grameen Danone และในทางกลับกันบริษัทจะการันตีราคาซื่อจากชาวบานดวยราคาที่คงที่ตลอดทั้งป ซึ่งถือเปน
การจัดการเรื่องการคาอยางยุติธรรม (Fair Trade) และบริษัทอื่นๆ ในเครือ Grameen ก็มีสวนเกี่ยวของดวย เชน 
Grameen Agricultural Foundation จะชวยดานการปรับปรุงการผลิตนม และชวยยกระดับคุณภาพของนม สวน 
Grameen Shakti จะชวยติดตั้ง bio-digesters สําหรับการผลิตปุยชีวภาพ (Organic fertilizer) และชวยติดตั้งกาซ
ชีวภาพ (bio-gas) ดังนั้นการชวยเหลือชาวนาที่เปน suppliers หลักของ Grameen Danone เพื่อสนับสนุนใหพวก
เขาอยูไดดวยตนเอง 2. เสริมสรางการจางแรงงานในชุมชน ลดภาระการเดินทางของคนในหมูบาน และสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ลดปญหาทางสังคมจากการไปทํางานที่โรงงานผลิตโยเกิรต 3. สรางอาชีพใหชาวบาน
ผานชองทางการจัดจําหนาย ที่จะใชชาวบานผูหญิงที่เรียกวา “Grameen ladies” เปนพนักงานขายตรงโดยในการ
ขายตรงจะมีการบรรจุผลิตภัณฑใน blue bag ซึ่งทาง Grameen จะใหไวเพื่อรักษาอุณหภูมิ เนื่องจากถาอุณหภูมิ
สูงถึง 20 องศาหรือมากกวานั้นจะทําใหแบคทีเรียเติบโตนั่นหมายความวาความเปนกรดจะสูงขึ้นและรสชาติ
เปล่ียนไป โดยที่รสชาติโยเกิรตที่วางขายในบังกลาเทศจะมีความหวานมากกวาประเทศอื่นๆ เนื่องจากชาว
บังกลาเทศเคยชินกับโยเกิรตรสหวาน แตก็จะไมใหหวานจนเกินไปคือจะใสน้ําตาลนอยกวา “Mishti doi” ซึ่งขาย
อยูในตลาดทั่วไป เพื่อจะไดมีผลดีตอเด็กนอกจากน้ี Grameen Danone ยังทําชอนพลาสติกเล็กๆ ไวขายท่ีราคา 
0.5 taka สําหรับลูกคาที่ตองการกินโยเกิรตโดยใชชอนกิน ทั้งนี้การที่Grameen Danone ทําโยเกิรตออกขายน้ัน
ชวยทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นคือ การขายนมใหกับโรงงาน และยังไดรับคาคอมมิชชัน จากกการขายโยเกิรต 
1.5 taka ตอ 1 ถวย 
  นอกจากการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหกับเด็กๆ จะเปนพันธกิจทางสังคมของ Grameen 
Danone แลว โมเดลธุรกิจ ของ Grameen Danone ยังคงจะพัฒนาดวยการทําส่ิงทีเปนประโยชนใหกับชุมชน 
ผลประโยชนสามารถเห็นไดจากปลายนํ้าของธุรกิจ เครือขาย และชองทางการขาย และกลยุทธิ์ทางการตลาด และ
อีกวิธีการท่ีคลายกันคือ การทําธุรกิจในลักษณะนี้ก็เปนธุรกิจเพื่อสังคม และสังคมก็ชวยธุรกิจ คือเติบโตและเจริญ
ไปดวยกัน นอกจากนี้บริษัทจะตั้งราคาขายโยเกิรตใหกับคนจนในราคาถูกเพื่อใหคนจนสามารถซื้อทานไดทุกวัน แต
จะขายโยเกิรตชนิดเดียวกันน้ีในราคาที่สูงกวาใหกับคนรวย เพื่อใหหักลบกันแลวบริษัทยัง สามารถอยูรอดได 
Grameen Danone ไมไดหยุดอยูเพียงเทานี้ เพราะพวกเขายังวางแผนที่จะหาทางพัฒนาสินคาและประโยชนจาก
สินคาใหกับคนในบังกลาเทศ คือ พวกเขากําลังหาถวยซึ่งถูกดูดซึมไดโดยส่ิงแวดลอมสําหรับเปนถวยโยเกิรต 
(Green containers สําหรับโยเกิรต) นอกจากที่จะพัฒนา Green packaging สําหรับ Shokti Doi แลว พวกเขา
ยังคงจะหาถวยที่สามารถกินได คลายๆ กับการกินไอศกรีมไดพรอมๆ กับโคน 
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  จากกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมของกรามีนจะเห็นไดวามีองคความรูเกิดขึ้นมากมาธุรกิจเพื่อ
สังคมผูวิจัยนํากรณีนี้มีวิเคราะหเนื่องจากเห็นการบูรณาการทางการจัดการและรูปแบบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอยาง
ยั่งยืน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศบังคลาเทศไดอยางมหาศาล ซึ่งสอดคลองกับกรณีศึกษา
ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยไดแกมูลนิธิแมฟาหลวง โครงการในพระราชดําริสมเด็จยา และธุรกิจเพื่อสังคมของ 
คุณมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งผูวิจัยจะกลาวในในกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย  รูปแบบธุรกิจของธนาคาร 
Grameen ที่เปนไมโครเครดิต มีเกิดขึ้นมากมายตามมาแตมีกรณีศึกษาของบริษัทคีวาซึ่งใชเทคโนโลยี่ทางดาน
อินเตอรเนท และการใชพันธมิตรเขาชวย  
   3.  (Kiva.org) ในปจจุบันมีกิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดไมโครเครดิตช่ือ 
คีวา (Kiva.org) เปนองคกรที่ปลอยสินเชื่อ ไมโครเครดิต ใหกับผูประกอบการรายยอยในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก 
ขอเพียงแตเปนผูใชอินเทอรเน็ต มีบัตรเครดิต และยินดีใหคนแปลกหนาที่ไมรูจักยืมเงิน 25 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 750 บาท ไปลงทุน เพื่อใหกิจการพนจากบวงความจนกระบวนการปลอยสินเชื่อบนคีวามีขั้นตอนเพียง
สองขั้นเทานั้น คือ ขั้นแรก เจาหนี้เขาไปอานคําอธิบายส้ันๆ บนเว็บคีวาวา ผูประกอบการแตละรายช่ืออะไร
สามารถเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลอยูประเทศอะไร ตองการเงินกูจํานวนเทาใด โดยสวนมากอยูระหวาง 100-1,500 
เหรียญสหรัฐ เพื่อไปทําอะไร เชน ซื้อรถเข็น ซื้อจักรเย็บผา และนําในไปประกอบธุรกิจอะไร เชน ขายผักผลไม หรือ
เย็บเส้ือผาโหล และเสนอเงื่อนไขวาจะชําระคืนภายในก่ีเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 4-18 เดือน และพันธมิตร
ภาคสนามของคีวา (Field partner) จะเปนผูที่คัดเลือกผูประกอบการท่ีขอกู โดยตรวจสอบ จุดประสงคของการมา
ขอกู ประวัติการชําระคืนเปนอยางไร ขั้นที่สอง เจาหนี้เลือกกิจการที่อยากปลอยกู โดยโอนเงิน 25 เหรียญสหรัฐ 
ใหกับผูประกอบการที่สนใจจะชวย โดยผานแอ็กเคานตเพยพาล  
   หลังจากเปดดําเนินการมาไดเพียงสองปคีวาระดมทุนกอนแรกสําเร็จในเดือนตุลาคม 2005 
ดวยการสงอีเมลไปหาแขกที่ไดรับเชิญมางานแตงงานของแม็ตและเจสสิกา แฟลนเนอรี ผูกอตั้งคีวา ซึ่งลูกคาราย
แรกๆ ที่คีวาระดมทุนให ไดแก กิจการในประเทศยูกันดา ไดแก ชาวประมง คนขายเส้ือมือสอง คนเลี้ยงแพะ และ
คนขายผัก คีวาก็ประสบความสําเร็จอยางงดงามและอยางรวดเร็วอยางนาอัศจรรย โดยปจจุบันมี เจาหนี้ ที่สมัคร
เปนสมาชิกกวา 123,000 ราย ปลอยสินเชื่อรวมกันไปแลวกวา 12.4 ลานเหรียญสหรัฐ ใหกับผูประกอบการราย
ยอย 18,000 ราย ใน 39 ประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก คีวาไดรับความนิยมสูงมากจากคนท่ีอยากชวยเหลือเพื่อนรวม
โลก จนทําใหเงินที่ตองการปลอยกู (อุปสงค) มีปริมาณสูงกวาเงินที่ผูประกอบการตองการกู (อุปทาน) ทําใหคีวา
ตองประกาศตรึงเพดานเงินกูไวแค 25 เหรียญสหรัฐตอเจาหนี้หนึ่งราย เพื่อใหทุกคนมีโอกาสมีสวนรวม แตในบาง
ชวงเวลาคีวาตองติดประกาศบนเว็บไซดวา ยุติการกูตอนน้ีเนื่องจากผูประกอบการทุกรายไดรับเงินกูเทาที่พวกเขา
ตองการแลว ขอขอบคุณทุกทานที่สนับสนุน ขอใหเขามาตรวจสอบการรองขอกูเงินใหมในโอกาสหนา เพราะมีคน
อยากปลอยเงินกูมากเกินกวาจะหาผูประกอบการมารับเงินไดตลอดเวลา ที่ผานมา เงินกูที่ปลอยผานคีวามีอัตรา
การผิดนัดชําระหนี้ (Default rate) ต่ํามาก เพียงรอยละ 0.33 ของยอดเงินกูทั้งหมดเทานั้น ถึงแมวาลูกหนี้ทุกราย
จะเปนคนจน ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งหลายคนอาจมองวามีความเส่ียงที่จะผิดนัดชําระหนี้สูงกวาคนมีฐานะดี 
ความสําเร็จขอนี้ของคีวาสวนหน่ึงมาจากขอเท็จจริงที่สถาบันการเงินไมโคร เครดิตจํานวนมากนับจากธนาคาร
กรามีนไดพิสูจนใหเห็นวา ปญญาสาธารณ (Conventional Wisdom) ที่ปรามาสคนจนวาไมมีทางมีศักยภาพใน
การชําระหนี้นั้น ไมเปนความจริงแตอยางใด แตสาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงของความสําเร็จของคีวา คือ
ขอเท็จจริงที่วา คีวาไมไดเปนคนคัดเลือกผูประกอบการที่ตองการเงินกูมาลงเว็บไซตดวยตัว เอง แตอาศัยองคกร
พัฒนาเอกชน (NGO) และสถาบันไมโครเครดิตตางๆ ในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งส้ิน 67 องคกร ซึ่งคีวาแตงตั้ง
ใหเปน พันธมิตรภาคสนาม (Field partner) ของคีวา พันธมิตรภาคสนามเหลานี้ทําหนาที่เปน นายหนาคนกลาง 
(Credit Analysis) ซึ่งมีหนาที่เสาะหาและกล่ันกรองผูประกอบการในประเทศของตัวเองที่เช่ือถือไดโพสตขอมูลเปน
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ภาษาอังกฤษแทนผูประกอบการซึ่งจํานวนมากไมรูหนังสือบนเว็บของคีวา ตลอดจนบริหารเงินกูแทนเจาหนี้ เชน 
รับชําระคืนเงินกู ติดตามความคืบหนาของธุรกิจของผูประกอบการ ฯลฯ 
   พันธมิตรภาคสนาม ทํางานทั้งหมดดังกลาวขางตนแลกกับคาตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินกู 
ในขณะที่คีวาจะเปนฝายประเมินและเปดเผยระดับความนาเช่ือถือของ พันธมิตรภาคสนาม ทุกรายเพื่อชวยเจาหนี้
ในการประเมินความเส่ียงของเงินกู 25 เหรียญ โดยคีวาจะใหคะแนน พันธมิตรภาคสนาม แตละรายในรูปจํานวน  
1-5 ดาว ซึ่งตั้งอยูบนประวัติการชําระเงินกูของผูประกอบการที่ พันธมิตรภาคสนามหามา ผลการตรวจสอบหรือ
รายงานของผูประเมินอิสระ ถึงแมวาเจาหนี้จะไมไดดอกเบี้ยจากการปลอยกูแตจะไดเพียงเงินตนคืนเทานั้นเมื่อถึง
กําหนดชําระเพราะดอกเบี้ยทั้งหมดถูกนําไปมอบเปนผลตอบแทนใหกับ พันธมิตรภาคสนามเจาหนี้ของคีวาสวน
ใหญก็ยังยินดีปลอยกูตอไปเรื่อยๆ หลังจากที่ไดเงินกูกอนแรกๆ คืนแลว และคีวาก็มีคนสนใจสมัครเปนสมาชิกเพื่อ
ปลอยกู เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนเรื่องปกติที่ผูประกอบการรายใหมๆ จะไดรับเงินทุนที่ตองการภายในเวลา
เพียงไมกี่ชั่วโมง หลังจากที่โปรไฟลของผูขอกูเริ่มปรากฏบนเว็บของคีวา เจาหนี้ของคีวาทุกคนเห็นขอมูลชัดเจนวา
ลูกหนี้เปนใคร เหตุใดจึงตองการเงิน และเงินนั้นจะทําใหชีวิตของเขาดีขึ้นไดอยางไรบาง ในฐานะเจาหนี้ สามารถ
อานรายละเอียดของลูกหนี้และจุดประสงคในการใชเงินและยังสามารถติดตามความคืบหนาของธุรกิจลูกหนี้ที่
ผูเขียนใหเงินไปลงทุน จากสมุดบันทึกของเว็บคีวา โดยพันธมิตรภาคสนามจะทําหนาที่เขียนรายงานอยางสม่ําเสมอ 
วิธีนี้ทําใหเจาหนี้ไมเพียงแตรูสึกสุขใจที่ไดชวยเหลือผูดอยโอกาส เทานั้น แตยังรูสึก สนุกกับการติดตามเรื่องราว
ของลูกหนี้ และที่สําคัญกวาน้ันคือไดความรูอันทรงคุณคามหาศาล ที่จะเปดใจ และทําลายอคติผิดๆ เกี่ยวกับชีวิต
และความคิดของคนจน จากประสบการณตรงของพวกเขาที่คีวาชวยนํามาเปดเผย และเจาหนี้เองก็ไมตองกังวลมาก
นักวาจะไมไดรับเงินกูคืน เพราะคีวากล่ันกรององคกรที่เลือกมาเปน พันธมิตรภาคสนาม แตละรายก็กล่ันกรอง
ลูกหนี้มาใหแลวอีกรอบหนึ่ง สถิติที่ผานมาก็ชี้ใหเห็นแลววาคีวามีอัตราการผิดนัดชําระหนี้ต่ํามากอยาง นาอัศจรรย 
   ถึงแมคีวาจะเปน ธุรกิจเพื่อสังคมในแงที่ใชวิธีบริหารกิจการแบบธุรกิจ และทําธุรกิจชนิด
หนึ่งคือปลอยสินเช่ือ องคกรคีวาก็ยังใชรูปแบบเปนองคกรไมแสวงหากําไร อยูเพื่อหลีกเล่ียงความยุงยากทาง
กฎหมายสถาบันการเงิน และเพื่อพิสูจนความตั้งใจจริงวาตองการชวยเหลือผูดอยโอกาสในประเทศ กําลังพัฒนา 
ปจจุบันคีวามีพนักงานประจําทั้งหมด 16 คน และอาสาสมัครที่ไมไดรับคาตอบแทน ใดๆ อีก 250 คน มีสํานักงาน
ใหญในกรุงซานฟรานซิสโก พนักงานสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป สวนใหญบอกวาการทํางานใหคีวาคืองานใน
อุดมคติของพวกเขา ในฐานะองคกรไมแสวงหากําไร คีวาอยูไดดวยเงินบริจาคและปจจัยสนับสนุนอื่นๆ มากมาย
จากหลายฝาย เชน เพยพาล (http://www.paypal.com) ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับและจายเงินกูใหกับคี
วา ยินดีใหบริการกับคีวาโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ โดยปกติเพยพาลจะไดเงินคาคอมมิสชั่น คิดเปนเปอรเซ็นตของ
มูลคาเงินที่โอนผานเพยพาล นอกจากนั้นบริษัทยักษใหญในโลกอินเทอรเน็ตหลายราย เชน กูเกิล มายสเปซ ยูทูบ 
ไมโครซอฟท และยาฮู! ก็ยินดีชวยโปรโมตคีวาบนเว็บหรือสินคาของตัวเอง ดวยวิธีการอันหลากหลายโดยไมคิดคา
โฆษณา นอกจากนี้คีวายังไดรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิของอเมริกาหลายแหง เชน Kellogg, Draper Richards และ 
DOEN ไมนับเงินบริจาคจากเจาหน้ีปจเจกชน ซึ่งแม็ต แฟลนเนอรี หนึ่งในสองผูกอตั้งคีวา กลาววา เพียงพอสําหรับ
คาใชจายในการบริหารจัดการรายเดือนของคีวา ทุกครั้งที่เจาหนี้ใหเงินกู กอนที่เพยพาลจะยืนยันการโอนเงิน คีวา
จะถามวาเจาหนี้จะยินดีเจียดเงินอีกกอนหน่ึงเปนเงินบริจาคเพื่อสนับ สนุนกิจการของคีวาดวยหรือไม 
   คีวาเปนกิจการเพื่อสังคมที่อาจถือวาเปนผลผลิตของความรักเพราะเกิดจากการประสาน
ความฝนของผูกอตั้งทั้งสองคน ผูเปนคูชีวิตกันอยางลงตัว โดยฝายชายคือ แม็ต แฟลนเนอรี ตองการสรางกิจการ
ของตัวเองบนอินเทอรเน็ต ในขณะที่ภรรยาของเขาคือ เจสสิกา แฟลนเนอรี ไดรับแรงบันดาลใจมหาศาลจากการได
ฟงสุนทรพจนของมูฮัมหมัด ยูนุส ผูกอตั้งธนาคารกรามีน ในป 2003 จนเธออยากริเริ่มกิจการไมโครเครดิตบาง 
แม็ตนําประสบการณและความเชี่ยวชาญของเขาในธุรกิจเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต มาทําใหความฝนของเขาและ
ภรรยาเกิดเปนความจริงไปพรอมๆ กัน ในรูปกิจการเพื่อสังคมขนาดเล็กที่กําลังสรางแรงบันดาลใจและแรง
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กระเพื่อมเกิน ตัวไปท่ัวโลก ชวยเหลือคนจนใหหลุดพนจากบวงความจน สรางโมเดลการปลอยกูแบบใหมที่พลิก
ความเชื่อกระแสหลักจากหนามือเปนหลัง มือ และขยับขยายจิตสาธารณะของคนธรรมดาๆ จํานวนมหาศาลที่กําลัง
เรียนรูดวยการใชเงินของตัวเองวา คนจนในโลกนี้กําลังพยายามเอาตัวรอดในกระแสโลกาภิวัตนอยางไร  
   4. Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC) BRAC คือองคกร
ธุรกิจเพื่อสังคมในทองถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศบังกลาเทศ หลังเกิดพายุไซโคลนขนาดใหญและสงครามประกาศ
อิสรภาพในป 1971 ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียของคนกวาลานชีวิต มีการขมขืน ความอดอยาก เกิดโรคระบาดรายแรง 
จนมีประชากรอพยพหนีไปอินเดียกวา 10 ลานคน ขณะที่เงินชวยเหลือจากประเทศร่ํารวยตางๆ เหลือมาถึงคนจน
เพียงไมถึง 20% เพราะถูกคอรรัปชั่นโชคดีที่เงินชวยเหลือสวนหน่ึงสงถึงมือผูประกอบการสังคมที่อยากชวยเหลือ
ประเทศของตัวเอง จึงทําให Abed อดีตผูบริหารบริษัท Shell กอตั้ง BRAC ขึ้น (พรอมๆ กับการเกิดของ 
Grameen Bank) โมเดลของ BRAC คือการทํางานเกี่ยวกับการศึกษาในชนบท สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การเงิน
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตสมมติฐานที่วาชาวบังคลาเทศมีความสามารถและพึ่งพาตนเองได เกิด
ธุรกิจเพื่อสังคมยอยๆ ที่ขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนพัฒนาตัวเองใหอยูรอดและตอสูกับความยากจนไป
ไดทามกลางปญหาที่ยังคงดําเนินอยูในทุกวันนี้ กิจการเพื่อสังคมของ BRAC ที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจชองบังคลา
เทศ 
 
ตารางที่ 16 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศบังคลาเทศ Bangladesh Rehabilitation Assistance  
                Committee (BRAC) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 

BRAC Salt 
เกลือไอโอดีน 

ปญหาที่มาพรอมกับความยากจน คือความอดอยากและขาดแคลนสารอาหาร หนึ่งใน
สารอาหารที่ชาวบังกลาเทศขาดแคลนคือไอโอดีน แนนอนวาหากปลอยไวจะทําใหเปนโรค
คอหอยพอก และโรครายแรงอื่น โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภและเด็ก และแมวาเกลือจะ
เขาถึงพื้นที่ชนบท ก็ไมไดหมายความวาจะมีไอโอดีนและผานการฆาเชื้อโรคอยางถูก
สุขลักษณะ จึงไมดีตอการบริโภค BRAC Salt จึงกอตั้งขึ้นในป 2001 เพื่อเติมเต็มปญหา
เหลานั้น สรางโรงงานผลิตเกลือของตัวเองดวยพลังเงินทุนสนับสนุนของ UNICEF จนทํา
ใหเกลือไมไดเปนเพียงเครื่องปรุงที่ขายในรานขายของชําอีกตอไป แตกลายเปนสินคา
สุขภาพที่มีประโยชนเทียบเทายา พวกเขาแจกจายมันดวยแรงของอาสาสมัคร และขายใน
ราคาที่เปนกันเอง จนเกลือที่มีไอโอดีนสามารถเขาถึงชนบทที่หางไกล ทุกวันนี้ BRAC 
Salt ผลิตเกลือและมียอดขายมากกวา 10,000 ตันตอป ชวยลดปญหาการเจ็บปวยจาก
การขาดแคลนไอโอดีน และทุกวันนี้อาสาสมัครก็ยังคงทํางานแข็งขันเพื่อแจกจายเกลือ
ไอโอดีนไปยังคนยากจนทั่วประเทศ 

BRAC Sanitary 
Napkin & 
Delivery Kit 
ผาอนามัยเพื่อ
สุขภาพ 

บังคลาเทศในชุมชนหางไกลเมือง ที่พวกเธอจะไมยอมไปเรียนหนังสือในบางวันของเดือน 
ดวยเหตุผลอันแสนนาสงสารเพราะในชนบทที่หางไกลน้ันยังขาดแคลนความรูและ
สุขอนามัยที่ดีในเรื่องประจําเดือน เด็กผูหญิงสวนใหญมักจะอับอายที่จะตองขอรองให
ผูชายไปซื้อผาอนามัยให แถมในแงของการโฆษณา ผาอนามัยยังถือเปนสินคาที่มีราคา
แพงจนพวกเธอเอื้อมไมถึง ทางออกของ BRAC Sanitary Napkin & Delivery Kit คือการ 
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กิจการ สรุปรายละเอียด 
BRAC Sanitary 
Napkin & 
Delivery Kit 
ผาอนามัยเพื่อ
สุขภาพ 

แนะนําใหพวกเธอรูจักผาอนามัยที่สะอาด มีราคาไมแพงจนเกินไป เพื่อยืนโอกาสใหพวก
เธอมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และที่สําคัญ พวกเธอจะเลิกเก็บตัวอยูบานและกลาออกไปทํางาน
หรือเรียนหนังสือไดตามปกติแมในวันมามาก โดยอาสาสมัครไมเพียงเดินทางไปขาย
ผาอนามัยตามบานแตยังพกคูมือไปใหความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูหญิงไปในตัว 

BRAC Poultry 
เกษตรกรรมไก
และไข 

พบวาไกในหมูบานชนบทในบังคลาเทศมีสารอาหารที่ไมเพียงพอ และออกไขอยางไมมี
ประสิทธิภาพเอาเสียเลย พวกเขาจึงคิดวิธีการที่จะทําใหการผลิตไกและไขมีจํานวนและ
คุณภาพที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดอีกทางBRAC poultry 
จึงจางงานแมบานและผูหญิงในบังคลาเทศที่มีปญหา อาทิ อยูในชนบทหางไกลและ
ยากจน ไมมีบาน หรือ แมบานที่ไมมีงานทํา เพื่อเปนโมเดลสําคัญในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจนี้ พวกเธอจะไดผลัดเปล่ียนกันไปเรียนรูระบบการเล้ียงไกทุกขั้นตอน 
ตั้งแต ใหวัคซีน ดูแลในเลา ใหอาหาร ออกไข ไปจนถึงการผลิตเพื่อสงออกไปขายในตลาด 
ไมเวนแมกระทั่งการทําการตลาดใหกับสินคา ผลลัพธจากโมเดลน้ีทําใหผูหญิงกวา 70% 
ที่รวมทํางานจะไดรับประสบการณและไดรับรูวาตัวเองมีทักษะในการทํางานมากเพียงใด
ทุกวันน้ีพลังของพวกเธอทําให BRAC poultry แจกจายลูกไกไป 10 ลานตัว 

BRAC Solar 
พลังแสงอาทิตย 

สําหรับคนไทย แสงอาทิตยอาจเปนแคตัวการทําใหเกิดความรอน แตสําหรับที่บังคลาเทศ 
แสงอาทิตยคือแหลงพลังงานสําคัญที่สรางการเปล่ียนแปลงใหกับพวกเขา BRAC Solar 
Energy Program for Sustainable Development เกิดขึ้นตั้งแตป 1998 โดยแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตยถูกติดตั้งกระจายไปยังที่อยูอาศัยและอาคารทั่วประเทศอยาง
หลากหลาย ไมวาจะบานเรือน สํานักงาน โรงเรียน คลินิก ที่หลบพายุไซโคลน และสราง
ประโยชนไมนอยใหกับรานบริการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคน อาทิ รานชางไม 
รานตัดเส้ือ รานยอมผา รานพิมพ รานอาหาร รานขายของชํา เปนตน ไมเพียงมอบ
กระแสไฟฟา แตโปรเจ็กตนี้ยังมีจุดมุงหมายที่จะสรางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหประเทศ ดวยการสรางงาน เพิ่มช่ัวโมงการศึกษา และชวยใหคนทํางานในราน
บริการตางๆ ไดทํางานและมีรายไดมากขึ้นระบบ BRAC Solar ถูกติดตั้งในบังคลาเทศไป
แลวกวา 72,470 จุด และเปนโมเดลท่ีเปนตัวอยางใหกับประเทศตางๆ มากมาย ธุรกิจ
เพื่อสังคมที่บรรลุเปาหมายในการแกปญหาความยากจนไดเปนอันดับตนๆ ของ BRAC 
คือ Aarong กอตั้งตั้งแตชวงป 70 หลังจากที่ BRAC พบชองทางใหมในการทําใหคนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  
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กิจการ สรุปรายละเอียด 

BRAC Fair trede 
Aarong 
การคาขายที่เปน 
ธรรม 

ป 1978 จึงกอตัง้รานขายปลีกที่มีชื่อวา Aarong ที่แปลวา ‘หมูบานที่เปนธรรม’ ขึ้น ชวน
กลุมแมบานพอบานที่ทํางานฝมือ แตขาดคนรุนใหมสืบทอด มารวมตัวกันเปนตลาด fair 
trade เพื่อทําใหบรรดางานฝมือและเจาของไดมาพบกับตลาดของคนที่รักสินคา
หัตถกรรมรวมสมัยโดยตรง และขายกันในราคาที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ทุกวันนี้จาก
รานเล็กๆ Aarong ขยายสาขาไปอีกเปน 10 สาขา มีสินคาขายกวา 100 ประเภท ตั้งแต
เส้ือผา ของแตงบาน ผาทอ ของเลนเด็ก มีกลุมแมบานเขารวมกวา 1000 กลุม ชวยเหลือ
คนหลายแสนคนใหมีรายได และยกระดับสินคาทํามือเหลานี้ใหมีความหมายมากขึ้น 

BRAC  
Tea Estates 
หมูบานชา 

บังคลาเทศเริ่มตนปลูกชาในรูปแบบของ tea estate หรือไรชามาตั้งแตป 1840 ในเมือง
ทายักษใหญอยาง Chittagong จนกระทั่งยุค 1850s-1860s การทําไรชากลายเปนธุรกิจ
ที่หอมหวานของนักธุรกิจเมืองผูดี มีการนําเขาแรงงานไรชาจากแควนตางๆ อินเดียมาไว
ในบังคลาเทศ และเจาของไรนักลาอาณานิคมเหลานั้น ก็ปฏิบัติกับคนงานในไรชาไมตาง
จากแรงงานทาส ทุกอยางถูกกําหนดดวยกฎของไรชานั้นๆ และแมกระทั่งในวันนี้ คนงาน
ในไรชาหลากสัญชาติ หลากท่ีมาซ่ึงมารวมอยูกันในบังคลาเทศ ก็ยังไดรับการดูแลไมตาง
ไปจากยุคลาอาณานิคมเลย BRAC Tea Estates กอตั้งขึ้นในป 2003 เพื่อทําไรชา 4 
แปลงแยกยอยในจิตตะกองโดยมีแนวคิดที่จะสรางโมเดลการจัดการดูแลไรชายอยางเปน
ธรรม และเนนคุณภาพชีวิตของแรงงานในไรเปนสําคัญ เพราะไมวาจะเปนแรงงานจาก
ประเทศไหน แตกตางทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือการใชชีวิตอยางไร BRAC ตองเอ้ือให
เขาสามารถมีชีวิตที่ดีทั้งในดานอาหารการกิน ที่อยูอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล 
หรือแมแตการจัดสรรความบันเทิงใหพวกเขาไมผอนคลายจิตใจดวย ทุกวันนี้ BRAC 
จัดการ 5 ไรชาใน Karnaphuli, Kodala, Quyachora, Chanpur Belga และ Tag Bari 
tea ซึ่งมีโรงบมชาในไรเองดวย โดยปปหนึ่ง ผลผลิตจากไรชาทั้งหมดรวมกันแลว สามารถ
สงออกไปยังหลากหลายประเทศถึง 1,861,301 กิโลกรัม 

BRAC Recycled 
Handmade 
Paper ผลิตภัณฑ
กระดาษทํามือ 

เปน 1 ใน 3 โปรเจกตของ Green Enterprise ของ BRAC ที่กอตั้งขึ้นมาโดยมีเปาหมาย
เรื่องส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ มากกวาเรื่องปากทอง ปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาที่ BRAC 
มองเห็นมากอนกระแสจะเริ่มตนและเชื่อวามีศักยภาพพอที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นไดอยาง
เปนรูปธรรม ในป 2000 BRAC RHMP จึงถูกกอตั้งขึ้นเพื่อแปรรูปกระดาษและวัตถุดิบ
เหลือใชที่เกิดจากออฟฟศ BRAC และ BRAC Enterprise อื่นๆ ที่แตกแขนงออกไป ไมวา
จะเปนกระดาษใชแลว, ฟางขาว, หญาแหงจากฟารม, ผักตบชวา, โซดาไฟ, ฝาย ฯลฯ มา
เขาสูกระบวนการรีไซเคิลใหเปนเยื่อกระดาษและออกแบบใหมใหกลายเปนขาวของ
เครื่องใชในสํานักงานหรือกระทั่งของขวัญหนาตานารักแลวนําออกจําหนายใน BRAC  
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BRAC Recycled 
Handmade 
Paper ผลิตภัณฑ
กระดาษทํามือ 

retail shop ดวยกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ทําใหสินคาแปะปายBRAC 
PHMP กลายเปนสินคาสีเขียวที่ไดรับความสนใจในวงกวาง ยิ่งเม่ือมีการตื่นตัวดาน
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น นอกเหนือจากการจําหนายสินคา BRAC ยังรวมมือกับองคกรตางๆ ที่
ตองการเผยแพรแนวคิดรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอม ไปจัดเวิรกชอป หรือกระทั่งการรวมมือ
กับออฟฟศตางๆ ที่มีกระดาษที่ตองการรีไซเคิล สามารถสงมาให BRAC PHMP แปรรูป
ไดดวย 

BRAC Trees 
Nursery สถานรับ
เล้ียงตนไม 

สถานรับเล้ียงตนไม จาก Social Forestry Programme ในอดีตที่กอตั้งขึ้นในป 1988 
เพื่อเพาะเมล็ดพันธุมากคุณภาพเพื่อใหเกษตรกรรายไดนอยสามารถนําไปเพาะปลูกและ
แพรพันธุไดตอไป และไมใชแคพืชเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการอยางสัก, ปาลม หรือผลไม
เทานั้น BRAC Nursery ในปจจุบันใหความสําคัญกับความหลากหลายของพันธุไม เพื่อ
ความสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดลอมอีกดวยทั้งเปาหมายสําคัญเรื่องส่ิงแวดลอม และความ
ตองการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปพรอมๆ กับการจางงานใน 15 หนวยเพาะปลูกขนาดใหญของ 
BRAC Nursery ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ อีกทั้งยังพยายามในเทคโนโลยีทางการเกษตร
เพื่อคนควาหาสายพันธุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศอยูเสมอ ในป 
2012 BRAC Nursery ไดรับรางวัลชนะเลิศจากงานเกษตรแฟรแหงชาติประจําป โดยกรม
ปาไม กระทรวงปาไมและส่ิงแวดลอมของบังคลาเทศอีกดวยปลูกทั้งคน ปลูกทั้งปา ความ
ยั่งยืนจึงเกิดขึ้น 

BRAC Dairy 
ผลิตภัณฑนม
พรอมดื่ม 

ตัวเลขที่ชี้วัดการเติบโตของ BRAC Dairy ทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ นม 102,559 ลิตร
ตอวันจากเกษตรกร 40,000 ราย 100 จุดสถานีพาสเจอรไรซใน 25 เขต โดยใน 10 เขต
เปนยานยากจนของบังคลาเทศ ธุรกิจมีหัวใจน้ี นอกจากจะรับซื้อนมสงออกจนมีสวนแบง
ตลาดถึง 22% ยังสามารถชวยเหลือเกษตรกรยากจนในหลายทองถิ่น และเกษตรกรกวา 
64% เปนผูหญิงอีกดวย BRAC Dairy เริ่มตนโครงการเมื่อป 1998 เพื่อจะชวยเหลือเหลา
สมาชิกของ Village Organisations (VO) ที่กู เงินไมโครไฟแนนซมาลงทุนกับวัว ซึ่ง
คอนขางมีความเสี่ยงวาจะคืนทุนไหม และยิ่งเปนรายยอย ขาดระบบจัดการที่ดี โอกาสที่
จะคุมทุนจึงคอนขางเลือนราง BRAC Dairy จึงเริ่มตนรับซื้อนมจากเกษตรกรในราคาที่
ยุติธรรม โดยมีนักลงทุนทองถิ่นคอยจัดการ ซึ่งสามารถเขาถึงแมในพื้นที่หางไกลหรือ
ทองถิ่นยากจนที่มักไมกอรายไดดวยก็ตาม ไมใชแคธุรกิจนมที่ชวยเหลือเกษตรกรและนัก
ลงทุนทองถิ่นเทานั้น BRAC Dairy ยังขยายกิจกรรมไปสูการพัฒนาดานคุณภาพ ไมวาจะ
เปนเทคนิคการเลี้ยงโคนม การใหวัคซีนที่ถูกตองและอาหารที่ดีตอสุขภาพโคและคนดื่ม 
อีกทั้งยังเปนบริษัทผลิตนมเพียงรายเดียวของบังคลาเทศ ที่ไดรับประกาศนียบัตร ISO 
22000 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

 
 

 
ตารางที่ 16 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศบังคลาเทศ Bangladesh Rehabilitation Assistance  
                Committee (BRAC) (ตอ) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 

BRAC Sericulture 
ปลูกหมอนเล้ียง
ไหม 

องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการบุกเบิกการปลูกหมอนเล้ียงไหมในบังคลาเทศมาตั้งแตตน 
BRAC ไดสงเสริมใหหญิงยากจนไดมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูกหมอนเพื่อนํามาเล้ียง
หนอนไหม แลวนํามาปนทอเปนผาไหมออกสูทองตลาด ทั้งในรูปแบบของไหมดิบ หรือ
ผลิตภัณฑผาที่ใชฝมือถักทอเพราะเปนงานที่สามารถทําไดแมจะอยูกับบาน ผูหญิงบัง
คลาเทศจึงสามารถดูแลครอบครัวไดโดยที่รายไดเพิ่มขึ้นดวย ที่สําคัญ ไหมเปนผลิตภัณฑ
ที่มีราคาสูงแตมีตนทุนต่ํา อีกทั้งยังมีความตองการท้ังในแตตางประเทศ ตัวเลขในปจจุบัน 
ความตองการผาไหมของบังคลาเทศอยูที่ 360 ตัน ในขณะที่ประเทศผลิตไดเพียง 60 ตัน
เทานั้น อีกทั้งยังเปนผลงานจาก BRAC เขาไปถึง 40 ตัน นั่นแปลวา ยังมีโอกาสอีกมากที่ 
BRAC จะทํางานและสานตอ BRAC Sericulture ใหเติบโตและชวยเหลือผูหญิงยากจนได
มากกวานี้ ยอนกลับไปเมื่อป 1978 BRAC เริ่มตนโปรแกรม sericulture ขึ้นโดยทํางาน
กับทีมนักส่ิงแวดลอมผูคนควาหาความเปนไปไดที่สามารถผลิตเสนไหมไดอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืนตอส่ิงแวดลอม และเมื่อนําไปเผยแพรใหหญิงสาวและแบงสรรงานในแตละ
หนาที่ ไมวาจะเปนการปลูกตนหมอน การดูแลใหอาหารหนอนไหม การปนกรอดาย ไป
จนถึงการทอ ยอมหรือพิมพลาย นอกเหนือไปจากการเพิ่มรายไดใหพวกเธอแลว การปลูก
ตนหมอนซึ่งชวยรักษาดินและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับดินแดนทางตอนเหนือที่ประสบ
ปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป ณ วันนี้ BRAC Sericulture enterprise ปลูกตนหมอน
แลวบนพื้นที่กวา  2,961 เอเคอร มีหญิงสาวชาวบังคลาเทศกวา 7500 คนดูแลการเล้ียง
ไหม และหญิงอีกวา 5,800 คนกําลังปนทอไหมดิบเพื่อการสงออกอยางสม่ําเสมอ ทั้งหมด
นี้ ทําไปเพื่อถักทอความฝนของการมีชีวิตที่ดี 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
  สรุปเรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศบังคลาเทศเปนการจัดการแบบองครวมหมายความวา กิจการ
เพื่อสังคมที่เกิดขึ้นใหความสําคัญกับการเปนอยูอยางยั่งยืนของชุมชน ผูที่ไดรับผลประโยชนในกิจการเพื่อสังคม
โดยตรงไดแก ผูหญิง คนชรา เด็ก เกษตรกร และผูพิการ ซึ่งผูคนเหลานี้สามารถหาเล้ียงชีพและดํารงชีวิตอยูได 
ระบบการจัดการความรูในบังคลาเทศจะเปนการเรียนรูจากการปฎิบัติจริงในการทํางาน ซึ่งหลายองคกรที่สนับสนุน
การทําเกษตรกรรมไดเขามาสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและสามารถดําเนินธุรกิจเล้ียงชีพ การคาที่เปน
ธรรมตอเกษตรกรทําใหคุณภาพชีวิตของชาวบังคลาเทศดีขึ้นตามลําดับ 
  10.2   
              ความสําคัญของบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รัฐบาลมีการสนับสนุน
อยางเปนระบบและมีการลงทุนที่เปนรูปธรรมกิจการเพื่อสังคมในตางประเทศนั้นมีมานานแลว แตแนวทางของการ
ใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อบรรลุเปาหมายทางสังคมอยางยั่งยืนนั้นแตกตามไปแตบริบทของแตละประเทศ 
สําหรับประเทศอังกฤษซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการรวมกันตอยอดกิจการเพื่อสังคมที่มีอยูแลวอยางกระจัด
กระจายใหเปนระบบ รัฐบาลไดตั้งหนวยงานเฉพาะดานขึ้นที่เรียกวา UK Third Sector Organization ซึ่งมีหนาที่
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ดูแลองคกรที่ไมใชรัฐและธุรกิจเอกชน แตเปนองคกรสาธารณะกุศล กิจการเพื่อสังคม องคกรอาสาสมัคร และ
สหกรณซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในประเทศ ในดานการสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมนั้น ทําใหขยายตัวไดอยาง
กวางขวางทั่วประเทศในขณะที่แคนาดา ถึงแมวาจะมีการวางแผนแมบทในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมแตไม
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐที่ถึงแมจะเปนผูกระตุนใหเกิดความ
ตื่นตัว แตถาหากขาดกลไกหรือยังมีขอบังคับที่ขัดตอแนวทางที่ตองการสนับสนุนจะทําแนวทางนั้นไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มที่ ทําใหแคนาดาซึ่งเปนประเทศแรกๆ ที่นําแนวคิด Social Economy ไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ แตปจจุบันประเทศที่มีความกาวหนากวากลับเปนอังกฤษที่สามารถตั้งหนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนเรื่องนี้อยางจริงจังได นอกจากนี้แคนาดาการยังไมมีการลงทุนเปนรูปธรรม เชน กองทุนเฉพาะเกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคม 
               ความจําเปนของการกําหนดนิยามที่ชัดเจนแตไมคับแคบเกินไปเพื่อใหครอบคลุมประเด็นที่
หลากหลายและใหเสรีภาพในการดําเนินการตามความสนใจแมในหลายประเทศจะมีกิจการเพื่อสังคมดําเนินงานมา
นานหลายป แตก็ยังมีความเห็นที่แตกตางกันในเชิงรายละเอียดเกี่ยวกับนิยามและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 
รัฐบาลในแตละประเทศกําหนดนิยามไวในลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยอังกฤษ ไดนิยามไวอยางกวางๆ วา 
กิจการเพื่อสังคม คือกิจการที่มีเปาหมายหลักเพื่อสังคม และใชรายไดสวนเหลือลงทุนกลับไปในกิจการหรือใน
ชุมชนแทนที่จะมุงสรางผลกําไรสูงสุดตอผูถือหุนและเจาของ ซึ่งองคกรที่เกี่ยวของก็ตางมีรายละเอียดในเชิงนิยาม
และรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามประเด็นทางสังคมที่หลากหลายการพัฒนาองคกรตัวกลางทั้งในเชิงการเงินและ
การสรางศักยภาพ รัฐบาลประเทศอังกฤษแทนที่จะลงทุนเองโดยตรงการพัฒนากิจการเพื่อสังคมควรกระทําผาน
กลไกที่หลากหลาย เชน องคกรที่ทําหนาที่การลงทุนและสรางศักยภาพกิจการเพื่อสังคมเกิดใหม องคกรที่ทําหนาที่
เปนวาณิชธนกิจดานสังคม องคกรที่ทําหนาที่พัฒนาศักยภาพองคกรเพื่อสังคม องคกรที่ทําหนาที่ระดมพี่เล้ียงและ
อาสาสมัคร และองคกรเครือขายและสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยรัฐบาลและมูลนิธิขนาดใหญไมไดมีบทบาทเปนผู
ลงทุนโดยตรงกับตัวกิจการเพื่อสังคม แตเนนการสรางองคกรตัวกลางที่หลากหลายขึ้นมาเปนระบบนิเวศนที่จะ
สนับสนุนเกื้อกูลใหเกิดกิจการเพื่อสังคมไดอยางยั่งยืนการศึกษาพัฒนาการดานกิจการเพื่อสังคมในอังกฤษ (ที่เปน
ประเทศเดียวที่มีการสรางองคกรตัวกลางอยางชัดเจน) ยังแสดงใหเห็นวาการพัฒนากลไกท่ีเขาไปสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคมโดยตรงท้ังในเชิงการลงทุนเพื่อสังคม และการพัฒนาศักยภาพนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เชนองคกรอันลิมิ
เต็ด (Unltd) ในประเทศอังกฤษซึ่งเปนองคกรตัวกลางซึ่งเขาไปสนับสนุนทางการเงินและพัฒนาศักยภาพองคกร 
กิจการเพื่อสังคมต้ังแตขั่นเริ่มตน ไปจนถึงระยะขยายผล (Scale-up) ซึ่งในปจจุบันกิจการเพื่อสังคมที่ไดรับความ
ยอมรับที่สุดในอังกฤษที่มีรายไดนับลานปอนดตอปนั้นมักจะเกิดจากการสนับสนุนขององคกรอันลิมิเต็ด 
   ความจําเปนของกฎหมายเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม การออกกฎหมายเฉพาะใน
แตละประเทศเพิ่มสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมนั้น ยอมมีความสําคัญในแงของการสงเสริมใหเกิดกิจการเพื่อสังคมที่
มากขึ้น หรือสามารถดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนหากรัฐมีนโยบายหรือกฎหมายที่ชัดเจนที่เปนแรงจูงใจไดใน
ประเทศอังกฤษ มีการออกกฎหมายรูปแบบกิจการเพื่อสังคมที่เรียกวา “กิจการเพ่ือประโยชนชุมชน (Community-
interest Company)” ซึ่งเปนธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อเปาหมายดานสังคมตางๆ และมีระเบียบเฉพาะตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะอยางแทจริง เชน การกําหนดสัดสวนเงินปนผลไดไมเกิน 20% ในขณะที่อีก 80% จะตอง
ลงทุนกลับไปในกิจการนั้นๆ หรือสนับสนุนชุมชน และจะสามารถขายสินทรัพยสําคัญ เชน หุนใหกับองคกรเพื่อ
สังคมอื่นๆ ไดเทานั้น ไมสามารถขายทอดตลาดปกติเพื่อเก็งกําไรได การสรางตลาดทุนเพื่อกิจการเพื่อสังคม 
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชนกิจการเพื่อสังคมเปนรูปแบบการลงทุนเพื่อสังคมที่
สามารถวัดผลกระทบ(Impact) ไดอยางชัดเจนและมีความยั่งยืนทางการเงิน ตางกับการลงทุนในโครงการหรือ
องคกรสาธารณะกุศลทั่วไปที่เมื่อลงเงินไปแลวก็จะหมดไปโดยขาดความยั่งยืนทั้งในเชิงความตอเนื่องของผลกระทบ 
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และในเชิงองคกร ดังนั้น กิจการเพื่อสังคมจึงเปดมิติใหมสําหรับการลงทุนเพื่อสังคมที่หลากหลายทั้งในเชิงที่มาของ
เงิน (Source of fund) และการใชเงิน (Use of fund) โดยในดานที่มาของเงินนั้น มีการระดมทุนผานองคกร
ตัวกลางที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และผูมีสินทรัพยมาก   
 
ตารางที่ 17 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 
Community 
RePaintธุรกิจทีร่ับ
บริจาคสีทาบานที่ใช
ไมหมด 

นํามารวบรวม แบงหมวดหมูชนิด และประเภทของสี และจําหนายใหกับผูตองการใชสี 
เพื่อลดจํานวนสีที่ตองทิ้งไปเปนขยะที่ทําลายส่ิงแวดลอม เริ่มตนธุรกิจการรวมตัวของ
ชมรมรักษส่ิงแวดลอมจาก 65 ทองถิ่น และไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้ง
บริษัทจากบริษัทผลิตสียักษใหญคือ ICI Dulux Community RePaint รวบรวมสีครึ่ง
กระปองคอนกระปอง ที่จะตองถูกทิ้งไปเหลานี้ ไดกวา450,000 ลิตร คิดเปนมูลคาถึง 
1.75 ลานปอนด (ประมาณ 87 ลานบาท) บริหารงานโดยเจาหนาที่ 6 คน และมี
ตําแหนงงานอาสาสมัคร 45 ตําแหนง เปดบริการอบรมใหความรูกับผูสนใจ โดยมี
หลักสูตรการอบรมกวา 50 หลักสูตร 

Six Marys Place 
Guest House 
ธุรกิจเพื่อสังคมที่
เนนการดูแลรักษา
สภาพแวดลอม 

จัดตั้งขึ้นเปน โดยการดําเนินการตางๆ ดวยความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อาทิการใช
เฉพาะสารซักลางและสารทําความสะอาดที่ไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศวิทยา ซื้อวัสดุ
และวัตถุดิบตางๆ จากแหลงผูผลิตที่เปนชุมชน มีคุณภาพเช่ือถือได ดวยราคายุติธรรม 
ไมเอารัดเอาเปรียบคูคาและสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคน มีจิตสํานึกในการ
ลดขยะ ของเสียเหลือทิ้งใหนอยที่สุด การประหยัดพลังงานและลงทุนในการใชอุปกรณ
ตางๆ ที่ชวยประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ําโดยระบบการนํ้าทิ้งกลับมาใชตอใหเปน
ประโยชน ไมปลอยทิ้งไปเฉยๆ รวมไปถึงการนําเสนอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

Ealing 
Community 
Transportธุรกิจ
รับสงผูสูงอายุหรือผู
พิการ 

เปนธุรกิจที่เริ่มจากสมาคมการกุศลของเมือง Ealing ในประเทศอังกฤษ ประกอบโดยจะ
สงรถออกไปรับลูกคาที่เปนคนชราหรือพิการที่ตองการความชวยเหลือใหสามารถ
เดินทางออกจากที่บาน เพื่อนนําไปสงที่ปายรถประจําทาง หรือ ที่จอดรถสาธารณะตางๆ 
ตามที่ลูกคาประสงค ใหบริการในเขต Cheshire, Milton Keynes และ West London 
ตอมาไดขยายธุรกิจออกไป โดยเพื่อการใหบริการรถบัสขนาดใหญขึ้นเพื่อรับสงผูโดยสาร
กลุมเพื่อการทองเที่ยว การบริการเหมารถรับสงเปนรายวัน และการเปดสอนขับรถยนต
ใหกับผูสนใจ เปนตน 

Greenworksการ
เสนอขาย
เฟอรนิเจอร
สํานักงานมือสอง 
ราคาถูก 

มีโมเดลธุรกิจ คือ โดยใหบริการรับขนยายเฟอรนิเจอรใชแลวที่มีผูตองการขาย รวมถึง
การไปรวบรวมเฟอรนิเจอรที่มีสภาพดีแตถูกนําไปท้ิงยังกองขยะ (Landfill) ของชุมชน 
นําดัดแปลงตกแตงใหดูดีขึ้น มีสภาพพรอมใชงาน และนําเสนอขายตอใหกับ บริษัท 
หรือ ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งกิจการ หนวยงานองคกรการกุศล หรือ โรงเรียน ที่ตองการ
เฟอรนิเจอรในราคาถูกเหลานี้ ใหบริการทั้งในรูปของการซื้อขาด หรือการใหเชาใชใน
ระยะเวลาที่ตกลงกัน  
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ตารางที่ 17 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ (ตอ) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 
BIKE works 
ใหบริการธุรกิจ
บริการดานจักรยาน
ครบวงจร ซอมบํารุง 
ขายจักรยาน 

กอตั้งมา ตั้งแตป 2006 รายไดเริ่มตนปละ70, 000 ปอนด ปจจุบันเพิ่มเปน 830,000 
ปอนด ภายในระยะเวลา 6 ป ใหบริการธุรกิจบริการดานจักรยานครบวงจร ซอมบํารุง 
ขายจักรยานและอุปกรณอะไหล รับซื้อจักรยานและอุปกรณมือสอง ศูนยฝกอบรมการ
ซอมจักรยานแบบมืออาชีพ โดย BIKE Works จะเปดใหคนไรบาน คนตกงาน มาฝก
ทํางานโดยจายคาแรงสูงกวาแรงงานขั้นต่ํา ปจจุบันมีทั้งส้ิน 1 สาขา ทั้งนี้ ผูประกอบการ
มีแผนการขยายอีก 2 สาขาในอนาคตโครงการที่ดําเนินการรวมกับธนาคาร Barclay คือ
การรณรงคใหคนปนจักรยาน เพื่อลดมลภาวะในอากาศ และ จราจรที่ติดขัดในกรุง
ลอนดอน 

HCT Group 
(Hackney 
Community 
Transport) 
โดยทํางานดาน
ระบบขนสงมวลชน 

กอตั้งในป 1982 ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม โดยทํางานดานระบบขนสงมวลชน มี
เปาหมายทางสังคมเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมผานธุรกิจ ดวยการสราง
พลังและความรวมมือของชุมชนอยางแทจริง มีบริการครบวงจร ตั้งแตฝกคนงาน และ
อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ นํากําไร 37% กลับไปพัฒนาชุนชน เนื่องดวยไมมีผู
ถือหุน ดังนั้นไมตองจายเงินปนผล ในป 1993 ไดสัญญาวาจางดานขนสงมวลชนครั้ง
แรก เนื่องจากมีจุดแข็งในดานบริการและเปนกิจการเพ่ือสังคมที่ดี โดยธุรกิจเติบโตอยาง
ตอเนื่องแบบกาวกระโดด จากมีรายได 202,000 ปอนด ในป 1993 เพิ่มเปน 28.6 ลาน
ปอนดในป 2011-2012 ปจจุบันมีลูกจาง 700 คน และรถยนตโดยสาร 370 คัน รายได
หลักขององคกร 98% มาจากสัญญาวาจางจากภาครัฐซ่ึงตองแขงขันในเชิงธุรกิจและ
ราคา HTC มีผลงานที่สําคัญไดแก รถขนสงมวลชนสีแดง นําเที่ยวกรุงลอนดอน, รถ
รับสงนักเรียน, ขนสงมวลชนเพื่อบริการสาธารณะ และรถบริการ เพื่อทัศนศึกษา 

Fifteen รานอาหาร
ที่ใหโอกาสแดคน
วางงาน 

โอกาสคนที่ไมมีงานทํานั้นมีอนาคตท่ีดีขึ้น ฟฟทีนตั้งขึ้นโดยเจม่ี โอลิเวอรในป 2002 
วิสัยทัศนของเจมี่ โอลิเวอรคือการสรางรานอาหารที่มีครัวแบบมืออาชีพ  เสริฟอาหาร
อิตาเล่ียนที่งดงาม พรอมๆ ไปกับโปรแกรมการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน หัวใจของ
ธุรกิจคือความตองการที่จะชวยใหคนรุนใหมเช่ือในตนเอง ชวยแสดงใหเห็นอดีตของพวก
เขาที่สามารถทิ้งไวเบ้ืองหลัง และชักจูงพวกเขามาสูอนาคตที่พวกเขาสรางเอง ทุกป ราน
แตละรานจะจางคนหนุมสาวที่ไมมีคุณสมบัติเพียงพออายุระหวาง 18 - 24 ปในชุมชน
และใหการอบรมจนกลายมาเปนเชฟที่มีคุณสมบัติครบถวนผานโปรแกรมการฝกงาน 
พวกเขาจะไดเรียนรูที่จะรัก เคารพอาหารและถ่ินกําเนิดของอาหาร โดยทําทุกอยาง
ตั้งแตการอบขนมพื้นบานและการหั่นเนื้อ ไปจนถึงทักษะการทําขนมชั้นสูง  สวนหน่ึง
ของหลักสูตรผูเขารับการอบรมจะตองเรียนรูการฝกฝนการทําอาหารที่วิทยาลัย ฝก
ปฏิบัติที่รานอาหารฟฟทีน  ผูเขารับการอบรมจะจบหลักสูตรหลังจากเขาอบรม
หลักสูตรเขมขน 12 เดือนและเริ่มเสนทางของการกลายมาเปนเชฟมืออาชีพรุนใหม 
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ตารางที่ 17 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ (ตอ) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 
People’s 
Supermarket 
รูปแบบสหกรณ
เพื่อสินคา Fair-
Trade 

กอตั้งขึ้นในป 2010 โดย Arthur Potts Dawson, Kate Wickes-Bull, David Barrie และ
ทีมผูเชี่ยวชาญ เพื่อคานอิทธิพลกับ Modern Trade ในรูปแบบที่ไมเปนธรรมตอเกษตรกร
ผูผลิตและรานคารายยอย ตลอดจนคนในชุมชนในคุณภาพสินคาและราคา ดวยรูปแบบ
กิจการเพื่อสังคมที่มีลักษณะการดําเนินการคลายกับรูปแบบสหกรณ ที่มีเปาหมายในการ
สรางความยั่งยืนทางอาหารใหแกชุมชนดวยการสรางศูนยกลางชุมชนในรูปแบบกลุม
สหกรณอาหารที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรในทองถิ่นและตรงมาสูการจัด
จําหนายอาหารที่มีคุณภาพ ดีตอสุขภาพ ราคาเหมาะสมใหแกชุมชน องคกรมีการบริหาร
ตามแนวทางการพัฒนาและการบริโภคอยางยั่งยืนดวยสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
สรางโอกาสและความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในชุมชน องคกรจึงไดรับรางวัล Cooperative 
Excellence Awards 2011 ในสาขา Best New Cooperative Enterprise Branding 
ผลิตภัณฑ ที่ คํานึงถึง “ส่ิงแวดลอม และ ชุมชน” เปนหลัก ภายใตแบรนด “The 
people’s supermarket” โครงสรางการดํ าเนิ นการ : สมาชิกของ The People’s 
Supermarket จะตองเสียคาธรรมเนียม 25 ปอนด ตอป และตองสละเวลา 4 ชั่วโมงตอ 1 
เดือน เพื่อมาชวยงานรานคา ซึ่งสมาชิกจะไดรับสวนลดราคา 20% ในการซื้อของในรานคา 
และไดเปด The people’s Kitchen จากแนวความคิดในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
จากอุตสาหกรรมอาหารมาสูการจัดตั้งจุดจัดทําอาหารสดเพื่อบริหารจัดการอายุของอาหาร
สินคาภายในรานอยางมีประสิทธิภาพ สรางงาน เพิ่มรายได รักษส่ิงแวดลอม 

The Big Issue  
แกปญหาคนไร
บานใหมีงานทํา 

เดอะบิ๊ก อิชชู เปดตัวเมื่อป 1991 โดย กอรดอน รอดดิกค และจอหน เบิรด เพื่อแกปญหา
ของจํานวนคนไรบานในกรุงลอนดอน ทั้งสองคนไดแกปญหาโดยเสนอทางเลือกใหกับคนไร
บานไดหารายไดโดยการชวยใหเขาชวยเหลือตนเอง ยี่สิบปของการจัดการใหผูคนไรบาน
หลายพันคนใหสามารถชวยเหลือตนเอง กําหนดชีวิตของตนเอง และทํางานเพื่อชวยคนไร
บานและคนท่ีมีปญหาในประเทศอังกฤษ ในการเปนผูคาของบิ๊ก อิชชู นั้น แตละราย
จะตองพิสูจนวาพวกเขาเปนคนไรบานหรือมีความเส่ียงในการที่จะไมมีที่อยูอาศัย และ
จะตองมีกระบวนการปฐมนิเทศนและเซ็นขอตกลงการปฏิบัติงาน เมื่อไดทําส่ิงที่กลาว
มาแลวเสร็จก็จะไดรับแจกแมกกาซีนและมีการแจงจุดที่จะตองจําหนายหนังสือ เมื่อขาย
แมกกาซีนไดหมดแลวพวกเขาสามารถซ้ือแมกกาซีนเพิ่มในราคา 1.25  ปอนด และขายใน
ราคา 2.5  ปอนด ในปที่แลวเพียงปเดียวก็สามารถสรางรายไดถึง 5 ลานปอนดใหกับผูคา 
(Vendor) ของบิ๊ก อิชชู กวายี่สิบปแมกกาซีนก็กลายเปนที่รูจักในดานการรายงานขาวที่มี
ความทาทาย โดยมีผูส่ือขาวที่มีความเปนกลางและสามารถสัมภาษณบุคลที่มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจัก และสามารถจําหนายไดถึง 105,000 ฉบับตอสัปดาห ทางออกการแกปญหาทาง
สังคมของ บิ๊ก อิชชู กลายมาเปนแบรนดที่ ไดรับการรับรูอยางแพรหลายในสหราช
อาณาจักรและเปนพิมพเขียวที่มีอํานาจสําหรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ไดสรางแรง
บันดาลใจในการนํานวัตกรรมทางสังคมของบ๊ิก อิชชู มาเปนแบบอยางอยางแพรหลาย  
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ตารางที่ 17 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ (ตอ) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 
Divine 
Chocolate ช็อค
โกแลตจากการคา
ที่เปนธรรม 

ในเดือนฤดูใบไมรวงในป 1998 ดีไวนช็อคโกแลตแทงเปนแบรนดสินคาแรกที่ใชช็อคโกแล
ตจากการคาที่เปนธรรม มีเปาหมายเพื่อเปดโอกาสตลาดรวมท่ีตลาดรวมใหกับตลาด
ลูกกวาดของสหราชอาณาจักร ในความตื่นเตนของรูปแบบธุรกิจใหม  สหกรณของ
เกษตรกรผูคาโกโกในกานาเปนเจาของหุนในบริษัทที่ผลิตช็อคโกแลตแทง ผูแทนของ
เกษตรกรสองรายเดินทางไปลอนดอนเพื่อฉลองงานการเปดตัวที่ยิ่งใหญ ในชวงตนป 1990 
มีการปรับเปล่ียนโปรแกรมการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของกับเสรีภาพของตลาดโกโกในกา
นา มีเกษตรกรช้ันนําจํานวนมาก รวมถึงตัวแทนเกษตรกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกลใน
คณะกรรมการโกโกของกานา คือ นานา  ฟริมพงก อะบรีเบรส ผูซึ่งตระหนักวาเขามีโอกาส
ในการบริหารจัดการกับเกตรกรตางๆ เพื่อที่จะเขาไปโครงสรางการตลาดภายใน นั่น
หมายความวาพวกเขาสามารถกอตั้งเปนบริษัทเพื่อขายโกโกใหกับบริษัทการตลาดโกโก 
(ซีเอ็มซี) บริษัทที่รัฐเปนเจาของ คูเอปา โกโก หมายถึงผูปลูกโกโกที่ดี มีภารกิจที่จะให
อํานาจเกษตรกรที่อยูในการสับสนุนของพวกเขาไดมีการมีชีวิตที่ดี การเพิ่มจํานวนการมี
สวนรวมของผูหญิงในกิจกรรมตางๆ ของคูเอปา และเพื่อจะพัฒนาการเก็บเกี่ยวโกโกที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม  

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
  สรุปตัวอยางกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษไดสนับสนุนการจัดการความรูในหลายรูปแบบ เชน 
รานอาหารฟฟทีนที่สงเสริมการมีอาชีพในการทําอาหาร เสริฟอาหาร หรือ เดอะบ๊ิก อิชชู ที่สนับสนุนใหคนไดรับ
ความรูในการวางแผนการออมเงิน กําหนดเปนหมายในการหารายไดเล้ียงตนและลดการพึ่งพาภาระจากภาครัฐ  
กิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษสวนใหญเนนการมีสวนรวมในการประกอบอาชีพควบคูไปกับการเรียนรู 
สนับสนุนใหคนที่ไรโอกาสทางสังคมเชน ผูตองหาที่พนโทษ หนุมสาวที่ติดยาเสพติด หรือผูพิการ ไดมีอาชีพ และ
เรียนรูที่จะจัดการตนเองใหมีชีวิตที่ดีขึ้น ในปจจุบันประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
อยางเต็มรูปแบบทั้ง ภาครัฐที่สนับสนุนทางดานกฎหมายที่รองรับการเจริญเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เชน 
มาตรการการลดภาษี ภาคเอกชนสถาบันการเงินที่สงเสริมการใหกูในกิจการเพื่อสังคมเปนตน 
   รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ ในประเทศอังกฤษรูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อ
สังคมมีความหลากหลายในแตละรายธุรกิจ ไดแก บริการสาธารณสุข พลังงานทดแทน ขนสงมวลชน คาปลีก และที่
อยูอาศัย โดยมีเปาหมายทางสังคมดังนี้  25% ในการพัฒนาชุมชน 24% ในการเพิ่มโอกาสการจางงาน 23% ให
ความชวยเหลือผูที่ออนแอ 22% พัฒนาสุขภาพและความเปนอยู 19% สนับสนุนการศึกษา ดังนั้นภาพรวมของ
กิจการเพื่อสังคมที่มีโครงสรางการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีความเชื่อมโยง (Social Enterprise Eco-system) โดย
ไดรับการสนับสนุนอยางบูรณการ ทั้งระดับนโยบาย ทางดานธุรกิจ ทางดานการเงิน การพัฒนาบุคคลากร ความ
รับรูทางสังคมและวัฒนธรรม ลวนมีความจําเปนในการริเริ่ม ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมทั้งในรายกิจการ และภาค
สวนในมหภาคของประเทศ ปจจุบันอังกฤษมีกิจการเพื่อสังคมกวา 60,000 องคกร ซึ่งมาจากภาคธุรกิจที่
หลากหลาย กอใหเกิดการจางงานในระบบเศรษฐกิจของสหราอาณาจักรทั้งหมดคิดเปนรอยละ 5 เกิดผลทาง
เศรษฐกิจไดกวา 8,000 ลานปอนดตอป คิดเปน 1% ของจีดีพี โดยในชวยเริ่มตนกิจการก็ประสบกับปญหาในเรื่อง
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ของเงินทุน แตรัฐบาลอังกฤษไดสนับสนุนโดยใชนโยบายเพ่ือที่จะวางกลยุทธใหกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้น เชน พัฒนา 
Community Development Finance Institutions เพื่อใหการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม การใหการอบรมกับ
ผูประกอบการ เปนตน บริบทของกิจการเพื่อสังคมในอังกฤษจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน 3 ประการ ประการแรก 
เปนธุรกิจที่มีการผลิตและใหบริการในรูปแบบตางๆประการท่ีสอง เปนธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อสังคม เชนการ
สรางงาน การฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะอันจะสงผลประโยชนตอสังคมส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ และประการสุดทาย
คือเปนองคกรที่สามารถพึ่งตนเองได และพรอมดวยหลักการการบริหารการจัดการที่ดี ที่มีพึ้นฐานของการมีสวน
รวมของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อเอื้อประโยชนของชุมชนอยางแทจริง 
   ประเทศอังกฤษไดสรางวัตนธรรมการเรียนรูและผูประกอบการเพื่อสังคม โดยผานการส่ือสารและ
เรียนรูในสังคมเปนการเรียนรูอยาลงมือปฎิบัติจริง (Practice Base Learning) โดยการเผยแพร ตัวอยางกรณีศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จ ไปยังสวนภาคการศึกษา มหาวิทยลัย ภาคธุรกิจ และภาครัฐเพื่อที่จะหากลยุทธิ์ที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งสองผาน การติดปายกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Trade Mark) ถือเปนการกระตุนให
ประชากรในประเทศอังกฤษ ใหความสนใจอยากจะใชบริการ หรือซื้อสินคาจากกิจการเพื่อสังคม แตกระนั้นสินคา
และบริการที่มาขายตองดีจริง ยกตัวอยางเชน  กิจการเพื่อสังคมรูบี้อินเดอะรับเบอร (Rubies in the Rubble) เปน
กิจการเพื่อสังคมที่เห็นปญหาจากการทิ้งผักผลไมในตลาดคาสงในแตละวันเปนจํานวนมาก ผูกอตั้ง Jenny 
Dawson ไดมองเห็นคุณคาของผักผลไมเหลานั้น โมเดลทางธุรกิจของเธอเปนเรื่องธรรมดามากที่จะนําของที่ตองทิ้ง
ทุกวันกลับมาทําเปนการถนอมอาหารทีเรียกวาชัทนี่ (Chutneys) ไดแก แยมผลไม ผักดอง และอีกนัยยะหนึ่ง 
Jenny ตองการจะสงขอความวายังมีประเทศที่ขาดแคลนอาหารอีกมากมายในโลกนี้ เพราะฉนั้นไมควรจะทิ้งอาหาร 
กิจการของ  รูบี้อินเดอะรับเบอร เปนเหมือนโมเดลกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษที่ใหโอกาสผูที่ขาดโอกาสทาง
สังคมมาทํางาน ในปจจุบันผลิตภัณฑรูบี้อีกเดอะรับเบอรมีวางขายพรอมติดฉลากสินคาที่มาจากกิจการเพื่อสังคม 
Jenny ใหมีปรัชญาทางธุรกิจวาสินคาของเธอตองอยูในมาตราฐานที่ดีที่จะทําใหลูกคากลับมาซื้อซ้ําเพราะรสชาติ 
ไมใชกลับมาซื้อซ้ําเพราะสงสาร กิจการรูบี้อินเดอะรับเบอรไดเปดดําเนินกิจการมาตั้งแตป ค.ศ. 2011 
 
ตารางที่ 18 สรุปเหตุการณที่สําคัญดานกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ 
 
. .   

1997 นายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร พรรคแรงงาน กลาวตอกย้ําถึงความสําคัญของกิจการเพื่อสังคมในการฟนฟู
ประเทศในการกลาววาทะแรกของการขึ้นรับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี 

2001 งานดานการสงเสริมกิจการเพื่อสังคม ถูกบรรจุอยูภายใตสวนงานกรมอุตสาหกรรม 
2002 Social Enterprise Coalition ไดกอตั้งขึ้น (ปจจุบันคือ Social Enterprise UK) 
2005 เกิดการจดทะเบียนรูปแบบ Community Interest Companies (CICs) CICs ไดออกแบบมาเพ่ือ

รองรับการจดทะเบียนของกิจการเพื่อสังคม และธุรกิจที่ตองการสรางผลตอบแทนทางสังคมโดยนํา
ทรัพยสินและผลประกอบการมาซึ่งผลประโยชนสาธารณะ ซึ่งยังเปนการนํามาใชแบบยืดหยุน ตองการ
สรางระบบในการใหธุรกิจนําผลกําไรคืนสูสังคมอยางเปนรูปแบบและระบบ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 
 

 
 

 
ตารางที่ 18 สรุปเหตุการณที่สําคัญดานกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ (ตอ) 
 
. .   

2006 ในสมัยที่โทน่ีแบลร เปนนายกรัฐมนตรีอยู ไดมีการกําหนดนโยบายที่สําคัญขึ้นมา ใชชื่อวา นโยบายภาค
สวนที่สาม (Third Sector Policy) ซึ่งหมายถึงภาคสวนของกิจการเพื่อสังคม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคสวนที่มีอยูเดิม คือ ภาคสวนแรกหมายถึงภาครัฐ และภาคสวนที่สองหมายถึง ภาคเอกชน ดั้งนั้น
อังกฤษจึงตั้งเปาหมายที่จะพัฒนากิจการเพื่อสังคมใหเปนภาคสวนทางเศรษฐกิจใหมเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (Sustainable Economy) 

2009 Social Enterprise Investment Fund ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล ดวยงบประมาณ 100 ลานปอนด 
เพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในงานดานสาธารณสุข (Health and Social Care) 

2010 ถึงแมจะมีการเปล่ียนรัฐบาลใหม ซึ่งมาจากพรรคอนุรักษนิยม โดยนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน 
นโยบายสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยังคงตอเนื่องและทําการขยายผลของนโยบายภาคสวนที่สามเดิม 
โดยตั้งเปนนโยบายใหมที่ใชชื่อวา นโยบายสังคมเปนใหญ (Big Society Policy) และไดมีการยกฐานะ
ของสํานักงานภาคสวนที่สามขึ้นเปน สํานักภาคสวนประชาสังคม (Office of Civil Society) 

2011 สถาบันการเงินในประเทศอังกฤษ Big 4 ไดแก PWC, Deloitte, KPMG และ Earn & Young ไดริเริ่ม
โครงการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 

2012 รัฐบาลจัดตั้ง Big Society Capital เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสงเสริมการสรางตลาดการลงทุนเพื่อ
สังคมและสนับสนุนองคกรตัวกลางทางดานการเงินของกิจการเพื่อสังคม รวมท้ังมีการออกกฏหมาย 
The Public Services (Social Value) Act เพื่อสนับสนุนตลาดทุนชองกิจการเพื่อสังคม 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
  10.3  
               กิจการเพื่อสังคมในสหรัฐฯ เริ่มตนในชวงป 1970 โดยองคกรไมแสวงหากําไรที่เริ่มดําเนิน
ธุรกิจเพื่อสรางการจางงาน สําหรับกลุมคนไรบาน คนจรจัด โดยการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 19 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 

Better World 
Books 
บริษัทรวบรวม
หนังสือมือสอง 

ทั่วโลกมีผูใหญที่ไมรูหนังสือกวา 780 ลานคน ในจํานวนนี้กวารอยละ 73 อยูในทวีปเอเชีย 
เอ็นจีโอดานการศึกษาจํานวนมากยังตองการความชวยเหลือทั้งดานเงินทุนและหนังสือในการ
แกปญหา วิธีแกปญหาของกิจการ บริษัทรวบรวมหนังสือมือสองจากการจัดกิจกรรมรับบริจาค
ตามมหาวิทยาลัยและหองสมุดที่ไมมีที่เก็บหนังสือเกา นําหนังสือเหลานั้นมาขายออนไลน 
รายไดและหนังสือสวนหน่ึงนําไปมอบใหกับเอ็นจีโอดานการศึกษาช้ันนําและมหาวิทยาลัยที่
ขาดแคลนตารางเรียน องคกรมีสํานักงานในสหรัฐอเมริกา ขายหนังสือผานเว็บกระจายหนังสือ
ไปยังผูที่ไมรูหนังสือผานชองทางเอ็นจีโอดานการศึกษาที่เปนพัธมิตรของบริษัท ระดมทุนกวา  
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ตารางที่ 19 ตัวอยางกรณีศึกษาที่กิจการเพื่อสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอ) 
 
กิจการ สรุปรายละเอียด 

Better World 
Books 
บริษัทรวบรวม
หนังสือมือสอง 

8 ลานเหรียญใหกับโครงการสงเสริมการรูหนังสือและหองสมุด บริจาคหนังสือกวา2.8 ลานเลม
ใหกับเอ็นจีโอดานการศึกษาชั้นนํา เก็บรวบรวมหนังสือมือสองไปแลว 35 ลานเลมผานการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่องในมหาวิทยาลัยกวา 1,800 แหง และหองสมุดกวา 2,000 แหงทั่วทั้ง
สหรัฐอเมริกา 

Institute of 
One World 
Health ผลิตยา
รักษาโรคใน
ราคายอมเยา 

จากปญหาคนจนทั่วโลกหลายรอยลานคนปวยและเส่ียงที่จะเสียชีวิตจากโรครุนแรงที่บริษัทยา
กระแสหลักไมสนใจที่พัฒนายาเพราะเห็นวาไมคุมกับที่จะผลิต Dr. Victoria Hale ซึ่งตองการให
ประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบเคราะหกรรมจากโรคเขตรอนตางๆ ไดมีโอกาสซื้อยา
รักษาโรคในราคายอมเยา และปลอดภัย ดร.เฮล จึงไดตั้งองคกรชื่อ วัน เวิลด เฮลธ (One World 
Health) เปนบริษัทผลิตเวชภัณฑที่ไมหวังผลกําไรแหงแรกของโลกที่พัฒนายารักษาโรคตางๆ 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีเอกลักษณ กอตั้งบริษัทยาที่สามารถผลิตยาตามความตองการของ
ตลาดแทนท่ีจะมุงเนนเรื่องผลกําไรเพียงอยางเดียวขึ้นมาได ผลก็คือไดมีการพัฒนายารักษาโรค
ตัวใหมๆ สําหรับประเทศเขตรอนอยางเชน โรคมาลาเรียทองรวง และโรคพยาธิใบไมในกระแส
เลือดพัฒนายารักษาโรครุนแรงที่ไดผลและคนจนซ้ือได ลดตนทุนดวยการนํา “สูตรยากําพรา” 
(Orphan drugs) ที่ไมตองเสียคาใชสิทธิมาพัฒนาตอ และรวมมือกับองคการอนามัยโลก บริษัท
ยา มหาวิทยาลัย เอ็นจีโอและบริษัทผูผลิตยาแบบในประเทศกําลังพัฒา One World Health 
เปนบริษัทยาไมแสวงกําไรแหงแรกในสหรัฐอเมริกา มีสาขาปฏิบัติการในอินเดีย ปจจุบันได
พัฒนายารักษาโรคลิชมาเนียได สําเร็จเปนครั้งแรกของโลก ตอมาผลิต semisynthetic 
artemisinin สวนประกอบสําคัญในชุดรักษาโรคมาเลเรีย Artemisinin-based Combination 
Therapies (ACTs) ปจจุบันกําลังพัฒนาขั้นตอนการผลิตรวมกับบริษัทยา Sanofi-aventis เพื่อ
วางจําหนายในป ค.ศ. 2012 

(จากการศึกษาของผูวิจัย) 
 
 แนวคิดการประกอบการทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการสรางความยั่งยืนแกสังคมโดยรวม รวมทั้ง
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ไปสูสาธารณะทั้งการปฎิรูปทางดานส่ิงแวดลอมและสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผานการเรียนรูและพัฒนาทางสังคม แตดวยการที่ธุรกิจซึ่งไดชื่อวาเปนหนวยงานที่แสวงหากําไร แมจะมี
วัตถุประสงคทางสังคมมากํากับกิจการเพื่อสังคมก็มิไดปฏิเสธการแสวงหากําไร เพียงแตกําไรที่ไดจากการทําธุรกิจ
นั้น จะตองถูกนํากลับมาทําประโยชนเพื่อสังคมสวนรวม ไมสามารถนํามาปนกลับคืนใหแกผูถือหุนเปนการสวนตัว
ไดนอกจากน้ีผูประกอบการสังคมเปนคนมีความคิดสรางสรรคและมีความสามารถในการบริหารจัดการสรางให
เกิดขึ้นไดจริงเปนรูปธรรม เพียงแตวาจุดเริ่มตนที่คิดจะสรางงานนั้นไมใชกําไรเปนตัวตั้งตนแตเปนการสรางสรรค
สังคมใหดีงาม กําไรอาจมีแตก็เพื่อการดําเนินงานใหคงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่องานสรางสรรคสังคมที่
ไดผลจริง ส่ิงที่นักธุรกิจทั่วไปมักคํานึงถึงคือเรื่องเศรษฐกิจเปนสําคัญ แตก็ตองยอมรับวาผูประกอบการเพื่อสังคม
นั้นเองก็คํานึงเรื่องเดียวกัน แตส่ิงที่แตกตางของผูประกอบการทางสังคม ก็คือ การคํานึงถึงเรื่องการเปล่ียนแปลง
สังคมดวยเพราะพวกเขามีแรงกระตุน มีความคิดสรางสรรค และยังเปนผูตั้งคําถามกับส่ิงที่เปนอยูและใชประโยชน
จากโอกาสใหมๆ เสมอ และเขายังปฏิเสธที่จะลมเลิก และพรอมสรางโลกที่ดีกวาดังนั้นในโลกของธุรกิจส่ิงที่กระตุน
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ผูประกอบการคือผลกําไร แตผูประกอบการเพ่ือสังคมถูกกระตุนดวยวิธีที่ดีกวาในการแกปญหาใหกับสังคม และ
ผูประกอบการสังคมมีความสามารถในการบริหารจัดการเหมือนๆ กับผูประกอบการทางธุรกิจแตผูประกอบการ
สังคมมีใจเริ่มตนอยากจะชวยเหลือสังคม อยากใหแกสังคม หรืออยากจะเปล่ียนแปลงแกไขปญหาสังคมใหดีขึ้น 
ผลลัพธการทํางานจึงมิใชกําไรเพื่อตัวเอง แตกลับเปนสังคมที่ดีขึ้น แมจะเปนปริมาณเพียงเล็กนอยก็ตามดังนั้น
ผูประกอบการที่ตัดสินใจริเริ่มกิจการเพื่อสังคมจึงไดยึดแนวคิดการประกอบการสังคมเปนหลักในการตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจ 
  ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดการประกอบการทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการสรางความยั่งยืนแกสังคม
โดยรวม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ไปสูสาธารณะทั้งการปฎิรูปทางดานส่ิงแวดลอมและสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผานการเรียนรูและพัฒนาทางสังคม แตดวยการที่ธุรกิจซึ่งไดชื่อวาเปนหนวยงานที่แสวงหา
กําไร แมจะมีวัตถุประสงคทางสังคมมากํากับกิจการเพื่อสังคมก็มิไดปฏิเสธการแสวงหากําไร เพียงแตกําไรที่ไดจาก
การทําธุรกิจน้ัน จะตองถูกนํากลับมาทําประโยชนเพื่อสังคมสวนรวม ไมสามารถนํามาปนกลับคืนใหแกผูถือหุนเปน
การสวนตัวไดนอกจากน้ีผูประกอบการสังคมเปนคนมีความคิดสรางสรรคและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สรางใหเกิดขึ้นไดจริงเปนรูปธรรม เพียงแตวาจุดเริ่มตนที่คิดจะสรางงานน้ันไมใชกําไรเปนตัวตั้งตนแตเปนการ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม กําไรอาจมีแตก็เพื่อการดําเนินงานใหคงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่องานสรางสรรค
สังคมที่ไดผลจริง ส่ิงที่นักธุรกิจทั่วไปมักคํานึงถึงคือเรื่องเศรษฐกิจเปนสําคัญ แตก็ตองยอมรับวาผูประกอบการเพื่อ
สังคมนั้นเองก็คํานึงเรื่องเดียวกัน แตส่ิงที่แตกตางของผูประกอบการทางสังคม ก็คือ การคํานึงถึงเรื่องการ
เปล่ียนแปลงสังคมดวย  

 จากการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมผูวิจัย
ไดสรุปการวิเคราะหดวย SWOT ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 20 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมวิเคราะหดวย SWOT 

 
จุดแข็ง จุดออน 

1.ผูประกอบการทางสังคมรุนใหมใหความสําคัญ
กับการจัดการความรูในกิจการเพื่อสังคม 
2.ผูประกอบการมีพฤติกรรมจติอาสาในการใหโดย
ไมหวังผลตอบแทนที่เปนในรูปผลกําไร เงินปนผล 
3.มีกิจการเพือ่สังคมที่เปนตัวอยางและกรณีศึกษา
เพื่อถอดบทเรียนตัวอยางเชน มูลนิธีแมฟาหลวง 
โรงแรมชุมพร คาบานา รีสอท ธุรกจิเพื่อสังคมของ
คุณมีชัย วีระไวทยะ 
4.มีการนําเทคโนโลยี่ ในการขยายเครือขายเขามา
ใชในกิจการเพือ่สังคมเชนการระดมทุนเพื่อ
ชวยเหลือ 
5.มีองคการภาครัฐที่สนับสนุนกิจการเพือ่สังคม 
ไดแก สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม
แหงชาติ ไดจดักิจกรรมเพื่อใหความรูและเปด
พื้นที่ใหผูประกอบการทางสังคม 

1.ยังไมมีรูปแบบการจัดการความรูใหแก
ผูประกอบการทาสังคมอยางเปนรูปธรรม 
2.ภาครัฐยังไมมกีารสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
ใหกับกิจการเพือ่สังคม 
3.ความสับสนระหวางวัตถุประสงคของ กิจการ
เพื่อสังคม โครงการ CSR และ วิสหกิจชุมชน 
4.ผูประกอบการทางสังคมลมเหลวในระยะเริม่ตน
กิจการเพราะขาด นวัตกรรมการจัดการ และ การ
จัดการความรูทีเ่ปนระบบ 
5.ผูประกอบการทางสังคมขาดแหลงกูยืมเงินทนุใน
การขยายกิจการ เพราะกิจการเพ่ือสังคมไมได
วัดผลจากผลกําไร แตเปนการวดัจากการลด
ผลกระทบตอปญญาสังคม ซึ่งวดัเปนมูลคาไมได 
6.สินคาจากกิจการเพื่อสังคมไมมีงบประมาณใน
การประชาสัมพันธสินคาเปนเพยีงแคการบอกตอ 

   ส
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ตารางที่ 20 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคมวิเคราะหดวย SWOT (ตอ) 
 

โอกาส ขอจํากัด 
1.ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยใหการ
สนับสนุนเรื่องการจัดตัง้กองทุนรวมของกิจการเพ่ือ
สังคมโดยใหธนาคารกรงุเทพเปนผูดูแล 
2.ภาคเอกชนเปลี่ยนกลยุทธจากการทํา CSR มา
เปนการทํากจิการเพื่อสังคมที่ยัง่ยืนแทน โดยการให
ทุนและสนับสนุนผูประกอบการทางสังคมรุนใหม 
เชน บริษทับานปู โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพือ่
สังคม (BANPU Champions for Change) โดยจัด
ขึ้นติดตอกันมาเปนปที่ 5 
3.มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรผูประกอบการทาง
สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ไดแก คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรนีครินวิโรฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วทิยาลัยโลกคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ สถาบันอาศรมศิลป 
4.สภาปฏิรูปแหงชาติป พ.ศ. 2557 รับราง วิสหกิจ
เพื่อสังคม เพือ่พลักดันเปน กฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการเพือ่สังคม 

1.ผูประกอบการทางสังคมสวนใหญขาด เงินทนุ 
นวัตกรรม ตลาด ความรูในการบริหารจัดการ และ
การจดัการความรูอยางเปนระบบ 
2.ระบบพัฒนาผูประกอบการทางสังคมไมอยูใน
หลักสูตรการเรยีนการสอนแบบวิชาการแตเปน
ระบบการรูผูผานการปฎิบัต ิ
3.ผูบริโภคขาดการรับรูคุณคาของ สินคาและ
บริการของกจิการเพื่อสังคมไมมากพอที่จะเปล่ียน
พฤตกิรรมในการบริโภคสินคาจากตลาดกระแส
หลักเชน รานสะดวกซ้ือทั่วไป 
4.ไมมีผูดูแลเรื่องการบริหารองคความรูของกิจการ
เพื่อสังคมและผูประกอบการไมไดใหความสําคัญ
ของกิจการเพื่อสังคมมากนัก 
5.เศรษฐกิจตกต่ําประชาชนสวนใหญมีความเรงรีบ
ในการดําเนินชวีิตและตองการหารายได ประกอบ
อาชีพ และไมใหความสนใจเรือ่งตลาดทางเลือกใน
สินคาและที่มาจากกจิการเพื่อสังคม 

 
  จากการวิเคราะห สภาพปจจุบันและความตองการของรูปแบบการจัดการความรูโดยใชกระบวนการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ สังเคราะหงานวิจัยที่ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคมทั้งในและตางประเทศ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเชิงสํารวจกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูประกอบการทางสังคมที่รวบรวมจาก สํานักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติซึ่งถือเปนหนวยงานภาครัฐแหง
แรกที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผูประกอบการทางสังคม ผูวิจัยไดสงแบบสํารวจไปที่จํานวน 210 ชุด และไดรับตอบ
กลับมาเปนแบบสอบถามที่สมบูรณไดจํานวน 136 ชุด เปนระดับความเช่ือมั่นที่ 95% เทียบจากตารางเครจซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

   ส
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สมุดกลาง



 

ตารางที่ 21 แสดงขอมูลกลุมตัวอยางในการสํารวจสภาพปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ  
                สังคม 

   (n=136) 
    

1.  
                             ชาย 

 
61 

 
44.85 

  หญิง 75 55.15 
2.    

21-30 ป     
 

21 
 

15.44 
  31 – 35 ป 46 33.82 
  36 - 40 ป 55 40.44 
  มากกวา 41 ป ขึ้นไป 14 10.29 
3.     
                             มัธยมศึกษาตอนตน 

 
5 

 
 3.68 

  อาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย 19 13.97 
  ปริญญาตรี 38 27.94 
  สูงกวาปริญญาตร ี 74 54.41 
4.  
                             เงินทุนสวนตัว 

 
42 

 
30.88 

  ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 28 20.59 
  เงินกูยืมจากธนาคาร 15 11.03 
  การระดมทุน 16 11.76 
  กองทุนหมูบาน 25 18.38 
  เงินกูยืมปนผลจากสหกรณ 10   7.35 
5.  
                            ระยะนอยกวา 1 ป 

 
10 

 
 7.35 

  ระยะ 1-3 ปขึ้นไป 31 22.79 
  ระยะ 4-7  ปขึ้นไป 59 43.38 
  ระยะ 8 ปขึ้นไป 36 26.47 
6.  
                             เจาของกิจการคนเดียว 

 
19 

 
13.97 

  บริษัท/หางหุนสวนจํากัด 70 51.47 
  สมาคม/องคกรสาธารณะ 15 11.03 
  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 29 21.32 
  กลุมพัฒนาชุมชน 3   2.21 

 
 
 

   ส
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ตารางที่ 21 แสดงขอมูลกลุมตัวอยางในการสํารวจสภาพปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ  
                สังคม (ตอ) 

   (n=136) 
    

7.  
                             สงเสริมการใชปุยชีวภาพ / เกษตรอินทรีย 

 
14 

 
11.48 

  การเขาถึงสินคาที่ราคาเปนธรรม 13   10.66 
  สงเสริมสุขภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น 54 44.26 
  สรางอาชีพใหผูพิการ /ผูดอยโอกาสในสังคม 17 13.93 
  การใหความรูในส่ือส่ิงพิมพ/Website/การอบรมสัมมนา 25 20.49 
  การทองเที่ยวเพื่อชุมชน 6   4.92 
  การจัดกิจกรรมสันทนาการ 7   5.74 
8.  
                            ประชาชนทั่วไป 

 
73 

 
53.68 

  เด็ก/เยาวชน 12   8.82 
  ผูพิการ/ผูดอยโอกาส 15 11.03 
  ผูหญิง/คนชรา 9   6.62 
  ชุมชน 25 18.38 
 พระภิกษุสงฆ 2  1.47 

 
 จากตารางที่ 21 ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิงมีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 55.15 และรองลงมาคือเพศชายมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 44.85 มีอายุ
ระหวาง 36-40 มากที่สุดอยูที่ 55 คน คิดเปนรอยละ 40.44 รองลงมาอายุระหวาง 31-35 ป อยูที่ 46 คน คิดเปน
รอยละ 33.82 อายุรองลงมา 21-30 ป อยูที่ 21 คน คิดเปนรอยละ 15.44 และกลุมที่จํานวนนอยที่สุดคือคนที่มีอายุ
เกิน 41 ปขึ้นไปอยูที่ 14 คน คิดเปนรอยละ 10.29 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
ถึง 74 คน คิดเปนรอยละ 54.41 รองลงมากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ 27.94 
ถัดไปคือกลุมที่มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย กลุมที่นอยที่สุดคือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.68 
 กลุมตัวอยางใชแหลงเงินทุนในการประกอบกิจการเพื่อสังคมมากที่สุดมาจาก เงินทุนสวนตัวจํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 30.88 รองลงมาคือไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 20.59 กองทุนหมูบาน จํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 18.38 การระดมทุน จํานวน 16 คนคิดเปนรอย
ละ 11.76 และกลุมที่นอยที่สุดไดแก กลุมที่กูยืมจากธนาคาร มีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 11.03 ผูประกอบการ
ทางสังคมยังมีแหลงเงินทุนในการประกอบกิจการ อื่นๆ อีกจํานวน 10 คน ไดแก การรับบริจาค เงินปนผลจาก
สหกรณ คิดเปนรอยละ 7.35 ผูประกอบการทางสังคมจากกลุมตัวอยางที่ประกอบกิจการเพื่อสังคมมากที่สุดมี
ระยะเวลาตั้งแต 4-7 ปขึ้นไปมี มีจํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 43.38 รองลงมาคือมีระยะเวลา 8 ปขึ้นไป  มีจํานวน 
35  คนคิดเปนรอยละ 26.47 ระยะเวลาตั้งแต 1-3 ปขึ้นไป มีจํานวน 31 คนคิดเปนรอยละ 22.79 และกลุมที่นอย
ที่สุดคือ ประกอบกิจการเพื่อสังคมมาแลวนอยกวา 1 ป มีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 7.35 
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 รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมกลุมตัวอยางที่มากที่สุด คือ บริษัท หางหุนสวนจํากัด มีจํานวน 70 คน
คิดเปนรอยละ 51.47 รองลงมาคือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ มีจํานวน 29  คนคิดเปนรอยละ 21.32 เจาของกิจการ
คนเดียวมีจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 13.97 นอยที่สุดคือ สมาคม องคกรสาธารณะมีจํานวน 15 คนคิดเปนรอย
ละ 11.03 และรูปแบบอื่น ไดแก กลุมพัฒนาชุมคน มีจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 2.21  

 เปาหมายหลักของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยของกลุมตัวอยางที่มากที่สุด ไดแก กลุมกิจการที่
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นมีจํานวน  54 คนคิดเปนรอยละ 44.26 รองลงมาไดแก กลุมการให
ความรูในส่ือส่ิงพิมพ Website การอบรมสัมมนามีจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 20.49 กลุมกิจการสรางอาชีพใหผู
พิการ ผูดอยโอกาสในสังคมมีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 13.93 กลุมสงเสริมการใชปุยชีวภาพ เกษตรอินทรีย มี
จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 11.48 กลุมกิจการเขาถึงสินคาที่ราคาเปนธรรมมีจํานวน 13  คนคิดเปนรอยละ 10.66 
การจัดกิจการสันทนาการ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.74 กลุมที่นอยที่สุดคือ กลุม การทองเที่ยวเพื่อชุมชนมี
จํานวน  6 คนคิดเปนรอยละ 4.92  

 ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงกับการเปนผูประกอบการทางสังคม กลุมที่มากที่สุด ไดแก ประชาชน
ทั่วไปมีจํานวน  73 คนคิดเปนรอยละ 53.68 รองลงมาไดแก ชุมชน มีจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 18.38 ผูพิการ
และผูดอยโอกาสมีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 11.03  เด็กและเยาวชนมีจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 8.82 และ
นอยที่สุดคือกลุมผูหญิง/คนชราจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 6.62 กลุมอื่นๆ ไดแก พระภิกษุสงฆ มีจํานวน 2 คนคิด
เปนรอยละ 1.47 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทยที่
เปนกลุมตัวอยางในการสํารวจสภาพปจจุบันถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ
ทางสังคมในประเทศไทย เปนแบบสอบถามแบบ check list โดยสามารถเลือกตอบความคิดเห็นไดมากกวา 1 ขอ ซึ่ง
มีเพียงสองขอเทานั้นที่สามารถเลือกไดเพียงขอเดียว ผูวิจัยไดสรุปโดยแสดงจํานวนคนที่เลือกตอบ รอยละ ลําดับ 
ขอมูลไวในตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการตอรูปแบบการจัดการความรูของ 
                ผูประกอบการทางสังคม โดยแสดงคารอยละ  

(n =136) 
   

1.  
การเรียนรูโดยการปฎิบัติ (Action learning) 115 84.56 
การวเิคราะหความผิดพลาดจากงานที่ทํา (Analyzing  mistakes) 100 73.53 
การระดมสมองในการทํางาน (Brainstorming) 108 79.41 
การพัฒนาระบบพี่เล้ียง  (Coaching / mentoring) 106 77.94 
การหมุนเวียนการทํางาน (Rotating  jobs) 72 52.94 
การพัฒนาการทํางานเชิงโครงการ  (Project  base) 121 88.97 
การทํางานเปนทีม  (Team  working) 123 90.44 
การจัดทําแฟมผลงาน  (Portfolios) 60 44.12 
การทําสัญญาการเรียนรู  (Learning  contracts) 74 54.41 
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ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการตอรูปแบบการจัดการความรูของ 
                ผูประกอบการทางสังคม โดยแสดงคารอยละ (ตอ) 

(n =136) 
   

การสรางวิสัยทศันการเรียนรู (Visioning) 98 72.06 
การมีที่ปรึกษาภายนอก (Incubation consultants) 83 61.03 
การสรางเครือขายการทํางาน (Networking) 119 87.50 
2.  
จัดทําคูมือการทํางาน (Manual) 60 44.12 
จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู(Seminar) 107 78.68 
จัดอบรมศูนยบมเพาะ (Incubation System) 102 75.00 
เขารับปรึกษาปญหาของผูประกอบการทางสังคมกับผูเช่ียวชาญ (Clinic consultants) 90 66.18 
เรียนรูจากการปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) 100 73.53 
เรียนรูจากการถอดบทเรียน (Lesson and learnt) 88 64.71 
จัดทําคลังความรู (Knowledge asset) 70 51.47 
ศึกษาจากกรณีศึกษา (Case base) 105 77.21 
เรื่องเลาที่ประสบความสําเร็จ (Story telling) 91 66.91 
จัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise booklet) 83 61.03 
การแบงปนความรู (Knowledge sharing) 106 77.94 
จัดทํารายงานประจําป (Annual report) 66 48.53 
3.  
การแบงกลุมทําโครงการ (Project base) 117 86.03 
การประชุมอยางไมเปนทางการ (Informal meeting) 87 63.97 
การเสวนา (Dialogues) 95 69.85 
การสังเกตุอยางมีสวนรวม (Participation Observation) 86 63.24 
การฝกอบรมโดยการทํางาน (On the job training) 82 60.29 
ระบบพี่เล้ียง (Coaching/Mentoring) 102 75.00 
การประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) 83 61.03 
การแลกเปล่ียนแนวทางการทํางาน (Best practice) 114 83.82 
การทบทวนกอนการปฎิบัติ (Before Action Reviews BAR)  88 64.71 
การทบทวนหลังการปฎิบัติ (After Action Reviews AAR) 80 58.82 
การศึกษาในพื้นที่ (Field visit) 119 87.50 
การทบทวนขอแนะนําของลูกคา (Customer feedback) 76 55.88 
4.  
การสนทนาเพื่อการสรางสรรค และแลกเปล่ียนทัศนคติ 118 86.76 
มีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน 119 87.50 
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ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันตอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โดย 
                แสดงคารอยละ (ตอ) 

(n =136) 
   

ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการความรู 122 89.71 
รวมกันใชแบงปนทรัพยากร ความคิด 90 66.18 
5. /Website  
Microsoft Sharepoint 100 73.53 
Google Drive 117 86.03 
Facebook 107 78.68 
Youtube 97 71.32 
Myspace 71 52.21 
6.  ( ) 
มีความรูความเขาใจ 45 33.09 
ไมมีความรูความเขาใจ 89 65.44 
7.  
ชวยใหประหยัดตนทุนและลดคาใชจาย 96 70.59 
ชวยแกปญหาและลดระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 73 53.68 
กิจการมีการพัฒนาศักยภาพเสมอและทุกคนมีความกระตือลือลนในการหาความรู 90 66.18 
8.  
ระบบเวียนงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบ 90 66.18 
ประชุม ระดมความคิด กอนการปฎิบัติงาน 104 76.47 
ถอดบทเรียนจากความผิดพลาดในการทํางาน 91 66.91 
นําความรูของผูอื่นมาเชื่อมโยงความคิดของตน 108 79.41 
9.  
การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน 127 93.38 
การสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต 114 83.82 
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ 80 58.82 
 
 จากขอมูลที่ทําการสํารวจกลุมผูประกอบการทางสังคมแสดงความคิดเห็นในเรื่ององคประกอบของการ
จัดการความรู โดยใหความคิดเห็นดังที่แสดงเปนคารอยละโดยสรุปเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ของผูประกอบการทางสังคม  
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ตารางที่  23 แสดงสรุปขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
   

   
กิจกรรมใดที่จัด
ขึ้นเพื่อใหเกิด
ชุมชนนักปฎิบัติ
ในผูประกอบการ
ทางสังคม 

มีการเรียนรูโดยการปฎิบัติ  
การวิเคราะหความผิดพลาด
จากงานที่ทํา การระดมสมอง
ในการทํางาน การพัฒนา
ระบบพี่เล้ียง  การหมุนเวียน
การทํางาน การพัฒนาการ
ทํางานเชิงโครงการ การทํางาน
เปนทีม  การจัดทําแฟม
ผลงาน  การทําสัญญาการ
เรียนรูการสรางวสัิยทัศนการ
เรียนรู การมีที่ปรึกษา
ภายนอก และ การสราง
เครือขายการทํางาน  

ผูประกอบการทางสังคมใหขอมูลในการพัฒนารูปแบบ ได
ใหความคิดเห็นเรื่อง การทํางานเปนทีม คิดเปนรอยละ 
90.44 การพัฒนาการทํางานเชิงโครงการ คิดเปนรอยละ 
88.97 การสรางเครือขายการทํางาน คิดเปนรอยละ 87.5 
การเรียนรูโดยการปฎิบัติ  คิดเปนรอยละ 84.56 การ
ระดมสมองในการทํางาน  คิดเปนรอยละ 79.41 การ
พัฒนาระบบพี่เล้ียง คิดเปนรอยละ 77.94 การวิเคราะห
ความผิดพลาดจากงานที่ทํา คิดเปนรอยละ 73.53 การ
สรางวิสัยทัศนการเรียนรู คิดเปนรอยละ 72.06 การมีที่
ปรึกษาภายนอก คิดเปนรอยละ 61.03 การทําสัญญาการ
เรียนรู  คิดเปนรอยละ 54.41 การหมุนเวียนการทํางาน 
คิดเปนรอยละ 52.94 และ การจัดทําแฟมผลงาน คิดเปน
รอยละ 44.12 

กิจกรรมใดที่จัด
ขึ้นเพื่อใหเกิด
กระบวนการ
เรียนรูของ
ผูประกอบการ
ทางสังคมใน
ประเทศไทย 

จัดทําคูมือการทาํงาน จัดเวที
แลกเปล่ียนความรู จัดอบรม
ศูนยบมเพาะ เขารับปรึกษา
ปญหาของผูประกอบการทาง
สังคมกับผูเชี่ยวชาญ เรียนรู
จากการปฎิบัติที่เปนเลิศ 
เรียนรูจากการถอดบทเรียน 
จัดทําคลังความรู ศึกษาจาก
กรณีศึกษา เรื่องเลาที่ประสบ
ความสําเร็จ ทําเนียบ
ผูเชี่ยวชาญ การแบงปน
ความรู รายงานประจําป  

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นเรื่องกิจกรรมที่จัดเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
ดังนี้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู คิดเปนรอยละ 78.68 การ
แบ งป นความรู  คิดเป นรอยละ 77.94 ศึกษาจาก
กรณีศึกษา คิดเปนรอยละ 77.21 จัดอบรมศูนยบมเพาะ 
คิดเปนรอยละ 75.00 เรียนรูจากการปฎิบัติที่เปนเลิศ คิด
เปนรอยละ 73.53 เรื่องเลาที่ประสบความสําเร็จ คิดเปน
รอยละ 66.91 เขารับปรึกษาปญหาของผูประกอบการทาง
สังคมกับผูเช่ียวชาญ คิดเปนรอยละ 66.18 เรียนรูจากการ
ถอดบทเรียน คิดเปนรอยละ 64.71 จัดทําทําเนียบ
ผูเช่ียวชาญ คิดเปนรอยละ 61.03จัดทําคลังความรู คิด
เปนรอยละ51.47 จัดทํารายงานประจําป คิดเปนรอยละ 
48.53 และ จัดทําคูมือการทํางาน คิดเปนรอยละ 44.12 

รูปแบบการสราง
ความรูของ
ผูประกอบการ
ทางสังคมใน
ประเทศไทยควร
ประกอบไปดวย
กิจกรรมใดบาง 

การแบงกลุมทําโครงการ  
การประชุมอยางไมเปน
ทางการ การเสวนา การสังเกตุ
อยางมีสวนรวม  
การฝกอบรมโดยการทํางาน  
ระบบพี่เล้ียง การประชุมเชิง
ปฎิบัติการ การแลกเปล่ียน 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นเรื่องรูปแบบการสรางความรูควรประกอบไปดวย
กิจกรรมดังตอไปน้ีการศึกษาในพื้นที่คิดเปนรอยละ 87.50 
การแบงกลุมทําโครงการ คิดเปนรอยละ 86.03 การ
แลกเปล่ียนแนวทางการทํางาน คิดเปนรอยละ 83.82 
ระบบพี่เล้ียง คิดเปนรอยละ 75.00 การเสวนา คิดเปน
รอยละ 69.85 การทบทวนกอนการปฎิบัติ คิดเปนรอยละ  
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ตารางที่  23 แสดงสรุปขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม (ตอ) 
 

   
 แนวทางการทํางาน การ

ทบทวนกอนการปฎิบัติ  
การทบทวนหลังการปฎิบัติ 
การศึกษาในพื้นที่ การทบทวน
ขอแนะนําของลูกคา 

64.71 การประชุมอยางไมเปนทางการ คิดเปนรอยละ 
63.97 การสังเกตุอยางมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 63.24 
การประชุมเชิงปฎิบัติการ คิดเปนรอยละ 61.03 การ
ฝกอบรมโดยการทํางาน คิดเปนรอยละ 60.29 การ
ทบทวนหลังการปฎิบัติ คิดเปนรอยละ 58.82 และการ
ทบทวนขอแนะนําของลูกคา คิดเปนรอยละ 55.88 

เงื่อนไขของ
รูปแบบการ
จัดการความรูของ
ผูประกอบการ
ทางสังคมใน
ประเทศไทยที่
ยั่งยืนควรมี
ลักษณะใด 

การสนทนาเพื่อการสรางสรรค 
และแลกเปล่ียนทัศนคติ 
มีจุดมุงหมายในการเรียนรู
รวมกันผูบริหารให
ความสําคัญกับการจัดการ
ความรูรวมกันใชแบงปน
ทรัพยากร ความคิด 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ เกี่ยวกับเงื่อนไขของรูปแบบการจัดการความรู
อันดับแรก ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการ
ความรู ความคิดคิดเปนรอยละ 89.71 มีจุดมุงหมายใน
การเรียนรูรวมกัน ความคิดคิดเปนรอยละ87.50 การ
สนทนาเพื่อการสรางสรรค และแลกเปล่ียนทัศนคติ 
ความคิดคิดเปนรอยละ 86.76 และรวมกันใชแบงปน
ทรัพยากร ความคิดคิดเปนรอยละ 66.18 

โปรแกรม/
Website ออน
ไลดที่ทานเคยใช
แบงปนความรู 

Microsoft Sharepoint 
Google Drive 
Facebook 
Youtube 
Myspace 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ ในการใชโปรแกรมในการแบงปนความรูใน
กิจการไดแก Google Drive คิดเปนรอยละ 86.03 
Facebook คิดเปนรอยละ 78.68 Microsoft Sharepoint 
คิดเปนรอยละ 73.53 และ Myspace คิดเปนรอยละ 
52.21 

ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการความรู
หรือไม (เลือกขอ
เดียว) 

มีความรูความเขาใจและ 
ไมมีความรูความเขาใจ 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 65.44 และมี
ความรูความเขาใจจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 33.09 

การจัดการความรู
มีความสําคัญกับ
กิจการเพื่อสังคม
อยางไร 

ชวยใหประหยัดตนทุนและลด
คาใชจาย ชวยแกปญหาและ
ลดระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการ กิจการมกีารพัฒนา
ศักยภาพเสมอและทุกคนมี
ความกระตือลือลนในการหา
ความรู 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการความรู 
ชวยใหประหยัดตนทุนและลดคาใชจายคิดเปนรอยละ 
70.59 กิจการมีการพัฒนาศักยภาพเสมอและทุกคนมี
ความกระตือลือลนในการหาความรู คิดเปนรอยละ 66.18 
และ ชวยแกปญหาและลดระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
คิดเปนรอยละ 53.68 
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ตารางที่  23 แสดงสรุปขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม (ตอ) 
 

   
วิธีการแลกเปล่ียน
ความรูใดในการ
ประกอบกิจการ
เพื่อสังคม 

ระบบเวียนงาน และแบง
หนาที่รับผิดชอบ 
ประชุม ระดมความคิด กอน
การปฎิบัติงาน 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ เกี่ยวกับวิธีการแลกเปล่ียนความรู นําความรู
ของผูอื่นมาเชื่อมโยงความคิดของตนคิดเปนรอยละ 79.41 

 ถอดบทเรียนจากความ
ผิดพลาดในการทํางาน 
นําความรูของผูอื่นมาเชื่อมโยง
ความคิดของตน 

ประชุม ระดมความคิด กอนการปฎิบัติงานคิดเปนรอยละ 
76.47 ถอดบทเรียนจากความผิดพลาดในการทํางานคิด
เปนรอยละ 66.91 และระบบเวียนงาน และแบงหนาที่
รับผิดชอบคิดเปนรอยละ 66.18 

มีความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตอไปนี้ 

การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
การสืบคนขอมูลบน
อินเตอรเน็ต 
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ตางๆ 

ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางไดใหความ
คิดเห็นดังนี้ เกี่ยวกับทักษะการใชเทคโนโลยี การใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 93.38 การสืบคน
ขอมูลบนอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 83.82 การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ คิดเปนรอยละ 58.82 

 
 2  (Development: D1) 

    ผูวิจัยไดนําองคประกอบกระบวนการจาก แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเห็นของผูประกอบการในขั้นที่ 1 
นํามาเพื่อสรางรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม ในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของแนวคิดของคีฟฟ 
Keeves (1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ นั่นก็คือ ผูวิจัยจะสรางรูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนผัง (Schematic 
Models) ผสมผสานดวยรูปแบบเชิงภาษาและใชแนวคิดของบราวนและโมเบิรก Brown & Moberg (1980) โดยมี
องคประกอบหลักไดแก สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสราง (Structure) 
กระบวนการจัดการ (Management process) ประกอบกับการศึกษาสังเคราะหงานวิจัย ศึกษาเอกสารและขอมูล
ระดับพื้นที่เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบการจัดการความรูเพื่อผูประกอบการทางสังคม โดยผูวิจัยใชชื่อวา VACSIN 
โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 1. การสรางพฤติกรรมจิตอาสา (V=Volunteering Behavior Capacity) 2. เจตคติในการ
แบงปนความรู 2. (A=Attitude of Sharing Knowledge) 3. กระบวนจัดการความรู (C=Cycle of knowledge) 
ไดแก การสรางความรู (Create) การจัดเก็บความรู (Storing) การแบงปนความรู (Distribution) และ การใชความรู 
(Utilization) 4. กิจการเพื่ อสั งคม (S=Social enterprise) 5. นวัตกรรมสั งคม (I=Innovation) 6. เครือข าย
ผูประกอบการทางสังคม (N=Networking) 
  จากการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความตองการของรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ
สังคมพบวา ผูประกอบการทางสังคมที่เริ่มทํากิจการเพื่อสังคมมีพฤติกรรมของจิตอาสา และ การตระหนักในการให
ความชวยเหลือผูอื่นเปนทุนเดิม สอดคลองกับคํากลาวของ 
 

การมีจิตอาสาท่ีจะเริ่มชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทนเปนลักษณะนิสัยของคนไทยมานาน
แลวเพียงแตในปจจุบันประเทศเรามีการเอาทุนวัตถุมาครอบมาจนเกินไปทําใหบางคนเริ่มเห็นแตประโยชนสวน
ตน (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2557) 
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    แตรูปแบบการจัดการความรูที่เปนระบบน้ันผูประกอบการสวนมากยังไมไดใหความสนใจเพราะถือ
วาเปนเรื่องที่ไกลตัวและยังไมมีความจําเปน แตในการทําการสํารวจเบ้ืองตนพบวาผูประกอบการทางสังคมหลังจาก
ที่ผูวิจัยไดสังเกตุแบบไมมีสวนรวมในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมมีกระบวนการบริหารเครือขายความรู
โดยจําแนกเปนประเด็น ดังน้ี 
 
  1.  
     1.1  (V=Volunteering Behavior) 
           ผูประกอบการทางสังคมมีการรวมกลุมกอตัวของเครือขายเพื่อแบงปนความรูในรูแบบการ
ประชุมอยางไมเปนทางการ การระดมสมอง เพื่อขับเคล่ือนชวยเหลือ หรือผลักดันเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่เปนปญหาใน
ขณะนั้น โดยที่เครือขายแตละคนมีงานประจําและหนาที่อื่นที่ตองรับผิดชอบเต็มเวลา แตอาสาที่จะมาทําหนาที่การ
รวมตัวของอาสาสมัคร นั้นไมไดหวังผลตอบแทนอื่นใดนอกจากการมาแบงปนความรู การรวมกันเฉพาะกิจนั้นเปน
เรื่องที่ผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และตองกันผลักดันใหเรื่องที่เกิดขึ้น ประสบความสําเร็จ โดย
การรวมกลุมดังกลาว ทุกคนจะเอาความรู ความสามารถมาชวยเหลือกันคนละไมคนละมือ ดังคํากลาวของ
อาสาสมัครไววา 
 

ปรกติพ่ีทํางานท่ีสถานทูตไมไดเก่ียวกับการปลูกผักอินทรียเลย แตท่ีบานเร่ิมมีคนปวยโดยไมรู
สาเหตุ เลยเริ่มสนใจท่ีเขาเครือขายของผูประกอบการทางสังคม เพราะเริ่มหันมาทําเกษตรอินททรียและอยาก
แบงปนใหเพ่ือนในกลุมรูถึงประโยชน (อาสาสมัครเกษตรอินทรีย, 2557) 

 
  พฤติกรรมจิตอาสาในผูประกอบการสังคมเปรียบเสมือนกระบวนการแบงปนความรูที่จะทําใหคนอื่น
สนใจในกิจกรรมของตนแตผูที่มีจิตอาสาตองมีทรรศนคติที่ตองการแบงปนความรูอื่นๆ ใหบุคคลอื่นดวยเชนกัน 
  1.2  (A=Attitude of Sharing Knowledge) 
       ผูประกอบการทางสังคมเนื่องจากจะมีพฤติกรรมจิตอาสาที่จะชวยผูอื่นแลว ในกระบวนการ
แบงปนความรูที่เปนความรูฝงในออกมาเปนรูปแบบความรูที่เปดเผย ผูประกอบการตองมีเจตคติในการแบงปน
ความรูดวยเชนกัน ในเครือขายผูประกอบการทางสังคมมีทั้งผูประกอบการที่นําภูมิปญญาชาวบาน แนวคิดกิจการ
เพื่อสังคมจากตางประเทศ ซึ่งในแตละคนก็มีแนวทางในการปฎิบัติที่แตกตางกัน ดังนั้นหากทุกคนมีเจตคติที่อยาก
แบงปนความรูใหผูอื่นในนําไปใชจึงถือเปนองคประกอบหนึ่งของรูปแบบได ดังคํากลาวของผูประกอบการทางสังคม
ไดกลาวไววา 
 

จริงๆ ความรูในตัวของกลุมเครือขายของกิจการเพ่ือสังคมมีหลากหลายแนวความคิด แตทุกคนท่ี
เจอมาลวนตองการแบงปนความรู ประสบการณใหเพ่ือในกลุมรูและเขาใจปญหาท้ังสิ้น แตบางทีพูดออกไปแลว
ก็ลืม กลุมคนท่ีไดความรูจึงเปนเฉพาะกลุมเล็กๆ เทานั้น ยังไมไดสรางการตระหนักรูในหมูมาก (สุปญญา 
ภูมินทร, 2557) 

  
  ปญหาของการจัดการความรูและความตองการของกลุมเครือขายผูประกอบการทางสังคมจึงมีความ
ตองการรูปแบบที่สามารถนําไปใชไดจริง ตรงจุด และใหผลในระยาว ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องการจัดการความรู และ
จากแบบสอบถามที่ตอบรับกลับมาจากกลุมตัวอยาง ยังมีกลุมผูประกอบการทางสังคมอีกมากที่ยังไมเขาใจเรื่องการ
จัดการความรู จากการจัดการกิจกรรมตางๆ ของเครือขายผูประกอบการทางสังคมผานหนวยงานภาครัฐหรือในกลุม
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อาสาสมัคร มหาวิทยลัยเองก็ตาม ยังเปนการจัดแบบไมเปนองครวมกลาวคือตางคนตางจัดการตามความสามารถ
ของตน แลวมีผูที่เขารวมการอบรมการจัดการความรูในกลุมเล็กๆ เทานั้น  
  1.3  (C=Cycle of knowledge) 
        ผูวิจัยที่ศึกษาปรากฎการณในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม และจากการสังเกตุอยาง
ไมมีสวนรวม พบวาผูประกอบการทางสังคมมีกระบวนการจัดการความรูเปนวงกลม กลาวคือ การเริ่มตนจากการ
สรางความรู โดยศึกษาจากตนแบบกิจการเพื่อสังคมที่เปนตัวอยาง วิเคราะหแนวคิดและหลักปฎิบัติ กิจการเพื่อ
สังคมในยุคกอนยังไมมีแบบแผนที่ชัดเจนหลายกิจการปรับเปล่ียนมาจาก วิสหกิจชุมชน การรวมตัวของชุมชนหา
รายได โดยความรูสวนใหญจะมาจากภูมิปญหาชาวบานที่ไมมีการจัดเก็บไวเปนหมวดหมู แตจะเปนการบอกเลาปาก
ตอปาก 
    1.3.1 การสรางความรู บทบาทของเครือขายผูประกอบการทางสังคมตองสรางแรงจูงใจ ใหนํา 
ความรูที่ฝงในตนเปดเผยออกมาเปนความรูที่คนทั่วไปสามารถทําความเขาใจและนําไปใชได การสรางความรูจึงมา
จากการเปดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู การใหความเห็น ในปจจุบันบทบาทของผูประกอบการทางสังคม 
ที่ดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมเปนเวลานาน ไดรวมกับกิจการเพื่อสังคมที่เปน กลุมสงเสริมเสนทางทองเที่ยวเพื่อกิจการ
เพื่อสังคมจัด ทริบการทองเที่ยวเชิงชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจที่ไมไดเปนผูประกอบการทางสังคมเขาใจถึง
ความเปนมา หลักปฎิบัติ อุปสรรค และ แนวทางแกปญหาเรื่องกิจการเพื่อสังคมผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ซึ่งผูวิจัยได ทดสอบดวยการเดินทางตามเสนทางกิจการเพื่อสังคมดวยตนเอง พบวา กิจการเพื่อสังคมบางที
มีภูมิปญญาและองคความรูมากมายแตไมมีการเก็บรวบรวมเปนหมวดหมู และนําออกมาใชจริง ตามคํากลาวของผู
ประกอบกิจการเพื่อสังคมวา 
 

การจัดเสนทางการทองแนวที่ใชพ้ืนที่ของชุมชนเปนทางเปดโอกาสใหชุมชนมีรายได และบาง
กิจกรรมของชุมชน เปนธุรกิจท่ีสนับสนุนคนในหมูบาน แตไมไดเรียกวากิจการเพ่ือสังคม แตวัตถุประสงค
หลักคือเพ่ือหารายไดใหสังคม หรือ ชุมชนของตนเอง (สมปอง บุญคํา, 2557) 

  
  1.3.2 การจัดเก็บความรู จากการสํารวจ สัมภาษณ และการสังเกตุอยางไมมีสวนรวม จะเห็นไดวา 
เครือขายผูประกอบการทางสังคม มีความตองการที่จะแลกเปล่ียนความรูในกลุมแตขาดยังขาดความรู การจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ ที่ผูอื่นสามารถสืบคน และนําไปใชได เครือขายของผูประกอบการทางสังคมจึงไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชไดแก การประมวลความรู ผานการเขียนบทความและเผยแพรผานทางชองทาง Social 
media เปนตน ตามคํากลาวของผูประกอบกิจการเพื่อสังคมวา 
 

การเลาเร่ืองผานตัวหนังสือในหนา facebook ของตัวเอง มีเครือขายที่เปนผูประกอบการทาง
สังคมเขามาสนับสนุนความคิด บางก็ใหความเห็นเพ่ิมเติมทําใหความคิดเราไมตัน บางเรื่องคิดไมออก แตมี
กลุมเครือขายชวยกันคิด เสนอแนวทาง  (สุรพันธ สิทฑธร, 2557) 

 
   1.3.3 การแบงปนความรู เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงความรูระหวางความรูฝงในตน และ ความรู
ที่เปดเผย โดยใชกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู เครือขายกิจการเพื่อสังคม ที่ผานมาเครือขายผูประกอบการทางสังคม มี
การรวมกลุมเฉพาะกิจ ในกรณีที่ตองระดมสมองวางแผนในการทําเรื่องเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเชน การลงทุนในการสราง แลนดมารคใหมริมแมน้ําเจาพระยา โดยจะมีการเวรคืนที่ดินบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยา รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร ซึ่งเปนโครงการทางภาครัฐที่ไมมีการทํา ประชามติ กลุม สถาปนิคอาสา ได
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เขามามีสวนในการเคลื่อนไหว ใหรัฐบาล เปดเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและชี้แจงผลกระทบใน
ทุกดานใหประชาชนรับรู เปนตน 
 

ทาง กทม มีมติที่จะสราง แลนดมารคใหมริมแมน้ําเจาพระยา โดยใชงบประมาณในการลงทุนที่
สูงมากหากเปรียบเทียบกับการพัฒนาระยะทาง 14 กิโลเมตร ในฐานะสถาปนิคอาสา ผมคิดวา ในกลุมส
ถาปนิค มีความเห็นคลายๆ กันวาระยะทาง 14 กิโลเมตร ควรจะทําอะไรไดประโยชน มากกวาเพียงการ
สรางพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ (ธีติพร  ศึกษารินรอง, 2557) 

 
  1.3.4 การใชความรู ความรูที่ถูกจัดเก็บไว แตไมมีการนําเอาออกมาใช มีผลจากการขาดความเขาใจ
เรื่องความสําคัญของขอมูล แหลงขอมูลอาจจะอยูในรูปแบบหนังสือที่อยูในหองสมุดไมมีการนําเอาออกมาใช จาก
การสังเกตุอยางมีสวนรวมในการเขาเรียนหลักสูตรทดลองการเปนผูประกอบการทางสังคม พบวา อุปสรรคหลายๆ 
อยางในการนําความรูที่เปนทฤษฎีออกมาใชเปนเรื่องที่เขาใจยาก ยกตัวอยางเชน การ ทําความเขาใจเรื่องการเปน
ผูประกอบการเพื่อสังคม คือบุคคลที่มี ลักษณะอยางไร กลุม ดีไซเนอรกราฟฟคอาสา ไดทําแผนปายประชาสัมพันธ
และเผยแพรใน Social media หรือการสรางการตูนแอนนิเมช่ัน ความเปนมาของการเปนผูประกอบการทางสังคม 
ประชาสัมพันธ ใน Youtube 
  4.  (S=Social enterprise)  
     แนวคิดเรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไมใชเปนเรื่องใหมเพียงแตยังไมมีใครหยิบยกขึ้นมา
กลาวถึง ปรากฎการณเรื่องแนวคิดการเปนผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย เริ่มตนมาจาก พื้นที่ทรงงานดอย
ตุงของสมเด็จยา ที่ทรงพลิกพื้น พื้นที่หางไกลบนดอยที่ชาวบานปลูกฝนเปนหลัก กลับพื้นขึ้นมาเปนพื้นที่ที่ทํา
เกษตร เชน การปลูกกาแฟยี่หอดอยดุงที่ ขยายฐานการตลาดเปนรานกาแฟชั้นในรวมถึงผลิตภัณฑ ถั่วแมคคาเดเมีย 
ในปจจุบันมีกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นมากมายในหลายสาขา โดยผูประกอบการทางสังคมที่มุงที่จะแกปญหา ดวยการ
นํานวัตกรรมทางสังคม เขามาแกไขปญหาเชิงโครงสราง และสรางผลตอบแทนกลับคืนสังคม โดยใชวิธีการทางธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
  5.  (I=Innovation) 
      จากการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร และการสังเกตุอยางมีสวนรวมจะเห็นไดวา ผูประกอบการ
ทางสังคมที่มีบทบาทในเวทีโลกหรือแมผูประกอบการในประเทศไทย ทุกคนจะมีวิธีคิดที่แตกตางจากคนทั่วไป การ
กลาลุกขึ้นมาทําส่ิงใหม โดยมีความมุงมั่นอยางแรงกลาในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ตัวอยางเชน การใชเทคโนโล
ยี่ที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมเกษตรอินทรีย ไดแก ระบบนํ้าหยดเพื่อการประหยัดน้ํา ระบบการจัดการน้ํา สารปรับปรุง
ดินเปรียว โมเดลการจัดการเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมดานพลังงาน
ทดแทน พลังงานสะอาดในระดับชุมชน การจัดการเพื่อผูดอยโอกาสและคนพิการ คนยากจน ในราคาที่เหมาะสมและ
มีการคาที่เปนธรรม โมเดลการประกอบอาชีพสําหรับบานที่สูงอายุและคนพิการ ระบบสนับสนุนการจัดการการเงิน
ชุมชน ซึ่งนวัตกรรมเพื่อสังคมเหลาน้ี ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการทางสังคมที่มีจิตอาสา 
 6.  (N=Networking) 
          จากการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร และการสังเกตุอยางมีสวนรวมจะเห็นไดวา รูปแบบการกอ
ตัวของเครือขายการจัดการความรูของผูประกอบกิจการเพื่อสังคมมี 3 ประเภทคือ เครือขายธรรมชาติ เครือขายจาก
ภาคประชาชน และเครือขายที่ผสมผสานระหวางเครือขายธรรมชาติและเครือขายภาคประชาชน โดยเครือขาย
ธรรมชาติคือ เครือขายที่เกิดจากกลุมจิตอาสาที่ตองการชวยผูอื่น โดยจะอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยูแลวไดแก 
ความสัมพันธในกลุมเพื่อนและองคกรที่ไมหวังผลกําไร รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูประกอบการทางสังคมได
พบปะกันและสรางเครือขาย และเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ที่สนใจเขารวมเครือขาย เปนเครือขายที่ไมเปน
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ทางการ เปนเครือขายเฉพาะการที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง เปนเครือขายทางสังคมที่ไมมีกฎ 
ระเบียบขอตกลงเปนทางการ เครือขายประเภทท่ี 2 เครือขายที่เกิดจากภาคประชาชน รวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือ 
กระจายความรู โดยประสานกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยลัยที่มีการเรียนการสอนเรื่องผูประกอบการทางสังคม 
ภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือในเรื่องทุนสนับสนุนผูประกอบการทางสังคมรุนใหม เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทบานปู เปนตน เครือขายผูประกอบการทางสังคมในปจจุบันมีการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ
โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกอใหเกิดการจัดตั้งเครือขายโดยการกําหนด กิจกรรม ซึ่งในปจจุบัน กิจการเพื่อสังคมที่
เปนที่นิยม ในการนัดพบเครือขาย เรียกวา Co-working space ซึ่งเปนกิจการเพื่อสังคมที่สรางใหเกิด ชุมชนการ
เรียนรู (Community knowledge sharing) โดยจะมีการจัดกิจการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีการ
บริหารจัดการดังนี้ 
  6.1 ดานวิชาการและกิจกรรมสงเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึ่งหลักสูตรผูประกอบการทางสังคมมี
การเปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แตไมมีหลักสูตรที่นําการปฎิบัติมาใชจริงให
สอดคลองกับความตองการของเครือขายอยางแทจริง ผูประกอบการทางสังคมยังขาดที่ประกอบกิจการเพ่ือสังคมยัง
ไมเขาใจถึงจุดประสงคที่แทจริง การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การรางหลักสูตร การใหความรูในเชิงวิชาการ 
และการผลิตส่ือ สําหรับความรูความเขาใจในกิจการเพื่อสังคมจึงมีความจําเปน 
  6.2 ดานบุคคลกร ผูประกอบการทางสังคมในปจจุบันผันตัวมาจากผูที่ทํากิจการ SME หรือ 
ประกอบวิสหกิจชุมชน และผูที่เปนผูประกอบการรายเดียวดังนั้นจะเห็นไดวา การบริหารบุคคลกรในกิจการเพื่อ
สังคมจึงเปนเรื่องทาทายที่จะทําใหพนักงานยังคงอยูในกิจการที่ ไมไดคํานึงถึงรายไดและผลกําไรเปนหลัก 
ผูประกอบการทางสังคมสวนใหญไมไดมีประสบการณตรงทางดานบริหาร 
  6.3 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน กิจการเพื่อสังคมยังเปนเรื่องที่มีการ
สนับสนุนจากภาครัฐนอยหากเปรียบเทียบกับการใหความสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในตางประเทศ ภาครัฐยังไมได
เห็นความสําคัญของการลงทุนในกิจการที่มุงลดผลกระทบตอสังคม ส่ิงแวดลอม เนื่องจากตัวชี้วัดความสําเร็จในดาน
สังคมและส่ิงแวดลอมยังไมชัด 
  2.  2  
          ผูวิจัยไดพัฒนาคูมือในการอบรมเพ่ือใชทดลองกลุมตัวอยางโดยมีขั้นการการจัดการความรูเพื่อ
สรางทักษะในการจัดการความรูดังตอไปนี้ 
          2.1  (Data Information) เปนการรวบรวม จัดเก็บ สืบคน ประมวลผล และ 
แสดงผล แนวคิด วิธีการ วัตถุประสงค และการลดผลกระทบสังคมและส่ิงแวดลอมในรูปแบบเว็บไซตบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต การทําแฟมผลงาน คูมือการพัฒนา รายงานประจําป ที่มีชองทางใหผูประกอบการสามารถเขาถึง 
คนหา ตลอดจนสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยมีขอมูลที่ เช่ือมโยงไปยังแหลงเรียนรูตางๆ 
หลากหลายรูปแบบ เชน บทความ เรื่องเลากรณีที่ประสบความสําเร็จ ขาว รูปภาพ วีดีทัศน งานวิจัย ปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ของผูประกอบการทางสังคม ที่สามารถคนหาและนํามาใชได 
   2.2  (Group Learning) เปนการกําหนดวิธีการในการสรางแรงจูงใจ กฎเกณฑ
เบื้องตนเพื่อใหผูประกอบการทางสังคมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ และ
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ มีพฤติกรรมในการสรางความรูผานกระบวนการสรางความรู เพื่อใหกลุมเรียนรูทุกคนมี
ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีการกําหนดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหสมาชิกในกลุมได
สนทนาและอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม 
  2.3  (Instruments) ไดแก กลุมเสวนา ระบบพี่เล้ียง 
การลงพื้นที่จริง การแบงกลุมทําโครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีอภิปราย การจัดทําคูมือ การเขียน blog 
เปนตน เครื่องมือที่ทําใหสมาชิกมีสวนรวมหรือกระตุนจูงใจใหมีสวนรวมในการถายทอดความคิด ความรูและ
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ประสบการณที่ตนเองมีอยูอยางเปดเผยจริงใจ ดวยวัตถุประสงคที่จะทําใหสมาชิกในกลุมเกิดกระบวนการเรียนรู 
ดวยความมั่นใจวาความรูและประสบการณที่ถายทอดออกไปนั้นจะเกิดประโยชนตอสมาชิกในกลุมเรียนรู กิจกรรม
ของชุมชนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยปจจัยหลายประการ เชน การหยุดรับฟงความคิดเห็นคนอื่น การรักษา
กฎเกณฑเบื้องตนในการแบงปนประสบการณ ไมชักจูงใหเกิดการแบงแยก เชน การนําเรื่องการเมือง หรือ เรื่อง
ความเชื่อของศาสนาเขามาเกี่ยวของ การเชื่อมันและใหความไววางใจ การทํางานเปนทีม การพัฒนาทักษะศักยภาพ
ของเครื่องมือ สามารถทําไดอยางตอเนื่อง สามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะไมตรงกับ
การวางแผน ประสบการณบนสภาวะการเปล่ียนแปลงนี้จะทําใหผูประกอบการสามารถนําความรูที่มีในตน ออกมาใช
แกปญหาไดดวย 
  2.4  (Technology) เปนเครืองมือที่ทํ าให
ผูประกอบการทางสังคมสามารถคนหา แหลงความรูใหม การขอความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การกระจาย
ความรู การติดตอส่ือสาร การเช่ือมตอกิจกรรม ซึ่งสามารถดําเนินการไปไดอยางฉับไว แกไขขอบกพรอง ไดในทุก
เวลาและสถานที่ ในขอจํากัดที่มีสัญญาณอินเทอรเนต 
  ผูวิจัยไดใชทฤษฎีเซคิเกลียวความรูของ โนนากะ ในการวัดทักษะในการจัดการความรู โดยทําการ
ประเมินผูเขารวมทดลองกอนและหลังการอบรม โดยสรางเปนแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
   1   
   ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและการกําหนดทิศทางการจัดการเรียนรูของผูประกอบการทาง
สังคม โดยผูวิจัยทําตัวเปนผูประสานงานในการสัมมนา (Facilitator) แจงเปาหมายวัตถุประสงคขั้นตอนของการ
จัดการความรู ขั้นตอนการดําเนินสัมมนา กฎเกณฑเบ้ืองตน และแนวทางการปฏิบัติ เชน การเขารวมกิจกรรมตาม
รูปแบบทั้งหมด 4 ครั้ง การนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม การประเมินกอนและเขาสัมมนา และการลงไปศึกษาดูงาน
ในกิจการเพื่อสังคมตามที่กลุมมีการตกลง จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ แบงกลุมเปน 5 กลุม กลุมละ 4-5 คน รวมทั้งส้ิน 
22 คน โดยใหสมาชิกทุกคนมายืนลอมเปนวงกลมและนับเลข 1-5 โดยเลขชุดเดียวกันจะไดอยูกลุมเดียวกัน วิธีการนี้
จะชวยใหความรูของผูประกอบทางสังคมกระจายออกไปทุกกลุม หลังจากนั้นใหทุกกลุมแตงตั้งหัวหนากลุม แบง
หนาที่ของแตละคนในกลุม กําหนดพันธกิจ และตั้งช่ือกลุม และทํากิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อละลายพฤติกรรม
สมาชิกในกลุม 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางผูเขารวมอบรม วิทยากรผูบรรยาย และ
ผูเชี่ยวชาญกิจการเพื่อสังคม นําสมาชิกทุกคนเขาสูประเด็น การสรางกลยุทธกิจการเพื่อสังคมดวยแผนธุรกิจเพื่อ
สังคม แผนธุรกิจดังกลาวพัฒนามาจากการทําแผนธุรกิจทั่วไป แตปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของธุรกิจ ดานการมีชีวิต
ที่ดีขึ้น การคาแบบเปนธรรม การสนับสนุนงานใหผูพิการหรือดอยโอกาสในสังคม เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของ
กิจการเพื่อสังคมจะไมไดรวมความม่ังค่ังของผูประกอบการและผูถือหุน และจะใหความสําคัญประกอบกิจการที่
ยั่งยืน สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปประเด็น และแนวทางการสรางชุมชนการเรียนรูผาน
การทําแผนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในระหวางการเขาสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูเพื่อผูประกอบการทางสังคม นําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสรางรูปแบบนวัตกรรมการจัดการ โดย
เนนการสนทนาและอภิปรายของสมาชิก โดยมีวิทยากรเปนผูเริ่มตนเสวนาและเปนพี่เล้ียง โดยมีผูวิจัยเปนผูสังเกตุ
การณ และบันทึกกิจกรรม 
   2   
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู เขาถึงแหลงขอมูล สมาชิกกลุม
สํารวจปญหาการทํางานกําหนดภาระงานกล่ันกรองนําเสนอเสนอนวัตกรรมการจัดการจากผูประกอบการทางสังคม
ที่เปนเลิศ นําเสนอนวัตกรรมการจัดการความรูในกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จและแลกเปล่ียนความรู 
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น และประสบการณผานเครือขายผูประกอบการทางสังคม 
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  ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ความรูที่ไดวิเคราะหและนําขอคนพบไปใชใหเกิด
ประโยชนเลือกวิธีการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลจากกลุมและประสบการณในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคม ศึกษา
ขอมูลจากฐานทรัพยากร คลังขอมูลที่ จัดหมวดหมูไวในระบบ สนทนาและแลกเปล่ียน ความรู ประสบการณ เรียนรู 
ภายในกลุม เกิดการสรางกระบวนการเรียนรู สรุปองค ความรู ตัวอยางการจัดการที่เปนเลิศ จากคลังขอมูลและแบบ
บันทึกกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุมไดศึกษาและแลกเปล่ียนความรู 
   3   
  ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนดําเนินงานสรางรูปแบบการเรียนรูของผูประกอบการ 
ทางสังคมวางแผน เขียนผังการดําเนินงาน (Flow Chart) แกไข ปรับปรุง แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมประชุม หารือ 
แกไข แลกเปล่ืยนความรู เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาและเขียนแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
เพื่อใหไดรางแผนธุรกิจเพื่อสังคม 
  ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดการความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนรู สมาชิก
กลุมตองเลือกกิจการเพื่อสังคมตัวอยางที่จะไปทําการศึกษา แนวทาง กระบวนการ ปญหาและอุปสรรค มีปรับปรุง 
แกไขในแผนพัฒนาธุรกิจ แลวพรอมนําเสนอ 
   4   
  ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอผลงานรูปแบบ สมาชิกเสนอผลการแผนธุรกิจเพื่อสังคม สมาชิกในกลุม
รวมกันอภิปราย และนําขอเสนอไปปรับปรุง และแกไขแผนธุรกิจเพื่อสังคมจนแลวเสร็จสมบูรณ 
  ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผล ผูประกอบการจะถูกประเมินดวย 1. แบบทดสอบความรูในเรื่อง
การจัดการความรู 2. แบบประเมินทักษะการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมของกลุมทดลอง 3. ความพึง
พอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม 
  ผูวิจัยไดนําเสนอขอแนะนําของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรางรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ
สังคม เปรียบเทียบกอนและหลัง สําหรับใชในกลุมทดลองตอไปดังแสดงในรายละเอียดตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 แสดงเปรียบเทียบระหวางราง รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมและความคิดเห็น 
   ของผูเชี่ยวชาญ 
 

   
1. ความเหมาะสมของรูปแบบใน
ดานองคประกอบ 

องคประกอบของรูปแบบ 
1.คลังขอมูลของ
ผูประกอบการทางสังคม 
2.แบงกลุมปฎิบัติงานสราง
กําหนดกลยุทธกิจการเพื่อ
สังคมดวยการเรียนรู 
3.เครื่องมือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

เพิ่มเติมองคประกอบของรูปแบบโดยใช
การพัฒนรูปแบบชอง คีฟฟ (Keeves, 1998)
เปนรูปแบบเชิงขอความ (Semantic model) 
โดยไดรูปแบบชื่อ แวคซีน (VACSIN Model) 
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1. การสรางพฤติกรรม
จิตอาสา (V=Volunteering Behavior 
Capacity) 2. เจตคติในการแบงปนความรู 2. 
(A=Attitude of Sharing Knowledge)  
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ตารางที่ 24 แสดงเปรียบเทียบระหวางราง รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมและความคิดเห็น 
   ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

   
 4.เทคโนโลยีที่สนับสนุน

การทํางานรวมกัน 
3. กระบวนจัดการความรู (C=Cycle of 
knowledge) ไดแก การสรางความรู (Create) 
การจัดเก็บความรู (Storing) การแบงปนความรู 
(Distribution) และ การใชความรู (Utilization) 
4. กิจการเพื่อสังคม (S=Social enterprise) 5. 
นวัตกรรมสังคม (I=Innovation) 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบใน
ดานขั้นตอนการแลกเปล่ียน
เรียนรู 

1.ขั้นตอนการวางแผนและ
กําหนดทิศทางการเรียนรู 
2.หัวหนากลุมมีการนํา
สมาชิกเขาสูประเด็นการ
จัดการความรูเหมาะสม3.
คนปญหาหรือกําหนด
ภารกิจของงาน 
4.การจัดเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหสังเคราะหขอมูล
และนําผลจากขอมูลที่
คนพบไปใช 
5.วางแผนดําเนินงานการ
สรางนวัตกรรมการจัดการ
ความรู 

เพิ่มกระบวนการสรางความรูเปน 8 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและการกําหนดทิศ
ทางการจัดการเรยีนรูของผูประกอบการทาง
สังคมขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
ระหวางผูเขารวมอบรม วิทยากรผูบรรยาย และ
ผูเชี่ยวชาญกิจการเพื่อสังคมขั้นตอนที่ 3 
วิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู 
เขาถึงแหลงขอมูล 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ความรูที่
ไดวิเคราะหและนําขอคนพบไปใชใหเกิด
ประโยชน 
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนดําเนินงานสราง
รูปแบบการเรียนรูของผูประกอบการทางสังคม 
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดการ
ความรูที่ไดจากกระบวนการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอผลงานรูปแบบการจัดการ
ความรูของผูประกอบการทางสังคม 
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผล  

3.กระบวนการสรางทักษะในการ
จัดการความรู 

ระยะที่ 1 ปฏิสัมพันธทาง
สังคม  
ระยะที่ 2 การปรับเปล่ียน
สูภายนอก 
ระยะที่ 3 การผสมผสาน 
ระยะที่ 4 การปรับเปล่ียน
สูภายใน 
 

นําขั้นตอนปฎิสัมพันธวงจรเกลียวความรู (SEIC 
Model) ทั้ง 4 ระยะ มาปรับเปน 4 ดาน มา
ประยุกตรวมกับกระบวนการจัดการความรูทั้ง 
8 ขั้น โดยใชระยะเวลาหางจากกันอยางละ 1 
อาทิตย เพื่อใหกลุมการเรียนรู สามารถ
แลกเปล่ียนความรูกัน 1 ปฏิสัมพันธทางสังคม 
2 การปรับเปล่ียนสูภายนอกดานที่ 3 การ
ปรับเปล่ียนสูภายใน 4 การผสมผสาน 
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  จากตารางที่ 24 ไดรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่มีชื่อวา รูปแบบแวคซีน 
(VACSIN Model) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1. การสรางพฤติกรรมจิตอาสา (V=Volunteering Behavior Capacity) 
2. เจตคติในการแบงปนความรู 2. (A=Attitude of Sharing Knowledge) 3. กระบวนจัดการความรู (C=Cycle of 
knowledge) ไดแก การสรางความรู (Create) การจัดเก็บความรู (Storing) การแบงปนความรู (Distribution) และ 
การใชความรู (Utilization) 4. กิจการเพื่อสังคม (S=Social enterprise) 5. นวัตกรรมสังคม (I=Innovation) และ 6. 
เครือขายผูประกอบการทางสังคม (N=Networking) 
   เงื่อนไขของการใช  รูปแบบแวคซีน (VACSIN Model) จําเปนจะตองมีความเช่ือมโยงของ
องคประกอบการสรางการจัดการความรูในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และเปนองครวม (Holistic) 
เพราะการจัดการความรูเปนพลวัตเกิดจากการะบวนการจัดการความรู โดยจะตองมีส่ิงสนับสนุน ไดแก 1.ภาคี
เครือขายผูประกอบการทางสังคมทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยลัย 2. แหลงขอมูลกิจการเพื่อสังคมไดแก
ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมจาก สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (สบร.) และ 3. ชุมชนการเรียนรู  
   รูปแบบวัคซีน (VACSIN Model) ที่ในไปใชตองมีหลักการตอบสนอง 1.กระตุนการใชรูปเบบ 2.การ
แลกเปล่ียนเรียนรูในกลุม และ 3. การลงมือปฎิบัติ เงื่อนไขการนํา รูปแบบแวคซีน (VACSIN Model)ไปใชตองมี
รูปแบบการดําเนินงาน 1.การจัดเวทีเสวนา 2.การจัดอบรม และ 3.การประชุมเชิงปฎิบัติงาน และสิ่งที่สงเสริมการ
จัดการเรียนรูไดแก 1.การแบงปนความรู 2.การคิดสรางสรรค และ 3.การจัดระเบียบขอมูล โดยหลักการของ รูป
แบบแวคซีน (VACSIN Model) นําไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู บนฐานความรูการมีสวนรวม ตาม
วัตถุประสงคของรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความรู และความรูในเรื่องการจัดการความรู ของ
ผูประกอบการทางสังคมความสามารถในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 12 
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แผนภูมิที่ 12 รูปแบบการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของ กิจการเพื่อสังคมการศึกษาเชิงประจักษในบริบท 
    ของประเทศไทย (VACSIN Model)  
 

 (N=Networking) 

 (I=Social Innovation) 

 (S=Social enterprise) 

   (C=Cycle of knowledge)  
       1. การสรางความรู (Create)  
       2. การจัดเก็บความรู (Storing)  
       3. การแบงปนความรู (Distribution) 
       4. การใชความรู (Utilization) 

 (A=Attitude of Sharing) 

 (V=Volunteering Behavior) 

: เพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดการ
ความรูของกจิการเพื่อสังคมในประเทศไทย  
บนฐานความรูการมีสวนรวมของเครือขาย 

: เพื่อพัฒนาทกัษะการจัดการ
ความรู และความรูในเรื่องการจัดการความรู 

ของผูประกอบการทางสังคม 

 
VACSIN Model 

 
1.ภาคีเครือขาย 
2.แหลงขอมูลกิจการเพ่ือสังคม 
3.ชุมชนการเรียนรู 

 
1.กระตุนการใชรูปแบบ 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
3.การลงมือปฎิบัติ 

 
1.การจัดเวทีเสวนา 
2.การจัดอบรม 
3.การประชุมเชิงปฎิบัติงาน 

 
1.การแบงปนความรู 
2.การคิดสรางสรรค 
3.การจัดระเบียบขอมูล 

  
1.ปฏิสัมพันธทางสังคม  
2. การปรับเปล่ียนสูภายนอก  
3. การผสมผสาน  
4. การปรับเปล่ียนสูภายใน 

V 

A 

C 

S 

I 

N 

 
1. คลังขอมูลของกิจการเพ่ือสังคม  
2. การเรียนรูเปนกลุม  
3. เคร่ืองมือจัดการเรียนรู  
4. เทคโนโลยี่ในการจัดการเรียนรู  
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  3.  (VACSIN 
Model) ตรวจสอบความถูกเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดของผลการประเมิน
ดังตอนี้ 
 
ตารางที่ 25 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ 
   สังคม (VACSIN Model)  
            (n=5) 

  (VACSIN Model) 
 

X  S.D.  
1.  4.47 .437  
 การกําหนดองคประกอบของรปูแบบมีควาเหมาะสมครอบคลุม
ความตองการตามรูปแบบการจดัการความรูของกิจการเพ่ือสังคม  

 
4.80 

 
.538 

 
มากที่สุด 

 องคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธ
สอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน 

 
4.21 

 
.467 

 
มาก 

2.  4.46 .418  
 หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรม 

 
4.30 

 
.548 

 
มาก 

 วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถงึส่ิงที่มุงหวัง
ใหเกิดขึ้นกับชุมชน 

 
4.80 

 
.447 

 
มากที่สุด 

 หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลอง 4.80 .447 มากที่สุด 
3  4.26 .829  
 กระบวนจดัการความรูมีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและ
สอดคลองตอเน่ืองกัน 

 
4.40 

 
.894 

 
มาก 

 ขั้นตอนการจดัการความรูมีความเหมาะสมสามารถทําใหการ
จัดการความรูบรรลุผลตามวัตถปุระสงค 

 
4.20 

 
.837 

 
มาก 

 ขั้นตอนการจดัการความรูมีความสอดคลองกบัหลักการและ
วัตถุประสงค 

 
4.20 

 
.837 

 
มาก 

4  4.38 .467  
 ปจจัยทีเ่อื้อตอการจดัการความรูของผูประกอบการทางสังคมมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและวัตถปุระสงค 

 
4.32 

 
.437 

 
มาก 

 ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการความรุของผูประกอบการทางสังคม 

 
4.20 

 
.457 

 
มาก 

  4.26 .427  
 
  จากตารางที่ 25 การรับรองรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม (VACSIN Model) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน มีความเห็นตอรูปแบบในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ มีคาเฉล่ีย 4.47 รองลงมาไดแกองคประกอบเชิง
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หลักการและวัตถุประสงคมีคาเฉล่ีย 4.46 องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช มีคาเฉล่ีย 4.38 และขอที่มี
คาเฉล่ียต่ําสุดคือ องคประกอบเชิงกระบวนการ มีคาเฉล่ีย 4.26 ตามลําดับ 
  

 3  (Research: R2) 
  3.1  
      ขั้นตอนการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 1) จัดอบรมการจัดการความรูของผูประกอบการทาง
สังคม 2) การประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู และ 3) การสะทอนการเรียนรูหลังจากการอบรม
หลังจากการจัดสัมมนาเพื่อเชื่อโยงเครือขาย 
  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม (VACSIN Model) ที่ไดจากการ
ปรับปรุงแกไขขั้นตอนที่ 2 ไปใชกับกลุมทดลองจํานวนทั้งส้ิน 22 คน และประเมินทักษะในการจัดการความรูทั้ง 4 
ดาน ทดสอบความรูเรื่องการจัดการความรู กอนและหลังการอบรม หลังจากการอบรมวิจัยไดสอบถามความพึงพอใจ
ของผูประกอบการทางสังคม การอบรมไดจัดขึ้นในชวงเดือน มกราคม – กุมพาพันธ พ.ศ. 2558 กอนเริ่มการอบรม
ผูวิจัยทดสอบความรูเรื่องการจัดการความรูโดยใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 
 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความรูในเรื่องการจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอมรม  
                     (n=22) 

 n  X  S.D. df  t Sig 
กอนอบรม 22 15 11.51 1.93 21 0.034 .000 
หลังอบรม 22 15 19.81 1.12 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
   จากตารางที่ 26 พบวา เปรียบเทียบความรูเรื่องการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม
ผูเขารวมการอบรมมีคะแนนเฉล่ียกอนการอบรม 11.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.93 และคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรม 19.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) พบวา
เรื่องการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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ตารางที่ 27  แสดงทักษะในการจัดการความรูเปรียบเทียบกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดาน 
   ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization)  

(n=22) 
   

   S.D.  S.D. 
1. ถายทอดความรูประสบการณที่ตนมีนั้นกับผูอื่น 2.57 1.79 3.60 1.30 
2. มีการประชุม ระดมสมองในการทํางาน 2.83 0.95 3.03 1.09 
3. แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาฉันทมติ กอนลงมือปฏิบัติงานเสมอ 3.13 0.81 4.33 1.29 
4. พูดคุย เสวนา หาขอมูลในการทําจากผูอื่น 2.70 0.98 3.47 1.30 
5. ใหความชวยเหลือ ผูอื่น สอนงานทํางานอยางใกลชิด 1.97 1.12 3.40 1.30 
6. สังเกตพฤติกรรมการทํางานที่ดีของผูอื่นเพื่อเปนแบบอยาง 2.60 1.13 3.30 1.28 
7.ทํางานเปนทีมได สามารรวมกันทํางานกับผูอื่นเพื่อจุดประสงคหลัก 2.70 0.65 3.20 1.18 
8.ทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงานตางความสามารถได 2.60 0.95 3.40 1.22 
9.เรียนรู ปรับปรุง ผานการสอนงานใหผูอื่น 2.13 1.16 3.37 1.18 
10.สอบถามความรู ความคิด ทรรศคติ จากผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 2.97 0.89 3.20 1.29 
11.เชื่อมโยงความรูของผูรูทานอื่นเขากับความคิดของตน 3.03 0.86 4.23 1.10 
12.มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอื่นในการทํางาน 2.33 0.94 4.20 1.12 
13.รวมกันแลกเปล่ียนแนวทาง ความคิด กับผูอื่น 2.30 1.34 3.17 1.20 
14.สังเกตส่ิงที่ตนทําและศึกษาทักษะของผูอื่นในการแกปญหา 2.83 1.17 3.23 1.35 
15.แบงปนความพันธกิจและเปาหมายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติใหผูอื่น 3.27 0.86 3.40 1.19 
16.รวมกันแกไขงานกับเพื่อนรวมงานและขอนําแนะนา มาปรับปรุง 2.67 1.15 3.20 1.32 
17.อธิบายแนวคิดของตนดวยภาษาที่เขาใจงายใหผูอื่น 2.37 1.52 3.40 1.30 
18.แบงปนขอผิดพลาดใหผูอื่นรับรู แลวชวยกันแกไข 2.80 0.99 3.37 1.37 
19.แบงปนประสบการณการทํางานของตนใหผูอื่นรับรู 2.73 1.04 4.10 1.12 
20.การสังเกตุและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก 3.07 0.74 4.60 1.35 
21.นําความรูที่ไดมาสรางกระบวนการทางความคิดในรูปแบบชัดเจน 2.73 1.55 4.43 1.33 
22.อธิบายส่ิงที่รู ประสบการณ ออกมาในรูปแบบของรายงาน  2.83 1.28 3.53 1.22 

 2.68 0.27 4.07 0.86 
  
   จากตารางที่ 27 แสดงทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมดานปฏิสัมพันธทาง
สังคม หลังเขารวมการอมรม เฉล่ียอยูในระดับที่ 4.07 ซึ่งแสดงวามีปฎิสัมพันธทางสังคมในระดับมาก เพื่อพิจารณา
รายขอและเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา การสังเกตุและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอกมีคาเฉล่ีย 4.60 
มากที่ สุด และรองลงมา นําความรูที่ ไดมาสรางกระบวนการทางความคิดในรูปแบบชัดเจนมีคาเฉล่ีย 4.43 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาฉันทมติ กอนลงมือปฏิบัติงานเสมอมีคาเฉล่ีย 4.33 เช่ือมโยงความรูของผูรูทานอื่นเขา
กับความคิดของตนมีคาเฉล่ีย 4.23 มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอ่ืนในการทํางานมีคาเฉล่ีย 4.20 แบงปน
ประสบการณการทํางานของตนใหผูอื่นรับรูมีคาเฉล่ีย 4.10 ถายทอดความรูประสบการณที่ตนมีนั้นกับผูอื่นมี
คาเฉลี่ย 3.60 อธิบายส่ิงที่รู ประสบการณ ออกมาในรูปแบบของรายงานมีคาเฉล่ีย 3.53 พูดคุย เสวนา หาขอมูลใน
การทําจากผูอื่นมีคาเฉล่ีย 3.47 ใหความชวยเหลือ ผูอื่น สอนงานทํางานอยางใกลชิดมีคาเฉล่ีย 3.40 ทํางานรวมกัน

   ส
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กับเพื่อนรวมงานตางความสามารถไดมีคาเฉล่ีย 3.40 แบงปนความพันธกิจและเปาหมายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติให
ผูอื่นมีคาเฉล่ีย 3.40 อธิบายแนวคิดของตนดวยภาษาที่เขาใจงายใหผูอื่นมีคาเฉล่ีย 3.40 เรียนรู ปรับปรุง ผานการ
สอนงานใหผูอื่นมีคาเฉล่ีย 3.37 แบงปนขอผิดพลาดใหผูอื่นรับรู แลวชวยกันแกไขมีคาเฉล่ีย 3.37 สังเกตพฤติกรรม
การทํางานที่ดีของผูอื่นเพื่อเปนแบบอยางมีคาเฉล่ีย 3.30 สังเกตส่ิงที่ตนทําและศึกษาทักษะของผูอื่นในการ
แกปญหามีคาเฉล่ีย 3.23 ทํางานเปนทีมได สามารรวมกันทํางานกับผูอื่นเพื่อจุดประสงคหลักมีคาเฉล่ีย 3.20 
สอบถามความรู ความคิด ทรรศคติ จากผูเช่ียวชาญเฉพาะทางมีคาเฉล่ีย 3.2 รวมกันแกไขงานกับเพื่อนรวมงานและ
ขอนําแนะนํา มาปรับปรุงมีคาเฉล่ีย 3.20 รวมกันแลกเปล่ียนแนวทาง ความคิด กับผูอื่นมีคาเฉล่ีย 3.17 มีการ
ประชุม ระดมสมองในการทํางานมีคาเฉล่ีย 3.03 นอยที่สุด ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 28  แสดงทักษะในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดานปฏิสัมพันธทาง
   สังคม (Socialization) ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
                     (n=22) 

 n  S.D. df  t Sig 
กอนเขารวมทดลอง 22 2.68 0.27 21  0.488 .000 
หลังเขารวมทดลอง 22 4.07 0.86 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 28 พบวาทักษะในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรม 
ดานปฏิสัมพันธทางสังคมผูเขารวมการอบรมมีคะแนนเฉล่ียกอนการอบรม 2.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 และ
คะแนนเฉล่ียหลังการอบรม 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 เมื่อใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกันพบวาทักษะ
ในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 
 
ตารางที่ 29 แสดงทักษะในการจัดการความรูดานการปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization) เปรียบเทียบกอนเขา 
  รวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรม 
                     (n=22) 

   

   S.D.  S.D. 
23.บูรณาการความรูเดิมและนําความรูใหมออกมาเปน บันทึก  2.83 1.26 3.80 1.27 
24.สังเคราะห ประเมิน ทบทวนองคความรูใหมออกมาเปนลายลักษณอักษร 2.80 0.96 4.13 1.24 
25.นําขอมูล แนวคิด ความรู บทเรียน ประสบการณ ที่มีมาบันทึก 2.70 1.08 3.97 1.42 
26.ประมวลความรูที่มีอยูในตัวใหเปนความรูที่ชัดแจง เปนลายลักษณอักษร 2.87 1.35 3.77 1.10 
27.ใหผูอื่นไดแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 3.10 0.88 3.20 1.21 
28.รับฟง นําความรูกลับไปทบทวน แกไขขอบกพรองใหม 2.93 1.14 3.47 1.25 
29.สังเคราะหความรูที่มีอยูเดิม 2.70 0.91 3.43 1.27 
30.สะทอนความรูเดิมที่เปนนัยอยางมีความหมาย เพื่อสราง องคความรูใหม  2.47 1.25 3.17 1.17 
31.พิสูจนความถูกตองของแนวคิดจากผูเช่ียวชาญ 2.63 1.32 3.40 1.35 

 2.53 0.75 3.94 0.89 
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  จากตารางที่ 29 แสดงทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมดานการปรับเปล่ียนสู
ภายนอกหลังเขารวมการอมรม เฉล่ียอยูในระดับที่ 3.94 ซึ่งแสดงวามี การปรับเปล่ียนสูภายนอกอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอและเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา การสังเคราะห ประเมิน ทบทวนองคความรูใหม
ออกมาเปนลายลักษณอักษรมีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาการนําขอมูล แนวคิด ความรู บทเรียน ประสบการณ ที่มีมา
บันทึกมีคาเฉล่ีย 3.97 บูรณาการความรูเดิมและนําความรูใหมออกมาเปน บันทึก ลายลักษณอักษรมีคาเฉล่ีย 3.80 
ประมวลความรูที่มีอยูในตัวใหเปนความรูที่ชัดแจง เปนลายลักษณอักษรมีคาเฉล่ีย 3.77 รับฟง นําความรูกลับไป
ทบทวน แกไขขอบกพรองใหมมีคาเฉล่ีย 3.47 สังเคราะหความรูที่มีอยูเดิมมีคาเฉลี่ย 3.43 พิสูจนความถูกตองของ
แนวคิดจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉล่ีย 3.40 ใหผูอื่นไดแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมีคาเฉล่ีย 3.20 และ
สะทอนความรูเดิมที่เปนนัยอยางมีความหมาย เพื่อสราง องคความรูใหม แนวคิดที่ชัดเจนและจัดระบบแนวคิดเขา
ไปสูระบบความรูมีคาเฉล่ีย 3.17 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 30  แสดงทักษะในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดานการปรับเปล่ียนสู 
   ภายนอก (Externalization) ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
                     (n=22) 

 n  S.D. df t Sig 
กอนเขารวมทดลอง 22 2.53 0.75 21 0.058 .000 
หลังเขารวมทดลอง 22 2.94 0.89 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 30 พบวาทักษะในการจัดการความรูกอนและหลังอบรมดานการปรับเปล่ียนสูภายนอก 
ผูเขารวมการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม 2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และคะแนนเฉล่ียหลังการอบรม 
2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) พบวาทักษะใน
การจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
ตารางที่ 31  แสดงทักษะในการจัดการความรูเปรียบเทียบกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดานการ 
    ผสมผสาน (Combination) 
                     (n=22) 

   

 (Combination)  S.D.  S.D. 

32.เรียนรู แสวงหาความรูผานเครือขาย  2.27 1.43 3.37 1.47 
33.จัดเก็บความรูใหเปนหมวดหมู ตั้งชื่อกลุมความรูใหชัดเจน 2.93 0.74 3.57 1.40 
34.จัดทําระบบคลังขอมูล ปรับปรุงและทําใหทันสมัยอยูลอดเวลา 2.97 1.29 3.30 1.41 
35.หาและเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ มาจัดเก็บเปนของตนเอง 2.93 1.04 3.13 1.19 
36.สรางตนแบบ แผนงาน นําแนวคิดออกมาทํา ใหจับตองได 2.67 1.26 3.10 1.26 
37.รวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ออกมาจัดเก็บเปนหมู 2.27 1.33 2.90 1.18 
38.เชื่อมตอและเผยแพรขาวสารขอมูลผานระบบเครือขาย 3.27 0.94 3.47 1.35 

 2.98 0.99 4.01 1.02 
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  จากตารางที่ 31 แสดงทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมดานการผสมผสาน 
หลังเขารวมการอมรม เฉล่ียอยูในระดับที่ 4.01 ซึ่งแสดงวามี การผสมผสานทักษะในการจัดการความรูอยูในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณารายขอจากมากไปหานอยพบวา การจัดเก็บความรูใหเปนหมวดหมู ตั้งชื่อกลุมความรูใหชัดเจนมี
คาเฉล่ีย 3.57 การเชื่อมตอและเผยแพรขาวสารขอมูลผานระบบเครือขายมีคาเฉล่ีย 3.47 สนับสนุนใหมีการจัดเก็บ
ความคิดของแตละบุคคลที่สวนกลางมีคาเฉล่ีย 3.40 เรียนรู แสวงหาความรูผานเครือขายมีคาเฉล่ีย 3.37 จัดทํา
ระบบคลังขอมูล ปรับปรุงและทําใหทันสมัยอยูลอดเวลามีคาเฉล่ีย 3.30 จดหรือบันทึกเทปการสนทนาระหวาง
บุคคลมีคาเฉล่ีย 3.20 หาและเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ มาจัดเก็บเปนของตนเองมีคาเฉล่ีย 3.13 สรางตนแบบ 
แผนงาน นําแนวคิดออกมาทํา ใหจับตองไดมีคาเฉล่ีย 3.10 เปดเผยแนวคิดที่จัดเก็บไวใหผูอื่นไดรับรูคาเฉล่ีย 3.00 
และรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ออกมาจัดเก็บเปนหมวดหมูมีคาเฉล่ีย 2.90 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 32  แสดงทักษะในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดานการผสมผสาน  
 (Combination) ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
                     (n=22) 

 n  S.D. df  t Sig 
กอนเขารวมทดลอง 22 2.98 0.99 21 0.057 .000 
หลังเขารวมทดลอง 22 3.01 1.02 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 32 พบวาทักษะในการจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอบรมดานการผสมผสาน 
ผูเขารวมการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม 2.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และคะแนนเฉล่ียหลังการอบรม 
3.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 เมื่อใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) พบวาทักษะใน
การจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
ตารางที่  33  แสดงทักษะในการจัดการความรูเปรียบเทียบกอนการอบรมและหลังการอบรมดานการปรับเปล่ียนสู 
                  ภายใน (Internalization) 
                     (n=22) 

   

 (Internalization)  S.D.  S.D. 

42.ประยุกตใชความรู จัดการดึงความรูไปใชงานไดจริง 3.00 1.17 3.53 1.13 
43.สรางงานเปนของตนเองไดจากคลังความรูที่มี 2.53 1.00 2.70 1.39 
44.นําความรูที่มีอยูในตน ผนวกกับความรูแตละบุคคลในทีม สรางองค
ความรูใหม จัดหมวดหมู และแบงปน 

2.40 1.24 3.60 1.32 

45.คนพบแนวทางใหมไดเองจากคลังความรู 2.07 1.23 3.10 1.26 
46.เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  2.53 1.22 3.27 1.11 
47.ทดลองและแกปญหาอยางเปนระบบ  2.83 1.11 3.43 1.19 
48.ปรับปรุงกระบวนการสรางความรูของตนเองอยางตอเนื่อง 3.03 1.03 3.47 1.27 
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ตารางที่  33  แสดงทักษะในการจัดการความรูเปรียบเทียบกอนการอบรมและหลังการอบรมดานการปรับเปล่ียนสู 
                  ภายใน  (Internalization) (ตอ) 
                     (n=22) 

   

49.สรางความรูที่เปนนัยใหผูอื่นสามารถเขาถึงและเขาใจอยางถูกตอง 2.87 0.93 3.20 1.12 
50.สนับสนุนใหใชความรูที่หามาจากคลังขอมูลในการทํางาน 2.63 1.06 3.30 1.20 
51.สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูและเอื้อตอการแลกเปล่ียนเรียนรู 2.57 1.04 3.63 1.27 
52.เขาใจในความชํานาญของแตละบุคคล 3.10 1.02 3.53 1.30 
53.มีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบได 2.40 1.10 3.73 1.08 
54.แลกเปล่ียนแนวคิดความรูใหมกับผูอื่นดวยการพูดคุยกัน 2.27 1.31 3.67 1.21 
55.วางแผน จัดพิมพบทความ คูมือเอกสาร คลังขอมูล 2.67 1.18 3.60 1.07 
56.หมุนเวียนหนาที่รับผิดชอบ สับเปล่ียนงานกันทํา 2.23 1.29 3.54 1.31 

 2.87 0.98 3.81 1.03 
  
 จากตารางที่ 33 แสดงทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมดานการปรับเปล่ียนสู
ภายใน หลังเขารวมการอมรม เฉล่ียอยูในระดับที่ 3.81 ซึ่งแสดงวามี การปรับเปล่ียนสูภายนอกในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาจากรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย มีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบได มีคาเฉล่ีย 3.73 
แลกเปล่ียนแนวคิดความรูใหมกับผูอื่นดวยการพูดคุยกันมีคาเฉล่ีย 3.67 สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูและเอื้อตอ
การแลกเปล่ียนเรียนรูมีคาเฉล่ีย 3.63 นําความรูที่มีอยูในตน ผนวกกับความรูแตละบุคคลในทีม สรางองคความรู
ใหม จัดหมวดหมู และแบงปน มีคาเฉล่ีย 3.60 วางแผน จัดพิมบทความ คูมือเอกสาร คลังขอมูลที่งายตอการคนมี 
คาเฉล่ีย 3.60 หมุนเวียนหนาที่รับผิดชอบ สับเปลี่ยนงานกันทํา มีคาเฉลี่ย 3.54 ประยุกตใชความรู จัดการดึงความรู
ไปใชงานไดจริง มีคาเฉล่ีย 3.53 เขาใจในความชํานาญของแตละบุคคลมีคาเฉล่ีย 3.53 ปรับปรุงกระบวนการสราง
ความรูของตนเองอยางตอเนื่องมีคาเฉล่ีย 3.47 ทดลองและแกปญหาอยางเปนระบบมีคาเฉล่ีย 3.43 สนับสนุนใหใช
ความรูที่หามาจากคลังขอมูลในการทํางานมีคาเฉล่ีย 3.30 เรียนรูจากการปฏิบัติจริงมีคาเฉล่ีย 3.27 สรางความรูที่
เปนนัยใหผูอื่นสามารถเขาถึงและเขาใจอยางถูกตองมีคาเฉล่ีย 3.20 คนพบแนวทางใหมไดเองจากคนหาขอมูลใน
คลังความรูมีคาเฉล่ีย 3.10 และสรางงานเปนของตนเองไดจากคลังความรูที่มี มีคาเฉล่ีย 2.70 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 34  แสดงทักษะในการจัดการความรูกอนเขารวมการอบรมและหลังเขารวมการอมรมดานการปรับเปล่ียนสู 
                 ภายใน (Internalization) ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
                     (n=22) 

 n  S.D. df t Sig 
กอนเขารวมทดลอง 22 2.87 0.98 21 0.233 .000 
หลังเขารวมทดลอง 22 3.81 1.03 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตารางที่ 34 พบวาทักษะในการจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอบรมดานการ
ปรับเปล่ียนสูภายในผูเขารวมการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม 2.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และ
คะแนนเฉล่ียหลังการอบรม 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 เม่ือใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



157 
 

 
 

dependent) พบวาทักษะในการจัดการความรูกอนการอบรมและหลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 
 
 3.2 

 (VACSIN Model)  
   ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการทางสังคมตอรูปแบบ
การจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมจํานวน 22 คน ดังที่จะแสดงในตารางที่ 35 
 
ตารางที่  35 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม  
                      (n=22) 

  ( )  
   

 ชาย 9 50.00 
 หญิง 13 72.22 

   
 21-30 ป     9 50.00 
 31 – 35 ป 5 27.78 
 36 - 40 ป 6 33.33 
 มากกวา 41 ป ขึ้นไป 2 11.11 

      
 อาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตร ี

1 
13 
8 

5.56 
72.22 
44.44 

 
                 ตั้งแต 1-2 ปขึ้นไป 
                 ตั้งแต 3-5  ปขึ้นไป 
                ตั้งแต 7 ปขึ้นไป 

 
9 
11 
2 

 
50.00 
61.11 
11.11 

 
                 เจาของกิจการคนเดียว   
                 บรษิัท/หางหุนสวนจํากัด 
                 สมาคม/องคกรสาธารณะ 
                 วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 

 
10 
3 
4 
5 

 
55.56 
16.67 
22.22 
27.78 

 
    จากตารางที่ 35 พบวา สภานภาพของผูที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม หลังจากการทดลองในข้ันที่ 3 จํานวนทั้งส้ิน 22 คน เปนเพศหญิงจํานวน 13  
คน คิดเปนรอยละ 72.22 และเพศชายจํานวน  9 คน คิดเปนรอยละ 50 อายุ 21-30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
50 มากที่สุดรองลงมา อายุ 36 - 40 ปจํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อายุ 31 – 35 ป จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 27.78 และอายุ มากกวา 41 ป ขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ตามลําดับมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน  13 คน คิดเปนรอยละ 72.22 มากที่สุด มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปน
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รอยละ 44.44 และ ระดับการศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 
ตามลําดับ ระยะเวลาในการประกอบกิจการเพื่อสังคมตั้งแต 3-5  ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
61.11 รองลงมาตั้งแต 1-2 ปขึ้นไป จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 50 และนอยที่สุดตั้งแต 7 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ  11.11 ตามลําดับ รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมที่เปนเจาของกิจการคนเดียว  จํานวน 10  คน คิด
เปนรอยละ 55.56 รองลงมาเปนบริษัท/หางหุนสวนจํากัด จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 16.67 วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 27.78 และนอยที่สุดไดแก สมาคม/องคกรสาธารณะ จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 22.22 ตามลําดับ 
  
ตารางที่  36  แสดงความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมหลังทดลอง   
                     (n=22) 

 (VACSIN Model)  S.D.  
ภาพรวมของรูปแบบการจัดการความรู     
ความถูกตองเหมาะสม 3.59 0.88 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 3.72 0.81 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 3.75 1.01 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 3.79 1.00 มาก 
ความมีประโยชน 3.91 0.87 มาก 
การนํารูปแบบไปใช 3.62 0.89 มาก 

 3.75 0.78  
1. การสรางพฤติกรรมจิตอาสา (V=Volunteering Behavior)     
ความถูกตองเหมาะสม 3.39 1.239 ปานกลาง 
ความมีประสิทธิภาพ 4.22 0.878 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 3.35 0.534 ปานกลาง 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 4.00 1.029 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 3.30 0.734 ปานกลาง 
ความยั่งยืน 4.28 0.826 มาก 

 4.52 0.562 มาก 
2. เจตคติในการแบงปนความรู (A=Attitude of Sharing)    
ความถูกตองเหมาะสม 4.17 0.985 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 3.41 0.826 ปานกลาง 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 4.32 0.784 มากที่สุด 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 3.22 0.858 ปานกลาง 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.50 0.786 มากที่สุด 
ความยั่งยืน 4.39 0.778 มาก 

 4.43 0.807  
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ตารางที่  36  แสดงความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมหลังทดลอง (ตอ) 
                     (n=22) 

 (VACSIN Model)  S.D.  
3. กระบวนจดัการความรู (C=Cycle of knowledge)    
ความถูกตองเหมาะสม 3.20 0.484 ปานกลาง 
ความมีประสิทธิภาพ 4.17 0.985 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 3.37 0.543 ปานกลาง 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 4.56 0.784 มากที่สุด 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.17 0.985 มาก 
ความยั่งยืน 4.58 0.826 มาก 

    4.29 0.784  
4. กิจการเพือ่สังคม (S=Social enterprise)    
ความถูกตองเหมาะสม 4.28 0.988 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 3.13 0.086 ปานกลาง 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 4.39 0.778 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 3.17 0.985 ปานกลาง 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.28 0.826 มาก 
ความยั่งยืน 4.56 0.784 มากที่สุด 

 4.41 0.846  
5. นวัตกรรมสังคม (I=Innovation)     
ความถูกตองเหมาะสม 4.41 0.958 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.50 0.786 มากที่สุด 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 4.39 0.778 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 4.23 0.985 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 3.38 0.875 ปานกลาง 
ความยั่งยืน 4.17 0.985 มาก 

 4.28 0.826  
6. เครือขายกิจการเพื่อสังคม (N=Networking)    
ความถูกตองเหมาะสม 4.48 0.758 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.51 0.886 มากที่สุด 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 3.22 0.875 ปานกลาง 
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท 4.17 0.325 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 3.49 0.826 มาก 
ความยั่งยืน 4.27 0.985 มาก 

 4.18 0.826  
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ตารางที่  36  แสดงความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมหลังทดลอง (ตอ) 
                                                                  (n=22) 

  S.D.  
1.คลังขอมูล    
การพัฒนาระบบคลังขอมูลเปนประโยชน 3.75 0.94 มาก 
คลังขอมูล ฐานขอมูลมีความจําเปนในการจัดการความรู 3.73 0.93 มาก 
ขอมูลที่มีอยูมีประโยชนในการจัดการความรู 3.32 1.06 ปานกลาง 
การปรับปรงุขอมูลในฐานขอมูล 3.71 1.04 มาก 

 3.64 0.80  
2. กลุมเรียนรู    
การแบงปนขอมูลในกลุมเช่ือมโยงความรู 3.79 0.96 มาก 
กําหนดหนาที่ในกลุมแบงความรับผิดชอบ 3.80 1.01 มาก 
สมาชิกในกลุมมสีวนรวมในการอภิปรายสะทอนบทเรยีน 3.83 0.95 มาก 
เพิ่มทกัษะในการแบงปนความรู 3.33 0.99 ปานกลาง 

 3.75 0.80  
3.เครื่องมอืในการแลกเปล่ียนเรียนรู     
เพิ่มทกัษะในการจัดการความรู 3.59 0.88 มาก 
การสนทนากลุมยอย 3.72 0.81 มาก 
การลงพื้นที่ศึกษากรณีตัวอยาง 3.75 1.01 มาก 
การระดมสมอง 3.79 1.00 มาก 

 3.22 1.06  
4.เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู     
เขาถงึความรูไดเร็วและงาย 3.64 1.02 มาก 
เชื่อมโยงสูภายนอกมีความเหมาะสม 3.87 1.03 มาก 
การตดิตอส่ือสารดวยกระดานเสวนาบนเว็บไซต 3.75 1.01 มาก 
การสืบคนขอมลูไดอยางรวดเรว็ 3.70 1.00 มาก 

 3.80 0.86  
5. ความเหมาะสมของรูปแบบในดานขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู    
ขั้นตอนการวางแผนและกําหนดทิศทางการเรยีนรู 3.86 0.84 มาก 
หัวหนากลุมมกีารนําสมาชิกเขาสูประเด็นการจัดการความรู 3.77 0.92 มาก 
คนปญหาหรือกาํหนดภารกจิของงาน 3.25 0.91 ปานกลาง 
การจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและนําผลไปใช 3.67 0.92 มาก 
วางแผนดําเนินงานการสรางนวัตกรรมการจัดการความรู 3.64 1.04 มาก 

 3.70 0.79  
 
  จากตารางที่  36  พบวา ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม VACSIN 
Model โดยภาพรวมของรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมี
คาเฉล่ีย 3.75 เมื่อพิจารณารายขอ ความมีประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.91 มากท่ีสุดรองลงมาความสัมพันธสอดคลองกัน
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บริบทมีคาเฉล่ีย 3.79 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.75 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 3.72 การนํา
รูปแบบไปใชมีคาเฉล่ีย 3.62 และ ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.59 นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานสรางพฤติกรรมจิตอาสา มีคาเฉล่ีย 4.52 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอ
พบวาความย่ังยืนมีคาเฉล่ีย 4.28 มากที่สุดรองลองมาความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.22 ความสัมพันธสอดคลอง
กันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.00 ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.39 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.35 และ 
ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉลี่ย 3.30นอยที่สุดตามลําดับ 
   ดานเจตคติในการแบงปนความรูมีคาเฉล่ีย 4.43 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอ
พบวาความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.50 มากที่สุดรองลองมาความย่ังยืนมีคาเฉล่ีย 4.39 ความเปนไปได
ในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย  4.32 ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 3.41 และความ   
สัมพันธสอดคลองกันบริบท มีคาเฉล่ีย 3.22 นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานกระบวนจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 4.29 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวา
ความยั่งยืน มีคาเฉล่ีย 4.58 มากที่ สุดรองลองมาความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.56 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย  
3.37 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.20 นอยที่สุดตามลําดับ 
   ดานกิจการเพื่อสังคมมีคาเฉล่ีย 4.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความ
ยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.56 มากที่สุดรองลองมา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.39 ความถูกตองเหมาะสมมี
คาเฉล่ีย 4.28 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.28 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 3.17 และ
ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย3.13 นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานนวัตกรรมสังคมมีคาเฉลี่ย 4.28 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.50 มากที่สุดรองลองมาความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.41 ความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.39 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.23 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคา
และประโยชนมีคาเฉล่ีย3.38 นอยที่สุดตามลําดับ 
   ดานเครือขายกิจการเพื่อสังคมมีคาเฉล่ีย 4.18 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอ
พบวาความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.51 มากท่ีสุดรองลองมาความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.48 ความยั่งยืนมี
คาเฉล่ีย 4.27 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.49 ความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.22นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานคลังขอมูล มีคาเฉล่ีย 3.64 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวา การพัฒนา
ระบบคลังขอมูลเปนประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.75 มากที่สุด รองลงมาคลังขอมูลฐานขอมูลมีความจําเปนในการจัดการ
ความรูมีคาเฉล่ีย3.73 การปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลมีคาเฉล่ีย 3.71 และขอมูลที่มีอยูมีประโยชนในการจัดการ
ความรูมีคาเฉล่ีย3.32 นอยที่สุดตามลําดับ 
   ดานกลุมเรียนรู โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 3.75 เมื่อพิจารณารายขอสมาชิกในกลุมมีสวน
รวมในการอภิปรายสะทอนบทเรียนมีคาเฉล่ีย 3.83 มากที่สุด รองลงมากําหนดหนาที่ในกลุมแบงความรับผิดชอบมี
คาเฉล่ีย 3.80 การแบงปนขอมูลในกลุมเชื่อมโยงความรูมีคาเฉล่ีย 3.79 เพิ่มทักษะในการแบงปนความรูมีคาเฉล่ีย 
3.33 นอยที่สุดตามลําดับ 
   ดานเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 3.22 
เมื่อพิจารณารายขอ การระดมสมองมีคาเฉล่ียมากที่สุด 3.79 รองลงมา การลงพื้นที่ศึกษากรณีตัวอยางมีคาเฉล่ีย 
3.75 การสนทนากลุมยอยมีคาเฉล่ีย 3.72 และเพิ่มทักษะในการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 3.59 นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.80 เพื่อ
พิจารณารายขอ เขาถึงความรูไดเร็วและงายมีคาเฉล่ีย 3.64 มากที่สุดรองลงมาการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วมี
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คาเฉล่ีย 3.70 การติดตอส่ือสารดวยกระดานเสวนาบนเว็บไซตมีคาเฉล่ีย 3.75 และการเชื่อมโยงสูภายนอกมีความ
เหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.87 นอยที่สุดตามลําดับ 
  ดานความเหมาะสมของรูปแบบในดานขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.70 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขั้นตอนการวางแผนและกําหนดทิศทางการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 3.86 
มากที่สุดรองลงมาหัวหนากลุมมีการนําสมาชิกเขาสูประเด็นการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 3.77 การจัดเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลและนําผลไปใชมีคาเฉล่ีย 3.67 วางแผนดําเนินงานการสรางนวัตกรรมการจัดการความรูมี
คาเฉล่ีย3.64 และคนปญหาหรือกําหนดภารกิจของงานมีคาเฉล่ีย 3.25 นอยที่สุดตามลําดับ  
 3.3  VACSIN Model  
      ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม (Focus group discussion) ผูเขารวมการทดลองจํานวน 22 คน ใช
เวลา 2 ชั่วโมงในอภิปราย ตั้งคําถาม เสนอขอมูล และสรุปสาระสําคัญรวมกัน โดยเปดประเด็นกวางวา “มองอนาคต
ความสามารถในการจัดการความรูของผูประกอบการสังคมในประเทศไทย” ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญจากการ
สนทนากลุมดังนี้ ผูเขารวมอบรมมีพื้นฐานการจัดการความรูในแบบที่แตกตางกันซึ่งการนํา VACSIN Model ไปใช
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในหลายมิติทั้งระดับปจเจกภายในกลุม และระหวางความแตกตางหลากหลายของกลุม
หากมีการบริหารจัดการเครือขาย รวมทั้งเกิดการบริหารจัดการกลุมชุมชนนักปฎิบัติ ไดอยางเหมาะสมแลว จะทําให
เปนการพัฒนาการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม และเชื่อมโยงไปถึงภาคีเครือขายการจัดการความรูใน
แตละจังหวัด เกิดการตอยอดจากการนํารองในการนํา VACSIN Model ไปใชจริง หลังจากผูเขารวมอบรมรับฟง
วัตถุประสงคในการอบรมแลว ไดแบงกลุมแยกเปนกลุมยอยจากฐานความรูการเปนผูประกอบการทางสังคม และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนตางๆ สมาชิกกลุมไดสงตัวแทนนําเสนอบทเรียนทั้งจากการเรียนรูชุมชนและจากการ
สานเสวนาผานเรื่องเลาเราพลัง เพื่อแลกเปล่ียนเปล่ียนเรียนรูเปนเวทีสาธารณะของผูเขาอบรมจากเครือขายกิจการ
เพื่อสังคม จากน้ันก็อภิปรายและแลกเปล่ียนทรรศนะกันอยางทั่วไป  
   อาจกลาวไดวา มิติความเปนกลุมเรียนรู ที่จัดการใหเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เมื่อพิจารณาในแงการเปน
วิธีจัดการความรูแลว ก็จะเห็นไดวาเปนวิธีสนับสนุนใหมุงนําเอาทักษะของแตละคนและพลังในความเปนกลุม มา
เปนเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลากหลายมิติโดยการลงไปดูกิจการเพื่อสังคมที่เปนกรณีศึกษาและ
เปดตนเองใหเกิดประสบการณเชิงสัมผัสจากฐานการเรียนรูที่เจาภาพและชุมชนจัดเตรียมไว ดึงศักยภาพอยางบูรณา
การของมนุษยออกมาใชพรอมกันไป 3 ดาน ทั้งความเปนผูกระทําปรากฏการณผานการเขาไปมีสวนรวมและเปน
สวนหน่ึงของเหตุการณ ความเปนผูสังเกตการณและเรียนรู และความเปนเหตุการณและส่ิงที่ถูกสังเกตเพื่อเรียนรู
ขณะเดียวกัน ก็เปนกลไกในการวิพากษ สรางความรูและสรางบทสรุปใหออกมาในภาพรวมดวยการปฏิสัมพันธกัน
บนประเด็นรวมจากหลายจุดยืนและหลายทรรศนะของกลุม (Cross-Communities Integrated Learning) สกัด
ความรูใหปรากฏความเปนสวนรวม พรอมกับสะทอนเปนความรูจําเพาะตนตอยอดขึ้นจากประสบการณของแตละ
คน ไดกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งมิติจุลภาคและมหภาคไดพอสมควร  
  กระบวนการอบรมซึ่งจัดองคประกอบการจัดการความรูใหมีบทเรียนและการนําเสนอทรรศนะตอ
อนาคตการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ทั้งของสังคมและระดับประเทศทั้งจากภาคประชาชนและจากกลุม
ผูประกอบการทางสังคมบนประเด็นความหลากหลายจากหลายกิจการเพื่อสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ ทําใหทุก
คนรวมกันฉายภาพประเด็นการจัดการความรูที่มีความเช่ือมโยงกับความจําเปนในอันที่จะนําไปสูความริเริ่มเพื่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรูอยางบูรณาการในกิจการเพื่อสังคม ใหครอบคลุมการสนองตอบตอความแตกตาง
หลากหลายในระดับฐานรากของสังคมไดทั่วถึงและสอดคลองความจําเปนมากย่ิงๆ ขึ้น นอกจากน้ี จะทําใหเกิดการ
จัดการความรูที่จริงจังมากข้ึนตอมิติอื่นๆ ที่ตองการความเชื่อมโยงกันของภาคี เครือขาย กิจการเพื่อสังคมในระดับ
ตางๆ ในลักษณะที่ตองปรึกษาหารือและเรียนรูเพื่อใหสามารถระบุประเด็นปญหาความจําเปนรวมกัน เปนแนวทาง
ในการพัฒนา สรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมเพื่อตอยอดการ
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คนพบวิธีแกปญหาและการมีความรูซึ่งจะยิ่งเปนวิธีเพิ่มพูนโอกาสการพัฒนาบทบาทของภาคีกิจการเพื่อสังคมใหมี
ความเชื่อมโยงกลมกลืนกับบริบททองถิ่นตางๆ ของประเทศไดมากยิ่งขึ้น 
  บทสรุปและการสะทอนความรูไปขางหนาของผูประกอบการทางสังคมที่ไดเรียนรูการจัดการความรู
และไดเรียนรูความโดดเดนอันแตกตางกันของแตละกิจการเพื่อสังคมในกลุม ก็สะทอนใหเห็นถึงประเด็นรวมเชิง
ยุทธศาสตรสําหรับพัฒนาเครือขายจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมที่มีความแจมชัดและมีลักษณะ
เฉพาะที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาบทบาทของภาคีกิจการเพื่อสังคมในระดับเครือขายไดมากขึ้นเปนลําดับใน
อนาคต อาจสามารถพัฒนาภารกิจรวมกันใหครอบคลุมความจําเปนไดอยางทั่วถึง เช่ือมโยงความจําเปนไดอยาง
บูรณาการทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล กอเกิดบทบาทและความเคล่ือนไหวของกิจการเพื่อสังคม
ในเชิงปฏิรูป มีเครือขายจัดการความรูและสรางภารกิจการชี้นําความเปล่ียนแปลงดวยวิธีการความรูผสมผสานกับ
ภูมิปญญาปฏิบัติอันหลากหลายในสังคม สงเสริมการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในแนวทางที่
พอเพียง สมดุล และมีความม่ันคงยั่งยืน สงเสริมใหคนสวนใหญมีโอกาสบรรลุคุณภาพแหงชีวิต และกอเกิดชุมชน
เขมแข็งเพื่อรวมกันสรางสุขภาวะสังคม ดังที่พึงประสงคไดมากยิ่งๆ ขึ้น โดยสรุปผูวิจัยสะทอนความรูจากการทดลอง
ใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 13 แสดงบทสะทอนความรูจากการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 

VACSIN MODEL 
 

(V=Volunteering Behavior) 
 

(A=Attitude of Sharing) 
 

(C=Cycle of Knowledge) 
 

(S=Social Enterprise) 
 

(I= Social Innovation) 
 

(N=Social Networking) 

 
  

 

 
- ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง 
- รวมพัฒนาอยางเปน 
  ระบบ 
- ใชเทคโนโลยี 
  ประชาสัมพันธ 
- เชื่อมโยงเครือขาย 
  ผูประกอบการทางสังคม 
- เนนกระบวนการมีสวน 
  รวมทุกระดับ 
 
 

 
- จัดอบรมรูปแบบการ 
  จัดการความรูในแตละ 
  ภูมิภาคในประเทศ 
- จัดการถอดบทเรียน 
  หลังจากจัดการอบรม 
- พัฒนาคูมืออบรมใหได 
  มาตราฐานสามารถ 
  ประยุกตใชไดกับทุก 
  กิจการ 
- เชื่อมโยงเครือขายโดย 
  การจัดกิจกรรม 

 
- รวมพัฒนาอยางเปนระบบ 
- ใชเทคโนโลยีประชาสัมพันธ 
- ภาครัฐใหความสําคัญการการจดัการ 
  ความรูของผูประกอบการทางสังคม 
- ยกระดับความสําคัญของการเรียนรู  
- ผูประกอบการทางสังคมใหความรวมมือ 

           
- ขาดผูนําท่ีเขาใจเรื่องประโยชน ของการ 
  จัดการความรู 
- ไมมีความชัดเจนของ พ.ร.บ. รองรับ 
  กิจการเพื่อสังคมอยางเปนรูปธรรม 
- ผูประกอบการทางสังคมขาดความรูความ 
  เขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู 
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 4  (Development: D2) 
                      ผูวิจัยจัดเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู
ของผูประกอบการทางสังคมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม (Stakeholder) ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 20 โดยแบงเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของระดับนโยบายจํานวน 10 คน และระดับปฏิบัติการ
จํานวน 10 คน ผูวิจัยไดการประชุมกลุมที่ OWN Co-Working Space Social Enterprise Hub ในวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เพื่อประเมินและปรับปรุง ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูแวคซีน 
(VACSIN Model) ที่ไดจากการวิจัยมีประเด็นการสนทนา 6 ประเด็น ไดแก 1.ดานโครงสรางและองคประกอบของ
รูปแบบการจัดการความรู 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรู 3. ดานการบริหารจัดการของ
รูปแบบการจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความเปนไปไดในการ
นําไปใชของรูปแบบการจัดการความรู และ 6. ดานความตอเนื่องของการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดาน
ของรูปแบบการจัดการความรู ดานที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานที่ 2 การปรับเปลี่ยนสูภายนอกมี
ความเหมาะสม ดานที่ 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม และดานที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม 
      วัตถุประสงคในการจัดสนทนากลุมเพื่อ 1. นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (VACSIN Model) 2. เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของผูที่ เกี่ยวของกับ
ผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคมตางๆ เสนอแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมที่มีความยั่งยืนตอไป และ 3. ประเมินผลและ
รับรองรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมโดยพิจารณาประเด็นการวิจัยดังตอไปนี้ โดยมีประเด็น
ของผลงานวิจัยที่ไดดังตอไปนี้ 1. ความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม ตอรูปแบบการจัดการ
ความรูของผูประกอบการทางสังคม 2. การนํารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมไปสูการปฏิบัติ
จริงในกิจการเพื่อสังคมขั้นตอน และผูรับผิดชอบ ขอควรคํานึง ปญหาและอุปสรรคในการใช 3. บทบาทหนาที่ของ
องคกรหรือหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของในการขับเคล่ือนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ
ทางสังคม 4. ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทาง
สังคม และ 5. รับรองรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในดานตางๆ ตามแบบประเมินรูปแบบ 
  4.1  
            การพิจารณาผลการวิจัยความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม
ไดขอสรุปรวมกัน ดังนี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคมสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา รูปแบบการจัดการ
ความรูของผูประกอบการทางสังคมที่นําเสนอน้ัน เปนขอมูลที่มีประโยชน เปนแผนที่นําทางไปสูการจัดการความรู
ของผูประกอบการทางสังคม หากสามารถทําใหเกิดขึ้นได โดยเฉพาะการนําไปปฏิบัติจริงในกิจการเพื่อสังคมตางๆ 
ศูนยบมเพาะผูประกอบการทางสังคม ทั่วประเทศ ผูที่มีสวนเกี่ยวของสวนใหญวิพากยเรื่องการดําเนินการทดลองวา
มีระยะเวลาที่ส้ันไป ผูเขาทดลองบางคนอาจจะยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม จะ
วัดผลที่ไดอยางไร เกณฑในการวัดความสําเร็จของแผนธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร อะไรคือมาตรวัดของการลด
ผลกระทบจากกิจการเพื่อสังคม เนื้อหาและกิจกรรมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ใน 4 
กิจกรรมหลัก ผูอบรมควรจะมีเวลาในการปรับกระบวนความคิด สวนกิจกรรมกลุมที่ทํารวมกันและเปดโอกาสทุกคน
แสดงทรรศษะไดเต็มที่ ถือเปนเรื่องดี และเปนกระบวนการเรียนรูอยางหน่ึง สวนเรื่องเนื้อหาการดําเนินกิจกรรม
กระบวนการเรียนรูอยูในเกณฑที่ดี ผูรวมอบรมไดมีโอกาสในการเรียนรูจาก วิทยากร และผูที่มีปฎิบัติเปนเลิศใน
กิจการเพื่อสังคม โดยระบุวาควรมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาในแตละองคประกอบ และหยิบยกมาเฉพาะ
เนื้อหาองคประกอบที่มีความสําคัญเทาน้ัน  
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  4.2  
  

            หลังจากการนําเสนอผลการวิจัยรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในที่ประชุม
เสวนาวิชาการตอผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ผูวิจัยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู ดวยการประเมิน  6 ดาน ได 1.ดานโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบ
การจัดการความรู 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรู 3. ดานการบริหารจัดการของรูปแบบ
การจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความเปนไปไดในการนําไปใช
ของรูปแบบการจัดการความรู และ 6. ดานความตอเนื่องของระยะการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดานของ
รูปแบบการจัดการความรู ทั้ง 4 ดานไดแก ดานที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานที่ 2 การ
ปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม ดานที่ 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม และดานที่ 4 การปรับเปล่ียนสู
ภายในมีความเหมาะสม ซึ่งในแตละดานจะพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ไดแก 1. ความมีประสิทธิภาพ 2. ความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ 3. ความสัมพันธสอดคลองกับบริบท 4. ความมีคุณคาและประโยชน 5. ความยั่งยืน และ 6. 
ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ ผลจากการนําเสนอผลการวิจัย ในสัมมนาวิชาการกับกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จํานวน 20 คน แตมีผูตอบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน 18 คน คิดเปน
รอยละ 90 ซึ่งผลจากการนําเสนอผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 37  แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพสวนบุคคลของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม  
                     (n=18) 

  ( )  
 3 16.67 

 ผูอํานวยการศูนย 5 27.78 
 อาจารย/นักวิชาการ 4 22.22 
 ผูประกอบการทางสังคม 3 16.67 
 ภาคเอกชน 2 11.11 
 ภาครัฐ 1 5.56 

/ /    
 กลุมองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ 5 27.78 
 กลุมองคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน 4 22.22 
 กลุมนักปฏิบัติ/NGO และภาคประชาชน 9 50.00 

   
 5 ป 3 16.67 
 10 ป 7 38.89 
 มากกวา 10 ปขึ้นไป 8 44.44 

 
    จากตาราง 37 แสดงจํานวนคนและรอยละของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคมพบวามี
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 27.78 รองลงมาคือตําแหนง อาจารย/นักวิชาการ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ผูประกอบการทางสังคม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตําแหนงใน
ภาคเอกชน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และ ภาครัฐ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 
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  ผูที่มีสวนเกี่ยวของสังกัดองคกร/ หนวยงาน/ สังกัด สวนใหญมาจาก กลุมนักปฏิบัติ/NGO และภาค
ประชาชนจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาคือกลุมองคกรหรือหนวยงานภาครัฐจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 27.78 และ กลุมองคกรหรือหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22.22 
  ผูเชี่ยวชาญมีประสบการณในการทํางานสวนใหญมากกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
44.44 รองลงมา 10 ปจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 38.89 และ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.67 
  ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมโดยไดสรุปแตละ
องคประกอบตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 38 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานโครงสรางและองคประกอบ  
                     (n=18) 

  SD  
ความถูกตองเหมาะสม 3.94 .938 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.11 .832 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.22  .808 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 4.94 .938 มากที่สุด 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.06 .873 มาก 
ความยั่งยืน 4.17 .857 มาก 

 4.17 .786  
 
  จากตารางที่ 38  แสดงความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคมเกี่ยวกับรูปแบบใน
ดานโครงสรางและองคประกอบมีคาเฉล่ีย 4.17 มีความพึงพอใจในระดับ มาก ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 
มากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.94 รองลงมา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.22 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.11 ความมีคุณคาและประโยชนมี คาเฉล่ีย 4.06 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 
3.94 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 39 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ  
                     (n=18) 

  SD  
ความถูกตองเหมาะสม 3.89 .879 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.22 .878 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.55 .784 มากที่สุด 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 4.00 .329 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.17 .924 มาก 
ความยั่งยืน 4.64 .784 มากที่สุด 

 4.50 .707  
 
  จากตารางที่ 39  แสดงความพึงพอใจดานภาพรวมของกระบวนการพัฒนาของรูปแบบมีคาเฉล่ีย 
4.50 มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ความยั่งยืนมากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.64 รองลงมาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
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มีคาเฉล่ีย 4.55 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.22 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความสัมพันธ
สอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.00 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 40 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ  
                     (n=18) 

  SD  
ความถูกตองเหมาะสม 4.17 .985 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.28 .826 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.56 .784 มากที่สุด 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 4.28 .958 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.50 .786 มากที่สุด 
ความยั่งยืน 4.39 .778 มาก 

 4.60 .807  
 
  จากตารางที่ 40 แสดงความพึงพอใจดานภาพรวมของดานการบริหารจัดการมีคาเฉล่ีย 4.50 มีความ
พึงพอใจในระดับ มากที่สุด ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย 4.56 รองลงมา ความมีคุณคาและ
ประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.50 ความยั่งยืน มีคาเฉล่ีย 4.39 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.28 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.28 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.17 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 41 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานประเด็นยุทธศาสตร  
                     (n=18) 

  SD  
ความถูกตองเหมาะสม 4.57 .985 มากที่สุด 
ความมีประสิทธิภาพ 4.11 .963 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.17 .843 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 4.06 .960 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.28 .318 มาก 
ความยั่งยืน 4.22 .943 มาก 

 4.52 .503  
 
  จากตารางที่  41 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานภาพรวมของดานประเด็นยุทธศาสตรมีคาเฉล่ีย 
4.52 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด ความถูกตองเหมาะสมมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย 4.57 ความมีคุณคาและ
ประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.28 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.22 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.11 และความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.06 ตามลําดับ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



168 
 

 
 

ตารางที่ 42 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานความเปนไปไดในการนําไปใช  
                     (n=18) 

  SD  
ความถูกตองเหมาะสม 4.17 0.985 มาก 
ความมีประสิทธิภาพ 4.11 0.963 มาก 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.06 1.056 มาก 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 4.06 1.11 มาก 
ความมีคุณคาและประโยชน 4.53 0.907 มากที่สุด 
ความยั่งยืน 4.17 1.098 มาก 

 4.61 0.698  
 
  จากตารางที่  42 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานภาพรวมของดานความเปนไปไดในการนําไปใชมี
คาเฉล่ีย 4.61 อยูใน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความมีคุณคาและประโยชนมากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.53 
รองลงมา ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.17 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.11 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.06 และความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉลี่ย 4.06 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 43 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจดานความตอเนื่องของระยะการปรับเปล่ียน 
                กระบวนการเรียนรู  
                     (n=18) 

  SD  
ดาน ปฏิสัมพันธทางสังคม 4.50 0.985 มากที่สุด 
ดาน การปรับเปล่ียนสูภายนอก 4.11 0.963 มาก 
ดาน การผสมผสาน 4.11 1.079 มาก 
ดาน การปรับเปล่ียนสูภายใน 4.00 1.138 มาก 

 4.28 0.895  
 
  จากตารางที่ 43 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม ดานความ
ตอเนื่องของระยะการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 4.28 มีความพึงพอใจในระดับมาก ดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.50 ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอกมีคาเฉล่ีย 4.11 ดานการ
ผสมผสานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย 4.11 และ ความพึงพอใจการปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 
4.00 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 44 แสดงระดับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
                   (n=18) 

   
ดีมาก 6 33.33 
ดี 11 61.11 
พอใช 1   5.56 
ตองปรับปรุง - - 

 18 100.00 
   
  จากตารางที่ 44 แสดงจํานวนและรอยละของความเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอรูปแบบการจัดการ
ความรูของกิจการเพื่อสังคมพบวาสวนใหญมีความเห็นในระดับดี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมามี
ความเห็นในระดับดีมาก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนระดับพอใช มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 
และระดับตองปรับปรุงไมปรากฏขอมูล 
  นอกจากนี้ผลการวิเคราะหพบวารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ตอกิจการเพื่อสังคม ตรวจสอบและประเมินผลแลวนั้น พบวา เมื่อนํามาวิเคราะหเพื่อหาฉันทามติ ทุกขอมีระดับ
คะแนนฉันทามติเกินรอยละ 60 แสดงวาขอความน้ันไดฉันทามติ (Flander, 1989) หมายถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของตอ
กิจการเพื่อสังคม มีความเห็นสอดคลองกันตามประเด็นดานตางๆ  6 ดานไดแก 1.ดานโครงสรางและองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการความรู 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรู 3. ดานการบริหารจัดการ
ของรูปแบบการจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความเปนไปไดใน
การนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม และ 6. ดานความตอเนื่องของระยะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ระยะ ของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย 
ทั้ง 4 ดานไดแก ดานปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม ดาน
การผสมผสานมีความเหมาะสม และดานการปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม ซึ่งในแตละดานจะพิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสม ไดแก 1. ความมีประสิทธิภาพ 2. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 3. ความสัมพันธสอดคลองกับ
บริบท 4. ความมีคุณคาและประโยชน 5. ความยั่งยืน และ 6. ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ โดยสามารถ
นําไปปฎิบัติไดจริง เพื่อใหเกิดการจัดการความรูในหมูกลุมผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย 
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 การวิจัยเรื่อง การสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษ

ในบริบทของประเทศไทย ครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันและความตองการ พัฒนารูปแบบ ทดลองใชรูปแบบ ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู
กิจการเพื่อสังคม โดยการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 1. ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ 
(Research: R1) 2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Development: D1) 3. ทดลองใชรูปแบบ (Research: R2) และ 4. 
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ (Development: D2) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน
และความตองการ ผูวิจัยจดบันทึกและสรุปขอมูลที่ไดลงในแบบวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น ลงพื้นที่
ภาคสนามเก็บขอมูลอยางไมมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และทําการศึกษาพหุ
กรณี กิจการเพื่อสังคมที่เปนตัวอยาง สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และการเปนผูประกอบการทางสังคมเอง ผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นสภาพปจจุบันและความตองการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคมกับประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 136 คน และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม
จํานวน 9 คน ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมนําขอมูลในขั้นตอนที่ 1 
มากําหนดกรอบแนวคิด สรางองคประกอบขั้นตอน และกิจกรรมกระบวนการสรางความรู เขียนรางรูปแบบการ
จัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม สรางคูมือการอบรม แบบทดสอบความรูในเรื่องการจัดการความรู สรางแบบ
ประเมินทักษะในการจัดการความรู โดยใชทฤษฎีปฎิสัมพันธวงจรเกลียวความรูเซคิ (SEIC Model) ของโนนากะและ
ทาเคอุชิ ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ
ใชรูปแบบ หลังจากนั้นนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองความและรับรองโดยผูเช่ียวชาญ โดยไดรูปแบบการจัดการ
ความรูของกิจการเพื่อสังคมโดยการสังเคราะหจากปรากฎการณเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคมและความตองการรูปแบบ
การจัดการความรูในปจจุบันโดยใชชื่อ รูปแบบ แวคซีน (VACSIN Model) ตอนที่ 3 ทดลองใชรูปแบบแวคซีน 
VACSIN Model   กับเปาหมายที่ทําการศึกษาเขารวมการทดลองจํานวน 22 คน เปนระยะเวลา 8 อาทิตย โดย
เลือกการเกณฑที่ผูวิจัยไดตั้งไว ผูวิจัยใหกลุมทดลอง ทําแบบทดสอบความรูในเรื่องการจัดการความรู แบบประเมิน
ทักษะในการจัดการความรู กอนและหลังการอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรู 
และตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ VACSIN Model ผูวิจัยไดจัดเสวนาวิชาการ (Seminar forum) โดยเชิญ
ผูเกี่ยวของของกิจการเพื่อสังคม (Stakeholder) ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการจํานวน 20 คนเขารวม
สัมมนา จัดทําประเด็นและเอกสาร เสวนาวิชาการ ประเมินความพึงพอใจและรับรองการใชรูปแบบ VACSIN 
Model   ใน 6 ดาน ไดแก 1. ดานโครงสรางและองคประกอบรูปแบบ 2. ดานกระบวนการพัฒนา 3. ดานการ
บริหารจัดการ 4. ดานประเด็นยุทธศาสตร 5. ดานความเปนไปไดในการนําไปใช และ 6. ดานความตอเนื่องของ
ระยะการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดาน โดยมีมิติการประเมินความพึงพอใจดังตอไปน้ี 1. ความถูกตอง
เหมาะสม 2. ความมีประสิทธิภาพ 3. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4. ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท 5. ความมี
คุณคาและประโยชน 6. ความยั่งยืน และ7. ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบและแยกเปน 7 ดาน วิเคราะห
แบบรับรองดวยการหาคาสถิติ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนํามาเสนอแบบพรรณนาความ  
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    ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
  

 1   
  1.1  136   
                ผูประกอบการทางสังคมที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรองลงมาคือเพศชายมี 
คาเฉล่ียอายุระหวาง 36-40 มากที่สุด รองลงมาอายุระหวาง 31-35 ป อายุ 21-30 ป และกลุมที่จํานวนนอยที่สุด
คือคนที่มีอายุเกิน 41 ปขึ้นไป กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมากลุมที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ถัดไปคือกลุมที่มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย กลุมที่นอยที่สุดคือมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางใชแหลงเงินทุนในการประกอบกิจการเพื่อสังคมมากท่ีสุดมาจาก 
เงินทุนสวนตัว รองลงมาคือไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมกองทุนหมูบาน จํานวน 24 คน 
การระดมทุน และกลุมที่นอยที่สุดไดแก กลุมที่กูยืมจากธนาคาร ผูประกอบการทางสังคมยังมีแหลงเงินทุนในการ
ประกอบกิจการ อื่นๆ อีกจํานวน 10 คน ไดแก การรับบริจาค เงินปนผลจากสหกรณ ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ
มากที่สุดตั้งแต 4-7 ปขึ้นไปมี รองลงมาคือมีระยะเวลา 8 ปขึ้นไป  ตั้งแต 1-3 ปขึ้นไป และกลุมที่นอยที่สุดคือ 
ประกอบกิจการเพื่อสังคมมาแลวนอยกวา 1 ป รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมกลุมตัวอยางที่มากที่สุด คือ บริษัท 
หางหุนสวนจํากัด รองลงมาคือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ เจาของกิจการคนเดียว สมาคม องคกรสาธารณะ คาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ กลุมพัฒนาชุมคน เปาหมายหลักของกิจการเพื่อสังคมคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก กลุมกิจการที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพ รองลงมาไดแก กลุมกิจการอาหารเพื่อสุขภาพ กลุมกิจการสรางอาชีพใหผูพิการ 
ผูดอยโอกาสในสังคม กลุมกิจการเขาถึงสินคาที่ราคาเปนธรรม กลุมสงเสริมการใชปุยชีวภาพ เกษตรอินทรีย กลุม
การใหความรูในส่ือส่ิงพิมพ Website การอบรมสัมมนา กลุมการทองเที่ยวเพื่อชุมชนและกลุมการจัดกิจกรรม
สันทนาการตามลําดับ ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงกับการเปนผูประกอบการทางสังคมมากที่สุด ไดแก ประชาชน
ทั่วไป รองลงมา ผูพิการและผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนกลุมผูหญิง/คนชราและพระภิกษุสงฆ ตามลําดับ 
   จากขอมูลที่ทําการสํารวจกลุมผูประกอบการทางสังคมแสดงความคิดเห็นในเรื่ององคประกอบ
ของการจัดการความรู โดยสรุปเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม
ผูประกอบการทางสังคมใหขอมูลในการพัฒนารูปแบบ ไดใหความคิดเห็นเรื่อง การทํางานเปนทีมมากที่สุดรองลงมา
คือ การพัฒนาการทํางานเชิงโครงการคิด การทํางานสรางเครือขายการทํางาน การเรียนรูโดยการปฎิบัติ การระดม
สมองในการทํางาน การพัฒนาระบบพ่ีเล้ียงการวิเคราะหความผิดพลาดจากงานที่ การสรางวิสัยทัศนการเรียนรู 
การมีที่ปรึกษาภายนอกการทําสัญญาการเรียนรู การสรางวิสัยทัศนการเรียนรู การหมุนเวียนการทํางาน การจัดทํา
แฟมผลงาน ตามลําดับ กิจกรรมใดที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู มากที่สุดไดแก จัดเวทีแลกเปลียนความรู 
การแบงปนความรู ศึกษาจากกรณีศึกษา จัดอบรมศูนยบมเพาะ เรียนรูจากการปฎิบัติที่เปนเลิศ เรื่องเลาที่ประสบ
ความสําเร็จ เขารับปรึกษาปญหาของผูประกอบการทางสังคมกับผูเช่ียวชาญ เรียนรูจากการถอดบทเรียน ทําเนียบ
ผูเชี่ยวชาญ จัดทําคลังความรู จัดทํารายงานประจําปจัดทําคูมือการทํางาน ตามลําดับ องคประกอบรูปแบบการ
จัดการความรูดังนี้ การศึกษาในพื้นที่การทํางานจริง การแบงกลุมการทําโครงการ การแลกเปล่ียนแนวทางการ
ทํางาน ระบบพี่เล้ียง การจัดการเสวนากับผูเช่ียวชาญ การทบทวนการปฎิบัติงาน การประชุมอยางไมเปนทางการ 
การสังเกตุอยางมีสวนรวม การประชุมเชิงปฎิบัติการ การฝกอบรมโดยการทํางาน การทบทวนหลังปฎิบัติการ
ทบทวนขอแนะนําของลูกคาคิด เงื่อนไขของรูปแบบการจัดการความรู ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการความรู 
มีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน การสนทนาเพื่อการสรางสรรค และแลกเปล่ียนทัศนคติ  และรวมกันใชแบงปน
ทรัพยากร  
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1.2  
        ในชวงเวลาที่ผานมาพบวานโยบายและแผนการพัฒนาประเทศไดกําหนดแนวทางที่มุงเนนการ 

พัฒนาประเทศเพื่อกาวทันประเทศที่พัฒนาแลวและผูนําประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปน
อันดับหนึ่ง ลดปญหาสังคมรองลงมา การเมืองการปกครอง ความปรองดองของพรรคการเมือง การพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับ แตอยางไรก็ตามผลการพัฒนา
ประเทศที่ผานมามีวิกฤตและอุปสรรคทางการเมืองเปนสําคัญทําใหการพัฒนาชลอตัวและหยุดในบางเรื่อง การ
พัฒนาประเทศที่ผานมายังไมเปนไปตามแนวนโยบายและแผนการพัฒนาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพประเทศ
ไทยมีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศที่เนนไปสูการพัฒนาทุนนิยม การเทียบเคียงสมรรถนะจาก
ตางประเทศ และใชทฤษฏีความทันสมัยในการขับเคลื่อนและบงชี้วาประเทศจะพัฒนาไดตองมาจากการยอมรับใน
เรื่องรายไดประชาชาติ การพัฒนาประเทศยังประสบปญหาทางดานการศึกษาเปนอันดับตนๆ นอกจากปญหาเรื่อง
การศึกษา ปญหาทางสังคมยังสะทอนออกมาใหเห็น  จากการประเมินสถานการณพัฒนาคนและสังคมไทย พบวา
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตผลการพัฒนาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญหลายประการท่ีตองเรงแกไขและเสริมสรางให
เขมแข็ง การพัฒนาการศึกษาของคนในชาติจึงถือวาเปนประเด็นหลัก ประเด็นการจัดการเรียนรูของสังคมไทยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาบุคคล องคกร และชุมชนแหงการเรียนรู ดังนั้นรูปแบบแหงการเรียนรู จึงรวมไปดวย การ
จัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมที่บูรณาการเขาเปนวิถีชีวิตของคนและสามารถตอบสนองความตองการและ
แกปญหาของผูคนที่แตกตางกัน การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การสรางเครือคาย ระบบแนะนํา 
ระบบพ่ีเล้ียง การจัดการความรู รวมถึงการจัดเก็บความรูไวใหสามารถนําออกมาใชไดงายๆ การใชเทคโนโลยีให
เหมาะสม รวมถึงการสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายที่มีความพรอม มีสิทธิ และมีหนาที่รวมรับผิดชอบ ความเปนมา
ของการจัดการความรู เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคม การจัดการความรูของสังคมเรามีมานานแลวแตมาในรูป
ของภูมิปญญา ยังไมมีการจัดเก็บที่เปนระบบ และการเอาออกมาใชใหมยังไมมีวิธีที่เจาของภูมิปญญาใหความสนใจ 
การสงตอภูมิปญญาอาจจะเปนในรูปแบบของการบอกตอในปจจุบันจะเห็นไดวาเทคโนโลยี่เปนเครื่องมือหนึ่งที่มี
สวนสําคัญในทุกกิจกรรม การเขาถึงขอมูล ความเคล่ือนไหว ในปจจุบัน เคล่ือนยายอยางเสรี ขอมูลเช่ือมโยงถึงกัน
ไดสะดวก รวดเร็ว โครงสรางของสังคมเปล่ียนไปเปนสังคมแหงการเรียนรู ขอมูลมีมากมายกระจัดกระจายเปนหลาย
รูปแบบ ขอมูลจากแหลงอินเทอรเนต ที่ทุกคนเขาไปแบงขอมูลความรู โดยใชชองทางดังกลาวเปนรูปแบบที่ชวย
กระจายความรู สังคมปจจุบันคือสังคมแหงขอมูลที่หากใครเปนเจาของขอมูล ก็สามารถสรางความแตกตาง สงผล
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการขอมูล  การยกระดับคุณภาพความรูใหเขาถึงไดงาย รูปแบบการ
พัฒนาการจัดความรูไดเปล่ียนไป เพราะในปจจุบันหากตองการคนควาหาความรู จากแหลงความรูที่อยูไกลออกไป
ก็สามารถทําไดเพียงปลายนิ้ว สําหรับประเทศไทยมีการสงเสริมการเรียนรูทั้งระดับบุคคล และระดับสังคม  
 กิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับประเด็นคําถามที่มีตอการพัฒนากระแสหลักในชวง
ปลายทศวรรษหลังที่ผานมา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนตางเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใน
มิติที่ยั่งยืน โดยมีกระบวนการพัฒนาที่แตกตางกันภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงของการเมืองในประเทศ และ
การจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ หรือแมกระทั้งองคสาธารณะที่ตองใชเงินงบประมาณจาก
แผนดินก็ตองหยุดชะงักขณะที่มีการเปล่ียนขั่วทางการเมือง การขาดความรับผิดชอบทางการดําเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชนซึ่งในปจจุบันเปนเครื่องมือทางการตลาดไปเสียแลว หากองคกรใดไมมีกลยุทธการรับผิดชอบตอการ
ดําเนินธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ที่เปนประเด็นกิจกรรมมากกวาการรวมแรงรวมใจกันรับผิดชอบ
ตอสังคมจริง ประเด็นเรื่องความอยางยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ (Sustainability Business)  จึงเปน เรื่องที่ไดรับ
ความสนใจ เชนเดียวกับการประกอบกิจการ ในลักษณะใหมหรือที่เรียกวา กิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีกระบวนการ
ใกลเคียงกับการทําธุรกิจมีการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการที่ใชกลยุทธเหมือนกัน แตแตกตางกันที่
ผลประโยชน ซึ่งในธุรกิจทั่วไป ผลประโยชนจะตกอยูที่เจาของกิจการ หรือ ผูถือหุน แตกิจการเพื่อสังคม ที่มี
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ผูประกอบการทางสังคมเปนคน ประกอบกิจการ ผลประโยชนหลักอยูที่ การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม
ที่มีความเปนอยูดีขึ้น บทเรียนจากเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมจํานวนมากของ ศาสตรจารย ดร. มูฮัมหมัด ยูนูส ที่
สามารถชวยเหลือคนยากจนในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมาโดยไมตองพึ่งพาเงินชวยเหลือหรือสนับสนุนจาก
ภาครัฐ หรือเครือขายกิจการเพื่อสังคมที่มีมากกวา 70,000 แหงในสหราชอาณาจักรที่ทําใหเกิดการจางกวา 1 ลาน
อัตราโดยมีสัดสวนเกือบครึ่งที่วาจางกลุมคนดอยโอกาสท่ีไมเคยถูกจางงานเชน คนที่มีความประพฤติดีแตเคย
ตองโทษ ผูปวยที่เปนโรคออทิสติก สามารถกลับเขามารวมสังคมเหมือนกับคนอ่ืนไดอยางปรกติ และที่สําคัญ
กิจการเพื่อสังคมยังสามารถมีสวนรวมในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 1 ลานบาทตอปหรือประมาณรอบละ 5 ของ 
GDP ความสําเร็จดังกลาวมาจากการผลักดันจนเกิดนโยบายสาธารณะและกฎหมายจํานวนมากเพื่อมาสนับสนุน
อยางจริงจังทั้งในเรื่องของการจัดตั้งธนาครเพื่อปลอยกูใหกับกิจการเพื่อสังคม ภายใตชื่อ Big Society Capital การ
ออกกฎหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่คํานึงถึงคุณคาทางสังคม การออกระเบียบลดภาษีมากถึง
รอยละ 30 ใหกับนักลงทุนที่ลงทุนกับกิจการเพื่อสังคม นอกจากการเปรียบเทียบระหวางประเทศบังคลาเทศและ
ประเทศอังกฤษ จะเห็นไดวาในปจจุบันกระแสการตอบรับและขยายตัวอยางกวางขวางในประเทศตางๆ ทั่วโลก ได
ใหการตอบรับ กิจการเพื่อสังคม ประเทศไทยไดเริ่มการดําเนินการและสนับสนุนจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
สวนของการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ แมจะยังอยู
เพียงในระยะเริ่มตน แตผลการดําเนินการก็สามารถทําใหเกิดงานพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจการเพื่อ
สังคมไดมากพอสมควร ประเทศไทยยังมีทุนเดิมที่เกิดจากความริเริ่มของผูนําทางความคิดของสังคม เชน คุณมีชัย  
วีระไวทยะ ที่ไดสรางธุรกิจเพื่อสังคมหลากหลายกิจการที่เปนที่รูจักอยางดีในระดับนานาชาติ รวมถึงองคกรไม
แสวงหาผลกําไรของไทยอื่นๆ ที่ไดริเริ่มดําเนินการในหลักความคิดของกิจการเพื่อสังคมจนประสบความสําเร็จ
มากมาย เชน มูลนิธีแมฟาหลวง มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ทั้งสององคกรนอกจากสามารถสรางผลกระทบทาง
สังคมไดอยางมากมาย และยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน และพิสูจนใหเห็นวาองคกรทางสังคมของตนสามารถใชรูปเบบ
ธุรกิจเขามาบริหารจัดการภายใตระบบตลาดปกติ และมีรายไดถึงปละกวา 400 ลานบาทและไมตองพึ่งพาเงิน
บริจาคเพื่อมาขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมเหมือนเชนอดีตที่ผานมา 
 

 2  
 ผูวิจัยไดนําองคประกอบกระบวนการจาก แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเห็นของผูประกอบการในขั้นที่ 1 
นํามาเพื่อสรางรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม ในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของแนวคิดของคีฟฟ 
Keeves (1988: 561-565) ในการสรางรูปแบบ นั่นก็คือ ผูวิจัยจะสรางรูปแบบที่มีลักษณะเปนแผนผัง (Schematic 
Models) ผสมผสานดวยรูปแบบเชิงภาษาและใชแนวคิดของบราวนและโมเบิรก Brown & Moberg (1980) โดยมี
องคประกอบหลักไดแก สภาพแวดลอม เทคโนโลยี โครงสราง กระบวนการจัดการ ประกอบกับการศึกษาสังเคราะห
งานวิจัย ศึกษาเอกสารและขอมูลระดับพื้นที่เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
โดยผูวิจัยใชชื่อวา รูปแบบแวคซีน (VACSIN Model) ประกอบไปดวย 1. การสรางพฤติกรรมจิตอาสา 
(V=Volunteering Behavior) 2. เจตคติในการแบงปนความรู (A=Attitude of Sharing) 3. กระบวนจัดการความรู 
(C=Cycle of Knowledge) 4. กิ จการเพื่ อ สั งคม  (S=Social Enterprise) 5. นวั ตกรรม สั งคม  (I= Social 
Innovation) 6. เครือขายกิจการเพื่อสังคม (N=Social Networking) ลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ มี
กระบวนการสรางตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสรางความรู ใชกลวิธีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ผูประกอบการทางสังคม ผูเชี่ยวชาญ ผูที่ประกอบกิจการทางสังคมอยางยั่งยืน โดยผานกระบวนการเรียนรูใน
ระหวางการสัมนาโดยผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหและนํามากําหนดเปน
องคประกอบตางๆ อยางเปนระบบ 
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 3  VACSIN Model 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการความรู แวคซีน (VACSIN Model) ที่ไดจากการปรับปรุงแกไขในตอน
ที่ 2 ไปใชกับกลุมทดลองจํานวนทั้งส้ิน 22 คน และประเมินทักษะในการจัดการความรูทั้ง 4 ดาน ทดสอบความรู
เรื่องการจัดการความรู กอนและหลังการอบรม หลังจากการอบรมผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบ และ
จัดกิจกรรมเชื่อมความโยงเครือขายผูประกอบการทางสังคมหลังจากการอบรม โดยการอบรมไดจัดขึ้นในชวงเดือน
มกราคม – กุมพาพันธ พ.ศ. 2558 กอนเริ่มการอบรมผูวิจัยทดสอบความรูเรื่องการจัดการความรูโดยใชสถิติทดสอบ
ที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) เปรียบเทียบความรูเรื่องการจัดการความรูผูเขารวมอบรม และ ทักษะใน
การจัดการความรูทั้ง 4 ดานไดแก 1. ดานปฏิสัมพันธทางสังคม 2. ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอก 3. ดานการ
ผสมผสาน และ 4. ดานการปรับเปลี่ยนสูภายใน หลังจากทําการหาคาความแตกตางทางสถิติมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรมสูงขึ้นและเม่ือใชสถิติทดสอบที่ไมเปนอิสระตอกัน พบวามีความรูเรื่องการจัดการความรูของผูประกอบการ
ทางสังคมกอนเขารวมอบรมและหลังเขารวมอบรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สภานภาพ
ของผูที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูแวคซีน (VACSIN Model) จํานวน
ทั้งส้ิน 22 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 21-30 ป มากที่สุดรองลงมา อายุ 36 - 40 ป อายุ 31 – 35 ป 
และอายุ มากกวา 41 ป ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และระดับ
การศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา/มัธยมตอนปลาย ตามลําดับ มีระยะเวลาในการประกอบกิจการเพื่อสังคมตั้งแต 3-5  
ปขึ้นไป มากที่สุดรองลงมาตั้งแต 1-2 ปขึ้นไป และนอยที่สุดตั้งแต 7 ปขึ้นไป รูปแบบของกิจการเพื่อสังคมที่เปน
เจาของกิจการคนเดียวมากที่สุดรองลงมาเปนบริษัท/หางหุนสวนจํากัด วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ และนอยที่สุด
ไดแก สมาคม/องคกรสาธารณะ ตามลําดับ 
 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม VACSIN Model โดยภาพรวมของ
รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.75 เมื่อพิจารณา
รายขอ ความมีประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.91 มากที่สุดรองลงมาความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 3.79 ความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.75 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 3.72 การนํารูปแบบไปใชมีคาเฉล่ีย 3.62 
และ ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.59 นอยที่สุดตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดานพบวาการ สรางพฤติกรรมจิต
อาสา มีคาเฉล่ีย 4.52 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.28 มากที่สุด
รองลองมาความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.22 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.00 ความถูกตอง
เหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.39 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.35 และ ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 
3.30นอยที่สุดตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวาการ เจตคติในการแบงปนความรูมีคาเฉล่ีย 4.43 มีความพึง
พอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.50 มากท่ีสุดรองลองมาความ
ยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.39 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย  4.32 ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 3.41 และความสัมพันธสอดคลองกันบริบท มีคาเฉล่ีย 3.22 นอยที่สุดตามลําดับ เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา กระบวนจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 4.29 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอ
พบวาความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.58 มากที่สุดรองลองมาความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.56 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย  
3.37 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.20 นอยที่สุดตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานพบวาการ กิจการเพื่อ
สังคมมีคาเฉล่ีย 4.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.56 มากที่สุด
รองลองมา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.39 ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.28 ความมีคุณคาและ
ประโยชนมีคาเฉลี่ย 4.28 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 3.17 และความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย3.13 
นอยที่สุดตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานพบวา นวัตกรรมสังคมมีคาเฉล่ีย 4.28 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อ
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พิจารณารายขอพบวาความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.50 มากที่สุดรองลองมาความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 
4.41 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.39 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.23 ความยั่งยืนมี
คาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย3.38 นอยที่สุดตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานพบวาการ 
เครือขายกิจการเพื่อสังคมมีคาเฉล่ีย 4.18 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวาความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.51 มากที่สุดรองลองมาความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.48 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.27 
ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.49 ความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 3.22 นอยที่สุดตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวา คลังขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.64 มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายขอพบวา การพัฒนาระบบคลังขอมูลเปนประโยชนมีคาเฉล่ีย 3.75 มากที่สุด 
รองลงมาคลังขอมูลฐานขอมูลมีความจําเปนในการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 3.73 การปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลมี
คาเฉล่ีย 3.71 และขอมูลที่มีอยูมีประโยชนในการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 3.32 นอยที่สุดตามลําดับ เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาการ กลุมเรียนรู โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 3.75 เม่ือพิจารณารายขอสมาชิกในกลุมมีสวน
รวมในการอภิปรายสะทอนบทเรียนมีคาเฉล่ีย 3.83 มากท่ีสุด รองลงมากําหนดหนาที่ในกลุมแบงความรับผิดชอบมี
คาเฉล่ีย 3.80 การแบงปนขอมูลในกลุมเชื่อมโยงความรูมีคาเฉล่ีย 3.79 เพิ่มทักษะในการแบงปนความรูมีคาเฉล่ีย 
3.33 นอยที่สุดตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานพบวาเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 3.22 เมื่อพิจารณารายขอ การระดมสมองมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.79 รองลงมา การลงพื้นที่
ศึกษากรณีตัวอยางมีคาเฉล่ีย 3.75 การสนทนากลุมยอยมีคาเฉล่ีย 3.72 และเพิ่มทักษะในการจัดการความรูมี
คาเฉล่ีย 3.59 นอยที่สุดตามลําดับเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู โดยรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.80 เพื่อพิจารณารายขอ เขาถึงความรูไดเร็วและงายมีคาเฉล่ีย 3.64 มากที่สุด
รองลงมาการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.70 การติดตอส่ือสารดวยกระดานเสวนาบนเว็บไซตมีคาเฉล่ีย 
3.75 และการเชื่อมโยงสูภายนอกมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.87 นอยที่สุดตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานพบวา
ความเหมาะสมของรูปแบบในดานขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.70 เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาขั้นตอนการวางแผนและกําหนดทิศทางการเรียนรูมีคาเฉล่ีย 3.86 มากที่สุดรองลงมาหัวหนา
กลุมมีการนําสมาชิกเขาสูประเด็นการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย 3.77 การจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและนํา
ผลไปใชมีคาเฉล่ีย 3.67 วางแผนดําเนินงานการสรางนวัตกรรมการจัดการความรูมีคาเฉล่ีย3.64 และคนปญหาหรือ
กําหนดภารกิจของงานมีคาเฉล่ีย 3.25 นอยที่สุดตามลําดับ 
 

 4  (VACSIN Model)    
 ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมโดย แบงเปน 2 ลักษณะคือ 1. การ

พิจารณาผลการวิจัยในที่ประชุมดวยกระบวนการเสวนาวิชาการ และผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมตอผูที่มีสวนเกี่ยวของดวยการประเมิน  6 ดาน ได 1.ดานโครงสรางและ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการความรู 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรู 3. ดานการ
บริหารจัดการของรูปแบบการจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความ
เปนไปไดในการนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรู และ 6. ดานความตอเนื่องของระยะการปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ระยะ ของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม ทั้ง 4 ดารไดแก ดานที่ 1 
ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม ดานที่ 3 การ
ผสมผสานมีความเหมาะสม และดานที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม ซึ่งในแตละดานจะพิจารณา
ความถูกตองเหมาะสม ไดแก 1. ความมีประสิทธิภาพ 2. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 3. ความสัมพันธสอดคลอง
กับบริบท 4. ความมีคุณคาและประโยชน 5. ความยั่งยืน และ 6. ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ ผลจาก
การนําเสนอผลการวิจัย ในสัมมนาวิชาการกับกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
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จํานวน 20 คน แตมีผูตอบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน 18 คน คิดเปนรอยละ 90 ซึ่งผลจากการนําเสนอผลการวิจัยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

  1    
 ผูที่มีสวนเกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคมพบวามีตําแหนงผูอํานวยการศูนยมากที่สุด จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 27.78 รองลงมาคือตําแหนง อาจารย/นักวิชาการจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 22.22 
ผูประกอบการทางสังคม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตําแหนงในภาคเอกชน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
11.11 และ ภาครัฐ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 ผูที่มีสวนเกี่ยวของสังกัดองคกร/ หนวยงาน/ สังกัด สวน
ใหญมาจาก กลุมนักปฏิบัติ/NGO และภาคประชาชนจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาคือกลุมองคกร
หรือหนวยงานภาครัฐจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 27.78 และ กลุมองคกรหรือหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 22.22 ผูเชี่ยวชาญมีประสบการณในการทํางานสวนใหญมากกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 44.44 รองลงมา 10 ปจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 38.89 และ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

  2 
 

  ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมโดยไดสรุปแตละ
องคประกอบดังตอไปน้ีดานโครงสรางและองคประกอบมีคาเฉลี่ย 4.17 มีความพึงพอใจในระดับ มาก ความสัมพันธ
สอดคลองกันบริบท มากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.94 รองลงมา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.22 ความยั่งยืนมี
คาเฉล่ีย 4.17 ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย 4.11 ความมีคุณคาและประโยชนมี คาเฉล่ีย 4.06 และความถูกตอง
เหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.94 ตามลําดับ  ดานภาพรวมของกระบวนการพัฒนาของรูปแบบมีคาเฉล่ีย 4.50 มีความพึง
พอใจในระดับ มากที่สุด ความยั่งยืนมากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.64 รองลงมาความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.55 
ความมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.22 ความมีคุณคาและประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบท
มีคาเฉล่ีย 4.00 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 3.89 ตามลําดับ ดานการบริหารจัดการมีคาเฉล่ีย 4.50 มี
ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา ความมีคุณคาและ
ประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.50 ความยั่งยืน มีคาเฉล่ีย 4.39 ความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.28 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.28 และความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.17 ตามลําดับ ดานประเด็นยุทธศาสตรมี
คาเฉล่ีย 4.52 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด ความถูกตองเหมาะสมมากที่สุดมีคาเฉล่ีย 4.57 ความมีคุณคา
และประโยชนมีคาเฉล่ีย 4.28 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.22 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมี
ประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย 4.11 และความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.06 ตามลําดับ ดานความเปนไปได
ในการนําไปใชมีคาเฉล่ีย 4.61 อยูใน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความมีคุณคาและประโยชนมากที่สุดมี
คาเฉล่ีย 4.53 รองลงมา ความถูกตองเหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.17 ความยั่งยืนมีคาเฉล่ีย 4.17 ความมีประสิทธิภาพมี
คาเฉล่ีย 4.11 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีคาเฉล่ีย 4.06 และความสัมพันธสอดคลองกันบริบทมีคาเฉล่ีย 4.06 
ตามลําดับ ดานความตอเนื่องของระยะการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 4.28 มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ดานปฏิสัมพันธทางสังคมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอกมีคาเฉล่ีย 
4.11 ดานการผสมผสานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย 4.11 และ ความพึงพอใจการปรับเปล่ียนสูภายในมีความ
เหมาะสมมีคาเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ 

  3 
 
 ความเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมพบวาสวนใหญ

มีความเห็นในระดับดี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมามีความเห็นในระดับดีมาก จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 33.33 สวนระดับพอใช มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.56 และระดับตองปรับปรุงไมปรากฏขอมูล 
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  นอกจากน้ีผลการวิเคราะหพบวารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่ผูที่มีสวน
เกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม ตรวจสอบและประเมินผลแลวนั้น พบวา เม่ือนํามาวิเคราะหเพื่อหาฉันทามติ ทุกขอมี
ระดับคะแนนฉันทามติเกินรอยละ 60 แสดงวาขอความน้ันไดฉันทามติ (Flander, 1989) หมายถึงผูที่มีสวน
เกี่ยวของตอกิจการเพื่อสังคม มีความเห็นสอดคลองกันตามประเด็นดานตางๆ  6 ดานไดแก 1.ดานโครงสรางและ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการความรู 2. ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบการจัดการความรู 3. ดานการ
บริหารจัดการของรูปแบบการจัดการความรู 4. ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 5. ดานความ
เปนไปไดในการนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม และ 6. ดานความตอเนื่องของ
ระยะการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ระยะ ของรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมใน
ประเทศไทย ทั้ง 4 ดานไดแก ดานปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความ
เหมาะสม ดานการผสมผสานมีความเหมาะสม และดานการปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม ซึ่งในแตละดาน
จะพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ไดแก 1. ความมีประสิทธิภาพ 2. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 3. ความสัมพันธ
สอดคลองกับบริบท 4. ความมีคุณคาและประโยชน 5. ความยั่งยืน และ 6. ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ 
โดยสามารถนําไปปฎิบัติไดจริง เพื่อใหเกิดการจัดการความรูในหมูกลุมผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย 
 

  
 1.  
        ผลการวิเคราะหทั้ง 4 องคประกอบหลัก ประกอบดวย คลังขอมูล กลุมเรียนรู เครื่องมือที่ใชใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู และเทคโนโลยีที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู ที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา มีความ
สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ขออภิปรายผลบางประเด็นที่
สําคัญ มีดังน้ี 

            1.1 คลังขอมูล จากผลการวิจัยพบวาคลังขอมูลของผูประกอบการทางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่
เปนแหลงการเรียนรูและการปฎิบัติกิจกรรมในการเกิดกระบวนการเรียนรูของผูประกอบการทางสังคม ซึ่ง
คลังขอมูลดังกลาวนี้มีหลายรูปแบบ ไดแกภูมิปญญา ไฟลเอกสาร วีดีโอ คลังรูปภาพ กรณีศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเขาถึงงายและสะดวกในการสืบคน การเขาถึงคลังขอมูลของ
ผูประกอบการทางสังคมนั้นสามารถถายทอดออกมาในการทํากิจกรรมกลุมที่ตองใชการคนควาหาขอมูลแลวนํามา 
เสวนาเรียนรูรวมกัน หลักการน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ โนวส (Knowles, 1999) ที่วาในกระบวนการเรียนรูนอก
สถานศึกษา ผูเรียนจะมีความอยากเรียนรูดวยตนเองและวิธีการเรียนรูมีลักษณะเปนการแนะนําและเสวงหาความรู
ในกลุมมากกวาการเรียนตามหลักสูตรดังนั้นบทบาทของผูแนะนําหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
(Facilitator) วิทยากร โดยกระบวนการเริ่มตนที่ระบบพี่เล้ียง การบมเพาะความรู การสารเสวนา และควรเปดโอกาส
ใหผูเรียนรูมีการคนควาลองผิดลองถูก และนําประสบการณความรูที่ตนมีจากประสบการณการทํางานจริงออกมา
แบงปนใหคนอื่นไดรับรู และใหโอกาสในผูอื่นไดแบงปนความรู เพื่อนําไปผสมผสานกับความรูเดิมเพื่อเกิดเปนองค
ความรูใหม 

  1.2 กลุมเรียนรู ผลการวิจัยพบวา การเรียนรู เปนกลุมเปนการสรางแรงจูงใจ เพื่อให
ผูประกอบการทางสังคมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ และวิธีการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ มีพฤติกรรมในการสรางความรูผานกระบวนการสรางความรู เพื่อใหกลุมเรียนรูทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีการกําหนดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหสมาชิกในกลุมไดสนทนาและ
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่งกลุมเรียนรูเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของการเรียนรูรวมกัน ซึ่งหนาที่ของกลุมเรียนรูคือ การกําหนดเปาหมายและแนวปฏิบัติในการเรียนรูรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ใช
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กระบวนการกลุม และการสนับสนุนขอมูลความรูตามความตองการของแตละบุคคล เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ฮันท (Hunt, 2003) ที่พบวา การรวมกลุมแลวเริ่มเรียนรูเปนทีมชวยกระตุนความรับผิดชอบ 
บทบาทหนาที่ ของแตละคนในกลุม งานวิจัยพบกวาการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากกวาการทํางานเดี่ยวการ
เรียนรูรวมกันเปนทีมจะชวยพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มนวัตกรรมการเรียนรู จากการแบงปนองคความรูอื่นๆ องค
ความรูภายในตน ประสบการณที่แปลเปล่ียนเปนองคความรู ซึ่งทําใหกลุมเรียนรูมีความเปนพลวัตรและ
เปล่ียนแปลงขอมูลใหใหมและทันสมัยตลอดเวลาและการเรียนรูเปนกลุมจะใหพลักที่มากกวาการเรียนรูคนเดียว 
(self-learning) 

1.3 เครื่องมือที่ใชในการแลกเปล่ียนเรียนรู ผลการวิจัยพบวาเครื่องมือที่ทําใหสมาชิกมีสวนรวม 
หรือกระตุนจูงใจ ใหมีสวนรวมในการถายทอดความคิด ความรูและประสบการณที่ตนเองมีอยูอยางเปดเผยจริงใจ 
ดวยวัตถุประสงคที่จะทําใหสมาชิกในกลุมเกิดกระบวนการเรียนรู ดวยความมั่นใจวาความรูและประสบการณที่
ถายทอดออกไปนั้นจะเกิดประโยชนตอสมาชิกในกลุมเรียนรู กิจกรรมของชุมชนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยปจจัย
หลายประการ เชน การหยุดรับฟงความคิดเห็นคนอื่น การรักษากฎเกณฑเบ้ืองตนในการแบงปนประสบการณ ไม
ชักจูงใหเกิดการแบงแยก เชน การนําเรื่องการเมือง หรือ เรื่องความเช่ือของศาสนาเขามาเกี่ยวของ การเชื่อมันและ
ใหความไววางใจ การทํางานเปนทีม การพัฒนาทักษะศักยภาพของเครื่องมือ สามารถทําไดอยางตอเนื่อง สามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะไมตรงกับการวางแผน ประสบการณบนสภาวะการ
เปล่ียนแปลงนี้จะทําใหผูประกอบการสามารถนําความรูที่มีในตน ออกมาใชแกปญหาไดดวย เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอการบรรลุเปาหมายของการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งการที่จะทําใหผูเขารวมอบรมรวมกันสนทนาและ
อภิปรายอยางเปดเผยดวยความเชื่อมั่นไววางใจ และยอมรับซึ่งกันและกันนั้น จําเปนตองสรางความรูสึกรวมกัน
เปนหมูคณะใหเกิดขึ้นกับสมาชิกดวยวิธีการตางๆ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสรางปฏิสัมพันธในกลุมยอยโดยให
สมาชิกเขาสนทนาบอกเลาถึงประสบการณ การแสดงวิสัยทัศนรวม การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
และการกําหนดเปาหมายและแนวปฏิบัติของกลุม เปนตน กิจกรรมเหลานี้ทําใหสมาชิกแตละกลุมไดเปดใจในการ
สนทนาภายใตบรรยากาศของความไววางใจ และความเต็มใจที่จะเขารวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับสมาชิกใน
ทีม จนเกิดเปนกระบวนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เซนจ (Senge, 1994) ที่กลาวถึงประโยชนที่ไดจาก
การเสวนาในกลุมวานอกจากสมาชิกในทีมไดเรียนรูการวิเคราะหปญหา การระดมสมองในการตีโจทย สรางสรรคส่ิง
ใหม รวมกันแลว การสนทนายังสรางและยกระดับความรูสึกผูกพันรวมกันในทีม กลาวคือ การสนทนาสามารถ
พัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกของทีมที่เขารวมการสนทนาได สมาชิกจะเริ่มเปดใจใหกันละกันและพัฒนา
ความไววางใจในกลุมสมาชิกซึ่งมักจะไมคอยพบในการอภิปรายอยางเปนทางการ การเสวนาแบบไมเปนทางการจะ
เปนวิธีการเปดใจใหสมาชิกในกลุมไดพัฒนาความรูความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น สามารถเรียนรูที่จะพูดคุยกันอยางเปนมิตร 
เปนเพื่อน และลดการตอตานหรือการเอาชนะ รวมทั้งขยายความเขาใจในประเด็นตางๆ ที่นํามาสนทนาของสมาชิก
ในทีม การเสวนามีความจําเปนตองปฏิบัติควบคูไปกับการสนทนา และควรจัดใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอน
การเขารวมกิจกรรม และจึงนํามาสูการสนทนาเพื่อชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการอภิปรายกันตอไป  

        1.4 เทคโนโลยีที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เปนเครืองมือที่ทําให
ผูประกอบการทางสังคมสามารถคนหา แหลงความรูใหม การขอความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การกระจาย
ความรู การติดตอส่ือสาร การเชื่อมตอกิจกรรม ซึ่งทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ทํางานรวมกัน ดังผลการประเมินพฤติกรรมการสรางความรูหลังการทดลองที่สูงกวากอนการทดลอง ทั้งนี้เปน
เพราะเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทํางานรวมกัน การติดตอส่ือสารของสมาชิกในกลุม มีการปฏิบัติกิจกรรมและการ
เรียนรูรวมกันสะดวก รวดเร็ว การแลกเปล่ียนและแบงปนขอมูลความรูโดยอาศัยทรัพยากรบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรวมถึงการอํานวยความสะดวกดานขอมูลและขาวสารบนเว็บไซตที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอทําใหผูอบรมไดรับขอมูลอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาในกระบวนการสรางความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย มิ
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สเชอเลนเซน(Michaelsen, 2002) พบวาในภาพรวมคะแนนเฉล่ียการนําเทคโนโลยีที่สนับสนุนมาใชงานในการ
จัดการความรูของพนักงานธนาคารพาณิชยมากกวาการปฎิบัติงานที่ใชระบบดวยมือ (Manual) 

  2.  
            ผูวิจัยไดอภิปรายผลหลังจากการทําการทดลองและทดสอบความรู และทักษะในการจัดการ

ความรูของกลุมทดลองพบววา 
   2.1  

      รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นทําใหกลุมทดลองจํานวน 22 
คน  

ในระยะเวลา 8 อาทิตย มีผลการประเมินตนเองดานทักษะในการจัดการความรูสูงขึ้นหลังจากการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวา รูปแบบการจัดการความรูแวคซีน (VACSIN Model) ไดนํากระบวนการ
สรางความรูผานการอบรม โดยการใชกระบวนการเปล่ียนแปลงความรู (Knowledge  Conversion Sharing 
Process) และการสรางเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ตามตัวแบบเซคกิ (SECI Model) ของโนนากะและทากู
ชิ ทําใหผูประกอบการทางสังคมมีทักษะในการจัดการความรูสูงขึ้นในภาพรวมทั้ง 4 ดานไดแกดานปฏิสัมพันธทาง
สังคม ดานการปรับเปล่ียนสูภายนอก ดานการผสมผสาน และดานการปรับเปล่ียนสูภายใน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ มิสเชอเลนเซน (Michaelsen, 2002) ที่วาการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได
จากการคนหา วิเคราะหขอมูล สารเสวนา ถกประเด็น ลงพื้นที่ มีความกระตือรือรน คนหาคําตอบ นําขอมูลมา
อภิปรายแลกเปล่ียน จากประสบการณของแตละคน กับสมาชิกในกลุมจนเกิดการเรียนรูถายทอดซ่ึงกันและกัน 
และเกิดพลังการเรียนรูเชิงบวกที่สามารถเปนนวัตกรรมการจัดการความรูไดเมื่อพิจารณารายดานทั้ง 4 พบวา  
  2.1.1 ทักษะในการจัดการความรูดานปฏิสัมพันธทางสังคมหลังการทดลองวัดคาไดสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวากิจกรรมที่มุงเนนใหสมาชิกมีการทํางานรวมกันเปนกลุม มีความ
เขาใจตรงกันในวัตถุประสงค และจุดมุงหมาย โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ใหกับสมาชิกทุกคนในกลุมอยาง
ชัดเจน และมีการจัดการเรื่องบุคคลกรที่สามารถปรับเปล่ียนสลับไปทําหนาที่ได จนนําไปสูการเรียนรูรวมกันเปน
ทีม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มาบีนี (Mebane, 2000) ที่วาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูเปน
ทีม คือ การเปดใจและรวมมือรวมใจมีความสามัคคีกันของกลุมสมาชิกในทีม (Collaboration & Teamwork 
sprite) และขนาดจํานวนของสมาชิกในกลุมที่มีขนาดพอดี (Group) และไดแบงหนาที่ทํางานกันอยางชัดเจนรวมถึง
ทุกคนมีโอกาสที่จะไดปรับเปล่ียนหนาที่หากผูที่ปฎิบัติหนาที่ไมสามารถทําหนาที่ได (Job Rotation) และถาจะได
ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกนั้นคือในแตละหนาที่สามารถปฎิบัติงานทดแทนกันไดหากมีกิจธุระเชน เลขานุการ สลับ
หนาที่กับ ประธานกลุม นอกจากน้ียังมีงานวิจัยหลายเรื่องที่ผลการวิจัยสนับสนุนวา การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะ
เกิดไดดีและมีประสิทธิภาพในกลุมที่มีระยะเวลาในการรวมทีมกันยาวนาน ในกิจการเพื่อสังคมถือวาเปนกิจการที่
พึ่งพาอาศัยกันระหวางผูผลิต ผูบริโภค และผูจําหนายในปจจุบัน ผูประกอบการทางสังคมยังไมมีชองทางการ
จัดการความรูที่เปนระบบ พฤติกรรมการสรางความรูจากผลการวิจัยจึงเปนชองทางหน่ึงใหผูประกอบการทางสังคม
สามารถแลกเปล่ียนความรูกันไดในอนาคต 
  2.1.2 ทักษะในการจัดการความรูดาน การปรับเปล่ียนสูภายนอกหลังการทดลองวัดคาได
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวา มีการสนทนา แลกเปลี่ยนความรู และการอภิปรายขอมูล
ที่ศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนความรู ทรรศนะคติ และประสบการณของสมาชิกแตละคน มีการวิเคราะหและการ
เปรียบเทียบทําใหมองเห็น การนําความรูไปใช แกปญหา ปองกันปญหา และสมาชิกยังสามารถสังเคราะห 
ประมวลผลความรูภายในตน นํามาเผยแพรออกสูภายนอกโดยโชเทคโนโลยี่ เขามาเปนเครื่องมือชวย จัดสรรใหเปน
ระบบ คนควาไดงาย หนังสืออิ เล็กทรอนิกส (E-book) เว็บไซต เพื่อการเรียนรู (E-learning) ส่ือเอนิ เมชั่น 
(Animation) ส่ือวีดีทัศนผานชองทางอินเตอรเนตความเร็วสูง (Video via you tope) จนกลายเปนชุมชนแหงการ
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เรียนรู (Learning community) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัยของเอเตรียนเวนเกอร ริชารดแมกเดอมอส 
และวิลเลียมสไนเดอร (Etienne Wenger, Richard McDermott and  William Snyder, 2002) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
หลักการของชุมชนนักปฏิบัติโดยมีขอคนพบคือการเรียนรูจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการแลกเปล่ียนซึ่ง
กันและกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding 
Conference) การประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) พฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 
(Cultural Learning Organization) สามารถพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติใหสามารถนําไปใชไดจริงรวมทั้งยังสามารถ
กอใหเกิดโครงสรางพื้นฐานสําหรับองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

   2.1.3 ทักษะในการจัดการความรูดานการผสมผสาน หลังการทดลองสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวา การผสมผสานกิจกรรมประเภทตางๆ ไดแก การทํากิจกรรมสัมพันธ 
(Group Activities) การเสวนา (Dialog) ระบบพี่เล้ียง (Coaching) การสนทนาแบบไมเปนทางการและการอภิปราย 
(Informal Discussion) เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล (Knowledge Sharing) และประสบการณของสมาชิกเปนการ
นําเสนอ รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในที่ประสบความสําเร็จมาแลวมาแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน โดยการรวมหรือบูรณาการองคกรความรู หรือสังเคราะหความรูที่มีอยู เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
ขึ้นมา เชน การนําความรูดานการจัดการขยะ แยกขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ หรือ ขยะแลกไข เปนกลยุทธใน
การใหความสําคัญตอการทิ้งขยะ กอนจะทิ้งจะตองคํานึงถึงผลลัพยของส่ิงแวดลอมดวย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของ
การเปนผูนํ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีการสรางสรรคความรู เชิ งความคิด 
(Constructivism Theory) และทฤษฎีการสรางสรรคความรูเชิงสังคมวัฒนธรรมของวีโกสกี้  (Vygotsky, 1978) 
ที่วาการสรางความรูขึ้นใหมในตัวผูประกอบการทางสังคมนั้นเกิดจากตัวเอง (Self-learning) และการลงมือทํา
กิจกรรมรวมแรงรวมใจกันในกลุมหรือสังคม ทํางานลักษณะเปนทีม ผลที่เกิดขึ้นหรือเปาหมายของกลุมจะทําให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมของสมาชิกดําเนินไปอยางราบรื่นในลักษณะของการรวมแรงรวมใจกัน มุงเนน ที่
ความสําเร็จของงานหรือกิจกรรม ซึ่งทําใหการรวมกลุมมีความสัมพันธที่เหนียวแนนมั่นคงมากขึ้น และพัฒนาสูการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม   

    2.1.4 ทักษะในการจัดการความรูดานการปรับเปล่ียนสูภายในหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวากลุมตัวอยางทั้ง 22 คนมี แบงปนความรู การแลกเปล่ียนเรียนรู และนํา
ความรูจากผูอื่นผสมผสานกับความรูภายในตน (Tacit knowledge) ประยุกตใชความรูใหมอยางทั่วถึง ขนมเปยก
ปูนที่ใชกระบวนการทําตองผสมผสานเปนเนื้อเดียวกันและไมมีสูตรที่ตายตัวตอง แตงเติมองคประกอบทดลอง
ผสมผสานไปเร่ือยจนไดขนมที่เข็มขนเปนเนียนเปนเนื้อเดียวกัน แตกตางจากขนมชั้นที่ทําขึ้นที่ละช้ันแยกกัน 
รูปแบบการจัดการความรูจึงมีความจําเปนที่ตองอาศัยกระบวนการผสมผสานปรับเปล่ียนความรูสูภายใน การ
ทดสอบหลังการอบรมและทํากิจกรรมครบหมดแลวสมาชิกจะมีการพัฒนาระดับทักษะและความชํานาญ   
(Proficiency Level) ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อการใชความรูถึงระดับที่ทราบวาความรูนั้นเกิดขึ้นมาทําไม และเกิดขึ้น
ไดอยางไร เปนการเกิดญาณวิทยาอยางหนึ่ง (Epistemology) ซึ่งสามารถสรางนวัตกรรมการจัดการความรูได
หลากหลายรูปแบบซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ แอนเดอสันและพรอม  (Ross v. Anderson and Plomp, 2006) 
พบวาการแลกเปล่ียนเรียนรูทําใหเกิดความรูใหมซึ่งเปนเปาหมายของสังคมแหงการเรียนรูซึ่งเม่ือนําความรูไป
ปฏิบัติจะเกิดการยอมรับและความรวมมือในการปฏิบัติงานกอใหเกิดผลดีทั้งผูใหประสบการณและผูรับความรูจาก
ประสบการณสามารถสรางนวัตกรรมใหมทางความรูใหเกิดขึ้น เรียกวาเปนการสรางสรรคความรูจัดเปนความสําเร็จ
อันยิ่งใหญของกระบวนการสรางความรูของบุคลากรและขององคกรดังขอคนพบจากงานวิจัยของฮิเดโอะยามาซากิ 
(Hideo Yamazak, 2551) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูพบวาการประยุกตใชความรูหรือการพัฒนา
ความรูเรียกวาปญญาปฏิบัติ (Wisdom) จากปญญาปฏิบัติพัฒนาเปนนวัตกรรม (Innovation) เจาของนวัตกรรม
เรียกวาผูทรงความรู  (Knowledge worker  หรือ  Knowledge  person)  และสอดคลองกับขอคนพบของโนนา
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กะและทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1998) ที่พบวาการแลกเปลี่ยนการแบงปนและการถายโอนความรูใน
ลั กษณ ะสองทางหรื อที ม เรี ยกว าเซคิ   SECI  Model  (Socialization, Externalization,  Combination,  
Internalization)  ที่สามารถพัฒนาความสามารถและการสรางองคความรูในองคกรที่แปลงความรูที่ซอนเรน ที่อยู
ในรูปประสบการณที่อยูกับคนเปนความรูที่เดนชัด และอีกแนวทางหน่ึงซ่ึงจะทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในการ
แลกเปล่ียนความรู คือการเชื่อมโยง เปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการแบงปนและแลกเปล่ียนความรู คือ
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจัดเปนวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมการแลกเปล่ียน ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

2.2   
  

  2.2.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานเทคโนโลยี 
                พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู 
และนําไปสูการสรางทักษะในการจัดการความรูได จะตองผานกระบวนการจัดการความรูอยางเชื่อมโยงซ่ึงกันและ
กัน และมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการทําใหบุคลากรในองคการสามารถเขาถึงแหลงความรู แลกเปล่ียนความรู และ
ถายโอนความรู ตลอดจนนําความรูไปใชไดอยูตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่ และเวลา สอดคลองกับ
แนวคิดของ คารดินัล และ คณะ Cardinal et al. (2001) และ โรเดน Rodan (2002) ตลอดจนจะตองมีการ
ออกแบบไวอยางมีประสิทธิภาพตอการจัดเก็บ และคนคืนความรูมาแลกเปล่ียน ถายโอนและใชประโยชนไดอยาง
สะดวก รวมถึงตองมีระบบรักษาความปลอดภัยของความรูที่มีอยูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหเกิด
การเชื่อมโยงความรูชัดแจง และความรูแฝงใหเกิดการพัฒนาความคิดใหม และสงผลกระทบในเชิงบวกตอการสราง
ทักษะในการจัดการความรู พาลีส (Plessis, 2007) 
   2.2.2 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานโครงสราง  
                                         พบวา โครงสรางการบริหารที่จะชวยในการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ความรู และนําไปสูการสรางทักษะในการจัดการความรูได จะตองผานกระบวนการจัดการความรูอยางเช่ือมโยงซึ่ง
กันและกันมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ กิจการควรจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู
หลักการที่มีความสําคัญ ความตองการ และความจําเปนตอองคการเพ่ือการพัฒนาทิศทาง และกลยุทธของกิจการ 
ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดของ แซค Zack (1999) ที่กลาววา การที่กิจการจะประสบความสําเร็จไดจะตองกําหนด
ความรูหลักที่องคการตองการใหมีความสอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจ ตลอดจนกิจการควรจะตองมีระบบการ
บริหารที่มีความยืดหยุนสูง มีลักษณะสงเสริม และกระตุนใหบุคลากรในกิจการมีความสนใจ และตั้งใจที่จะแสวงหา
ความรู การแลกเปล่ียน การถายโอนและใชประโยชนจากความรูเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทั้งที่มี
ลักษณะเปนทางการ และไมเปนทางการ จึงจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการความรู และนําไปสูการมีทักษะใน
การจัดการความรูในสุดได หยางและเชน (Yang & Chen, 2007) นอกจากน้ีกิจการควรจะตองจัดใหมีหนวยงาน
หรือบุคคลที่ทําหนาที่และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดูแล และพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาความรูไวเปน
การเฉพาะทั้งในมิติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ที่ เปนการ สนับสนุนการเขาถึง การ
แลกเปลี่ยน การถายโอนและใชความรูเพื่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรู ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบายในการกําหนดความรูหลักที่มี
ความจําเปนตอกิจการใหมีความเขมแข็ง คอลลิซัน และ พาเซล (Collison & Parcell, 2004) และเปนประโยชนตอ
บุคลากรในกิจการสําหรับการแสวงหาความรู การแลกเปล่ียนการถายโอนและการใชความรู 

  2.2.3 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานดานวัฒนธรรม  
                             พบวาวัฒนธรรมองคการที่จะชวยในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู 

และนําไปสูการสรางทักษะในการจัดการความรูได จะตองผานกระบวนการจัดการความรูอยางเชื่อมโยงซ่ึงกันและ
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กัน ประเด็นสําคัญ คือ วัฒนธรรมองคกรตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรมีคานิยมที่ใหการยอมรับ และยกยอง
บุคคลในองคการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบได
เปนอยางดียังประโยชนในเชิงการพัฒนาตอกิจการ และเปนที่ประจักษแกผูอื่น ไมวาบุคคลนั้นจะมีตําแหนงหนาที่
ทางการบริหารหรือไม ทุกคนจะตองสรางบรรยากาศและทําใหเกิดความรวมมือและการถายโอนความรูที่แฝงอยูใน
ตัวคน (Tacit knowledge) ออกมาได เปนความรูที่เปนระบบ (Explicit knowledge) และสงผลตอความสามารถใน
การสรางทักษะในการจัดการความรู คาสวูกิล และคณะ (Cavusgil et al., 2003) และกิจการตองมีการสรางคานิยม
ใหบุคลากรในมีคานิยมในการทํางานที่มีลักษณะกลาที่จะคิด คิดนอกกรอบ และทําในส่ิงใหมๆ มีความคิด
สรางสรรค ที่มีเปาหมายทําใหกิจการไดรับประโยชนโดยไมกลัวความลมเหลว หรือความผิดพลาดที่จะสงผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีกิจการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรมีคานิยมใฝรู และรักในการเรียนรู
เชิงทักษะประสบการณ และความรูจากบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกกิจการ โดยเห็นความสําคัญของการ
แลกเปล่ียน การแบงปน และการถายโอนความรู เพื่อนําความรูมาใชในการพัฒนาการทํางานของตน ซึ่งสงผลตอ
สภาพแวดลอมในกิจการใหมีลักษณะสภาพแวดลอมสรางความรู (Knowledge Environment) และเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการสรางทักษะการจัดการความรูของกิจการไดในที่สุด เมลโทรา (Malhotra, 2000) รวมถึงสราง
คานิยมใหบุคลากรในกิจการมีคานิยมที่เห็นความสําคัญ และความจําเปนของการใชความรูเปนฐานในการแกไข
ปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ และรักการทํางาน
เปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในลักษณะทีมงานที่มีการขามสายงาน (Cross functions) และพรอมที่จะ
แลกเปล่ียน และถายโอนความรูกับผูอื่นในทีมงาน ก็เปนสวนที่จะชวยสรางความรวมมือในการพัฒนาความคิดใหม 
และสรางทักษะในการจัดการความรูไดในที่สุด ดารอซ (Darroch, 2005) 

  2.2.4 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานความเชี่ยวชาญ 
                   พบวาผูประกอบการทางสังคมมีความคิดเห็นวา ความเช่ียวชาญของบุคลากรใน
กิจการซึ่งเปนความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดานความรู (Knowledge-Based Perspective) ที่พัฒนา
ความสามารถในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม และนําไปสูการสรางทักษะในการจัดการความรูไดจะตอง
ผานกระบวนการจัดการความรูอยางเชื่อมโยงประเด็นสําคัญ คือกิจการจะตองสรางบุคลากรใหมีความสามารถใน
การสังเกต และตั้งขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมทั้งมีแรงจูงใจที่จะแสวงหาความรูเพื่อนํามาหาคําตอบ
ขอสงสัยอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยสงผลใหเกิดการใชความรูในการแกไขปญหาที่ตรงจุด และสามารถพัฒนาคิด
ใหมที่เปนประโยชนตอทักษะในการจัดการความรู คารดินัล และ คณะ (Cardinal et al., 2001) รวมท้ังพบวา
บุคลากรของกิจการเพื่อสังคมตองมีความสามารถในการส่ือสาร ซึ่งรวมถึง ทักษะดานภาษา และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีความจําเปนตอการแสวงหาความรู การแลกเปล่ียน การถายโอนและใชประโยชนจากความรู เพื่อใช
ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรของกิจการตองมีเครือขายความรูที่มี
คุณภาพ และมีลักษณะเฉพาะตามความสนใจของบุคลากรและสอดคลองกับความรูหลักที่กิจการตองการและ
สามารถทําการแลกเปลี่ยนแบงปนและถายโอนความรูซึ่งกันและกัน กับเครือขายไดอยางสม่ําเสมอ ส่ิงเหลานี้จะ
ชวยใหเกิดการถายโอนความรูที่แฝงในตัวคน (Tacit knowledge) ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนกลไกสําคัญของ
การพัฒนาทักษะในการจัดการความรู  สวอน (Swan, 1999) ดังนั้น บทบาทสําคัญของผูนําคือการที่ทําใหบุคลากร
เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจที่จะสรางสรรคความคิด หรือส่ิงใหมเพื่อประโยชนตอตนเองและกิจการเพื่อสังคม 
  2.2.5 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานการเรียนรู 
                  พบวาผูประกอบการทางสังคมมีความคิดเห็นวาการเรียนรูของบุคลากรในกิจการ
เพื่อสังคมถือเปนความสามารถในการจัดการความรูประการหนึ่งในมุมมองดานความรู (Knowledge-Based 
Perspective) ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมจะตองใหบุคลากรในกิจการมี
ลักษณะการเรียนรูที่ดี จึงทําใหกิจการสามารถสรางองคกรแหงการเรียนรูโดยจะตองผานกระบวนการจัดการความรู
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อยางเชื่อมโยง ประเด็นสําคัญ คือ บุคลากรของกิจการเพื่อสังคมตองมีการนําบทเรียนในอดีต (Lesson Learned) 
ของตนมาใชในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานอยูอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งบุคลากรของกิจการเพื่อสังคมตอง
มีการนําความสําเร็จหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งของบุคคลหรือหนวยงานภายใน และภายนอก 
รวมทั้งเครือขายมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยูอยางสม่ําเสมอ ประเด็นเหลานี้จะชวยทําใหเกิด
การเรียนรูที่ดี และสามารถยึดกุม (Capture) สรางตัวแบบ (Generic) และถายโอน (Transfer) ความรูตางๆ ใน
กิจการไดเปนอยางดี อันเปนสวนสําคัญของการพัฒนาทักษะในการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคม โอ
เดล และ แกรสัน (O’Dell & Grayson, 1998) นอกจากน้ีพบวากิจการเพื่อสังคมควรตองมีการสรุปปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน และปจจัยที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติทุกครั้งหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จ และมีการ
นําขอมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคลหรือหนวยงานโดยประเด็นเหลานี้ จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่จะสรางองค
ความรูใหมที่มีประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูของผูประกอบการทางสังคม  คารวูกิล และ คณะ
Cavusgil et al., 2003) รวมถึงบุคลากรของกิจการเพ่ือสังคมตองมีพฤติกรรมของมุงมั่นการพัฒนาประสบการณการ
แสวงหาความรู การแลกเปล่ียน การถายโอน และการใชความรูทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกกิจการทําใหเกิด
เครือขายความรู (Knowledge Networks) ที่มีประโยชนตอประสิทธิผลการจัดการความรูขององคการ 

  2.2.6 ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานสารสนเทศ 
                  พบวาผูประกอบการทางสังคมมีความคิดเห็นวา สารสนเทศของกิจการเพื่อสังคม

ถือเปนความสามารถในการจัดการความรูประการหนึ่ งดวยในมุมมองดานความรู (Knowledge-Based 
Perspective) ดังน้ันการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมจําเปนจะตองให
ความสําคัญกับคลังความรูหรือระบบสารสนเทศตางๆ ในกิจการและพัฒนาใหมีความเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ และความหลากหลายของรูปแบบสารสนเทศ จะทําใหกิจการเพื่อสังคมสามารถสรางรูปแบบการจัดการ
ความรูลุลวงมีประสิทธิภาพไดโดยตองผานกระบวนการจัดการความรูอยางเชื่อมโยง ประเด็นสําคัญ คือ กิจการตอง
มีการเชื่อมโยงตอเครือขายและจัดทําคลังสารสนเทศ ตลอดจนฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูหลักที่มีความ
จําเปนตอกิจการใหมีความทันสมัยสามารถที่จะเขาถึง และสืบคนมาใชประโยชนไดอยางสะดวกโดยไมมีขอจํากัด
ดานเวลา และสถานที่ รวมทั้งตองจัดใหมีการทําคลังสารสนเทศ ตลอดจนฐานขอมูลตางๆ ไวในรูปแบบหรือ
ลักษณะที่หลากหลาย เชน หนังสือ บทความ งานวิจัย แผนบันทึกภาพ เปนตน ทั้งนี้ตองเปนสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับความรูหลักที่มีความจําเปนตอกิจการจะนํามาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานและกําหนดเงื่อนไข แกไขปญหาใน
การทํางาน และจะสงผลใหรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมและยกระดับความรูแผงที่อยูใน
ตัวคน (Tacit Knowledge) เชื่อมโยงกับความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) สคารเบริก (Scarbrough, 2003) 
นอกจากนี้ยังพบวากิจการเพื่อสังคมตองจัดใหมีระบบการกล่ันกรอง และตรวจสอบคุณคาของความรูที่จะจัดเก็บใน
คลังสารสนเทศ รวมถึงฐานขอมูลตางๆ วามีประโยชนมากนอยเพียงไรตอการนํามาใชในปฏิบัติงานหรือพัฒนาการ
ทํางาน เพราะจะชวยทําใหความรูชัดแจงที่มีอยูในกิจการเปนความที่มีคุณคา และสอดคลองกับกลยุทธของกิจการ
เพื่อสังคม ดารเวนพอต และคณะ (Davenport et al., 1998) 
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 จากการวิจัยเรื่องการสังเคราะหรูปเเบบการจัดการความรูของ กิจการเพื่อสังคมการศึกษาเชิง
ประจักษในบริบทของประเทศไทย (VACSIN Model) 
  1.  
 1.1 หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนากิจการเพื่อสังคมและการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานกิจการเพื่อสังคม อาทิ สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู (สบร.) ควรจัดสัมมนารวมกันเพื่อหาแนวทางในการประสานนโยบายและแผนงานเพ่ือการ
พัฒนาผูประกอบการทางสังคมดานการสงเสริมการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อใหเกิด
แนวคิดการพัฒนารวมกันที่ชัดเจน แตละหนวยงานมีศักยภาพและพลังที่จะมีสวนรวมในดานตางๆ เพื่อจัดทําเปน
วาระแหงชาติ การกําหนดแผนงานในระดับชาติ และระดับชุมชนเพื่อการผลักดันใหการการจัดการความรูใน
ผูประกอบการทางสังคมเปนจริงและสามารถนําไปใช 
  1.2 หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการความรู อาทิ  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย รวมกับหนวยงานที่ เกี่ ยวของพัฒนารางนโยบายการจัดการความรู (Knowledge 
Management Policy) ที่ประกอบดวย หลักการและเหตุผล ลักษณะการจัดการความรู สาระสําคัญของนโยบาย 
ไดแก คําจํากัดความ วิสัยทัศน วัตถุประสงคของการจัดทํานโยบาย เงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จ และรางนโยบาย
การพัฒนาการเรียนรู ไดแก นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค เปาหมาย มาตรการ/วิธีการ เปนตนเพื่อใหรางนโยบาย
ดังกลาวเปนกรอบการพัฒนาการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่สําคัญองคกรหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสมตอไป  
 1.3 ภาครัฐสามารถนํารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ที่
นําเสนอไปกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน ชุมชนเมือง ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูการ
จัดตั้งสํานักงาน/ศูนยประสานงานการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมระดับชาติ (National Center for 
Knowledge Management of Social Enterprise) ตามภาคตางๆ และขยายเครือขายพื้นที่สราง Hub ในแตละ
ภาคโดยอาจปรับใหเขากับนโยบายหรือแนวทางของภาคสวนตางๆ และพัฒนาคูขนานไปเพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนได 
 
 2.  
      2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนา รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
ไทยเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในการจัดการความรู กิจการเพื่อสังคม  สํานักงานสรางเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.) โดยพัฒนาโครงการนํารองตามตาม
แนวทางและรูปแบบการจัดการความรูที่ไดจากผลการวิจัยนี้ใหเกิดผลในทางปฏิบัติควบคูกับการดําเนินการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยขอความรวมมือจากภาคสวนตางๆ และชุมชนที่สนใจ การ
สนับสนุนองคความรู งบประมาณ และการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆ อยางเต็มที่ สําหรับการพัฒนาตาม
แผนงานจริง การชี้แนะการปฏิบัติงานการกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ สงเสริมการ
ถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู และการประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนตนแบบการจัดการ
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ความรูของผูประกอบการทางสังคมที่สามารถกระตุนทุกฝายในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมตอไปอันจะเปนกลไก
การพัฒนาที่มีความเปนพลวัต เปนพลังการพัฒนาสังคมและประเทศ 

2.2 องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกสวนในสังคมอาทิสถาบัน  
จัดการความรู (สคส.) สถาบันสงเสริมการ จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Thailand 
Productivity Institute) สํานักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ (สกส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.) สถาบันที่ปรึกษากิจการเพื่อสังคม
ภาคเอกชน เปนตน ควรดําเนินการพัฒนาองคความรู เครื่องมือและกลไกการพัฒนาและการบริหารจัดการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมอยางเปนระบบและตอเนื่อง อาทิ การวิจัยและพัฒนา
ตอยอดความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูการสรางปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู การระดมสรรพกําลังในการพลิกฟน การสรางบรรยากาศการเรียนรูในผูประกอบการทาง
สังคม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูที่แทจริง 
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่เปนมาตรฐาน ซึ่งเครื่องมือและ
กลไกการพัฒนาเหลาน้ีตองเกิดจากการรวมคิดและรวมสรางของเครือขายกิจการเพื่อสังคม การพัฒนาที่เช่ือมโยง
กับบริบทชุมชน เพื่อประโยชนของคนสวนใหญอยางแทจริง 

3.  
3.1 ควรนํารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไปทําการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ไปปฏิบัติจริงภาคสนาม โดยแบงสวนการ
วางแผน การดําเนินการ การกํากับติดตามและประเมินผลตามลําดับโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายกิจการเพื่อ
สังคมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันพัฒนาจัดการความรูแบบองครวมที่สําคัญ ในกิจการ
เพื่อสังคม และลงพ้ืนที่ปฎิบัติจริงโดยใชระยะเวลาการทดลองเปนขั้นเชน ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน แลว
จึงประเมินผลในแตละระยะ  

3.2 ควรนํารูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทยไปวิเคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อสกัดตัวแปรที่สงผลตอการจัดการความรู 
เพื่อใหการวิจัยในเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย สามารถวัดผลกระทบ
ไดในมิติอื่นๆ ที่จะสงผลตอทักษะในการจัดการความรูในระดับการเปล่ียนแปลงที่สูงขึ้น ทําใหไดเครื่องมือสําหรับ
การประเมินองคการในดานการจัดการความรู เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการความรู
ขององคการตอไป  
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                  (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
1.การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามสภาพปจจุบันและความตองการของรูปแบบ 

 

  
  

1 2 3 4 5 IOC 
1.  

1 การเรียนรูโดยการปฎิบัติ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 การวเิคราะหความผิดพลาดจากการทํางาน   +1 +1 +1 0 +1 0.80 
3 การระดมสมองในการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 การพัฒนาระบบพี่เล้ียง   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 การหมุนเวียนการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6 การพัฒนาการทํางานเชงิโครงการ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 การทํางานเปนทีม   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8 การจดัทําแฟมผลงาน   +1 +1 +1 +1 0 0.80 
9 การทําสัญญาการเรยีนรู   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10 การสรางวิสัยทศันการเรียนรู  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11 การมีที่ปรกึษาภายนอก  +1 +1 0 +1 +1 0.80 
12 การสรางเครอืขายการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.  
1 จัดทําคูมือการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 จัดอบรมศูนยบมเพาะ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 เปดรับปรึกษาปญหาของผูประกอบการทางสังคม  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 เรียนรูจากการปฎิบัติที่เปนเลิศ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6 เรียนรูจากการถอดบทเรยีน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 จัดทําคลังความรู  +1 +1 0 +1 +1 0.80 
8 ศึกษาจากกรณศึีกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
9 เรื่องเลาที่ประสบความสําเร็จ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11 การแบงปนความรู  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12 รายงานประจําป  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.  
1 การแบงกลุมทําโครงการ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 การประชุมอยางไมเปนทางการ  +1 +1 0 +1 +1 0.80 
3 การเสวนา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 การสังเกตุอยางมีสวนรวม  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 การฝกอบรมโดยการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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1 2 3 4 5 IOC 
6 ระบบพี่เล้ียง  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 การประชุมเชิงปฎิบัติการ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8 การแลกเปล่ียนแนวทางการทํางาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
9 การทบทวนกอนการปฎิบัติ  +1 +1 0 +1 +1 0.80 
10 การทบทวนหลังการปฎิบัติ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11 การศึกษาในพื้นที่  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12 การทบทวนขอแนะนําของลูกคา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4.  
1 การสนทนาเพื่อการสรางสรรค และแลกเปล่ียนทัศนคติ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 มีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการความรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 รวมกันใชแบงปนทรัพยากร ความคิด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. /Website  
1 Microsoft Sharepoint +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 Google Drive +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 Facebook +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 Youtube +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 Myspace +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7.  
1 ชวยใหประหยัดตนทุนและลดคาใชจาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 ชวยแกปญหาและลดระยะเวลาในการดําเนินกิจการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 มีการพัฒนาศักยภาพเสมอและทุกคนมีความกระตือลือ
ลนในการหาความรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8.  
1 ระบบเวียนงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 ประชุม ระดมความคิด กอนการปฎิบัติงาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 
3 ถอดบทเรยีนจากความผิดพลาดในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 นําความรูของผูอื่นมาเช่ือมโยงความคิดของตน +1 +1 +1 0 +1 0.80 

9.  
1 การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 การสืบคนขอมลูบนอินเตอรเนต็ +1 +1 0 +1 +1 0.80 
3 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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2.การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง แบบประเมินทักษะการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
 

 
  

1 2 3 4 5 IOC 
 (Socialization) 

1.ถายทอดความรูประสบการณที่ตนมีนั้นกับผูอื่น +1 +1 +1 0 +1 0.80 
2.มีการประชุม ระดมสมองในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3.แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาฉันทมติ กอนลงมือปฏิบัติงานเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4.พูดคุย เสวนา หาขอมูลในการทําจากผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5.ใหความชวยเหลือ ผูอื่น สอนงานทํางานอยางใกลชิด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6.สังเกตพฤตกิรรมการทํางานที่ดีของผูอื่นเพือ่เปนแบบอยาง +1 +1 +1 0 +1 0.80 
7.ทํางานเปนทมีได สามารรวมกันทํางานกับผูอื่นเพื่อจดุประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8.ทํางานรวมกนักับเพื่อนรวมงานตางความสามารถได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
9.เรียนรู ปรับปรุง ผานการสอนงานใหผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10.สอบถามความรู ความคิด ทรรศคติ จากผูเชี่ยวชาญ +1 +1 +1 0 +1 0.80 
11.เชื่อมโยงความรูของผูรูทานอื่นเขากับความคิดของตน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12.มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอื่นในการทํางาน +1 +1 +1 0 +1 0.80 
13.รวมกันแลกเปล่ียนแนวทาง ความคิด กับผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
14.สังเกตส่ิงที่ตนทําและศึกษาทักษะของผูอื่นในการแกปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15.แบงปนความพันธกิจและเปาหมายงานทีป่ฏิบัติใหผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
16.รวมกันแกไขงานกับเพื่อนรวมงานและขอนํามาปรับปรงุ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
17.อธิบายแนวคิดของตนดวยภาษาที่เขาใจงายใหผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
18.แบงปนขอผิดพลาดใหผูอื่นรับรู แลวชวยกนัแกไข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
19.แบงปนประสบการณการทาํงานของตนใหผูอื่นรับรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
20.การสังเกตุและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
21.นําความรูที่ไดมาสรางกระบวนการทางความคิดในรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
22.อธิบายส่ิงทีรู่ ประสบการณ ออกมาในรูปแบบของรายงาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 (Externalization) 
23.บูรณาการความรูเดิมและนาํความรูใหมออกมาเปน บันทกึ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
24.สังเคราะห ประเมิน ทบทวนองคความรูใหมออกมาเปนลาย
ลักษณอกัษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25.นําขอมูลแนวคิดความรูบทเรียน ประสบการณ ที่มีมาบันทกึ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
26.ประมวลความรูที่มีอยูในตวัใหเปนความรูทีช่ัดแจง เปนลาย
ลักษณอกัษร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

27.ใหผูอื่นไดแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
28.รับฟง นําความรูกลับไปทบทวน แกไขขอบกพรองใหม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
29.สังเคราะหความรูที่มอียูเดิม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
30.สะทอนความรูเดิมที่เปนนัยอยางมีความหมาย เพื่อสราง องค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



203 
 

 
  

1 2 3 4 5 IOC 
ความรูใหม แนวคิดที่ชัดเจนและจัดระบบแนวคิดเขาไปสูระบบ 
31.พิสูจนความถูกตองของแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 (Combination) 
32.เรียนรู แสวงหาความรูผานเครือขาย  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
33.จัดเก็บความรูใหเปนหมวดหมู ตั้งชื่อกลุมความรูใหชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
34.จัดทําระบบคลังขอมูล ปรับปรุงและทําใหทนัสมัยอยูลอดเวลา +1 +1 +1 0 +1 0.80 
35.หาและเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ มาจดัเกบ็เปนของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
36.สรางตนแบบ แผนงาน นําแนวคิดออกมาทํา ใหจับตองได +1 +1 0 +1 +1 0.80 
37.รวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ออกมาจัดเก็บเปนหมู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
38.เชื่อมตอและเผยแพรขาวสารขอมูลผานระบบเครือขาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
39.สนับสนุนใหมีการจดัเก็บความคิดของแตละบุคคลที่สวนกลาง +1 +1 +1 0 +1 0.80 
40.จดหรือบันทกึเทปการสนทนาระหวางบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
41.เปดเผยแนวคิดที่จัดเก็บไวใหผูอื่นไดรับรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 (Internalization) 
42.ประยุกตใชความรู จัดการดึงความรูไปใชงานไดจรงิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
43.สรางงานเปนของตนเองไดจากคลังความรูที่ม ี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
44.นําความรูทีม่ีอยูในตน ผนวกกับความรูแตละบุคคลในทีม 
สรางองคความรูใหม จัดหมวดหมู และแบงปน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

45.คนพบแนวทางใหมไดเองจากคลังความรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
46.เรียนรูจากการปฏิบัติจรงิ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
47.ทดลองและแกปญหาอยางเปนระบบ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
48.ปรับปรุงกระบวนการสรางความรูของตนเองอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
49.สรางความรูที่เปนนัยใหผูอืน่สามารถเขาถงึและเขาใจอยาง
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

50.สนับสนุนใหใชความรูที่หามาจากคลังขอมูลในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
51.สรางสภาพแวดลอมการเรยีนรูและเอื้อตอการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

52.เขาใจในความชํานาญของแตละบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
53.มีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
54.แลกเปล่ียนแนวคิดความรูใหมกับผูอื่นดวยการพดูคุยกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
55.วางแผน จัดพิมพบทความ คูมือเอกสาร คลังขอมูลทีง่ายตอ
การคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

56.หมุนเวียนหนาที่รับผิดชอบ สับเปล่ียนงานกันทํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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3.การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง แบบทดสอบความเขาใจเรื่องการจัดการความรู 

 

  
  

1 2 3 4 5 IOC 
1 ขอใดไมใชประเด็นที่เกี่ยวของของความหมายของการ
จัดการความรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 ทุกขอเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรู 
ยกเวนขอใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 ทุกขอเปนความรูที่ชัดแจง ยกเวนขอใด +1 +1 0 +1 +1 0.80 
4 ความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคล ตรงกับขอใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 จากวงจรของการจัดการความรู ส่ิงแรกที่องคกรตอง
ปฏิบัติคือขอใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 การสรางแรงจูงใจใหเกดิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของ
บุคลากรในองคกร ตรงกับขอใด 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

7 เครื่องมอืในขอใด ที่ใชในการแลกเปล่ียนความรูที่ฝงลึก
ในตัวบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 ขอใดเปนขั้นตอนการปรับปรงุรปูแบบ เนื้อหาเอกสาร
หรือองคความรูใหสมบูรณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 ขอใดเปนขั้นตอนการนําความรูไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจ แกปญหาและปรับปรุงองคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 ขอใดเปนสวนทีแ่สดงถึงการใชภาคีเครือขายในการ
จัดการความรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

11 ขอใดไมใชปจจยัเอื้อที่ทําใหการจัดการความรูประสบ
ผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 ขอใดกลาวไมถกูตองในเรื่องการนําเทคโนโลยีเขามาใช
ในการจัดการความรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 

13 ขอใดเปนปจจยัเอื้อที่สําคัญที่สุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
14 ขอใดไมใชวตัถปุระสงคของการใชเรื่องเลาเราพลังใน
การจดัการความรู 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

15 ขอใดไมใชลักษณะการเลาเรื่องที่ด ี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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1. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  รองศาสตราจารย. ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพสุิทธิ ์
ตําแหนง   อาจารย 
สถานที่ทํางาน  คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  รองศาสตราจารย. ศิริวรรณ เสรีรัตน  
ตําแหนง   อาจารย  
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  รองศาสตราจารย. ดร. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ  
ตําแหนง อาจารย 
สถานที่ทํางาน คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  ดร.อนุรกัษ เรืองรอง 
ตําแหนง รองผูอํานวยการมูลนิธิสัมมาชีพ 
สถานที่ทํางาน มูลนิธิสัมมาชีพ 

5. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  ดร. อรรถสิทธิ์  พานแกว 
ตําแหนง อาจารย 
สถานที่ทํางาน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ขอมูลในแบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง  
การสังเคราะหรปูเเบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม  
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย 

A Synthesis of Knowledge Management Model of Social Enterprise:  
An Empirical Study in Thailand Context  

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจะใช
ขอมูลที่ไดเพื่อการวิจัยเทานั้นและนําเสนอในภาพรวมโดยไมมผีลกระทบตอทานแตประการใด หากมีขอสงสัย

ประการใดสามารถติดตอผูวิจยั นางสาว จตุพร จุยใจงาม 
ไดที่ เบอรโทร 081-899-3787 และจดหมายอเิล็กทรอนิกส tojatuporn@gmail.com  

ขอกราบขอพระคุณอยางสูง 

 
  
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
2. โปรดใสเครื่องหมาย X ลงในชองวางสําหรับคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมคําในชองวาง 
3. แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก  

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของ

กิจการเพื่อสังคม 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมเปน

คําถามปลายเปด (Open end form) จํานวน 3 ขอ 
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 1   
 
1.เพศ       [  ] ชาย         [  ] หญิง  
2. อายุ    [  ] 21 – 30 ป       [  ] 31 – 35 ป 

[  ] 36 – 40 ป   [  ] มากกวา 41 ป ขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา  [  ] มัธยมศึกษาตอนตน  [  ] อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  [  ] ปริญญาตรี    [  ] สูงกวาปริญญาตรี 
4. แหลงเงินทุนที่ใชในประกอบกิจการ  

[  ]  ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 
[  ]  เงินทุนสวนตัว   [  ]  เงินกูยืมธนาคาร 

  [  ]  การระดมทุน   [  ]  กองทุนหมูบาน 
[  ]  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………… 

5. ระยะเวลาในการประกอบกิจการเพื่อสังคมของทาน 
  [  ]  นอยกวา 1 ป   [  ]  1-3 ป 

[  ]  4-7 ป   [  ]  8 ปขึ้นไป  
6. รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 

[  ] เจาของกิจการคนเดียว  [  ] บริษัท/หางหุนสวนจํากัด 
[  ] สมาคม/องคกรสาธารณะ [  ] วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 
[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)…………… 

7. เปาหมายหลักของกิจการเพื่อสังคมของทาน 
[  ] สงเสริมการใชปุยชีวภาพ / เกษตรอินทรีย 
[  ] อาหารเพื่อสุขภาพ  
[  ] สงเสริมสุขภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น 
[  ] การเขาถึงสินคาที่ราคาเปนธรรม 
[  ] สรางอาชีพใหผูพิการ /ผูดอยโอกาสในสังคม 
[  ] การใหความรูในส่ือส่ิงพิมพ / Website / การอบรมสัมมนา 
[  ] การทองเที่ยวเพื่อชุมชน 
[  ] อื่นๆ.................................... 

8. ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงกับการเปนผูประกอบการทางสังคมของทาน 
[  ] ประชาชนทั่วไป 
[  ] เด็ก/เยาวชน 
[  ] ผูพิการ/ผูดอยโอกาส 
[  ]  ผูหญิง/คนชรา 
[  ] ชุมชน 
[  ] อื่นๆ.................................... 
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 2  
            
 

   
1.  

1 การเรียนรูโดยการปฎิบัติ (Action learning)  
2 การวเิคราะหความผิดพลาดจากการทํางาน  (Analyzing  mistakes)  
3 การระดมสมองในการทํางาน (Brainstorming)  
4 การพัฒนาระบบพี่เล้ียง  (Coaching / mentoring)  
5 การหมุนเวียนการทํางาน (Rotating  jobs)  
6 การพัฒนาการทํางานเชงิโครงการ  (Project  base)  
7 การทํางานเปนทีม  (Team  working)  
8 การจดัทําแฟมผลงาน  (Portfolios)  
9 การทําสัญญาการเรยีนรู  (Learning  contracts)  
10 การสรางวิสัยทศันการเรียนรู (Visioning)  
11 การมีที่ปรกึษาภายนอก (Incubation consultants)  
12 การสรางเครอืขายการทํางาน (Networking)  

2.  
1 จัดทําคูมือการทํางาน (Manual)  
2 จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู(Seminar)  
3 จัดอบรมศูนยบมเพาะ (Incubation System)  
4 เปดรับปรึกษาปญหาของผูประกอบการทางสังคม (Clinic consultants)  
5 เรียนรูจากการปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best practice)  
6 เรียนรูจากการถอดบทเรยีน (Lesson and learnt)  
7 จัดทําคลังความรู (Knowledge asset)  
8 ศึกษาจากกรณศึีกษา (Case base)  
9 เรื่องเลาที่ประสบความสําเร็จ (Story telling)  
10 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise booklet)  
11 การแบงปนความรู (Knowledge sharing)  
12 รายงานประจําป (Annual report)  

3.  
1 การแบงกลุมทําโครงการ (Project base)  
2 การประชุมอยางไมเปนทางการ (Informal meeting)  
3 การเสวนา (Dialogues)  
4 การสังเกตุอยางมีสวนรวม (Participation Observation)  
5 การฝกอบรมโดยการทํางาน (On the job training)  
6 ระบบพี่เล้ียง (Coaching/Mentoring)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



210 
 

   
7 การประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)  
8 การแลกเปล่ียนแนวทางการทํางาน (Best practice exchange)  
9 การทบทวนกอนการปฎิบัติ (Before Action Reviews BAR)   
10 การทบทวนหลังการปฎิบัติ (After Action Reviews AAR)  
11 การศึกษาในพื้นที่ (Field visit)  
12 การทบทวนขอแนะนําของลูกคา (Customer feedback review)  

4.  
1 การสนทนาเพื่อการสรางสรรค และแลกเปล่ียนทัศนคติ  
2 มีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน  
3 ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการความรู  
4 รวมกันใชแบงปนทรัพยากร ความคิด  

5. /Website  
1 Microsoft Sharepoint  
2 Google Drive  
3 Facebook  
4 Youtube  
5 Myspace  

6.  (Knowledge Management)  
1 มีความรูความเขาใจ  
2 ไมมีความรูความเขาใจ  

7.  
1 ชวยใหประหยัดตนทุนและลดคาใชจาย  
2 ชวยแกปญหาและลดระยะเวลาในการดําเนินกิจการใหเรว็ขึน้  
3 มีการพัฒนาศักยภาพเสมอและทุกคนมีความกระตือลือลนในการหาความรู  

8.  
1 ระบบเวียนงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบ  
2 ประชุม ระดมความคิด กอนการปฎิบัติงาน  
3 ถอดบทเรยีนจากความผิดพลาดในการทํางาน  
4 นําความรูของผูอื่นมาเช่ือมโยงความคิดของตน  

9.  
1 การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน  
2 การสืบคนขอมลูบนอินเตอรเนต็  
3 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ  
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 3    
 1. ทานคิดวารูปแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคมควรมีรูปแบบอยางไร 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

2.ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูของกิจการเพื่อสังคมมีประเด็นปญหาอยางไร 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………............................................................................................................................ 

3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคม 
………………………………………………………............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................................ 
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ขอมูลในแบบสัมภาษณนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจยัเรื่อง  
การสังเคราะหรปูเเบบการจดัการความรูของกจิการเพ่ือสังคม  
การศึกษาเชงิประจักษในบริบทของประเทศไทย 

A Synthesis of Knowledge Management Model of Social Enterprise:  
An Empirical Study in Thailand Context  

ตามหลักสูตรปรญิญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ผูวจิัยจะใชขอมูลที่ไดเพือ่การ
วิจัยเทานั้นและนําเสนอในภาพรวมโดยไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด หากมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอ

ผูวิจัย นางสาว จตุพร จุยใจงาม 
ไดที่ เบอรโทร 081-899-3787 และจดหมายอิเล็กทรอนิกส tojatuporn@gmail.com  

ขอกราบขอพระคุณอยางสูง 
 

 
1. บทวิเคราะหนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศที่สงผลตอการพัฒนารปูเเบบการจัดการ
ความรูของกจิการเพื่อสังคม  

2. บทวิเคราะหองคประกอบทางสังคมไทยทีเ่อื้อตอการพัฒนา รปูเเบบการจัดการความรูของกจิการ
เพื่อสังคม  

3. บทวิเคราะหองคประกอบทางสังคมไทยในการพัฒนารูปเเบบการจดัการความรูของกจิการเพื่อ
สังคม มีดานใดบาง 

4. บทวิเคราะหองคประกอบเชิงโครงสรางทางสังคมในการพัฒนา รูปเเบบการจดัการความรูของ
กิจการเพือ่สังคม  

5. บทวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา รูปเเบบการจดัการความรูของกิจการเพ่ือสังคม 
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ขอมูลในแบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง  
การสังเคราะหรปูเเบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม  
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย 

A Synthesis of Knowledge Management Model of Social Enterprise:  
An Empirical Study in Thailand Context  

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจะใช
ขอมูลที่ไดเพื่อการวิจัยเทานั้นและนําเสนอในภาพรวมโดยไมมผีลกระทบตอทานแตประการใด หากมีขอสงสัย

ประการใดสามารถติดตอผูวิจยั นางสาว จตุพร จุยใจงาม 
ไดที่ เบอรโทร 081-899-3787 และจดหมายอเิล็กทรอนิกส tojatuporn@gmail.com  

ขอกราบขอพระคุณอยางสูง 
 

   
1. แบบประเมินทักษะในการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
2. คําตอบที่ไดจะไมมีถูกหรือผิด และเพื่อใหไดคําตอบที่สมบูรณซึ่งจะเปนประโยชนในการ 

วิจัยตอไป ขอใหทานโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ  
3. แบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization)  
ตอนที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization)  
ตอนที่ 3 การผสมผสาน (Combination)  
ตอนที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายใน (Internalization)  

4. โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงของทานมากที่สุดโดยมี 
เกณฑการประเมินดังน้ี 

5 หมายถึง มีการแสดงทักษะการจัดการความรูในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีการแสดงทักษะการจัดการความรูในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการแสดงทักษะการจัดการความรูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการแสดงทักษะการจัดการความรูในระดับนอย 
1 หมายถึง ไมมีการแสดงทักษะการจัดการความรูเลย 
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 1  (Socialization) 5 4 3 2 1 

1.ถายทอดความรูประสบการณที่ตนมีนั้นกับผูอื่น      

2.มีการประชุม ระดมสมองในการทํางาน      

3.แลกเปล่ียนความคิดเห็น หาฉันทมติ กอนลงมือปฏิบัติงานเสมอ      

4.พูดคุย เสวนา หาขอมูลในการทําจากผูอื่น      

5.ใหความชวยเหลือ ผูอื่น สอนงานทํางานอยางใกลชิด      

6.สังเกตพฤตกิรรมการทํางานที่ดีของผูอื่นเพือ่เปนแบบอยาง      

7.ทํางานเปนทมีได สามารรวมกันทํางานกับผูอื่นเพื่อจดุประสงคหลัก      

8.ทํางานรวมกนักับเพื่อนรวมงานตางความสามารถได      

9.เรียนรู ปรับปรุง ผานการสอนงานใหผูอื่น      

10.สอบถามความรู ความคิด ทรรศคติ จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง      

11.เชื่อมโยงความรูของผูรูทานอื่นเขากับความคิดของตน      

12.มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอื่นในการทํางาน      

13.รวมกันแลกเปล่ียนแนวทาง ความคิด กับผูอื่น      

14.สังเกตส่ิงที่ตนทําและศึกษาทักษะของผูอื่นในการแกปญหา      

15.แบงปนความพันธกิจและเปาหมายเกีย่วกบังานที่ปฏิบัตใิหผูอื่น      

16.รวมกันแกไขงานกับเพื่อนรวมงานและขอนําแนะนา มาปรับปรุง      

17.อธิบายแนวคิดของตนดวยภาษาที่เขาใจงายใหผูอื่น      

18.แบงปนขอผิดพลาดใหผูอื่นรับรู แลวชวยกนัแกไข      

19.แบงปนประสบการณการทาํงานของตนใหผูอื่นรับรู      
20.การสังเกตุและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก      
21.นําความรูที่ไดมาสรางกระบวนการทางความคิดในรูปแบบชัดเจน      

22.อธิบายส่ิงทีรู่ ประสบการณ ออกมาในรูปแบบของรายงาน แผนภาพ      

 2  (Externalization) 5 4 3 2 1 
23.บูรณาการความรูเดิมและนาํความรูใหมออกมาเปน บันทกึ ลายลักษณ
อักษร      

24.สังเคราะห ประเมิน ทบทวนองคความรูใหมออกมาเปนลายลักษณอักษร      

25.นําขอมูล แนวคิด ความรู บทเรยีน ประสบการณ ที่มีมาบันทึก      

26.ประมวลความรูที่มีอยูในตวัใหเปนความรูทีช่ัดแจง เปนลายลักษณอักษร      

27.ใหผูอื่นไดแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล      

28.รับฟง นําความรูกลับไปทบทวน แกไขขอบกพรองใหม      

29.สังเคราะหความรูที่มอียูเดิม      

30.สะทอนความรูเดิมที่เปนนัยอยางมีความหมาย เพื่อสราง องคความรูใหม 
แนวคิดที่ชัดเจนและจัดระบบแนวคิดเขาไปสูระบบความรู      

31.พิสูจนความถูกตองของแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ      
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 3  (Combination) 5 4 3 2 1 
32.เรียนรู แสวงหาความรูผานเครือขาย       

33.จัดเก็บความรูใหเปนหมวดหมู ตั้งชื่อกลุมความรูใหชัดเจน      

34.จัดทําระบบคลังขอมูล ปรับปรุงและทําใหทนัสมัยอยูลอดเวลา      

35.หาและเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ มาจดัเกบ็เปนของตนเอง      

36.สรางตนแบบ แผนงาน นําแนวคิดออกมาทํา ใหจับตองได      

37.รวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ออกมาจัดเก็บเปนหมู      

38.เชื่อมตอและเผยแพรขาวสารขอมูลผานระบบเครือขาย      

39.สนับสนุนใหมีการจดัเก็บความคิดของแตละบุคคลที่สวนกลาง      

40.จดหรือบันทกึเทปการสนทนาระหวางบุคคล      

41.เปดเผยแนวคิดที่จัดเก็บไวใหผูอื่นไดรับรู      

 4  (Internalization)  5  4  3  2  1  
42.ประยุกตใชความรู จัดการดึงความรูไปใชงานไดจรงิ      

43.สรางงานเปนของตนเองไดจากคลังความรูที่ม ี      

44.นําความรูทีม่ีอยูในตน ผนวกกับความรูแตละบุคคลในทีม สรางองคความรู
ใหม จัดหมวดหมู และแบงปน      

45.คนพบแนวทางใหมไดเองจากคลังความรู      

46.เรียนรูจากการปฏิบัติจรงิ       

47.ทดลองและแกปญหาอยางเปนระบบ       

48.ปรับปรุงกระบวนการสรางความรูของตนเองอยางตอเนื่อง      
49.สรางความรูที่เปนนัยใหผูอืน่สามารถเขาถงึและเขาใจอยางถกูตอง      
50.สนับสนุนใหใชความรูที่หามาจากคลังขอมูลในการทํางาน      
51.สรางสภาพแวดลอมการเรยีนรูและเอื้อตอการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน      

52.เขาใจในความชํานาญของแตละบุคคล      

53.มีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบได      

54.แลกเปล่ียนแนวคิดความรูใหมกับผูอื่นดวยการพดูคุยกัน      

55.วางแผน จัดพิมพบทความ คูมือเอกสาร คลังขอมูลทีง่ายตอการคน      

57.หมุนเวียนหนาที่รับผิดชอบ สับเปล่ียนงานกันทํา      
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 ประเด็นการเสวนาวิชาการกับรปูแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคมในประเทศไทย 

จัดขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อ  
  1. นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม  
  2. เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของผูที่เกี่ยวของกบัผูประกอบการทางสังคม จากหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและกิจการเพ่ือสังคมตางๆ เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการจดัการความรูของ
ผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทยที่มีความยั่งยืนตอไป  

  3. ประเมินและปรับปรงุรูปแบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม 
 

 :  
 1.ความคิดเห็นของผู เกี่ยวของกับกิจการเพ่ือสังคมตอรูปแบบการจัดการความรูของ

ผูประกอบการทางสังคมในประเทศไทย โดยแบงเปนการพิจารณา 6 ดาน และแยกเปน 7 มิติ 1) ความ
ถูกตองเหมาะสม 2) ความมีประสิทธิภาพ 3) ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4) ความสัมพันธสอดคลองกัน
บริบท 5) ความมีคุณคาและประโยชน 6) ความยั่งยืน และ7) ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ 

1.1 ดานโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบ 
 1.2 ดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ 
 1.3 ดานการบริหารจัดการของรูปแบบการจัดการความรู 
 1.4 ดานประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบการจัดการความรู 
 1.5 ดานความเปนไปไดในการนําไปใชของรูปแบบการจัดการความรู 
 1.6 ดานความตอเนื่องของระยะการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดานของรูปแบบ

การจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม ดานปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม ดาน 2 การปรับเปล่ียนสู
ภายนอกมีความเหมาะสม ดาน 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม และ ดาน 4 การปรับเปล่ียนสูภายในมี
ความเหมาะสม 

 2. การนํารูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมไปสูการปฏิบัติจริงในกิจการเพื่อ
สังคมขั้นตอน และผูรับผิดชอบ ขอควรคํานึง ปญหาและอุปสรรคในการใช 

 3. บทบาทหนาที่ขององคกรหรือหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของในการขับเคล่ือนการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 

 4. ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ
สังคม 

 5. ประเมินและรับรองรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคมในดานตางๆ  
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ขอมูลในแบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง 
การสังเคราะหรปูเเบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย 

A Synthesis of Knowledge Management Model of Social Enterprise: 
An Empirical Study in Thailand Context 

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจะใช
ขอมูลที่ไดเพื่อการวิจัยเทานั้นและนําเสนอในภาพรวมโดยไมมผีลกระทบตอทานแตประการใด หากมีขอสงสัย

ประการใดสามารถติดตอผูวิจยั นางสาว จตุพร จุยใจงาม 
ไดที่ เบอรโทร 081-899-3787 และจดหมายอเิล็กทรอนิกส tojatuporn@gmail.com 

ขอกราบขอพระคุณอยางสูง 

 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินความพึงพอใจตอ รูปแบบการจัดการความรู
ของกิจการเพื่อสังคม 
  2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงอออกเปน 3 ตอน ไดแก 
    1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 

2. ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 
3.ขอเสนอแนะ 

3. ขอความอนุเคราะหศึกษารูปแบบที่แนบมาพรอมนี้ แลวอานขอความในแบบสอบถามแตละขอ 
และทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ตามเกณฑพิจารณาดังนี้ 

5   หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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 1   
 
1. เพศ       [  ] ชาย         [  ] หญิง  
 
2. อายุ    [  ] 21 – 30 ป       [  ] 31 – 35 ป 

[  ] 36 – 40 ป   [  ] มากกวา 41 ป ขึ้นไป  
 

3. ระดับการศึกษา  [  ] อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  [  ] ปริญญาตรี    [  ] สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. ระยะเวลาในการประกอบกิจการเพื่อสังคมของทาน 
  [  ]  1-2 ป    [  ]  3-5 ป  

[  ]  7 ปขึ้นไป  
 

5. รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 
[  ] เจาของกิจการคนเดียว  [  ] บริษัท/หางหุนสวนจํากัด 
[  ] สมาคม/องคกรสาธารณะ [  ] วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ 

 
 2  VACSIN Model 

 
 

 
 

         
5 4 3 2 1 

 (VACSIN Model)      
1.  (V=Volunteering Behavior)       
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      
2.  (A=Attitude of Sharing)      
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      
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5 4 3 2 1 
3.  (C=Cycle of knowledge)      
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      
4.  (S=Social enterprise)      
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      
5.  (I=Social Innovation)       
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      
6.  (N=Social Networking)      
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีคุณคาและประโยชน      
ความยั่งยืน      

      
1.        
การพัฒนาระบบคลังขอมูลเปนประโยชน      
คลังขอมูล ฐานขอมูลมีความจําเปนในการจัดการความรู      
ขอมูลที่มีอยูมีประโยชนในการจัดการความรู      
การปรับปรงุขอมูลในฐานขอมูล      
2.        
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5 4 3 2 1 
การแบงปนขอมูลในกลุมเช่ือมโยงความรู      
กําหนดหนาที่ในกลุมแบงความรับผิดชอบ      
สมาชิกในกลุมมสีวนรวมในการอภิปรายสะทอนบทเรยีน      
เพิ่มทกัษะในการแบงปนความรู      
3.        
เพิ่มทกัษะในการจัดการความรู      
การสนทนากลุมยอย      
การลงพื้นที่ศึกษากรณีตัวอยาง      
การระดมสมอง      
4.        
เขาถงึความรูไดเร็วและงาย      
เชื่อมโยงสูภายนอกมีความเหมาะสม      
การตดิตอส่ือสารดวยกระดานเสวนาบนเว็บไซต      
การสืบคนขอมลูไดอยางรวดเรว็      
5.       
ขั้นตอนการวางแผนและกําหนดทิศทางการเรยีนรู      
หัวหนากลุมมกีารนําสมาชิกเขาสูประเด็นการจัดการความรูมคีวามเหมาะสม      
คนปญหาหรือกาํหนดภารกจิของงาน      
การจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและนําผลจากขอมูลที่คนพบไปใช      
วางแผนดําเนินงานการสรางนวัตกรรมการจัดการความรู      
6.  VACSIN Model      
ความถูกตองเหมาะสม      
ความมีประสิทธิภาพ      
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ      
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท      
ความมีประโยชน      
การนํารูปแบบไปใช      
 

 2  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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ขอมูลในแบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง 
การสังเคราะหรปูเเบบการจัดการความรูของกจิการเพื่อสังคม 
การศึกษาเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทย 

A Synthesis of Knowledge Management Model of Social Enterprise: 
An Empirical Study in Thailand Context 

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจะใช
ขอมูลที่ไดเพื่อการวิจัยเทานั้นและนําเสนอในภาพรวมโดยไมมผีลกระทบตอทานแตประการใด หากมีขอสงสัย

ประการใดสามารถติดตอผูวิจยั นางสาว จตุพร จุยใจงาม 
ไดที่ เบอรโทร 081-899-3787 และจดหมายอเิล็กทรอนิกส tojatuporn@gmail.com 

ขอกราบขอพระคุณอยางสูง 

 
  
แบบประเมินความพึงพอใจตอรูปเเบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม 

แบบประเมินประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกบัรูปเเบบการจดัการความรูของกิจการเพ่ือสังคม 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะรูปเเบบการจดัการความรูของกจิการเพื่อสังคม 

โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองทีต่รงตามความเปนจรงิของทานมากที่สุดโดยมีเกณฑการ 
ประเมินดังน้ี 

ระดับคะแนนที่กําหนดในแบบประเมินรูปแบบ มีความหมายดังนี้ 
5 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจระดับ มาก 
3 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจระดับ นอย 
1 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจระดับ นอยที่สุด 

 
 1  

1. ตําแหนงปจจุบัน ……………………………………………………………………………………….………….…. 
2. องคกร/ หนวยงาน/ สังกดั …………………………………………………………………………………..…… 
3. ประสบการณในการทํางาน ………………………….. ป 
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5 4 3 2 1 
1.   
ความถูกตองเหมาะสม       
ความมีประสิทธิภาพ       
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ       
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท       
ความมีคุณคาและประโยชน       
ความยั่งยืน       
ภาพรวมของโครงสรางและองคประกอบ       
2.   
ความถูกตองเหมาะสม       
ความมีประสิทธิภาพ       
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ       
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท       
ความมีคุณคาและประโยชน       
ความยั่งยืน       
ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ       
3.   
ความถูกตองเหมาะสม       
ความมีประสิทธิภาพ       
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ       
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท       
ความมีคุณคาและประโยชน       
ความยั่งยืน       
ภาพรวมของการบริหารจัดการของรูปแบบ       
4.   
ความถูกตองเหมาะสม       
ความมีประสิทธิภาพ       
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ       
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท       
ความมีคุณคาและประโยชน       
ความยั่งยืน       
ภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตรของรูปแบบ 
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5.   
ความถูกตองเหมาะสม       
ความมีประสิทธิภาพ       
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ       
ความสัมพันธสอดคลองกันบรบิท       
ความมีคุณคาและประโยชน       
ความยั่งยืน       
ภาพรวมของความเปนไปไดในการนําไปใชของรูปแบบ       
6.   
ระยะที่ 1 ปฏิสัมพันธทางสังคมมีความเหมาะสม       
ระยะที่ 2 การปรับเปล่ียนสูภายนอกมีความเหมาะสม       
ระยะที่ 3 การผสมผสานมีความเหมาะสม       
ระยะที่ 4 การปรับเปล่ียนสูภายในมีความเหมาะสม       
 

 3  
เมื่อทานไดศึกษารายละเอียดของ รูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อสังคม โดยภาพรวมทาน

มีความเห็นวา 
 

� ดีมาก 
� ดี 
� พอใช 
� ตองปรับปรุง 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีตอรูปแบบการจัดการความรูของกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูวิจัยในการนําไปปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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ตําแหนง   อาจารย 
สถานที่ทํางาน  คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  รองศาสตราจารย. ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพสุิทธิ ์
ตําแหนง   อาจารย 
สถานที่ทํางาน  คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ  รองศาสตราจารย. ศิริวรรณ เสรีรัตน  
ตําแหนง   อาจารย  
สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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1.  

 ปจจุบัน จากสภาพการดําเนินธุรกิจทีม่ีการแขงขนัสูงตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม 
ธุรกิจตางมุงเนนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  โดยที่ ในอีกมิตินั้น
การพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจดังกลาว กอใหเกิดปญหาตางๆ ทั้งในดานสังคม ส่ิงแวดลอม และชุมชน
อีกมากมายตามมาเชนกัน อาทิ ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพของคนในชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรม เปนตน ดังนั้น หลายประเทศที่ตระหนักถึงปญหาดังกลาว ใหความสนใจใน
การแกไขหรือดําเนินการเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น โดยการมุงเนนสรางผูประกอบการท่ีมีจิตสํานึกทางสังคม
ควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ จึงเปนที่มาของการเกิดแนวทางธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อแกปญหาดานสังคม ส่ิงแวดลอม และชุมชน อยางเปนรูปธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการทําธุรกิจจากผูประกอบการทุกระดับชั้น  
 
2.  

 2.1เพื่อปลูกฝงความรู และความเขาใจ แนวความคิดตามหลักการของธุรกิจเพื่อสังคม ใหแก
ผูประกอบการทางสังคมที่มีความสนใจใหเขาใจถึงการวางแผนและการจัดการความรู 

 2.2 เพื่อสงเสริม และสนับสนุนผูประกอบการทางสังคมที่มีความสนใจ ไดเรียนรูการทําธุรกิจ
เพื่อสังคมทั้งในภาคทฤษฎีและการปฎิบัติไดอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงการประสบความสําเร็จทั้งในรูปแบบทาง
การเงินและมูลคาทางสังคม 
 
3.  

 3.1 ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับความรูและแนวคิดการสรางจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ
ทางสังคมผานกระบวนการฝกปฏิบัติจริง 

 3.2 ผูเขารวมสัมมนาจะสามารถพัฒนาแนวทางการประกอบธุรกิจทางสังคม และจัดการ
ความรูไปพรอมๆ กัน 

 3.3 ผูเขารวมสัมมนาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ กับผูเชี่ยวชาญที่ประกอบธุรกิจเพื่อ
สังคม และการแลกเปล่ียนกับในกลุมผูประกอบการทางสังคมเอง  

 3.4 ผูเขารวมสัมมนาจะมีโอกาสออกไปดูงานภาคสนาม และนําประสบการณ ที่ไดรับมา
พัฒนาแผนธุรกิจใหจับตองไดและเก็บเปนองคความรูใหผูประกอบการทางสังคมรุนใหม ไดศึกษาคนควา
ตอไป 

 3.5 เกิดผูประกอบธุรกิจทางสังคมรุนใหม ที่สามารถดูแลกิจการของตนเองไดอยางยั่งยืนและ
นําความรูที่ไดไปจัดเปนองคความรูที่เปนหมวดหมู สามารถสืบคนและนํามาใชประโยชนไดจริง 
 
4.  

 4.1 เปนผูประกอบการทางสังคมมาอยางนอย 1 ปขึ้นไป 
 4.2 ผูประกอบธุรกิจทางสังคม เชน มูลนิธิ กลุมคณะบุคคลที่ประกอบธุรกิจโดยไมแสวงหาผล

กําไร โครงการธุรกิจเพื่อสังคมตางๆ เปนตน ที่มีความตองการพัฒนาทักษะทางดานธุรกิจทางสังคม ไปพรอม
กับการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
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 4.3 เปนผูที่สนใจเรื่องการจัดการความรู กระบวนการเรียนรู การแบงปนความรู 
 4.4 สามารถเขารวมการอบรมไดตลอดหลักสูตรเปน ระยะเวลา 8 สัปดาห และการออกไปดู

งานกิจการเพื่อสังคมนอกสถานที่ 
 
5.  

 การสัมมนาเนนกระบวนการสรางความรูผานเปนผูประกอบการทางสังคมและการทําแผน
ธุรกิจเพื่อสังคม โดยเรียนรูจากวิทยกรผูเช่ียวชาญ ผูประกอบการทางสังคมที่ เปนตัวอยาง โดยผาน
กระบวนการกลุม หลักการของการประกอบกิจการเพื่อสังคมเช่ือมโยงกับสภาพปจจุบันของผูประกอบการ
ทางสังคมจริง  
 
6.     
  6.1 ระยะเวลา 8 อาทิตย เวลา 09.00 น.-17.00 น.  
  6.2 สถานที่ หองประชุม กิจการเพื่อสังคมที่ สะดวกในการเดินทางของผูเขารวมการอบรม 
  6.3 กลุมละประมาณ 5-6 คน จํานวน 5 กลุม กลุมสัมมนาไมเกิน 30 คน 
 
7.  

7.1 แบบทดสอบความรูในการจัดการความรูกอนและหลังการอบรม 
7.2 แบบประเมินทักษะในการจัดการความรูกอนและหลังการอบรม 
7.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการความรูหลังการอบรม 
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 8  
 

    
1 09.00 

12.00 
1. สรางกิจการสัมพันธในกลุม/แนะนําตัวและความสนใจในเรื่องกิจการเพื่อ
สังคม/แบงกลุม/ตั้งชื่อกลุม/และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
2. ประเมินทักษะการจัดการความรูกอนอบรมใชเวลา 1 ชั่วโมง 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย  13.00 

17.00 
4. กิจกรรมผูนําการเปล่ียนแปลง บทเรียนที่ 1 คุณคิดวาคนเปนใคร? 
5. คลินิคใหคําปรึกษา : ผูประกอบการทางสังคม/แผนธุรกิจเพื่อสังคม 

2 09.00 
12.00 

1. สรุปบทเรียนในอาทิตยที่ผานมา/เสวนาในกลุม 
2. การคนหาปญหาและการสรางการเปล่ียนแปลง / Work shop 
3. การคนหาแรงบันดาลใจและสรรสรางแผนธุรกิจเพื่อสังคม 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย 
 

 13.00 
17.00 

4. การสรางนวัตกรรมทางสังคม/Work shop 
5. กิจกรรมผูนําการเปล่ียนแปลง บทเรียนที่ 2 ฝนแลว ทําใหได 

3 09.00 
12.00 

1. สรุปบทเรียนในอาทิตยที่ผานมา/เสวนาในกลุม 
2. การสรางแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) 
3. การตลาดเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคม (Sustainability) 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย  13.00 

17.00 
4. การระดมทุน (Fund Crowding)  
5. การจัดการธุรกิจไมแสวงหาผลกําไร (Non-Profit Management) 
6. การขยายตลาดของกิจการเพื่อสังคม (Market Scaling) 

4 09.00 
12.00 

1. สรุปบทเรียนในอาทิตยที่ผานมา/เสวนาในกลุม 
2. กิจกรรมผูนําการเปล่ียนแปลง บทเรียนที่ 3 มาจัดการปญหาในตัวคุณ 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย 

 13.00 
17.00 

3. การทําแผนธุรกิจเพื่อสังคมแยกตามรายกลุม 
4. คลินิคใหคําปรึกษา : ผูประกอบการทางสังคม/แผนธุรกิจเพื่อสังคม 

5 09.00 
12.00 

1. สรุปบทเรียนในอาทิตยที่ผานมา/เสวนาในกลุม 
2. กิจกรรมผูนําการเปล่ียนแปลง บทเรียนที่ 4 เลือกความคิดและมาลงมือกัน 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย 

 13.00 
17.00 

3. การทําแผนธุรกิจเพื่อสังคมแยกตามรายกลุม 
4. คลินิคใหคําปรึกษา : ผูประกอบการทางสังคม/แผนธุรกิจเพื่อสังคม 

6 09.00 การออกไปดูงานกิจการเพื่อสังคมนอกสถานที่  
7 09.00 

12.00 
1. สรุปบทเรียนในอาทิตยที่ผานมา / เสวนาในกลุม 
2.แลกเปล่ียนบทเรียนที่ไดจากกิจการเพื่อสังคมตนแบบ 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคมและ
ผูวิจัย 

 13.00 
17.00 

3. การทําแผนธุรกิจเพื่อสังคมแยกตามรายกลุม 
4. คลินิคใหคําปรึกษา : ผูประกอบการทางสังคม/แผนธุรกิจเพื่อสังคม 

8 09.00 
12.00 

1. การนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม Business Model Canvas (BMC) และ
ขอเสนอแนะ 

ตัวแทนจาก
กิจการเพือ่
สังคม  

 
 

13.00 
17.00 

3. ประเมินทักษะการจัดการความรูกอนอบรมใชเวลา 1 ชั่วโมง 
4. ประเมินเรื่องความเขาใจการเปนผูประกอบการทางสังคม 
5. แบบสอบถามความเขาใจเรื่องการเปนผูประกอบการทางสังคม 
6. กิจกรรมสัมพันธเครือขาย (Networking) 
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คําชี้แจง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว ทําเครื่องหมาย x ลงหนาขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว 
 
1. ขอใดไมใชประเด็นที่เกี่ยวของของความหมายของการจัดการความรู 
     ก. เปนกลยุทธการบริหารจัดการ 
     ข. เปนผลใหการดําเนินขององคกรดีขึ้น 
     ค. เปนแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ง. เปนระบบและมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
2. ทุกขอเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรู ยกเวนขอใด 
     ก. คน 
     ข. เทคโนโลยี 
     ค. กระบวนการจัดการความรู 
     ง. การแบงปนและแลกเปล่ียนความรู 
 
3. ทุกขอเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ยกเวนขอใด 
     ก. วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในชั้นเรียน 
     ข. แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     ค. ทฤษฎีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     ง. หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
4. ความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ตรงกับขอใด 
     ก. หลักการในการออกแบบหนวยการเรียนรูดวย Backward Design 
     ข. แนวคิดในการออกแบบหนวยการเรียนรูดวย Backward Design 
     ค. วิธีการปฏิบัติจริงในการออกแบบหนวยการเรียนรูดวย Backward Design 
     ง. ขั้นตอนการปฏิบัติในการออกแบบหนวยการเรียนรูดวย Backward Design 
 
5. จากวงจรของการจัดการความรู ส่ิงแรกที่องคกรตองปฏิบัติคือขอใด 
     ก. การกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนรูที่องคกรตองการ 
     ข. การส่ือสารใหทุกคนในองคกรเขาใจในสิ่งที่องคกรทํา 
     ค. การใหความรูแกบุคลากรเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
     ง. การจัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร 
 
6. การสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร ตรงกับขอใด 
     ก. การจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 
     ข. การยกยองชมเชยและใหรางวัล 
     ค. กระบวนการและเครื่องมือ 
     ง. การส่ือสาร 
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7. เครื่องมือในขอใด ที่ใชในการแลกเปล่ียนความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคล 
     ก. Web board 
     ข. บอรดประชาสัมพันธ 
     ค. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
     ง. เรื่องเลาเราพลัง (Story Telling) 
 
8. ขอใดเปนขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสารหรือองคความรูใหสมบูรณ 
     ก. การประมวลและกล่ันกรองความรู 
     ข. การสรางและแสวงหาความรู 
     ค. การจัดความรูใหเปนระบบ 
     ง. การเขาถึงความรู 
 
9. ขอใดเปนขั้นตอนการนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกปญหาและปรับปรุงองคกร 
     ก. การสรางและแสวงหาความรู 
     ข. การจัดความรูใหเปนระบบ 
     ค. การบงชี้ความรู 
     ง. การเรียนรู 
 
10. ขอใดเปนสวนที่แสดงถึงการใชภาคีเครือขายในการจัดการความรู 
      ก. การใชเทคโนโลยีนําความรูที่เดนชัด (Explicit Knowledge) ไปเผยแพร 
      ข. การกําหนดความสําเร็จของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
      ค. การจัดทําเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) 
      ง. การแลกเปล่ียนเรียนรูดวยเรื่องเลาเราพลัง 
 
11. ขอใดไมใชปจจัยเอื้อที่ทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
      ก. การมีทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนขององคกร 
      ข. การมีบุคลากรที่มีความสามารถ 
      ค. การมีโครงสรางพื้นฐาน 
      ง. ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 
12. ขอใดกลาวไมถูกตองในเรื่องการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการความรู 
      ก. เทคโนโลยีชวยในการติดตอส่ือสารและเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน 
      ข. เทคโนโลยีชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงใหกับคนในองคกร 
      ค. เทคโนโลยีชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู 
      ง. เทคโนโลยีชวยใหองคกรมีความทันสมัย 
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13. ขอใดเปนปจจัยเอื้อที่สําคัญที่สุด 
      ก. การวัดผล 
      ข. โครงสรางพื้นฐาน 
      ค. วัฒนธรรมองคกร 
      ง. กลยุทธขององคกร 
14. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการใชเรื่องเลาเราพลังในการจัดการความรู 
      ก. เพื่อเชื่อมโยงความรูและนวัตกรรม 
      ข. เพื่อสรางชุมชนแนวใหมปฏิบัติ 
      ค. เพื่อจับความรูฝงลึก 
      ง. เพื่อพัฒนาองคกร 
15. ขอใดไมใชลักษณะการเลาเรื่องที่ดี 
      ก. เรื่องเลาเปนเรื่องจริง 
      ข. เรื่องเลาสอดคลองกับตองการของตนเอง 
      ค. มีลีลาการเลาที่ทําใหเกิดพลังการขับเคล่ือน 
      ง. เรื่องที่เลา ครบจบภายในเวลาประมาณ 2-3 นาที 
 
เฉลย  1.  ค       2.  ง      3. ก  4.  ค  5.  ง       
 6.  ข  7.  ง  8. ก       9.  ง  10. ค   
 11. ข   12. ค   13. ง    14. ง    15. ข   
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