
กิจการเพ่ือสงัคม  เพ่ือความเป็นธรรมในสงัคม

ผศ.นพ.เฉลิมชยั    บญุยะลีพรรณ
สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
2  พฤศจิกายน 2561



การด ารงชีวิตของมนุษย ์ มีข้อคิดหลายประการดงัน้ี

1. ระยะเวลาจ ากดั (27,000 วนั)

2. มีเครื่องมือท่ีส าคญัในการท างาน

3. มีดลุยภาพ (ทกุมิติ)



วนัน้ี   ในห้องน้ี  จ านวนมาก

เหลือเวลาในระดบัไม่ก่ีพนัวนั
เราสามารถจะท าอะไรดีดี 

(ต่อตนเอง ครอบครวั ส่วนรวม) ได้อีกมากมาย

ถ้า



ปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิต

1. มีแรงบนัดาลใจ (Inspiration)

2. มีความรู้และปัญญา  (Knowledge & Wisdom)
“วิชา” และ “วิชชา”

3. มีการบริหารจดัการท่ีดี (Good  Management)



1. แรงบนัดาลใจ (Inspiration)



2. ปัญญา (Wisdom)



3. การบริหารจดัการท่ีดี 
(Good Management)



เมื่อเป้าหมายในชีวิตชดัเจน (แต่ละห้วงเวลา)
คนท่ีมีศกัยภาพกจ็ะใช้เครือ่งมือดงักล่าวทัง้สาม

สรา้งสรรค ์ ส่ิงท่ีดี  มากมาย

ให้เกิดขึน้ในทุกมิติ



ความหมาย

กิจการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise)
คือ

“การด าเนินกิจการใดๆ ด้วยแรงบนัดาลใจ
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม

โดยใช้วิธีการทางด้านธรุกิจท่ีมีประสิทธิภาพสงู”



First  Sector Second  Sector

ภาคเอกชน
ภาคธรุกิจ

ภาครฐั
มลูนิธิ
ภาคสาธารณะ

Private  Sector Public  Sector



First  Sector Second  Sector

เป้าหมาย เพ่ือคนส่วนน้อย
กระบวนการ ดีเย่ียม

ประสิทธิภาพดี
ประสิทธิผลดี

Private  Sector Public  Sector

เป้าหมาย เพ่ือส่วนรวม
กระบวนการ พอใช้

ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างต า่



First  Sector Second  Sector

CSR Sustain



First  Sector Second  Sector

CSR Sustain

Third  Sector



Third  Sector
Social  Enterprise
Social Business



เด่น ด้อย
ภาคเอกชน กระบวนการ เป้าหมาย

ภาคสาธารณะ เป้าหมาย กระบวนการ



กิจการเพ่ือสงัคมน าจดุเด่นทัง้สองภาคมาบรูณาการ

1. เป้าหมาย เพ่ือส่วนรวม  เพ่ือสงัคม

(ภาคสาธารณะ)

2.  กระบวนการ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสงู

(ภาคเอกชน)



เป็นแนวคิดท่ีท้าทาย

อาจถือว่าเพ้อฝัน

อาจคิดว่าท าได้ยาก

หรือเป็นไปไม่ได้เลย



วนัน้ีจะมีรปูธรรมอย่างน้อย 6 ประเทศ

1. ประเทศองักฤษ
2. ประเทศสหรฐัอเมริกา
3. ประเทศสกอ็ตแลนด์
4. ประเทศบงัคลาเทศ
5. ประเทศไต้หวนั
6. ประเทศไทย



ประเทศองักฤษ

พฒันาเศรษฐกจิ ไดอ้ยา่งดี

การศกึษา มคีุณภาพ

ความมัน่คงของประเทศ ดี

แต่ความสขุของผูค้นในประเทศมีปัญหา



เกิดจาก

ความเหลื่อมล า้ของสงัคม



ประเทศองักฤษ
จึงเกิด  Third Sector ขึน้

กคื็อ  Social  Enterprise

1. ต้นน ้า

1.1 กองทุนขนาดใหญ่

1.2 หน่วยงานรบัผิดชอบท่ีเป็นทางการ

1.3 หน่วยสนับสนุนหลกัท่ีเป็นอิสระ



ประเทศองักฤษ

2.  กลางน ้า

2.1 หน่วยสนับสนุนกระบวนการ (UnLtd)

2.2 หน่วยพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

(School  for Social  Enterprise)



ประเทศองักฤษ
3.  ปลายน ้า

Social  Enterprise  รปูแบบต่างๆ

3.1 ร้านอาหาร
3.2 Big Issue
3.3 รถเมล์
3.4 โรงงานเฟอรนิ์เจอร์
3.5 ให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร
3.6  ซุปเปอรม์าเกต็



ประเทศบงัคลาเทศ

BRAC 
(Bangladesh Rural Advancement Committee)

Gramin Bank





ไทย
• มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง

• สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน

• มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)



มศว .....
• มหาวิทยาลยัรบัใช้สงัคม

• น าร่อง

1. สร้างแรงบนัดาลใจ

1.1 ผูบ้ริหาร

1.2 ผูป้ฏิบติังาน

1.3  นิสิต



มศว .....
• มหาวิทยาลยัรบัใช้สงัคม

• น าร่อง

2. โครงการน าร่อง

2.1 วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั

2.2 คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม



มศว .....
• มหาวิทยาลยัรบัใช้สงัคม

• น าร่อง

2.1 โรงเรียนกิจการเพ่ือสงัคม (SSE)

- พฒันาผูป้ระกอบการ 4 เดือน
- ประกาศนียบตัร  8 เดือน
- หลกัสตูรปริญญาตรี (BBA เพ่ือสงัคม)
- หลกัสตูรปริญญาโท (MBA เพื่อสงัคม)



มศว .....
• มหาวิทยาลยัรบัใช้สงัคม

• น าร่อง

2.2 โพธิวิชชาลยั
2.2.1 รบัเดก็ชายขอบ  ด้อยโอกาส
2.2.2 ต้องยัง่ยืน

- ข้าวต้นน ้า (อินทรีย)์
- ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
- น ้าแร่เชวา



สาระกลบับา้น ...(Take  Home…)
1. ชีวิตมนุษยท่ี์มีคณุค่า

2. 3 ปัจจยัส าคญั (แรงบนัดาลใจ/ปัญญา/บริหารจดัการ)

3. มีดลุยภาพ

4. ตวัอย่างจริง

4.1 องักฤษ

4.2 อเมริกา

4.3 สกอ๊ตแลนด์
4.4 บงัคลาเทศ
4.5 ไต้หวนั
4.6 ไทย (และมศว)



ขอบพระคณุย่ิง


