
Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
64  

 

การพัฒนาตวับ่งชี้ความเป็นกิจการเพือ่สังคมในประเทศไทย 
 

จิระพัชร์  คูเลิศตระกูล* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคม และ 2) เพื่อทดสอบความ

สอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่สร้างและพัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคม และนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านกิจการ
เพื่อสังคม ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยจํานวน 850 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัว
แปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงโดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่าที่
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.987 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 
และค่าน้ําหนักองค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคํานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS และ AMOS 
ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดและร่างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย และระยะท่ี 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมพบว่ามีองค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 84 ตัว ดังนี้ คือ (1) องค์ประกอบหลักด้านการจัดตั้ง
องค์การ ตัวบ่งชี้  7 ตัว (2) องค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์การ ตัวบ่งชี้ 7 ตัว  (3) องค์ประกอบหลักการวางแผนกล
ยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 7 ตัว  (4) องค์ประกอบหลักด้านการระดมทุน ตัวบ่งชี้ 9 ตัว (5) องค์ประกอบหลักด้านผลประโยชน์ตอบ
แทน ตัวบ่งชี้ 7 ตัว (6) องค์ประกอบด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม ตัวบ่งชี้ 7 ตัว (7) องค์ประกอบด้านความร่วมมือทาง
สังคม ตัวบ่งช้ี 10 ตัว (8) องค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัวบ่งชี้ 9 ตัว (9) องค์ประกอบด้านการบริหาร
ทางการเงิน ตัวบ่งช้ี 5 ตัว (10) องค์ประกอบด้านผู้นําองค์การ ตัวบ่งชี้ 6 ตัว (11) องค์ประกอบด้านคณะกรรมการบริหาร 
ตัวบ่งช้ี 5 ตัว (12) องค์ประกอบด้านการตลาดและการส่ือสาร ตัวบ่งชี้ 5 ตัว และ 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ เท่ากับ 0.12 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.469 ค่าดัชนีระดับ
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 
0.023 ส่วนค่าน้ําหนักปัจจัย ของแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ว่า ค่าน้ําหนักปัจจัยมากที่สุดอยู่ระหว่าง 0.72-0.86 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Development of Key Performance Indicators for Social Enterprise in Thailand 
 

Jirapuch  Kulerttrakul* 
 

Abstract 
This research aimed 1) to construct and develop key performance indicators for social enterprise 

in Thailand, and 2) to test congruence of the developed model of relationship, structure, and indicators 
for Social Enterprise in Thailand with the empirical data. The sample consisted of 850 subjects:  who are 
the founders, executives, academics and social entrepreneurs that are the members of the Social 
Enterprise Network Thailand.  The variables were used in the research were latent variables and 
observed variables. The reliability coefficient of questionnaire was 0.985.  The statistics were mean, 
standard deviation, CMIN-P, CMIN/df, GFI, RMSEA and Factor Loading.  Data were analyzed by using SPSS 
and AMOS software programs.  The research was conducted in 2 phases: Phase 1 was constructing 
conceptual framework and drafting indicators for academic leadership behaviors and Phase 3 was 
testing congruence of the model of relationships, structure, and indicators for Social Enterprise in 
Thailand with the empirical data. The research results were as follows: 1) Results of the study revealed 
the following 12 major factors and 84 indicators of social enterprise in Thailand : (1) 
Establishment/Organization with 7 indicators; (2) Organizational Culture with 7 indicators; (3) Strategic 
Planning with 7 indicators; (4) Raising Funds with 9 indicators; (5) Beneficiaries with 7 indicators; (6) Social 
Contribution with 7 indicators (7) Social Cooperation with 10 indicators (8)  Human Resource 
Management with 9 indicators (9) Financial Management with 5 indicators (10) Organizational leaders 
with 6 indicators (11) Executive committee with 5 indicators (12) Marketing and communication with 5 
indicators. 2)Testing the congruence of the model of the relationship, structure, and indicators for Social 
Enterprise in Thailand revealed that the model was in congruence with the empirical data: CMIN-P = 
0.12, CMIN/df = 1.469, GFI =0.996, RMSEA =0.023, and there are Factor loading of each major factors 
between 0.72 – 0.86 at the .05 level of significance  
 
Keywords: Development of Key Performance Indicators, Social Enterprise 
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1.  บทนํา 
 กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นกิจการที่
มีเป้าหมายหลักในการดําเนินงานเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์
คืนสู่สังคมมากกว่าการแสวงหาผลกําไรสูงสุดดังเช่นการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป [1] นอกจากน้ีกิจการเพื่อสังคม
ยังแตกต่างจากองค์การภาครัฐ เนื่องจากเป็นองค์การที่
สามารถสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ และไม่ใช่
องค์กรการกุศลเพราะสามารถหารายได้ด้วยตนเองโดยมิ
ต้องพึ่งพาเงินบริจาค กิจการเพื่อสังคมแสวงหากําไรจาก
การดําเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมเป็น
ที่ตั้ง ดังคํากล่าวของ Spreckley [2] ที่ให้คําจํากัดความ
ว่ากิจการเพื่อสังคม หมายถึง กิจการที่มีผู้ปฏิบัติงาน
และ/หรือชุมชน เป็นเจ้าขององค์การมีจุดมุ่งหมายทั้งใน
เชิงพาณิชย์และสังคมก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกของสังคมที่มี
การจัดการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันให้ผลประโยชน์
ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเงิน และอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ Dees, J.G. [3] กล่าวว่า
กิจการเพ่ือสังคมมีแรงจูงใจที่ผสมผสานระหว่างการทํา
พันธกิจทางสังคมและการทําตลาด เพื่อขับเคล่ือนการ
สร้างคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะได้รับผลประโยชน์ตามอัตราเงินสงเคราะห์ หรือการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน ใช้เงินลงทุนที่ต่ํากว่าการลงทุน
เปิดกิจการทั่วไป หรือเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการผสมผสาน
ระหว่างเงินบริจาคและเงินลงทุนตามอัตราตลาดมีการจ่าย
ค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ต่ํากว่าตลาดทั่วไป หรือมีการทํางาน
ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครกับพนักงานที่ได้รับการจ่าย
ค่าจ้าง และผู้จัดจําหน่ายและผู้ป้อนปัจจัยการผลิต มอบ
ส่วนลดพิเศษหรือผสมผสานในรูปแบบการบริจาคบางส่วน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระดมทุน และ EMES [4] ได้
กําหนดคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 มิติ คือ (1)  มิติทางสังคม ได้แก่ มีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยให้บริการชุมชน
หรือกลุ่มประชาชน มีความคิดริเริ่มเปิดตัวกิจการโดยกลุ่ม
ประชาชน และอํานาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่บนฐานแห่ง
ความเป็นเจ้าของเงินทุน มีการจัดการที่เป็นประชาธิปไตย 
และการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้างเศรษฐกิจจํากัดการแบ่งปันผลกําไร 

เพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมองค์กรที่แสวงหากําไรสูงสุด และ 
(2) มิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มีกิจกรรมการผลิตสินค้า และ / 
หรือ บริการ เพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
มีความเป็นองค์การอิสระในระดับสูง เนื่องจากกิจการ
เพื่อสังคมก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความสมัครใจ และอยู่
ภายใต้การควบคุมซึ่งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่น ๆ สมาชิกทุกคนในองค์กร
มีสิทธิในการออกเสียงและลาออก มีระดับความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อ
สังคมจะได้รับความเสี่ยงจากความคิดริเริ่มของตนเอง ซึ่ง
แตกต่างจากสถาบันภาครัฐที่มีความสามารถทางการเงิน 
โดยระดับความเส่ียงขึ้นอยู่กับความพยายามของสมาชิก
และบุคคลากรในการรักษาทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตราขั้นต่ํา ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนน้อยที่ได้รับค่าจ้างในการจัดกิจกรรม แต่ในทาง
ตรงกันข้ามผู้วิจัยกลับพบว่า ปัจจุบันนี้ แนวคิดกิจการ
เพื่อสังคม กําลังถูกแทนที่ด้วยสโลแกนของรัฐบาลที่ลด
บทบาทของความเป็นกิจการเพ่ือสังคมลงไปกลายเป็นเพียง 
"การประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม" ซึ่งจากความ
ไม่ชัดเจนในการให้ความหมายดังกล่าว จึงได้เป็นประเด็น
สําคัญที่ทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย   
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1  สร้างและพัฒนาตัวบง่ชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคม  
  2.2  เพือ่ทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบความ 
สัมพันธ์โครงสรา้งตวับง่ชี้ความเป็นกิจการเพือ่สังคมใน
ประเทศไทยที่สร้างและพฒันาขึน้กับข้อมูลเชงิประจกัษ ์
 
3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกําหนด
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย  
 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปนิยามกําหนดแนวทางขอบข่ายการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และกําหนดกรอบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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 2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ก่อตั้ง, 
ผู้บริหาร และนักวิชาการ ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านกิจการเพื่อสังคม จํานวน 7 คน ได้แก่ (1) ผู้ก่อตั้งและ
ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย จํานวน 4 คน และ 
นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการเพ่ือสังคม 
จํานวน 3 คน 
 3) ทําการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความ
เป็นกิจการเพื่อสังคม จากผลการศึกษาข้างต้นกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และจากการบันทึก 
เสียง  
 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และทําคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน และนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับประชากร ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน ผลการทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมี
ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.987 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถนําแบบสอบถามไปใช้เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทาง
สถิติ จํานวนทั้งส้ิน 850 คน และทําการวิ เคราะห์
อ ง ค์ประกอบเชิ งยื นยั น โดยกํ าหนด ค่ าน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบท่ี 0.7 ตามแนวคิดของ Farrel, A. M. and 
Rudd, J. M. [5] และกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งชี้ที่ 0.50 
ตามแนวคิดของ Hair [6] และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวิเคราะห์จาก ค่า
ระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ ระดับการยอมรับคือ 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติหรือค่า p มากกว่า 0.05 ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ระดับการยอมรับคือ น้อยกว่า 3 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องระดบัการยอมรับคือ มากกว่า 0.90 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคล่ือน ระดับการยอมรับคือต่ํากว่า 0.08 [7] 
 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ จากการเช่ือมโยงระหว่าง
การทบทวนวรรณกรรมกับการสัมภาษณ์ เจาะลึก
ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคม รวมทั้งส้ิน 87 ตัวบ่งชี้ จากองค์ประกอบหลัก 12 
ด้าน ซึ่งได้แก่ (1) ด้านการจัดตั้งองค์การ (2) ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (3)  ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (4) ด้าน
การระดมทุน (5) ด้านผลประโยชน์ตอบแทน (6) ด้านการ
เอื้อประโยชน์ต่อสังคม  (7) ด้านความร่วมมือทางสังคม 
(8) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (9) ด้านการบริหาร
ทางการเงิน (10) ด้านผู้นําองค์การ (11) ด้านคณะกรรมการ
บริหาร และ (12) ด้านการตลาดและการสื่อสาร  
 4.2 จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบ
หลักกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โครงสร้างองค์ประกอบ
หลักความเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยภาพรวมมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าระดับ
ความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p) เท่ากับ 0.12, ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.469, ค่าดัชนีระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) เท่ากับ  0.023 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง
ของโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างขององค์ประกอบ 
          หลักโดยภาพรวม 

 ผลการทดสอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของ
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์จากค่าน้ําหนักปัจจัย
(Factor Loading) สามารถแสดงดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 
              กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 

องค์ประกอบหลักและตัวบ่งช้ี 
ความเป็นกิจการเพ่ือสังคม 

ค่า
น้ําหนัก
ปัจจัย 

1. ด้านการจัดตั้งองค์การ (OSET) 0.82 
1.1 ก่อต้ังขึ้นด้วยพันธกิจร่วมสองประการ เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ที่เป็นโอกาสทางการค้า และรักษา
ระดับพันธกิจทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

0.88 

1.2 การมีพันธสัญญาร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ที่มีสิทธิ์ในการร่วมรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานขององค์การร่วมกัน 

0.85 

1.3 ทํางานกับชุมชนได้ดีและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง 

 

0.81 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 
              กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ต่อ) 

องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี ้
ความเป็นกิจการเพ่ือสังคม 

ค่า
น้ําหนัก
ปัจจัย 

1.4 เป็นองค์การในภาคส่วนที่สาม (ภาคประชาชน) 0.73 
1.5 มีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสถือครองกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 
0.71 

1.6 มีโครงสร้างองค์การและบทบาทการตัดสินใจที่
ชัดเจนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

0.65 

1.7 ไม่มีบัญชีผู้ถือหุ้นเกินกว่า 49% 0.55 
2. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (OCUL) 0.78 
2.1 ดําเนินธุรกิจให้เกิดกําไร โดยไม่แสวงหากําไรสูงสุด 0.91 
2.2 พิทักษ์และดูแลความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่เป็น

เพียงความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น 
0.90 

2.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ร่วมกันผลักดันกันขึ้นมา
ต้ังแต่ต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 

0.85 

2.4 มุ่งเน้นการขายสินค้า/บริการด้วยราคาที่เป็นธรรม 0.51 
2.5 มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมมีความโปร่งใส

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
0.81 

2.6 มุ่งเน้นการดําเนินงานด้วยนวัตกรรมทางความคิดที่
ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสังคม 

0.80 

2.7 มุ่งเน้นการสร้างความแน่นแฟ้น ความเป็นปึกแผ่น
และความร่วมมือกัน 

0.77 

3. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (OPLA) 0.84 
3.1 แผนกลยุทธ์สะท้อนถึงสภาพของปัญหาสังคม 0.89 
3.2 การประมาณการตามแผนกลยุทธ์ มีความเป็นไปได้

ตามระยะเวลาที่กําหนด  
0.81 

3.3 มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ที่ให้บริการชุมชนและ
ลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

0.80 

3.4 แผนกลยุทธ์ได้เชื่อมโยงพันธกิจทางสังคม ไว้กับ
แผนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การ 

0.76 

3.5 มีการประเมินผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 0.76 
3.6 แผนกลยุทธ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทั้งหมด 
0.71 

3.7 มีการวางแผนงานเพ่ือที่จะไปถึงความยั่งยืนทาง
การเงิน ภายในกรอบระยะเวลาที่สามารถวัดได้ 

0.66 

3.8 แผนกลยุทธ์ ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มตัวแทนซ่ึงมี
อํานาจในการตัดสินใจทุกคร้ัง 

0.48 

4. ด้านการระดมทุน (EINC) 0.85 
4.1 องค์การมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
0.90 

4.2 องค์การมีความสามารถในการระดมทุนจากภายใน 
และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอกเมื่อ
จําเป็น 

0.82 

4.3 มีการวางแผนการระดมทุนในระยะยาว  
 

0.88 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ความเป็น 
              กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (ต่อ) 

องค์ประกอบหลักและตัวบ่งช้ี 
ความเป็นกิจการเพ่ือสังคม 

ค่า
น้ําหนัก
ปัจจัย 

4.4 อยู่ภายใต้การระดมทุน เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และสังคมส่วนรวม 

0.79 

4.5 มีการจัดระบบเอกสารที่ดี เพ่ือติดตามข้อมูลจาก
ลูกค้าและผู้บริจาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

0.78 

4.6 มีรายได้จากการผลิตและขายสินค้าหรือให้บริการ 
ในสัดส่วนที่มากกว่าเงินบริจาค  

0.69 

4.7 ผู้ป้อนปัจจัยการผลิตมอบส่วนลดพิเศษหรือมอบ
ของแถมในสินค้าบางชนิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ระดมทุน 

0.67 

4.8 มีความสามารถในการระดมทุนจากการดําเนิน
ธุรกิจให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

0.57 

4.9 เงินทุนที่ได้รับ มาจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น 
เงินบริจาค เงินทุนของผู้ประกอบการสังคม 

0.52 

5. ด้านผลประโยชน์ตอบแทน (EPAY) 0.83 
5.1 หลีกเล่ียงพฤติกรรมการดําเนินงานที่แสวงหากําไร

สูงสุด ด้วยการจํากัดการปันผลกําไร 
0.87 

5.2 นําผลกําไรมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ไปสานต่อ
พันธกิจทางสังคม 

0.85 

5.3 การคงไว้ซึ่งสินทรัพย์ของทุกคน  0.85 
5.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับค่าตอบแทนตามอัตราเงิน

สงเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
0.81 

5.5 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ไม่
เกินร้อยละ 30 ของยอดกําไรสุทธิ 

0.73 

5.6 องค์การแบ่งปันผลกําไรเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าเพ่ือตนเอง 

0.65 

5.7 องค์การไม่มีการปันผลกําไรให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
จะได้รับเพียงเงินลงทุนคืนเท่านั้น 

0.62 

6. การเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม (SSOCC) 0.85 
6.1 เสริมสร้างทุนทางสังคมในระดับท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง 
0.87 

6.2 แก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่ผิดกฎหมายในตลาดมืด  0.83 
6.3 ส่งเสริมการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส ให้มีงานทํา และ

สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง 
0.82 

6.4 มุ่งเน้นการผลิตด้วยระบบที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สังคมและส่ิงแวดล้อม  

0.82 

6.5 ส่งเสริมรูปแบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
อาศัยอยู่ภายในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

0.73 

6.6 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ทางด้านสังคมการศึกษา และสาธารณสุขให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนท้องถิ่นที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ 
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6.7 เป็นองค์การท่ีช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
ภายในท้องถิ่นอย่างสมดุล  

0.61 

7. ด้านความร่วมมือทางสังคม (MCOO) 0.86 
7.1 การมีส่วนร่วมจากความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ด้วยการ

ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงาน 
0.84 

7.2 การมีส่วนร่วมในการประเมินและตรวจสอบเพ่ือ
กํากับดูแลการดําเนินงานขององค์การ 

0.84 

7.3 มีการรวมกลุ่มประชาสังคมอย่างแน่นแฟ้น เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

0.84 

7.4 สมาชิกทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็น คัดเลือก
คณะกรรมการทํางาน ตลอดจนดูแลการทํางานของ
องค์การ   

0.83 

7.5 มีโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์และมีการ
ตัดสินใจร่วมกัน โดยกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

0.79 

7.6 บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาสังคม, วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

0.78 

7.7 อํานาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่บนฐานแห่งความ
เป็นเจ้าของทุน  

0.71 

7.8 มีความต่อเนื่องในการประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับองค์การภายนอก 

0.68 

7.9 เปิดอิสระในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ ซึ่งสมาชิก
ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงและลาออก 

0.66 

7.10 ทํางานร่วมกันด้วยความคล่องตัว และมีอิสรภาพ
อย่างสูง เน่ืองจากไม่ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์การธุรกิจที่แสวงหากําไรสูงสุด 

0.53 

8. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MHUM) 0.78 
8.1 จัดให้มีสภาพการทํางานที่ดี สร้างเส้นทางอาชีพของ

ผู้ใช้แรงงานด้วยการมีจุดมุ่งหมายทางสังคม 
0.89 

8.2 บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรม 
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมพร้อมกับสร้างรายได้ 
ควบคู่กัน 

0.83 

8.3 ให้ความใส่ใจต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สมาชิกองค์การ 

0.79 

8.4 บุคลากรมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจแบบ
องค์การท่ีไม่แสวงหากําไรสูงสุด ตลอดจนมีทักษะ
ในการประกอบการและมีความรู้ด้านการตลาด
อย่างเพียงพอ 

0.76 

8.5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ด้วยการฝึกอบรมพัฒนา
และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

0.74 

8.6 ว่าจ้างผู้ใช้แรงงานท่ีมีทักษะความชํานาญต่ํา หรือ
กําลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

 

0.68 
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8.7 มีนโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรมกับ
บุคลากรทุกคน 

0.64 

8.8 สร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้ที่ว่างงานและ 
ผู้อพยพกลุ่มต่างๆ 

0.64 

8.9 จ่ายค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนน้อยที่ได้รับค่าจ้าง 

0.63 

9. ด้านการบริหารทางการเงนิ (MMON) 0.75 
9.1 งบประมาณผ่านการตรวจสอบ,อภิปรายและอนุมัติ

จากกรรมการทุกคน 
0.90 

9.2 มีการธํารงรักษาเกณฑ์คงค้าง และจัดทําข้อมูล
กระแสเงินสด, ความสามารถในการทํากําไร และ
การจัดหาเงินทุน 

0.87 

9.3 มีการวางแผนทางการเงินอย่างชัดเจนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในระยะยาว 

0.84 

9.4 มีการจัดสรรทรัพยากรด้วยความตระหนักถึงการ
เพ่ิมเป้าหมายในโครงการต่างๆ 

0.83 

9.5 มีการจัดทําระบบบัญชีอย่างโปร่งใส ตรงตามความ
เป็นจริง 

0.77 

10. ด้านผู้นําองค์การ (MLEA) 0.74 
10.1 มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร  
0.90 

10.2 มีแผนการสืบทอดงาน เพ่ือสร้างความต่อเนื่องใน
การตอบสนองวัตถุประสงค์ทางสังคม 

0.90 

10.3 ดําเนินงานด้วยความมีวินัยทางการเงิน  0.89 
10.4 คอยแสวงหาทางออก เพ่ือแก้ปัญหาสังคมด้วย

วิธีการใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 
0.87 

10.5 มีความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน สามารถปรับปรุง
การดําเนินงานเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

0.75 

10.6 นําความรู้ในภาคธุรกิจกระแสหลักมาประยุกต์ใช้
กับการทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 

0.70 

11. ด้านคณะกรรมการบริหาร (MBOA) 0.82 
11.1 บทบาทและความคาดหวังของคณะกรรมการ 

แสดงให้เห็นจากการมีส่วนร่วม 
0.89 

11.2 ดําเนินงานด้วยการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตาม
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา 

0.87 

11.3 มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ที่เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

0.87 

11.4 มีความรู้ความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจควบคู่ 
ไปกับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์การท่ีไม่ได้
แสวงหากําไรสูงสุด (not for profit organization) 

 
 

0.83 
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11.5 คณะกรรมการดําเนินงานมีความพร้อมและ
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรต่าง ๆ
ให้กับองค์การได้อย่างต่อเนื่อง 

0.74 

12. ด้านการตลาดและการสื่อสาร (MMKT) 0.72 
12.1 มีการวางแผนด้านการตลาด ด้วยความรอบรู้

เก่ียวกับปัญหาสังคม และสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรอย่างรอบด้าน 

0.91 

12.2 ชื่อเสียงขององค์การได้รับการยอมรับและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

0.85 

12.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง มีโอกาสได้บริโภค
สินค้าหรือบริการตามความต้องการอย่างแท้จริง 

0.82 

12.4 สมาชิกและกรรมการบริหาร สามารถตอบข้อ
ซักถามเก่ียวกับความต้องการคุณค่าของสินค้าและ
การบริการ และปัญหาทางสังคมที่ได้รับการแก้ไข
จากการดําเนินงานขององค์การ 

0.79 

12.5 มีการทําการตลาดและการสื่อสารที่ดี ให้กลุ่ม 
เป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันว่าธุรกิจช่วย
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สังคม  

0.75 

12.6 สามารถยกระดับพันธกิจทางสังคม ด้วยการสร้าง
ข้อเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นที่น่าสนใจของ
คนในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

0.13 

  
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักและตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคม จากตารางที่ 
2 พบว่าองค์ประกอบหลักทัง้ 12 ด้าน มีค่าน้ําหนักปัจจัย 
มากกว่า 0.70 [5] ครบทั้ง 12 ด้าน อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 
0.86 ซึ่งสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมได้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบหลักด้าน
ความร่วมมือทางสังคม มีค่าน้ําหนักปัจจัยมากที่ สุด 
(Factor Loading = 0.86) รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ระดมทุน และด้านการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม (Factor 
Loading = 0.85) และน้อยที่สุด คือด้านการตลาดและ
การส่ือสาร (Factor Loading = 0.72) และเมื่อพิจารณา 
ค่าน้ําหนักปัจจัยของตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคม 
จํานวน 86 ตัวบ่งชี้เป็นรายข้อ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์ ที่กําหนด คือ มีค่ามากกว่า 
0.50 ขึ้นไป [6] มีจํานวน 84 ข้อ และ ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยต่ํากว่าเกณฑ์ 0.50 มีจํานวน 2 ข้อ  
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5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 5.1 ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการ
เพื่อสังคมพบว่าคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคม 
สามารถพิจารณาจาก องค์ประกอบหลัก 12 ด้าน และตัว
บ่งช้ี 84 ข้อ ดังนี้ คือ (1) องค์ประกอบหลักด้านการ
จั ดตั้ งอง ค์การ  ประกอบด้ วยตั วบ่ ง ช้ี  7  ข้ อ  (2 ) 
องค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ี 7 ข้อ (3) องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ (4) องค์ประกอบหลักด้านการ
ระดมทุน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ข้อ (5) องค์ประกอบหลัก
ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ 
(6) องค์ประกอบด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ข้อ (7) องค์ประกอบด้านความ
ร่วมมือทางสังคม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 10 ข้อ (8) 
อง ค์ประกอบด้ านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ข้อ (9) องค์ประกอบด้านการ
บริหารทางการเงิน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ข้อ (10) 
องค์ประกอบด้านผู้นําองค์การ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  
6 ข้อ (11) องค์ประกอบด้านคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ข้อ (12) องค์ประกอบด้าน
การตลาดและการส่ือสาร ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ข้อ 
 5.2 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งช้ีความเป็นกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าระดับความน่าจะเป็นของ 
ไคสแควร์ เท่ากับ 0.12 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 
1.469 ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง เท่ากับ 0.996 และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคล่ือน เท่ากับ 0.023 ส่วนค่าน้ําหนักปัจจัย 
ของแต่ ละอง ค์ประกอบ  สรุ ป ได้ ว่ า  ค่ า นํ้ าห นัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.72-0.86 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนัก
ปัจจัยขององค์ประกอบหลักความเป็นกิจการเพื่อสังคม
ในประเทศไทย ทั้ ง 12 องค์ประกอบ พบว่า ทุก
องค์ประกอบหลักมีค่าน้ําหนักปัจจัยสูงกว่า 0.7  ทุก
องค์ประกอบ โดยมีค่าน้ําหนักปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักด้านความร่วมมือทางสังคม (Factor Loading = 
0.86) มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Spreckley [2]  Dees, J.G. [3] และ EMES 

[4] ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ความร่วมมือร่วมใจในการ
ดําเนินกิจการร่วมกันของสมาชิกองค์การกับเครือข่าย
การดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม มีความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง กิจการเพื่อสังคม ถือเป็นองค์การ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือ่งมือและกลไกท่ีสําคัญ ที่จะทําให้
เกิดความเป็นชุมชน รวมทั้งเป็นตัวแบบที่จะทําให้เกิด
การสร้างภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ที่สามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การศึกษา, ส่ิงแวดล้อม, 
สาธารณสุข, สิทธิมนุษยชน, เศรษฐกิจ โดยไม่พึ่งพาแต่
เพียงความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเงินสนับสนุนจาก
การบริจาคแต่เพียงอย่างเดียว หรืออาจกล่าวได้ว่าความ
ร่วมมือทางสังคมเป็นคุณลักษณะสําคัญที่สุดของความ
เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่จะช่วยขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก และก่อ 
ให้เกิดความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       1) ควรส่งเสริมให้นําโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาความเป็นกิจการเพื่อสังคม เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
       2) กิจการเพื่อสังคมควรให้ความสําคัญกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจ
ให้เกิดกําไร โดยไม่แสวงหากําไรสูงสุด และควรให้
ความสําคัญกับการวางแผนด้านการตลาด ด้วยความรอบ
รู้เกี่ยวกับปัญหาสังคม และสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรอย่างรอบด้านเพราะมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูง
กว่าตัวบ่งชี้อื่น 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       1) ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research) โดยอาจนําเอาการ
วิจัยนี้เป็นแนวทาง เช่น การพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยมาก รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบหลักที่มีค่า
น้ําหนักปัจจัยมาก เป็นต้น 
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       2) ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษากิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย ซึ่งจําแนกตามประเภทของธุรกิจใน
แต่ละด้าน เนื่องจากในช่วงเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัย ยังไม่
มีการขึ้นทะเบียนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ จึงทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษากิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย ในแต่ละธุรกิจได้ 
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