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คำนำคณะทำงาน 

ในช$วงระยะเวลา 10 กว$าป2ที่ผ$านมา การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ไดEรับความสนใจในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น มาตรการภาครัฐเองก็เปNนส$วนสำคัญที่ทำใหEธุรกิจเพื่อสังคมเกิดใหม$จำนวนมาก โดยเฉพาะอย$างย่ิง
ในช$วงป2 2551-2560 ธุรกิจเพื่อสังคมยังเปNนหนึ่งในแนวทางการแกEไขปYญหาสังคมผ$านรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อมุ$งสู$เป\าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน อย$างไรก็ตาม สังคมไทยในปYจจุบันองค^ความรูEดEาน
ผูEประกอบการทางสังคมยังไม$เปNนที่แพร$หลายนัก สาธารณชนและคนทั่วไปจำนวนไม$นEอยขาดความเขEาใจ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม พิจารณาไดEจากจำนวนผูEประกอบการทางสังคมในปYจจุบันที่มีนEอยราย 
เช$นเดียวกันกับองค^ความรูEดEานดังกล$าวท่ียังไม$ใช$รายวิชาที่สามารถหาไดEทั่วไปในสถานศึกษา แต$จำตEองเรียน
ศาสตร̂เฉพาะทาง หรือเขEาศึกษาหาความรูEเพ่ิมเติมผ$านการบรรยายพิเศษในโอกาสต$าง ๆ  

คณะทำงานเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล$าว และมีความเห็นว$า การส$งเสริมความรูEความเขEาใจท่ี
มีต$อการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนทัศนคติของการเปNนผูEประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม เปNนองค^ความรูE
และทักษะที่ผูEเรียนตลอดจนคนทั่วไปควรมีติดตัวในปYจจุบัน และตEองไม$ใช$เพียงแค$การใหEความรูEความเขEาใจท่ี
ถูกตEองเท$านั้น องค^ความรูEการเปNนผูEประกอบการทางสังคมจะตEองสามารถเขEาถึงไดEโดยทั่วไป เปNนหนึ่งใน
ความรูEพื้นฐานท่ีผูEคนในสังคมควรจะมี เพื่อใหEสามารถเพิ่มแนวโนEมการเกิดขึ้นของผูEประกอบการทางสังคมที่มี
ศักยภาพในสังคมไทยไดE รายวิชาศึกษาทั่วไป “วิชาผูEประกอบการทางสังคม” จึงไดEรับการจัดตั้งขึ้นดEวย
วัตถุประสงค^ดังกล$าว ดEวยการรวบรวมความรูEจากตำรา เอกสารวิชาการ กรณีศึกษาจากแหล$งที่เชื่อถือไดE 
ตลอดจนการบอกเล$าประสบการณ^จากผูEเชี่ยวชาญ เพื่อใหEคู$มือรายวิชานี้มีความสมบูรณ^เหมาะสมกับผูEเรียน
มากที่สุดเท$าที่จะทำไดE และเพื่อเปNนประโยชน^ในการศึกษาคEนควEาของผูEเรียนเอง คณะทำงานยังไดEแนะนำส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเปNนประโยชน̂ เหมาะสมกับเน้ือหาการเรียนไวEดEวย 

คณะทำงานหวังเปNนอย$างยิ่งว$า คู$มือการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป “วิชาผูEประกอบการทางสังคม” 
ฉบับนี้ จะเปNนประโยชน̂ต$อผูEสอนที่มีความตEองการนำรายวิชานี้ไปประยุกต^ใชE เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับแต$ละองค^กรหรือมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปNนประโยชน^ต$อผู Eเรียน ทั้งนักศึกษา และผูEเรียน
โดยท่ัวไป ท่ีจะมีความรูEความเขEาใจทัศนคติการเปNนผูEประกอบการทางสังคม ตลอดจนมีความเขEาใจในเคร่ืองมือ
ในการประกอบธุรกิจ และสามารถประยุกต^เครื่องมือเหล$านั้นเพื่อส$งเสริมการประกอบธุรกิจร$วมไปกับแกEไข
ปYญหาสังคมต$อไปไดE  
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คำช้ีแจงคู5มือ 

คู่มือการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป วิชาผู้ประกอบการทางสังคม เหมาะสําหรับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา จัดทําเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้ใช้นําไปประกอบการสอน ซ่ึงมุ่งเน้นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้สอนจะมีบทบาทหลักสําคัญ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ผู้สอนควรศึกษาคู่มืออย่างครบถ้วนและนําเนื้อหาไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดแผนการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือจํานวนของผู้เรียนในช้ันเรียน  

(2) ในรายวิชานี้เหมาะกับการสอนแบบกลุ่ม (Team – based teaching) เน่ืองจากเนื้อหามีลักษณะ
ของการประยุกต์เอาสหสาขาวิชาการ (Multi – disciplinary) เข้ามาบูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ของความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ผู้สอนจึงอาจพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ทีมผู้สอนมากกว่า 1 คนได้ 

(3) ก่อนเริ่มการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมในเนื้อหาท่ีต้องบรรยาย รวมถึงชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้แนะนําไว้ในคู่มือ  

(4) ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการสอนอย่างชัดเจน รวมถึงทําการ
สรุปบทเรียนในแต่ละสัปดาห์อย่างละเอียดตามแนวทางท่ีคู่มือน้ีได้ให้ไว้  

(5) ระหว่างการสอนผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยอาจพิจารณา
ให้มีผู ้ช่วยสอน (Teaching Assistant) หากชั ้นเรียนมีจํานวนผู ้เรียนมาก เนื ่องจากรายวิชา
ดังกล่าวมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) โดยมีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student – Centered) จึงมีความจําเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เกิดข้ึนได้  

(6) ผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
(7) ผู้สอนควรบันทึกคะแนนเพื่อประเมินผลตามแผนการเรียนการสอนที่วางไว้ และทําการสรุปผล
การประเมินเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันสม่ําเสมอ  
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เก่ียวกับรายวิชา 

(about the course) 

การเปNนผูEประกอบการเพื่อสังคมมีผูEใหEความสนใจอย$างมากในทั่วโลก เนื่องจากการเล็งเห็นของสังคม
ในประโยชน̂จากการดำเนินธุรกิจท่ีไม$ไดEมีเป\าหมายทางการเงินเปNนหลัก แต$หากเปNนธุรกิจท่ีมีเป\าหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเปNนสาระสำคัญ ถึงแมEว$าการเปNนผูEประกอบการเพ่ือสังคมจะไดEรับการยอมรับและ
คาดหวังจากสังคมอย$างมากในปYจจุบัน แต$ในประเทศไทยนั้นยังคงมีผูEประกอบการเพื่อสังคมไม$มากรายนักเม่ือ
เทียบกับผูEประกอบการธุรกิจกระแสหลัก 
 Social entrepreneurship has gained a lot of interest around the world, due to society's 
perception of the benefits of running a business that is not primarily financial. Rather,  
it is a business with the goal of social change essentially. Although social entrepreneurship is 
widely accepted and expected by society today, but in Thailand, there are still few social 
entrepreneurs compared to mainstream entrepreneurs. 
 

วัตถุประสงคO 

วิชา การเปNนผู Eประกอบการเพื ่อสังคม (Social Entrepreneurship) ไดEร ับการจัดทำขึ ้นโดยมี
วัตถุประสงค̂เพื่อส$งเสริมความรูEความเขEาใจที่ผูEเรียนมีต$อการเปNนผูEประกอบการทางสังคม โดยการใหEความรูE
ความเขEาใจนิยามของการเปNนผูEประกอบการทางสังคม การใชEเคร่ืองมือ และองค^ความรูEในการส$งเสริมธุรกิจ
เพื่อสังคมใหEประสบความสำเร็จ ผูEเรียนจะไดEรับการเสริมสรEางทักษะทางธุรกิจ ตลอดจนเรียนรูEประยุกต^ใชE
เครื่องมือในการส$งเสริมธุรกิจใหEประสบความสำเร็จไปควบคู$ไปกับการแกEไขปYญหาและรับผิดชอบสังคมไป
พรEอม ๆ กัน ดังนั ้น วัตถุประสงค^ของวิชานี ้จึงไม$ไดEเปNนเพียงแค$การส$งเสริมใหEผู EเรียนมีแนวโนEมเปNน
ผูEประกอบการเพื่อสังคมที่มีศักยภาพในอนาคตเท$านั้น แต$มีขึ้นเพื่อเสริมสรEางความเปNนมนุษย̂ใหEสมบูรณ̂  
มีความรอบรูEอย$างกวEางขวาง มีทักษะในการคิดวิเคราะห̂ เขEาใจคุณค$าของตนเอง ผูEอื่น สังคม และสิ่งแวดลEอม 
ตลอดจนเห็นมีความเขEาใจว$า การประกอบธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จควบคู$ไปกับการรับผิดชอบและ
เปล่ียนแปลงแกEไขปYญหาสังคม มีกระบวนการอย$างไร เพ่ือส$งเสริมศักยภาพในอนาคตของผูEเรียน 
 

เคPาโครงรายวิชา 

สัปดาห̂ท่ี 1: แนะนำรายวิชาและความรูEท่ัวไปเก่ียวกับความย่ังยืน 
สัปดาห̂ท่ี 2: ความรูEท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเพ่ือสังคม 
สัปดาห̂ท่ี 3: รูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือแกEไขปYญหาสังคม 
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สัปดาห̂ท่ี 4: การส$งเสริมผูEประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายท่ีเก่ียวขEอง 
สัปดาห̂ท่ี 5: กระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม 
สัปดาห̂ท่ี 6: เครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคม 
สัปดาห̂ท่ี 7: ฝoกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
สัปดาห̂ท่ี 8: นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 1 
สัปดาห̂ท่ี 9: การสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือสังคมในรูปแบบต$าง ๆ 
สัปดาห̂ท่ี 10: การประเมินผลลัพธ̂ทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) 
สัปดาห̂ท่ี 11: การวิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment; SROI) 
สัปดาห̂ท่ี 12: แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC) สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม 
สัปดาห̂ท่ี 13: การวิเคราะห̂จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา 
สัปดาห̂ท่ี 14: การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
สัปดาห̂ท่ี 15: นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 2 รวมถึงทบทวนและสรุปบทเรียน 
ผลลัพธOการเรียนรูPท่ีคาดหวังในแต5ละหัวขPอ 

ผลลัพธ^การเรียนรู EของรายวิชาการเปNนผู Eประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ท่ี
คาดหวัง ในแต$ละหัวขEอ มีรายละเอียดดังต$อไปน้ี 

1) ดPานความรูP  

1.1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
1.2) สามารถนำความรูEและเครื่องมือทางการประกอบการเพื่อสังคมมาประยุกต^ใชEในการ

ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพไดE 
1.3) สามารถนำเสนองานท่ีมีการบูรณาการความรูEจากสหสาขาวิชาการ 

2) ดPานทักษะ 

2.1) มีความคิดวิเคราะห^อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค^ สามารถบูรณาการ
ความรูEจากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ̂เพื่อใชEในการบริหารจัดการธุรกิจและ
แกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

2.2) สามารถสืบคEน ประเมินขEอมูลจากหลายแหล$งและมีประสิทธิภาพดEวยตนเองเพื่อใหEไดE
สารสนเทศท่ีเปNนประโยชน̂ในการใชEงานตามสถานการณ̂แวดลEอมทางธุรกิจ 

2.3) สามารถสื่อสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 



 4 

3) ดPานจริยธรรม 

3.1) มีความซื่อสัตย^สุจริต เสียสละไม$เอารัดเอาเปรียบผูEอื่น มีความรับผิดชอบต$อตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดลEอม 

3.2) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน^ส$วนรวมมากกว$าประโยชน^ส$วนตนอย$างมี
คุณธรรม 

3.3) สามารถจัดการปYญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูEประกอบการทาง
สังคม 

4) ดPานลักษณะบุคคล 

4.1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดEรับมอบหมายอย$างมีประสิทธิภาพ 
4.2) มีมนุษย^สัมพันธ^ที่ดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอื่น  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ^และ

วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  
4.3) มีความคิดริเริ่ม สรEางสรรค^ สามารถใหEความช$วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ

แกEไขปYญหาในสถานการณ̂ต$าง ๆ ท้ังในบทบาทของผูEนำ หรือในบทบาทของผูEร$วมทีมงาน   
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การประเมินผลของรายวิชา  

มีการกำหนดสัดส5วนคะแนน ดังน้ี 

กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
สัปดาหOท่ี

ประเมิน 

สัดส5วนของ

การประเมินผล 

(รPอยละ) 

แนวทางการคำนวณ

คะแนน 

1) การมีส$วนร$วม
รายบุคคล 

o ใหEคะแนนผ$าน
แบบสังเกต
พฤติกรรมการเขEา
ร$วมกิจกรรม 
(เด่ียว) 

ทุกสัปดาห̂ 10 ผูEเรียนจะไดEคะแนน
สัปดาห̂ละ 10 คะแนน 

(แทนค$าดEวย X) มาคูณกับ 
15 และหารดEวย 15 อีก
คร้ัง เพ่ือใหEไดEคะแนน 10 
คะแนน (คะแนนเต็มคือ 

150) 
สูตร: (X*15)÷15 

หมายเหตุ: X แทนคะแนน
ท่ีผูEเรียนไดE 

2) การใหE
กรณีศึกษา 

o ทดสอบย$อย 
(quiz)/ แบบ
สะทEอนคิด 
(Reflection) 

2-3,5,13  10 ตามเกณฑ̂ท่ีระบุไวEใน
ตารางการทดสอบย$อย

ประจำสัปดาห̂ 

3) การฝoกปฏิบัติ o สอบปฏิบัติการ
ผ$านการสัมภาษณ̂
ผูEเรียนรายบุคคล 

7,14 20 
สัปดาห̂ละ 
10 คะแนน 

4) การอภิปราย
กลุ$ม 

o ใหEคะแนนผ$าน
แบบสังเกต
พฤติกรรมการเขEา
ร$วมกิจกรรม 
(กลุ$ม) 

1,4,6,9 – 
10,13 – 15 

10 ผูEเรียนจะไดEคะแนน
สัปดาห̂ละ 10 คะแนน 

การอภิปรายมี 7 สัปดาห̂ 
ใหEนำคะแนนท่ีไดE (แทนค$า
ดEวย X) มาคูณกับ 7 และ
หารดEวย 7 อีกคร้ัง เพ่ือใหE
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กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
สัปดาหOท่ี

ประเมิน 

สัดส5วนของ

การประเมินผล 

(รPอยละ) 

แนวทางการคำนวณ

คะแนน 

ไดEคะแนน 10 คะแนน 
(คะแนนเต็มคือ 70) 

สูตร: (X*7)÷7 
หมายเหตุ: X แทนคะแนน

ท่ีผูEเรียนไดE   
5) การใหE

การบEานและ
แบบฝoกหัด 

o การบEานและ
แบบฝoกหัดเด่ียว 

7,12 15 สัปดาห̂ท่ี 7 ใหE 10 
คะแนน  

สัปดาห̂ 12 ใหE 5 คะแนน 
ตามรายละเอียดท่ีระบุไวE 

6) การนำเสนอ
งานกลุ$ม 

o ประเมินคุณภาพ
จากการพัฒนา
โครงการกลุ$ม 

8,15 35 สัปดาห̂ท่ี 8 ใหE 15 
คะแนน สัปดาห̂ท่ี 15 ใหE 

20 คะแนน  
ตามรายละเอียดท่ีระบุไวE 

 

สัดส5วนคะแนนแต5ละสัปดาหO 

รายช่ือสัปดาหOท่ีประเมินผล 
สัดส5วนคะแนน 

(รPอยละ) 

สัปดาห̂ท่ี 1: แนะนำรายวิชาและความรูEท่ัวไปเก่ียวกับความย่ังยืน 2 
สัปดาห̂ท่ี 2: ความรูEท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเพ่ือสังคม 4 
สัปดาห̂ท่ี 3: รูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือแกEไขปYญหาสังคม 4 
สัปดาห^ท่ี 4: การส$งเสริมผู Eประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายท่ี
เก่ียวขEอง 2 
สัปดาห̂ท่ี 5: กระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม 3 
สัปดาห^ท่ี 6: เครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและ
การสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคมสำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคมห 2 
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รายช่ือสัปดาหOท่ีประเมินผล 
สัดส5วนคะแนน 

(รPอยละ) 

สัปดาห̂ท่ี 7: ฝoกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 21 
สัปดาห̂ท่ี 8: นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 1 16 
สัปดาห^ท่ี 9: การสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการประเมินผล
การดำเนินงานเพ่ือสังคมในรูปแบบต$าง ๆ 2 
ส ัปดาห ^ ท่ี  10: การประเม ินผลล ัพธ ^ทางส ังคม (Social Impact 
Assessment; SIA) 2 
สัปดาห̂ท่ี 11: การวิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment; SROI) 1 
ส ัปดาห^ ท่ี 12: แผนภาพโมเดลธ ุรก ิจ (Business Model Canvas; 
BMC) สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม 6 
สัปดาห̂ท่ี 13: การวิเคราะห̂จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา 4 
สัปดาห̂ท่ี 14: การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 11 
สัปดาห^ท่ี 15: นำเสนองานกลุ $มครั ้งที ่ 2 รวมถึงทบทวนและสรุป
บทเรียน 22 
รวมท้ังส้ิน 100.00 

 

หมายเหตุ: สัดส$วนคะแนนโดยประมาณ ตัวเลขดังกล$าวมาจากการใชEโปรแกรมอัตโนมัติ (Microsoft 
Excel) ในการปYดเศษ ดังนั้นตัวเลขที่ปรากฎจึงเปNนตัวเลขค$าประมาณ ทำใหEผลรวมที่ไดEจริงของช$อง
สัดส$วนคะแนนโดยประมาณ เกินรEอยละ 100 ไป อย$างไรก็ตาม หากผูEสอนคิดสัดส$วนคะแนนตามท่ี
ระบุไวEในแต$ละสัปดาห̂ คะแนนในช$องรวมจะเปNนรEอยละ 100 พอดี หรือหากผู EสอนตEองการ
ปรับเปลี ่ยนตามความเหมาะสม ผู Eสอนสามารถปรับสัดส$วนคะแนนไดEตามดุลยพินิจของท$าน
เช$นเดียวกัน 
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โดยมีเกณฑ̂การตัดเกรด ดังต$อไปน้ี  
รEอยละ  80   ข้ึนไป   ระดับการเรียน A 4.00 
รEอยละ 75-79      ระดับการเรียน B+ 3.50 
รEอยละ 70-74      ระดับการเรียน B 3.00  
รEอยละ 65-69      ระดับการเรียน C+ 2.50 
รEอยละ 60-64      ระดับการเรียน C 2.00 
รEอยละ 55-59      ระดับการเรียน D+ 1.50 
รEอยละ 50-54       ระดับการเรียน D 1.00 
ต่ำกว$ารEอยละ 50  ระดับการเรียน F 0.00 

ท้ังน้ีผูEสอนสามารถปรับเปล่ียนเกณฑ̂ในการประเมินผลใหEเหมาะสมกับสถาบันของท$านไดE  
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สัปดาหOท่ี 1: แนะนำรายวิชาและความรูPท่ัวไปเก่ียวกับความย่ังยืน 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 แนะนำรายวิชาและความรูEท่ัวไปเก่ียวกับความย่ังยืน 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP  

1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
2) สามารถนำความรูEและเครื่องมือทางการประกอบการเพื่อสังคมมาประยุกต^ใชEในการ

ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพไดE 
3) มีความคิดวิเคราะห^อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค^ สามารถบูรณา

การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ̂เพื่อใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

4) มีมนุษย^สัมพันธ^ที่ดี สามารถทำงานร$วมกับผูEอื่น และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ^และ
วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

แนะนำรายวิชา  10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยาย 

ละลายพฤติกรรม 10  ก า ร ล ะ ล า ย
พฤติกรรมผ $าน
การเล $น เกม 9 
ช$อง 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยายและแจก
กระดาษเกมใหE
ผูEเรียน 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ความหมายและนิยาม
ของความย่ังยืน 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยาย 

แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก ี ่ ยวข Eองก ับความ
ย่ังยืน  
 

15 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยาย 

เป\าหมายแห $งความ
ย ั ่ ง ย ื น ข อ ง
สหประชาชาติ 

15 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยาย 

การเปNนส$วนหนึ่งของ
พล เม ื อ งแห $ งความ
ย่ังยืน 

60 ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย
กลุ $มในกิจกรรม 
“ เ ร า จ ะ เ ปN น
พ ล เ มื อ ง แ ห$ ง
ความย ั ่ งย ืนไดE
อย$างไร” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart  

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงความรูEทั่วไปเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดEวย ความหมาย
และนิยามของความยั่งยืน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขEองกับความยั่งยืน เป\าหมายแห$งความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ และการเปNนส$วนหนึ่งของพลเมืองแห$งความย่ังยืน เนื้อหาในบทนี้จะช$วยใหEผูEเรียน
เขEาใจและตระหนักถึงเป\าหมายของความย่ังยืนท้ัง 17 ประการของสหประชาชาติ 
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ความหมายและนิยามของความย่ังยืน 

 ความหมายและนิยามของความยั่งยืนนั้นมีความแตกต$างกันออกไป โดยขึ้นอยู$กับบริบทท่ี
นำมาประยุกต̂ใชEอย$างมาก และการนำไปใชEน้ันก็ข้ึนอยู$กับมุมมองทางนิเวศวิทยา สังคม หรือเศรษฐกิจ 
โดยทั่วไปแลEวความยั่งยืน ใหEความหมายถึงแนวทางใหม$ในการพัฒนาโลก ซึ ่งมีแนวทางทั้งการ
ตอบสนองความตEองการของมนุษย̂ในรูปแบบท่ีนึกถึงอนาคตโลกและคนรุ$นหลังในทุก ๆ แง$มุมไม$ว$าจะ
เปNนแง$มุมของธรรมชาติทรัพยากรมนุษย^หรือทรัพยากรทางสังคมเพื่อใหEโลกสามารถดำเนินต$อไปไดE 
(Shearman, 1990) อย$างไรก็ตาม ในป2 ค.ศ. 1987 คณะกรรมการ United Nations Brundtland 
ไดEนิยามความยั่งยืนว$า “การตอบสนองความตEองการในปYจจุบันโดยไม$กระทบต$อความสามารถของ
คนรุ$นต$อไปในอนาคตที่จะตอบสนองความตEองการของพวกเขาเอง” ในปYจจุบันมีประเทศกำลังพัฒนา
จำนวนถึง 140 แห$งทั่วโลกที่แสวงหาวิธีที่จะตอบสนองความตEองการดEานการพัฒนาของพวกเขา แต$
ดEวยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามรูปแบบต$าง ๆ จึงทำใหE
ทุกประเทศตEองร$วมมือและพยายามสรEางความยั่งยืนอย$างเปNนรูปธรรมเพื่อใหEแน$ใจว$าการพัฒนาใน
ปYจจุบันจะไม$ส$งผลกระทบในทางลบต$อคนรุ$นต$อไปในอนาคต (United Nations, n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป The Brundtland Report  
ท่ีมา: Routledge (2017) 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับความย่ังยืน 

ตามการรายงานในป2 ค.ศ. 1972 เกิดการคาดการณ^ที ่แสดงขEอกังวลถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลกอย$างรวดเร็ว ซึ่งการเติบโตอย$างรวดเร็วนี้อาจนําพามาซึ่งหายนะทางสิ่งแวดลEอม 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจไดEมีการนำเอาทรัพยากรของโลกมาใชEในการผลิต ซึ่งในช$วงป2 ค.ศ. 1950 – 
1980 ไดEมีการนำเอาทรัพยากรทั้งป•าไมE สัตว^ทะเล ความอุดมสมบูรณ^ของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มาใชEอย$างลEนหลาม โลกธุรกิจสามารถนำทรัพยากรมาใชEอย$างไรก็ไดEโดยไม$ตEองรับผิดชอบ
ผลกระทบภายนอก (Externalities) ที่จะเกิดขึ้น ดEวยเหตุนี้แนวคิดเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) 
จึงถูกพูดถึงและเปNนเป\าหมายของการทำงานอย$างกวEางขวาง โดยแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเปNนแนวคิด
ที่ไดEรับการเพาะปลูกอยู$ทุกหนทุกแห$ง แต$ผลกระทบของแนวคิดนี้เริ่มตEนขึ้นอย$างเปNนรูปธรรมในช$วง
ตEนยุค ค.ศ. 2000 (Kidd, 1992) 

หลักจากที่คําว$าความยั่งยืนไดEถูกพูดถึงท่ัวไปทุกที่ในป2 ค.ศ. 1987 หนังสือ Our Common 
Future ไดEรับการตีพิมพ^และนําเสนอแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้หมายถึง 
การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตEองการในปYจจุบันไดE โดยไม$ลดทอนความสามารถของคนรุ$นหลัง
ในการ ตอบสนองความตEองการของพวกเขาเอง (Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.) หนังส ือด ังกล$าวได Eเน Eนย ้ำถ ึงประเด ็นสำคัญดEาน
สิ่งแวดลEอมของโลก และไดEนำเสนอแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยระบุว$า วิกฤตการณ̂
ต$าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้มีความเชื่อมโยงกันและมีความจำเปNนอย$างยิ่งที่จะตEองอาศัยความ
ร$วมมือจากทุกฝ•ายในสังคมโลกในการปรึกษาหารือและตัดสินใจเพ่ือกEาวไปสู$การพัฒนาท่ียั่งยืนร$วมกัน 
อย$างไรก็ตามคําว$า 'การพัฒนาอย$างย่ังยืน' น้ีถูกนําไปใชEกับการพิจารณาดEานส่ิงแวดลEอมมากกว$า และ
ดูเหมือนว$าจะเปNนปรากฏการณ̂ของมนุษย̂ที่ตEองกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติในอนาคต (เช$น ภาวะโลกรEอน) 
มากกว$าในปYจจุบัน (Brundtland, 1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป หนังสือ Our Common Future 
ท่ีมา: Sustainable Realities (2016) 
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องค^ประกอบหนึ่งที่เปNนจุดเปลี่ยนและทำใหEสังคมตระหนักถึงภาวะโลกรEอน คือ สารคดีเรื่อง 
“An Inconvenient Truth” ของ Al Gore’s ในป2 2006 ภาพยนตร^สารคดีชุดนี้ไดEใชEคีย^โนEตในการ
นำเสนอ (และมีการพากย^ประกอบการฉายสไลด^) โดยอัลกอร^ไดEนำเสนอถึงวิกฤตการณ^ต$าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในส$วนต$าง ๆ ของโลก เขาไดEพยากรณ^ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และหายนะที่อาจ
เกิดขึ้นไดEตลอดช$วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู$ หลังจากสารคดีดังกล$าว การดูแลแกEไขปYญหาที่เกี่ยวขEองกับ
ภาวะโลกรEอนก็กลายเปNนเร่ืองท่ีย่ิงใหญ$ข้ึนและไดEรับความสนใจในวงกวEางมากข้ึน (Gore, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป สารคดีเร่ือง “An Inconvenient Truth” ของ Al Gore’s 
ท่ีมา: NHBS (2017) 

 
เปcาหมายแห5งความย่ังยืนของสหประชาชาติ 

ในปYจจุบัน United Nation หรือสหประชาชาติไดEมีการกำหนดเป\าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) ข้ึน 17 ประการ ซ่ึงแบ$งออกเปNน 5 มิติ ไดEแก$ มิติสังคม 
(People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ ่งแวดลEอม (Planet) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) 
และมิติหุEนส$วนการพัฒนา (Partnership) ทั้ง 17 ขEอ 5 มิติ ลEวนแลEวแต$เปNนเป\าหมายสำคัญที่ทุกคน
ในโลกควรเรียนรูE ใหEความสนใจ และร$วมกันพัฒนา เพื่อที่จะสามารถนำไปสู$การแกEไขปYญหาสังคม
และพัฒนาส่ิงแวดลEอมที่ยั ่งยืนไดEอย$างแทEจริง  โดยเป\าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 17 ประการมี
รายละเอียดดังต$อไปน้ี 

 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป Sustainable Development Goals: SDGs 17 เป\าหมาย 
ท่ีมา: United Nation Thailand (2015) 

1) เป\าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี โดยมีเป\าประสงค̂ดังต$อไปน้ี 
2) เป\าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

และส$งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
3) เป\าหมายที่ 3 สรEางหลักประกันว$าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส$งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ

ทุกคนในทุกวัย 
4) เป\าหมายท่ี 4 สรEางหลักประกันว$าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย$างครอบคลุมและเท$า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูEตลอดชีวิต 
5) เป\าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว$างเพศและใหEอำนาจของผูEหญิงและเด็กทุกคน 
6) เป\าหมายที่ 6 สรEางหลักประกันว$าจะมีการจัดใหEมีน้ำและสุขอนามันสำหรับทุกคน และ

มีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 
7) เป\าหมายท่ี 7 สรEางหลักประกันว$าทุกคนเขEาถึงพลังงานสมัยใหม$ในราคาท่ีสามารถซ้ือหา

ไดE เช่ือถือไดE และย่ังยืน 
8) เป\าหมายที่ 8 ส$งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต$อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจEาง

งานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 
9) เป\าหมายที่ 9 สรEางโครงสรEางพื้นฐานที่มีความทนทาน ส$งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส$งเสริมนวัตกรรม 
10) เป\าหมายท่ี 10 ลดความไม$เสมอภาคภายในและระหว$างประเทศ 
11) เป\าหมายที่ 11 ทำใหEเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย^มีความครอบคลุม ปลอดภัย มี

ภูมิตEานทาน และย่ังยืน 
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12) เป\าหมายท่ี 12 สรEางหลักประกันใหEมีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 
13) เป\าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย$างเร$งด$วนเพื่อต$อสูEกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
14) เป\าหมายที่ 14 อนุรักษ̂และใชEประโยชน^จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย$างย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
15) เป\าหมายที่ 15 ปกป\อง ฟ́¨นฟู และสนับสนุนการใชEระบบนิเวศบนบกอย$างยั่งยืน จัดการ

ป•าไมEอย$างยั่งยืน ต$อสูEการกลายสภาพเปNนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟ̈́นสภาพกลับมาใหม$ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16) เป\าหมายที่ 16 ส$งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหEทุกคน
เขEาถึงความยุติธรรม และสรEางสถาบันที่มีประสิทธิพล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

17) เป\าหมายที่ 17 เสริมความเขEมแข็งใหEแก$กลไกการดำเนินงานและฟ´¨นฟูสภาพหุEนส$วน
ความร$วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป\าหมายของการพัฒนาอย$างยั่งยืน (SDGs) 17 เป\าหมายขEางตEนนั้นครอบคลุมทั้งในมิติการ
พัฒนาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดลEอม ซึ่งทั้งสามมิติเปNนพื้นฐานของการพัฒนาอย$าง
ยั่งยืนที่ไม$สามารถแยกออกจากกันไดE โดยเป\าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตั้งอยู$บนปYจจัยพื้นฐาน 6 
ประการ ดังต$อไปน้ี 

1) ศักดิ์ศรี: เพื่อยุติความยากจนและต$อสูEกับความเหลื่อมล้ำ (dignity: to end poverty 
and fight inequalities) หมายถึง การแกEไขปYญหาความยากจนและความไม$เท$า เทียม
กันใหEหมดไปภายในป2 ค.ศ.2030 ทั้งยังตEองส$งเสริม สิทธิสตรีและเด็ก ส$งเสริมโอกาสใน
การทำงาน รับฟYงความ คิดเห็น และเนEนการมีส$วนร$วมจากคนทุกกลุ$ม ไม$ว$าจะเปNน 
ผูEหญิง เด็ก วัยรุ$น ผูEสูงอายุ ชนกลุ$มนEอย หรือผูEลี้ภัย และผูE พลัดถิ่นจานเหตุการณ̂ความ
ไม$สงบในประเทศ 

2) ผูEคน: เพ่ือใหEทุกคนมีสุขภาพดี มีการศึกษา และเขEาถึงสตรี และเด็ก (people: to 
ensure healthy lives, knowledge and the inclusion of women and children) 
หมายถึงการพัฒนาโดยมีคนเปNนศูนย^กลางมี พื้นฐานมาจากการเคารพสิทธิมนุษยชน 
เนEนการมีสุขพลา นัยที ่ดีและโอกาสในการศึกษาท่ีไม$เลือกปฏิบัติต$อสตรีและ เด็ก 
รวมท้ังบริการดEานการเงิน และการมีสิทธิในการถือ ครองท่ีดิน 
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3) ความมั่งคั ่ง: เพื ่อการเจริญเติบโตที่เขEมแข็ง มีเศรษฐกิจท่ี ทั ่วถึงและเปล่ียนแปลง 
( prosperity: to grow a strong, inclusive and transformative economy) 
หมายถึง ความมั่งคงทางเศรษฐกิจของคนทุกกลุ$ม การที่ทุกคนมี โอกาสเขEาถึงการจEาง
งานและสวัสดิการทางสังคม โดย ภาครัฐและเอกชนควรคํานึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ี เปNนมิตรต$อส่ิงแวดลEอม 

4) โลก: เพื ่อปกป\องระบบนิเวศสำหรับทุกสังคมและเด็ก (planet: to protect our 
ecosystems for all societies and our children) หมายถึงการร$วมกัน หาทางออก
ต$อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใชE
ประโยชน^ในที ่ดิน อย$างยั ่งยืน การรักษาพันธุ ^พืชสัตว^ป•า ไม$ตัดไมEทำลายป•า และ
เตรียมพรEอมรับมือต$อสถานการณ̂ภัยพิบัติ 

5) ความยุติธรรม: เพื่อส$งเสริมสังคมใหEมั่นคงปลอดภัย มี สันติภาพ และมีสถาบันที่เขEมแข็ง 
( justice: to promote safe and peaceful societies and strong institutions) 
หมายถึง การใหEความเคารพในหลักนิติ ธรรมและกระบวนการยุติธรรมท่ีเคารพสิทธิและ
ยึดม่ันใน ผลประโยชน̂ของทุกกลุ$ม 

6) ความเปNนหุEนส$วน: เพื่อเร$งใหEเกิดความเปNนปoกแผ$นของ โลกในการร$วมกันพัฒนาอย$าง
ย ั ่ ง ย ื น  ( partnership: to catalyze global solidarity for sustainable 
development) หมายถึง การไดEรับการสนับสนุนจาก ภาครัฐและเอกชน ผ$านทาง
การคEา การลงทุน การเก็บภาษี โดยเนEนความร$วมมือระหว$างประเทศ 

 
การเปdนส5วนหน่ึงของพลเมืองแห5งความย่ังยืน 

 จากขEอมูลเป\าหมายของการพัฒนาอย$างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป\าหมาย ผูEสอนจะแนะนำ
การอภิปรายกลุ$มในกิจกรรม “เราจะเปNนพลเมืองแห$งความยั่งยืนไดEอย$างไร” ที่จะใหEผูEเรียนไดEระดม
สมองว$าเราจะเปNนพลเมืองแห$งความยั่งยืนไดEอย$างไร โดยที่สอดคลEองกับเป\าหมายแห$งการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนท้ัง 17 ประการ ท้ังน้ีรายละเอียดของกิจกรรมเปNนไปตามใบกิจกรรมดEานล$าง 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

ช่ือกิจกรรม: “ละลายพฤติกรรม รูEจักกันผ$านเกม 9 ช$อง” 
ระยะเวลา: 10 นาที  
สาระสำคัญ:  
 เมื่อเริ่มการเรียนการสอนเปNนครั้งแรกจำเปNนอย$างยิ่งตEองมีกิจกรรมใหEผูEเรียนและผูEสอนร$วม
ทำความรูEจักและละลายพฤติกรรมร$วมกัน โดยกิจกรรม “ละลายพฤติกรรม รูEจักกันผ$านเกม 9 ช$อง” 
มีสาระสำคัญเพ่ือใหEเกิดการลดบรรยากาศความตึงเครียดและไม$รูEจักซึ่งกันและกันใหEหEองเรียน และ
นอกจากจะลดความตึงเครียดใหEคนรูEจักกันผ$านการทำความรูEจักคนใหม$ ๆ ใหEครบ 9 ช$องตามที่ระบุ 
กล$าวคือ ผูEเรียนตEองไปทักทายและทำความรูEจักเพ่ือนใหม$โดยถามหาว$า “ใคร…..” ตามท่ีปรากฏในแต$
ละช$องและบันทึกช่ือเพื่อนใหEครบ 9 ช$อง 9 คน ยังมีความสอดคลEองกับเป\าหมายความยั่งยืนท่ี
สอดแทรกใน 9 ช$องท่ีตEองทำความรูEจักกัน ดังน้ัน นอกจากจะละลายพฤติกรรมเพ่ือเตรียมความพรEอม
ต$อการเรียนการสอนร$วมกันยังไดEปูพ้ืนฐานเพ่ือเขEาสู$เน้ือหา 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือปรับพฤติกรรมและสรEางปฏิสัมพันธ̂ระหว$างผูEเรียนในช้ันเรียน 
2) เพ่ืออธิบายความเปNนมาและความสำคัญของรายวิชา 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) อภิปรายกติการเล$นและแจกกระดาษเกม 9 ช$องใหEผูEเรียน (สามารถนำตาราง 
9 ช$องไปพิมพ̂เพ่ือแจกใหEผูEเรียนร$วมกิจกรรม) 

2 นาที 

2) ใหEผูEเรียนลุกขึ้นยืนและทำความรูEจักเพื่อนร$วมเรียนใหEครบทั้ง 9 ช$อง โดยใคร
ทำเสร็จครบก$อน 9 ช$องจึงกลับมาน่ังตามทีเดิมของตน 

6 นาที 

3) สรุปกิจกรรม 2 นาที 
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รูป เกม 9 ช$อง 
ท่ีมา: คณะทำงาน (2022) 

 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลการละลายพฤติกรรมโดยร$วมสรEางบรรยากาศใหEในหEองเรียนเกิดความเปNน
มิตรต$อกัน เชิญชวนใหEผูEเรียนมีส$วนร$วมต$อกิจกรรม โดยการประเมินผลกิจกรรมคือ ผูEเรียนทั้งหมด
สามารถทำความรูEจักคนใหม$ ๆ ไดEครบ 9 คนตามท่ีปรากฏ 9 ช$อง 
การสรุปกิจกรรม:  

 การละลายพฤติกรรมผ$านเกม 9 ช$องจะช$วยใหEผูEเรียนเกิดการทำความรูEจักซึ่งกันและกัน ซ่ึง
เปNนเพื่อนที่จะร$วมเรียนไปอีกหลายสัปดาห^หรือต$อไปในอนาคต การทำความรูEจักกันจะช$วยลด
บรรยากาศความตึงเครียดจากเน้ือหาการเรียนการสอนไดE และไดEปูพื้นฐานว$าแต$ละช$องที่ไดEทำความ
รูEจักกันเก่ียวขEองกับเน้ือหาท่ีจะเรียนต$อไป  
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ใบกิจกรรม ท่ี 1.2 

ช่ือกิจกรรม: “เราจะเปNนพลเมืองแห$งความย่ังยืนไดEอย$างไร” 
ระยะเวลา: 60 นาที  
สาระสำคัญ:  

เป\าหมายแห$งความยั่งยืนทั้ง 17 ประการ เปNนหมุดหมายหลักของความยั่งยืนของโลกตั้งแต$ป2 
2015 – 2030 อย$างไรก็ตามเป\าหมายดังกล$าวเปNนเป\าหมายที่ถูกมองว$าสามารถร$วมดำเนินการไดEใน
ระดับองค^กรเท$านั้น ปYจเจกบุคคลมากมายมองไม$เห็นความเชื่อมโยงต$อเป\าหมายสำคัญเหล$านี้ ซ่ึง
แทEจริงแลEวเป\าหมายแห$งความยั่งยืนนั้นตEองอาศัยความร$วมมือตั้งแต$ในระดับปYจเจกบุคคลจึงจะ
สามารถเขEาใกลEความสำเร็จไดE การสรEางพลเมืองที่มีความรูEความเขEาใจในเป\าหมายแห$งความยั่งยืนจึง
เปNนจุดคานงัดหน่ึงท่ีจะทำใหEเป\าหมายท้ัง 17 บรรลุเป\าหมายไดE 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพื่อใหEผูEเรียนสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของตนกับเป\าหมายความ
ย่ังยืนท้ัง 17 ประการ 
2) เพ่ือสรEางกติกาในหEองเรียนเพ่ือส$งเสริมความเปNนพลเมืองแห$งความย่ังยืน 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ใหEผูEเรียนแบ$งกลุ$มเปNน 4 กลุ$ม ตามความสมัครใจของผูEเรียน 5 นาที 
2) สมาชิกกลุ $มทั ้ง 4 ร$วมกันระดมสมองเพื ่อแสดงตัวอย$างพฤติกรรมของ

พลเมืองที่ผูEเรียนเห็นว$าสอดคลEองกับเป\าหมายความยั่งยืนทั้ง 17 ประการไดE 
เช$น ทิ ้งเครื ่องตรวจ ATK อย$างถูกวิธี สอดคลEองกับ เป\าหมายขEอที ่ 12 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั ่งยืน ไม$ข$มเหงรังแกเพื่อนร$วมชั้นทั้งทาง
ร$างกายและจิตใจ รวมถึงการช$วยตักเตือนและยุติเหตุการณ^ดังกล$าวหากพบ
เห็น สอดคลEองกับ เป\าหมายขEอที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม$แบ$งแยก แต$
ละกลุ$มสรุปแนวคิดของตนลงบน Flip Chart 

15 นาที 

3) เมื่อหมดเวลากลุ$มที่สามารถระดมสมองไดEสอดคลEองกับเป\าหมายความยั่งยืน
ทั้ง 17 ประการมากที่สุด นำเสนอพฤติกรรมของพลเมืองแห$งความยั่งยืนท่ี
กลุ$มระดมสมองมาไดE 

10 นาที 
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ข้ันตอน ระยะเวลา 

4) ตัวแทนกลุ$มอีก 3 กลุ$ม นำเสนอพฤติกรรมของพลเมืองแห$งความยั่งยืนท่ี
แตกต$างกันออกไป 

15 นาที 

5) ผูEเรียนร$วมกันแลกเปลี่ยนอุปสรรคของการเปNนพลเมืองแห$งความยั่งยืนและ
ร$วมกันสรEางแนวทางในการสรEางพลเมืองแห$งความย่ังยืนในหEองเรียน 

10 นาที 

6) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความเขEาใจในเรื ่องของความยั ่งยืนและการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจำวันเพื่อใหEสอดคลEองกับเป\าหมายแห$งความยั่งยืนทั้ง 17 ประการ รวมทั้งการออกแบบกฎ
กติกาท่ีจะส$งเสริมความเปNนพลเมืองแห$งความย่ังยืนร$วมกันในช้ันเรียน  
การสรุปกิจกรรม:  

 การเปNนพลเมืองแห$งความยั่งยืนนั้นสามารถทำไดEทุกคนดEวยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย ซ่ึง
ไม$จำเปNนจะตEองทำไดEทุกขEอตามเป\าหมายท้ัง 17 ประการที่ไดEกำหนดไวE ความสำคัญอยู$ที่การที่ทุกคน
มีความพยายามในการร$วมสรEางการเปลี่ยนแปลงภายใตEเป\าหมายความยั่งยืนในรูปแบบที่ตนเองทำไดE 
และพรEอมเขEาร$วมกับพลเมืองคนอื่น ๆ ในการส$งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานที่สอดคลEองกับความ
ย่ังยืนหากมีโอกาส 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรยีนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การอภปิรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว  
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สัปดาหOท่ี 2: ความรูPท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเพ่ือสังคม 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 ความรูEท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
2) สามารถนำความรูEและเคร่ืองมือทางการประกอบการเพ่ือสังคมมาประยุกต̂ใชEในการดำเนินชีวิต

หรือการประกอบอาชีพไดE 
3) มีความรูEความเขEาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปYญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูEประกอบการทางสังคม 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

นิยาม ความหมาย และ
คุณลักษณะสำคัญของ
ธุรกิจเพ่ือสังคม 

20 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด^ประกอบการ
บรรยาย 

นวัตกรรมทางสังคมและ
ธุรกิจเพ่ือสังคม 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด^ประกอบการ
บรรยาย 

บทบาทของธ ุรก ิจเ พ่ือ
สังคมในระบบเศรษฐกิจ 

15 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด^ประกอบการ
บรรยาย 

จริยธรรมและธรรมาภิ
บ า ล ส ำ ห รั บ
ผูEประกอบการเพ่ือสังคม 

25 การบรรยายและ
การใหEกรณีศึกษา 
“ผ ู E ประกอบการ
เพ่ือสังคม” 

ทดสอบย$อย 
(quiz)/แบบ
สะทEอนคิด 
(Reflection) 

สไลด^ประกอบการ
บรรยาย 

นิเวศวิทยาของธุรกิจเพ่ือ
สังคม 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด^ประกอบการ
บรรยาย 
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งานมอบหมาย 

 ศึกษาตัวอย$างโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมเติมไดEท่ี 
1) https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77662 
2) https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77665 
3) https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77666 
4) https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77670 

 
เน้ือหาการบรรยาย 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงความรูEทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งประกอบไปดEวย นิยาม ความหมาย 
และคุณลักษณะสำคัญของธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม บทบาทของธุรกิจเพ่ือ
สังคมในระบบเศรษฐกิจ จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผูEประกอบการเพื่อสังคม และนิเวศวิทยาของธุรกิจ
เพ่ือสังคม เน้ือหาในบทน้ีจะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงธุรกิจเพ่ือสังคมไดEดีย่ิงข้ึน 
 
นิยาม ความหมาย และคุณลักษณะสำคัญของธุรกิจเพ่ือสังคม 

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” มีความหมายตามพระราชบัญญัติส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ว$า 
บริษัท หEางหุEนส$วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต 
การจำหน$ายสินคEา หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อสังคมเปNนเป\าหมายหลักของกิจการ และไดEรับการ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม มีสองประเภท ไดEแก$ (1) วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมที่ไม$ประสงค^จะแบ$งปYนกำไรใหEแก$ผูEเปNนหุEนส$วนหรือผูEถือหุEน และ (2) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค^จะ
แบ$งปYนกำไรใหEแก$ผูEเปNนหุEนส$วนหรือผูEถือหุEน ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม$ประสงค^จะแบ$งปYนกำไรใหEแก$ผูEเปNน
หุEนส$วนหรือผูEถือหุEนตาม (3) ใหEสามารถดำเนินการจัดตั้งหEางหุEนส$วนนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัด ตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย^ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว$าดEวยบริษัทมหาชนจำกัดไดE โดยถือว$า
วัตถุประสงค^ในการนำผลกำไรไปใชEเพื่อสังคม เปNนการแบ$งปYนกำไรพึงไดEแต$กิจการที่ทำนั้น (พระราชบัญญัติ
ส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.2562, น.33) 

แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ประกอบดEวย Enterprise คือ การประกอบการ
หรือเรียกว$า “วิสาหกิจ” กับคำว$า Social คือ “สังคม” และเมื่อนำคำดังกล$าวมารวมกันจึงเกิดคำใหม$ว$า 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งหมายถึง การประกอบการเพื่อสังคม โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมมีจุดเริ่มตEนจากการ
พัฒนาในช$วงกลางทศวรรษที่ 19 โดยกลุ$มแรงงานชาวบEาน ผูEประกอบการ และคนในสังคมที่ประสบกับปYญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการใชEระบบการคEาที่ใชEทุนแข$งขันกัน ทั้งน้ี เนื่องจากเปNน
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ปYญหาที่มีผลกระทบในวงกวEางต$อหลาย ๆ ประเทศ จึงทำใหEแนวคิดกิจการเพื่อสังคมถูกนำมาปรับใชEเพ่ือ
แกEปYญหาทางสังคมหลากหลายแหล$งในเวลาไล$เลี่ยกัน อาทิ กิจการเพ่ือสังคมในประเทศอังกฤษ หรือกลุ$ม
ประเทศในยุโรป เปNนลักษณะการรวมกลุ$มแรงงานชาวบEาน หรือเกษตรกร ในรูปแบบของสหกรณ^ วิสาหกิจ
ชุมชน (Community Enterprise) องค^กรอาสาสมัคร (Enterprising Voluntary Organization) ในการ
แกEปYญหารายไดE หรือการถูกเอาเปรียบในสังคม ในขณะท่ีคำนิยามและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีรากฐานจากองค^กรไม$แสวงหากำไร หรือองค^กรสาธารณประโยชน^ จึงทำใหEคำจำกัด
ความและลักษณะของกิจการเพื่อสังคมมีความหลากหลาย ไม$ชัดเจนแปรผันตามผูEพัฒนาและการปรับใชEเพ่ือ
แกEปYญหาในแต$ละแห$ง (โกศล ดีศีลธรรม, 2554; ชฎิล โรจนานนท̂, 2558; อภิญญา เอียดจุEย, 2555; Galera 
& Borzaga, 2009; Bidet & Eum, 2011; Defourny & Kim, 2011; Granados et al, 2011) อีกทั้งยังเปNน
กิจการที่มีจุดมุ$งหมายหลักในการแกEไขปYญหาสังคมและสิ่งแวดลEอม โดยใชEกลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาค
ธุรกิจมาบวกกับความรูEและนวัตกรรมสังคม ซึ่งมีความยั่งยืนทางการเงินจากรายไดEหลักที่มาจากสินคEาหรือ
บริการ โดยไม$ตEองพึ่งพาเงินบริจาค และนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดข้ึน 
(สำนักงานสรEางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห$งชาติ, 2557 ก.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป คำนิยามและรูปแบบของกิจการเพ่ือสังคม 
ท่ีมา: medium (2016) 

นอกจากนี้ การกล$าวถึงนิยามและความหมายของคำว$า วิสาหกิจเพื่อสังคม ยังมีความทับซEอนกับ
กิจการเพื่อสังคม หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม ตามรูปแบบการดำเนินการที่หน$วยงานนั้น ๆ นำไปปรับใชE ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 มีการนิยามความหมายของ “กลุ$มกิจการเพ่ือสังคม” ไวE
หมายความว$า บุคคลธรรมดา กลุ$มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการผลิต การจำหน$ายสินคEา หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อสังคมเปNนเป\าหมายหลักของ
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กิจการ และไดEรับการจดแจEงเปNนกลุ$มกิจการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี (พระราชบัญญัติส$งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม พ.ศ.2562, น.33) 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว$าดEวยการสรEางเสริมกิจการเพื ่อสังคมแห$งชาติ พ.ศ. 2554 ใหE
ความหมาย “กิจการเพื่อสังคม” หมายความว$า การที่เอกชนซึ่งเปNนบุคคล กลุ$มบุคคล หรือชุมชน ไดEประกอบ
กิจการหรือดำเนินการโดยมีเป\าหมายอย$างชัดเจนต้ังแต$เริ่มตEน เพื่อแกEไขปYญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดลEอมเปNนหลัก และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินคEา หรือการใหEบริหาร ซึ่งมิไดEมุ$งสรEางกำไรสูงสุดต$อ
ผูEถือหุEนหรือเจEาของกิจการ อีกทั้ง กิจการเพื่อสังคม ยังหมายรวมถึง องค^กรทางสังคมเปNนองค^กรท่ีประกอบ
ธุรกิจสินคEาและบริการหรือธุรกิจท่ีมีจุดมุ$งหมายเพื่อสรEางผลกระทบทางสังคม (Social Impact) และเพ่ือ
ประโยชน^ของชุมชนริเริ่มโดยกลุ$มของประชาชนโดยใชEเงินทุนที่มีอยู$อย$างจำกัด สำหรับการบริหารงานที่เปNน
อิสระโดยแบกรับความเสี่ยงทางดEานการเงินจากการทำกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเรียกไดEว$ามี
วัตถุประสงค^ทางสังคมเปNนหลัก และนำส$วนเกินที่ไดEจากการทำธุรกิจไปลงทุนในชุมชนมากกว$าจะแสวงหาผล
กำไร โดยมีปYจจัยหลากหลายทั้งภาคสังคมและรูปแบบธุรกิจ โดยใชEกลยุทธ̂ ทางการตลาดเปNนตัวผลักดันใหE
องค^กรพัฒนาเพื ่อเชื ่อมโยงไปสู $การแกEไข ปYญหาของสังคมไดE (Lewis et al ,2006; Social Enterprise 
Association, 2014; EMEs European Research Network, 1999) 

จากนิยามดังกล$าวสามารถสรุปไดEว$า “กิจการเพื่อสังคม” นั้นหมายถึง ธุรกิจที่ประกอบกิจการหรือ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนธุรกิจทั่วไป แต$มีจุดมุ$งหมายหลักในการแกEไขปYญหาทางสังคม โดย
คำนึงถึงสภาพแวดลEอม มีการดำเนินการทางการเงิน อาจจะเปNนการทำธุรกิจดEานสินคEาหรือบริการ หรืออาจ
เปNนการระดมทุน ซึ่งการลงทุนเหล$านี้มีวัตถุประสงค^และเป\าหมายการดำเนินงานเพื่อสังคมเปNนหลักมากกว$าท่ี
จะเนEนเรื่องผลประโยชน^และกำไรท่ีจะไดEรับ เปNนการดำเนินงานท่ีเปรียบเสมือนการมาเจอกันตรงกลางของ
ความสมดุล ระหว$างองค̂กรสาธารณกุศลที่สรEางประโยชน̂แก$สังคม กับภาคธุรกิจท่ีมุ$งเนEนการสรEางผลกำไรเปNน
หลัก 
 
นวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม 

โดยนิยามแลEว ‘นวัตกรรม’ หมายถึง ความใหม$ที่นำไปสรEางสรรค̂ผลิตภัณฑ^ บริการ และกระบวนการ 
เพ่ือประโยชน̂ต$อการใชEชีวิตประจำวัน และเปNนปYจจัยพ้ืนฐานท่ีจะนำไปสู$การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สมนึก 
และคณะ, 2553) และ ‘นวัตกรรมสังคม (Social innovation)’ หมายถึง ความใหม$ทางเทคโนโลยี (ทักษะ 
ประสบการณ^ และความรูE) และกระบวนการทางสังคม (กฎ ปทัสถาน และวัฒนธรรม) ที่นำไปสรEางสรรค̂
ผลิตภัณฑ^ บริการ กระบวนการ และตัวแบบของการจัดการองค^กร และการขับเคลื่อนนโยบาย ท่ีมุ$งตEอการ
แกEปYญหาของสังคมที่ไม$เคยไดEรับการแกEไขมาก$อน ทั้งนี้องค^การเพื่อความร$วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
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(OECD) ซึ ่งเปNนองค^กรระหว$างประเทศที่ทำงานเพื่อสรEางนโยบายที่ดีขึ ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ ้นไดEใหEนิยามของ
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) คือ การออกแบบและการนำวิธีการแกEไขปYญหาใหม$ ๆ มาใชEงานท้ัง
ในรูปแบบแนวคิด กระบวนการ ผลิตภัณฑ^ หรือการเปลี่ยนแปลงขององค^กร ซ่ึงทEายที่สุดแลEวมีเป\าหมายเพ่ือ
ปรับปรุงสวัสดิการและความเปNนอยู$ที่ดีของบุคคลและชุมชน (OECD, 2009)  โดยนวัตกรรมทางสังคมอาจมี
รูปแบบที่แตกต$างกัน นวัตกรรมทางสังคมสามารถอยู$ในรูปแบบของ 1) กระบวนการ 2) ผลิตภัณฑ^ 3) กลไก
ทางการตลาด 4) การปฏิบัติบทบาทและพฤติกรรม หรือ 5) กระบวนทัศน^และนโยบายใหม$ บ$อยครั้งอาจพบ
เห็นนวัตกรรมทางสังคมเหล$านี้ประกอบรวมเขEาดEวยกัน โดยตEองสามารถสรEางผลกระทบเชิงบวก เนื่องจาก
นวัตกรรมทางสังคมนั้นตรงกันขEามกับการประดิษฐ^หรือนวัตกรรมแบบดั้งเดิม กล$าวคือ นวัตกรรมทางสังคม
ไม$ไดEทำขึ้นเพ่ือแสวงหาความรูEใหม$หรือผลกำไรมหาศาล แต$ดEวยความตั้งใจที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหEบรรลุ
ความยุติธรรม ความเท$าเทียม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงบวก 

จากนิยามของนวัตกรรมขEางตEนจะสามารถเล็งเห็นไดEว$าธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ก็
สามารถจัดเปNนนวัตกรรมประเภทกระบวนการไดEเช$นกัน เนื่องจากธุรกิจเพื่อสังคมเองก็มีวัตถุประสงค^ในการ
สรEางสรรค̂วิธีการแกEไขปYญหาทางสังคมเปNนหลักเช$นเดียวกับองค^กรไม$แสวงหากำไร แต$อาจมีการบริหาร
จัดการเพื่อใหEเกิดรายไดEหล$อเลี้ยงองค^กรใหEอยู$ไดEและเกิดความต$อเน่ือง ซึ่งกระบวนการดังกล$าวจะเปNนการ
จัดการระหว$าง รายไดEที่เกิดข้ึน (profit) ชุมชน (people) และสิ่งแวดลEอม (planet) ใหEมีความสมดุลกัน ดEวย
เหตุน้ีธุรกิจเพื่อสังคมจึงเปNนนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถเขEาช$วยแกEไขปYญหาสังคมที่ยังไม$เคย
ไดEรับการแกEไขมาก$อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป แนวคิดความเปNน Social Enterprise 

ท่ีมา popticles (2021) 
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บทบาทของธุรกิจเพ่ือสังคมในระบบเศรษฐกิจ 

ภายใตEกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู$ เศรษฐกิจ
สรEางคุณค$า สังคมเดินหนEาอย$างยั่งยืน” (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) โดย
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติไดEดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใหEเปNนแผนท่ี
มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป\าหมายการพัฒนาประเทศที่ตEองการมุ$งเนEน โดยเร่ิมตEนจากการ
สังเคราะห̂ วิเคราะห̂แนวโนEม พรEอมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลก เพื่อประเมินความทEาทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใตEบริบทเงื่อนไข ขEอจำกัดท่ี
ประเทศไทยตEองเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล$าว โดยพิจารณาองค^ประกอบของการพัฒนา
ประเทศในมิติดEานต$าง ๆ ที ่มีความเชื ่อมโยงหรือเปNนองค^ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร^ที ่ระบุไวEใน
ยุทธศาสตร^ชาติอย$างรอบดEาน แผนพัฒนาฯ นี้มีหมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปNนประเด็นที่มีลักษณะเชิง
บูรณาการพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปสู$การพัฒนาท้ังในดEานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลEอม
ไปพรEอม ๆ กัน ทำใหEสามารถสนับสนุนเป\าหมายหลักไดEมากกว$าหนึ่งขEอ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการแบ$ง
ออกไดEเปNน 4 มิติ 

ขอบเขตของหมุดหมายท่ี 7 ภายใตEมิติสังคมแห$งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity 
Society) เปNนส$วนหนุนเสริมใหEวิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและเติบโตอย$างต$อเนื่องรวมถึงมีบทบาทมากขึ้นใน
การพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลEอม อาทิ การสรEางการมีส$วนร$วมและกระจายผลประโยชน̂จากการดำเนิน
ธุรกิจไปสู$ชุมชน การสรEางงานในกลุ$มผูEดEอยโอกาสและการพัฒนาสินคEาและบริการท่ีเปNนมิตรต$อส่ิงแวดลEอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 13 หมุดหมายภายใตEกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ 
ท่ีมา: มูลนิธิชีวิวิถี (2021) 
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จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผูPประกอบการเพ่ือสังคม 

 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู Eประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมนั ้นไม$มีความแตกต$างอย$างมี
นัยสำคัญกับผูEประกอบการธุรกิจทั่วไปมากนัก ผูEประกอบการทั้ง 2 รูปแบบธุรกิจต$างตEองมีจริยธรรมและธรร
มาภิบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีจะสามารถดำเนินธุรกิจเพ่ือก$อใหEเกิดผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบมากท่ีสุด 
โดยจริยธรรมในการประกอบอาชีพ หมายถึง กฎเกณฑ^ ขEอปฏิบัติในการประกอบอาชีพ เช$น ความซื่อสัตย̂
สุจริต ความเปNนธรรม ความเชื่อถือไดE ความไวEวางใจ ความมีวินัย เปNนตEน ซึ่งจริยธรรมต$างๆ เหล$านี้เราตEอง
นำมาใชEในการประกอบอาชีพ และจริยธรรมที่ผูEประกอบอาชีพควรปฏิบัติขั้นพื้นฐานไดEแก$ การมีวินัยในการ
ประกอบอาชีพ ความซ่ือสัตย̂สุจริต ความรับผิดชอบในงานอาชีพ การมีจริยธรรมต$อส่ิงแวดลEอม ขยันหม่ันเพียร 
ขยันหมั่นเพียร ใหEขEอมูลข$าวสารอย$างถูกตEอง ดำเนินธุรกิจถูกกฎหมาย มีจรรยาบรรณต$ออาชีพ (Chell et al., 
2016) 
 
นิเวศวิทยาของธุรกิจเพ่ือสังคม 

 Moore (1993) ไดEอธิบายความหมายของคำว$าระบบนิเวศทางธุรกิจไวEว$า อาจหมายถึงระบบนิเวศใน
รั้วขององค^กร กล$าวคือ ช$องทางการจัดจำหน$าย ซัพพลายเออร^หลัก และอาจหมายรวมถึงองค^กรแบบขยาย 
กล$าวคือ ลูกคEา ลูกคEาของลูกคEา ซัพพลายเออร^ของซัพพลายเออร^หลัก นอกจากนี้ยังสามารถหมายรวมไปถึง
กลุ$มที่สามารถสรEางผลกระทบสำคัญต$อธุรกิจหลักไดE เช$น สมาคมธุรกิจการคEา สหภาพแรงงาน นักลงทุน เปNน
ตEน 
 Peltoniemi and Vuori (2004) ระบุว$า ความซับซEอนในระบบนิเวศทางธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย$าง
ยิ่งที่จะตEองเริ่มตEนจากการเขEาใจพลวัตและการเปลี่ยนแปลงขององค^กรน้ัน ๆ ก$อน แลEวจึงทำความเขEาใจ
ความสัมพันธ^และลักษณะของการเชื่อมต$อกันในระบบนิเวศ โดยทำความเขEาใจการก$อตัว วิวัฒนาการ และ 
ภาวการณ^พึ่งพา (formation, evolution and interdependence) พัฒนาจาก (1) ระยะที่องค^กรเริ่มมีการ
บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองเมื่อเขEาสู$ระบบนิเวศในระยะเริ่มตEน (Self – organization) (2) ระยะที่องค^กร
เกิดวิวัฒนาการในการเชื่อมต$อกับองค^กรอื่น ๆ เพื่อความอยู$รอดทางธุรกิจ (Emergence) (3) ระยะที่องค^กร
สรEางวิวัฒนาการร$วมกับองค^กรอื่น ๆ เพื่อความอยู$รอดร$วมกันทางธุรกิจ (Co – Evolution) และ (4) ระยะท่ี
องค̂กรเกิดการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ่งอาจทำไดEโดยการปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนา
ปรับตัวตามสภาพแวดลEอม หรือปรับปรุงการวัดผลการปฏิบัติงาน   
 Moore (1993) แนะนำแนวทางในการพัฒนาแผนที่ระบบนิเวศโดยระบุว$าการสรEางแผนที่แบบกลุ$ม
น้ันจะไดEรับผลลัพธ̂ท่ีมีความละเอียดมากกว$า ข้ันตอนในการพัฒนาแผนท่ีระบบนิเวศมี 6 ข้ันตอน ดังต$อไปน้ี  
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1) เริ่มตEนจากการระบุบทบาทขององค^กรต$าง ๆ ที่เกี่ยวขEองกับธุรกิจของเรา เช$น เปNนผูEจำหน$าย 
เปNนผูEออกกฎหมาย เปNนลูกคEา เปNนตEน 

2) เพ่ิมการอธิบายบทบาทขององค̂กรนั้น ๆ อย$างละเอียด เช$น เปNนผูEจำหน$ายผลิตภัณฑ̂อะไร เปNนผูE
ออกกฎหมายใด เปNนลูกคEาประเภทใด 

3) เร่ิมสรEางแผนท่ีโดยการรวมกลุ$มองค̂กรท่ีมีบทบาทเดียวกันไวEดEวยกัน  
4) อธิบายปฏิสัมพันธ̂ระหว$างบทบาท เช$น ลูกคEาตEองติดต$อใครเพ่ือไดEรับผลิตภัณฑ̂  
5) เริ่มตEนการวิเคราะห^ระบบนิเวศโดยการตั้งคำถามต$าง ๆ เช$น องค^กรของคุณเล$นบทบาทใดบEาง

ในระบบนิเวศ องค^กรต$าง ๆ มีบทบาทในระบบนิเวศอย$างเท$าเทียมกันหรือไม$ องค^กรของคุณมี
ภาวะพ่ึงพิงองค̂กรใดมากท่ีสุดในระบบนิเวศ เปNนตEน  

6) นำแผนที่ที่พัฒนาไปใชEงาน เช$น ใชEในการวางแผนเพื่อพัฒนาสายผลิตภัณฑ^ใหม$ ภาคีใหม$ หรือ 
วิเคราะห̂หาโอกาสอ่ืน ๆ ในการสรEางมูลค$าเพ่ิมใหEกับองค̂กร  

 

รูป ตัวอย$างแผนท่ีระบบนิเวศทางธุรกิจของ Ebay 
(Allee, 2003 อEางถึงใน Moore, 1993)  

ทั้งนี้ แบบจำลองแนวคิดระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งเสนอโดย Baghbadorani and Harandi (2012) 
ประกอบดEวย 4 ชั้น (Layer) ดังแสดงไวEเปNนสีที่แตกต$างกัน 4 สีในภาพประกอบดEานล$างน้ี โดยแต$ละชั้นนั้นจะ
มีการระบุผูEเล$นหลักไวEทางดEานซEายมือของแบบจำลอง และคุณค$าที่ผู Eเล$นหลักน้ันสรEางไวEทางขวามือของ
แบบจำลอง โดยท่ีแต$ละช้ันในแบบจำลองจะมีตำแหน$งและบทบาทหนEาท่ีของผูEเล$นหลักท่ีแตกต$างกันระบุไวE  
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ภาพแบบจำลองแนวคิดระบบนิเวศทางธุรกิจ 
ดัดแปลงจากโมเดลของ Baghbadorani and Harandi (2012) 

1) ความเปNนผูEนำของระบบนิเวศ (Leadership)  
ผูEนำในระบบนิเวศจะถูกระบุตำแหน$งไวEที่ศูนย^กลางของแบบจำลอง กล$าวคือ ผูEนำ คือ “ผูEมี

ส $วนสนับสนุนศูนย^กลางของระบบนิเวศ (central contributor)” (Moore, 1993) และมี
บทบาทหนEาที่เปNน “ศูนย^รวม (Hub)” ในระบบนิเวศ Zhu and Iansiti (2007) โดยคุณค$าหลัก
ที่ผูEนำในระบบนิเวศทางธุรกิจนำเขEามาสู$ระบบ คือ แพลตฟอร^มที่ใหEพื้นที่แก$หลายภาคส$วนใน
การทำงานร$วมกันดEวยเครื่องมือและกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพ่ือประสิทธิภาพของธุรกิจน้ัน Baghbadorani et al. (2012) 

2) ผูEมีส$วนสนับสนุนของระบบนิเวศ (Contribution) 
องค^กรทั่วไปจะทำหนEาที่เปNนผูEมีส$วนสนับสนุนของระบบนิเวศไม$มากก็นEอย ตั้งแต$หนEาที่ใน

การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ^ การดำเนินงาน การจัดจำหน$าย หรือ การจัดส$งผลิตภัณฑ^ ซึ่งแต$
ละองค^กรจะมีการพึ่งพากันเพื่อความอยู$รอดทางธุรกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการธุรกิจดEวย กลุ $มผู Eมีส$วนสนับสนุนจึงทำหนEาที ่เปNนทั ้งผู Eเล$นหลักที ่ดำเนินธุรกิจตาม
กฎระเบียบและกรอบที ่ผู EนำในระบบนิเวศพัฒนาไวE ซึ ่งในขณะเดียวกันก็เปNนผู Eขยายขีด
ความสามารถของระบบนิเวศไปพรEอมกัน (Moore, 1993) ซึ่งเปNนปกติที่จำนวนของผูEมีส$วน
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สนับสนุนของระบบนิเวศทางธุรกิจจะมีจำนวนมากกว$าผูEเล$นในชั้นอื่น ๆ Baghbadorani et al. 
(2012) 

3) ผูEใชEงานของระบบนิเวศ (Users)  
ผูEใชEงานของระบบนิเวศ คือ ผูEที่ซื้อสินคEาหรือบริการของธุรกิจจึงเปNนกลุ$มที่สำคัญที่สุดใน

ระบบนิเวศ เพราะหากขาดกลุ$มผูEใชEงานของระบบนิเวศไป การสรEางระบบนิเวศที่แข็งแรงก็จะไม$
มีความหมาย ยิ่งมีลูกคEามาก การใชEงานบนแพลตฟอร^มก็จะย่ิงสูงขึ้นดEวย  ความคาดหวังของ
ลูกคEาจึงเปNนปYจจัยหนึ่งในการสรEางความสำเร็จของแพลตฟอร^ม เนื่องจากลูกคEามักมีพฤติกรรม
ในการเลือกใชEแพลตฟอร̂มท่ีมีจำนวนผูEใชEงานสูง Zhu et al. (2007) 

4) ส่ิงแวดลEอมของระบบนิเวศ (Environment)  
สิ่งแวดลEอมของระบบนิเวศมีบทบาทหลักในการสรEางเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจของระบบ

นิเวศ Baghbadorani et al. (2012) ได Eทำการจำแนกกลุ $มองค^กรที ่ม ีส $วนในการสรEาง
สิ ่งแวดลEอมของระบบนิเวศไวE 6 กลุ $ม ไดEแก$ (1) สิ ่งแวดลEอมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Environment) (2) สิ่งแวดลEอมทางเทคนิค (Technique Environment) (3) สิ่งแวดลEอมทาง
ธรรมชาติ (Natural Environment) (4) สิ ่งแวดลEอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
cultural Environment) (5) ส ิ ่ งแวดล Eอมทางกฎหมายและนโยบาย (Law and Policy 
Environment) และ (6) ส่ิงแวดลEอมทางเครดิต (Credit environment)  

 อย$างไรก็ตาม นิเวศวิทยาของธุรกิจเพ่ือสังคม จะประกอบไปดEวยผูEเล$นหลักในระบบนิเวศ (Key 
Ecosystem Players) องค̂กรหน่ึงสามารถเลือกไดEว$าตนเองจะเขEาไปอยู$ในนิเวศวิทยาของธุรกิจเพ่ือสังคมไดEใน
มิติใดบEาง ซ่ึงผูEเล$นหลักในระบบนิเวศของธุรกิจเพ่ือสังคม ไดEแก$ (1) Entrepreneurs หมายถึงการท่ีองค̂กรเปNน
ผูEประกอบการของธุรกิจเพื่อสังคมเอง โดยอาจมีการจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือไม$ก็ไดE เช$น เปNน
ผูEสรEางผลิตภัณฑ^  เปNนตัวกลางในการซื้อขายผลิตภัณฑ^ เปNนซัพพลายเออร^ เปNนผูEจัดหาแรงงาน ฯลฯ (2) 
Special Intermediaries หมายถึงการที่องค̂กรเปNนตัวกลางพิเศษเพื่อเชื่อมโยงใหEเกิดกิจกรรมจำเพาะ เช$น 
เชื่อมโยงผูEประกอบการเพื่อสังคมและนักลงทุน เชื่อมโยงใหEพบกับผูEบ$มเพาะ หรือ หน$วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขEอง 
ซ่ึงมีบทบาทหนEาท่ีตามท่ีผูEประกอบการเพ่ือสังคมตEองการการหนุนเสริม หรืออาจเปNนตัวกลางอาจช$วยเร่ืองการ
รวบรวมขEอมูล เช$น เทคโนโลยี นวัตกรรม และขEอมูลต$าง ๆ ที่มีอยู$แลEว แต$อยู$อย$างกระจัดกระจายใหEเปNน
เอกภาพและง$ายต$อการคEนหา (3) Funders หรือ Impact Investors หมายถึงการที่องค^กรเปNนผูEสนับสนุน
การเงินหรือการลงทุน เปNนผูEใหEทุนสนับสนุน ผ$านกิจกรรมต$าง ๆ เช$น จัดประกวดโครงการ SE ใหEเงินทุน
สนับสนุนตั้งตEนสำหรับ SE หนEาใหม$ ใหEเงินทุนเพื่อการขยายผลแก$ SE ที่ดำเนินการสรEางผลลัพธ^ไดEอย$างดีเด$น 
หรือสรEางกลไกในการลงทุนในพื้นที่ เช$น กระตุEนใหEเกิดการจัดซื้อจัดจEางในพื้นที่ (จัดเวทีพบปะ) ช$วยทำ SE 
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Catalog ในพื้นที่และประชาสัมพันธ^ไปยังหน$วยงานต$าง ๆ หรือสำรวจนักลงทุนและความสนใจเพื่อประโยชน̂
ในการปรับตัวของผู Eประกอบการ (4) Academia หรือ Special Supports หมายถึงการที ่องค^กรเปNน
ผูEสนับสนุนความรูE โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อส$งเสริมความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม เช$น หลักสูตร
ระยะส้ัน หลักสูตรปริญญาตรีหรือโท รายวิชาหรือการฝoกงาน เปNนตEน หรือองค^กรรับหนEาที่เปNนศูนย^บ$มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อสังคม จัดใหEมีโปรแกรมพี่เลี้ยง สนับสนุนดEานงานวิจัย สนับสนุนดEานสถานที่ หรือสนับสนุนดEาน
งบประมาณและเงินทุน (5) Infrastructure หมายถึงการท่ีองค^กรเปNนผูEสรEางโครงสรEางพื้นฐานหลักเพื่อใหE
ระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโต แข็งแรง อย$างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เช$น กฎหมาย นโยบาย ธรรมนูญ
ทEองถิ่น การรวมกลุ$มในทEองที่ หรือ การส$งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหEการทำงานในพื้นที่ทำงานมีความ
ราบร่ืนมากย่ิงข้ึน 
 

(ตัวอย5าง)  

แนวทางการประเมินผลผ5านการทดสอบย5อย (quiz)  

 แนวทางการทดสอบย$อยหรือเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อเนื้อหาการ
เรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 2 เรื่องความรูEทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อบรรยายแลEวเสร็จไม$มีกิจกรรม
แต$เปNนการถามคำถามเพื่อนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ผูEเรียนมีองค^ความรูEต$อความรูE
ทั่วไปธุรกิจเพื่อสังคมมากนEอยเพียงใด อย$างไรก็ตามแนวทางการประเมินผลผ$านการทดสอบย$อยเปNนเพียง
ตัวอย$าง ผูEสอนสามารถปรับใชEไดEตามดุลยพินิจที่เหมาะสมกับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อใหE
ผูEสอนสามารถประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อเน้ือหาของผูEเรียนไดEอีกหน่ึงรูปแบบคือ แบบสะทEอน
คิด ซ่ึงจะกล$าวต$อไป โดยแนวทางการถามคำถามเพ่ือประเมินผลมีดังน้ี 

คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
1) แนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีท่ีมาอย$างไร 3 คําถามเพื ่อเน้นความเข้าใจหรือทบทวน

เน ื ้ อหาตามทฤษฎ ี  โดยค ํ าตอบควรมี
องค ์ประกอบว ่า ว ิสาหก ิจเพ ื ่อส ังคมมี
จ ุด เร ิ ่ มต Eน โดยกล ุ $ มแรงงานชาวบ E าน 
ผูEประกอบการ และคนในสังคมที่ประสบกับ
ปYญหาและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการใชEระบบการคEาที ่ใชEทุน
แข $ งข ันก ัน  เน ื ่ องจากเปNนป Yญหาท ี ่ มี
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คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
ผลกระทบในวงกวEางต$อหลาย ๆ ประเทศ จึง
ทำใหEแนวคิดกิจการเพื่อสังคมถูกนำมาปรับ
ใชEเพ่ือแกEปYญหาทางสังคมหลากหลาย 

2) แบบจำลองแนวค ิ ด ระบบน ิ เ วศทาง ท่ี  
ประกอบดEวย 4 ชั้น มีอะไรบEางและมีบทบาท
อย$างไร 

3 คําถามเพื ่อเน้นความเข้าใจหรือทบทวน

เน ื ้ อหาตามทฤษฎ ี  โดยค ํ าตอบควรมี
องค์ประกอบดังนี ้ 1) ความเป็นผู ้นําของ
ระบบนิเวศ คือ “ผู้มีส่วนสนับสนุนศูนย์กลาง
ของระบบนิเวศ” และมีบทบาทหน้าที่เป็น 
“ศูนย ์รวม” ในระบบนิเวศ 2) ผู ้ม ีส ่วน
สนับสนุนของระบบนิเวศ ทําหน้าที่เป็นทั้งผู้
เล่นหลักที่ดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบและ

กรอบที่ผู ้นําในระบบนิเวศพัฒนาไว้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขยายขีดความสามารถ

ของระบบนิเวศไปพร้อมกัน 3) ผู้ใช้งานของ
ระบบนิเวศ คือ ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของ
ธุรกิจจึงเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดในระบบนิเวศ 
เพราะหากขาดกลุ่มผู้ใช้งานของระบบนิเวศ

ไป การสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงก็จะไม่มี
ความหมาย และ 4) สิ่งแวดล้อมของระบบ
นิเวศมีบทบาทหลักในการสร้างเงื ่อนไขใน

การดําเนินธุรกิจของระบบนิเวศ 
3) ให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาตาม
โจทย์ “ธุรกิจใดที ่ฉันทําแล้วเป็นธุรกิจเพ่ือ
สังคม” โดยยกตัวอย่างหรือคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ด้วยตนเอง 

3 คําถามเพื่อเน้นการวิเคราะห์แนวคําตอบจาก

การเรียนของผู้เรียน กรณีธุรกิจกรเพื่อสังคม
ท่ีผู ้เรียนยกตัวอย่างมาต้องมีองค์ประกอบ

ดังนี ้ 1) มีเป้าหมายเพื ่อแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 2) ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรเพียงอย่าง
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คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
เดียว และ 3) ไม่สร้างผลกระทบทางลบให้
สังคม 

*เม่ือคำนวณคะแนนแลEวเสร็จควรนำคะแนนท่ีผูEเรียนไดEมาหาร 3 เพ่ือใหEสัปดาห̂น้ีผูEเรียนไดEคะแนนการทดสอบ
ย$อยประจำสัปดาห^ที่ 2 จำนวน 3 คะแนน หรือผูEสอนสามารถพิจารณาเปNนใหEขEอละ 1 คะแนนหากไม$ตEองการ
นำมาหารเพิ่มเติม ในกรณีท่ีผูEเรียนมีจำนวนมาก ใหEผูEสอนเปNนผูEพิจารณาแนวทางการใหEคะแนนเพื่อใหEสะดวก
ต$อผูEสอนมากท่ีสุด 
 

(ตัวอย5าง) 

แนวทางการประเมินผลผ5านแบบสะทPอนคิด (Reflection) 

 แนวทางการประเมินผลผูEเรียนผ$านแบบสะทEอนคิดมีขึ้นเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจ
ต$อเนื้อหาการเรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 2 เรื่องความรูEทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเปNนอีกหน่ึง
ทางเลือกใหEผูEสอนที่นอกเหนือไปจากการทดสอบย$อย โดยเมื่อบรรยายแลEวเสร็จควรจัดการประเมินผลผ$าน
แบบสะทEอนคิดเพื่อนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนว$า ผูEเรียนมีองค^ความรูEต$อความรูEทั่วไป
ธุรกิจเพื่อสังคมมากนEอยเพียงใด อย$างไรก็ตามแนวทางการประเมินผลผ$านการทดสอบย$อยเปNนเพียงตัวอย$าง 
ผูEสอนสามารถปรับใชEไดEตามดุลยพินิจที่เหมาะสมกับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยวัตถุประสงค^ของแบบสะทEอนคิด
มุ$งหวังจะช$วยใหEผูEเรียนไดEเกิดนำความรูEทางทฤษฎีที่ไดEเรียนมาสู$แนวทางการปฏิบัติไดE ขั้นตอนของแบบ
สะทEอนคิดเร่ิมจากใหEผูEเรียนแบ$งกลุ$มกันตามดุลยพินิจของผูEสอนและกำหนดโจทย̂เพ่ือการฝoกปฏิบัติ ดังน้ี 

โจทยOเพ่ือการปฏิบัติในแบบสะทPอนคิด แนวทางการประเมินผลผูPเรียน 

เมื่อผูEเรียนแบ$งกลุ$มแลEวเสร็จ ใหEฝoกปฏิบัติผ$านโจทย̂
ที่เกี่ยวขEองกับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม โดยใหEร$วมกัน
คิดและออกแบบตามโจทย^ “เราจะทําอย่างไรให้
ร้านข้าวต้มโต้รุ่งกลายเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม” 

ผู ้สอนควรพิจารณาการประเมินผลผู ้ เร ียนผ่าน

คําตอบจากการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ ร้านข้าวต้มโต้รุ ่งท่ี
ผู้เรียนพัฒนาให้กลายเป็นร้านข้าวต้มในรูปแบบ

ธุรกิจเพื่อสังคมควรมีองค์ประกอบคือ ร้านข้าวต้ม
โต้รุ่งควร 1) มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความเหลื ่อมลํ ้าทางรายได้ ฯลฯ เพียงแต่
ผู ้เรียนต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงรูปแบบที่เลือกจะ

แก้ปัญหา 2) ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียว 
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ซ ึ ่ งแตกต ่างจากธ ุรก ิจท ั ่วไป และ 3) ไม่สร ้าง
ผลกระทบทางลบให้สังคม เมื ่อผู ้เรียนพัฒนาร้าน
ข้าวต้มโต้ร ุ ่งให้กลายเป็นธุรกิจเพื ่อส ังคมครบ

องค์ประกอบดังกล่าว ในสัปดาห^น้ีผู EเรียนตEองไดE
คะแนนประเมินผลเปNนจำนวน 3 คะแนน ผู Eสอน
สามารถพิจารณาใหEองค^ประกอบ 3 อย$างของธุรกิจ
เพื่อสังคมใหEเปNนขEอละ 1 คะแนน อย$างไรก็ตามใหE
ผูEสอนเปNนผูEพิจารณาแนวทางการใหEคะแนนเพื่อใหE
สะดวกต$อผูEสอนมากท่ีสุด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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สัปดาหOท่ี 3: รูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือแกPไขปrญหาสังคม 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 รูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือแกEไขปYญหาสังคม 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
2) สามารถนำความรูEและเครื่องมือทางการประกอบการเพื่อสังคมมาประยุกต^ใชEในการดำเนินชีวิต

หรือการประกอบอาชีพไดE 
3) สามารถสืบคEน ประเมินขEอมูลจากหลายแหล$งและมีประสิทธิภาพดEวยตนเองเพ่ือใหEไดEสารสนเทศ

ท่ีเปNนประโยชน̂ในการใชEงานตามสถานการณ̂แวดลEอมทางธุรกิจ 
4) มีความรูEความเขEาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปYญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูEประกอบการทางสังคม 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การจดทะเบียนรูปแบบ
ต$าง ๆ ของธุรกิจเพ่ือ
สังคม 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

โมเดลธุรกิจ จุดอ$อน จุด
แข็ง ของโมเดลท่ี
หลากหลาย 

30 การบรรยายและ
การใหEกรณีศึกษา
โดยร$วมกันถอด
บทเรียน 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

กรณีศึกษาธุรกิจเพ่ือ
สังคมแต$ละโมเดลท้ังจาก
ในประเทศและ
ต$างประเทศ 

30 การบรรยายและ
การใหEกรณีศึกษา 
“โมเดลธุรกิจเพ่ือ
สังคมรอดและ
ร$วง” 

ทดสอบย$อย 
(quiz)/ แบบ
สะทEอนคิด 
(Reflection) 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ความทEาทายของการเปNน
ผูEประกอบการเพ่ือสังคม
ในประเทศไทย 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

 
งานมอบหมาย 

 การนำเสนองานกลุ$มเร่ือง “ออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม” นำเสนอสัปดาห̂ท่ี 8 
(ระบุคำอธ ิบายเพิ ่มเต ิมไว Eหล ัง “(ต ัวอย $าง) แนวทางการประเม ินผลผ$านการสะทEอนคิด 

(Reflection)”) 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อแกEไขปYญหาสังคม ซึ่งประกอบไปดEวย การจด
ทะเบียนรูปแบบต$าง ๆ ของธุรกิจเพื่อสังคม โมเดลธุรกิจ จุดอ$อน จุดแข็ง ของโมเดลที่หลากหลาย กรณีศึกษา
ธุรกิจเพื่อสังคมแต$ละโมเดลทั้งจากในประเทศและต$างประเทศ ความทEาทายของการเปNนผูEประกอบการเพ่ือ
สังคมในประเทศไทย 
 
การจดทะเบียนรูปแบบต5าง ๆ ของธุรกิจเพ่ือสังคม  

การจดทะเบียนรูปแบบต$าง ๆ ของธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ถือเปNนการรวมกลุ$มที่มีพลวัต เพื่อตอบสนอง
ความตEองการที่จะสรEางการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหาแนวทางแกEไขปYญหาสังคมและพัฒนาสังคมอยู$ตลอดเวลา 
โดยรูปแบบต$าง ๆ ของการจดทะเบียนสามารถจำแนกประเภทไดEดังน้ี 

1) สหกรณ̂ คือ “องค^กรอิสระที่รวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพื่อตอบสนองความตEองการและสรEาง
แรงบันดาลใจทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร$วมกันผ$านองค^กร ปลูกจิตสำนึกความเปNน
เจEาของร$วมและควบคุมองค^กรตามระบอบประชาธิปไตย” (ICA 1995; ILO 2002 Promotion 
of Cooperatives Recommendation 193, Section I, Paragraph 2) นัยยะสำคัญของการ
จัดตั้งสหกรณ^ คือ ร$วมกันสรEางเกราะป\องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบอย$างมากจากรัฐ ส$งเสริม
อิสระและการมีส$วนร$วมโดยสมัครใจของสมาชิกเพื่อสรEางเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสหกรณ̂
สามารถจำแนกไดEหลายประเภท เช$น สหกรณ^การเกษตร สหกรณ^ออมทรัพย^และสินเช่ือ 
สหกรณ̂รEานคEา สหกรณ̂แรงงาน สหกรณ̂การเคหะ และสหกรณ̂สำหรับผูEบริโภค เปNนตEน  
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2) องค^กรที่มีผลประโยชน^ร$วมกัน คือ องค^กรที่ไม$แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อใหEบริการ
และตอบสนองความตEองการทางสังคม แบ$งปYนความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรร$วมกัน ในมิติ
ต$างๆ เช$น การดูแลสุขภาพ, ยา, การสนับสนุนดEานวัตถุสำหรับครอบครัวที่เสียชีวิต, การร$วม
สนับสนุนค$าใชEจ$ายที่เกิดขึ้นตามประเพณีของชุมชน, การช$วยกันเก็บเก่ียวผลผลิต, การช$วยเหลือ
พ่ึงพากันในการทำประมง ฯลฯ  

3) สมาคมและองค̂กรชุมชน คือ การรวมกลุ$มเพ่ือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรับประกันโดยกลุ$ม
สังคมนั้นๆ มีเป\าหมายเพื่อประโยชน^ทางเศรษฐกิจหรือสรEางและรักษาพันธะเชื่อมโยงทางสังคม 
วิธ ีการจัดตั ้งและการดำเนินงานของสมาคมและองค^กรชุมชนค$อนขEางมีความยืดหยุ$น 
ปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคม และเปNนพื้นฐานสำหรับการเขEาร$วมกิจกรรมทางสังคมรูปแบบ
ใหม$  

4) วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ “องค^กรที่แสวงหาแนวทางแกEปYญหาทางธุรกิจเพื่อแกEไขปYญหาสังคม” 
(Thompson & Doherty, 2006) เปNนแนวคิดการรวมกลุ$มทางสังคมเกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองต$อ
ความตEองการแปรเปล่ียนสภาพนโยบายทางสังคมเดิมที่ไม$ไดEรับการตอบสนอง อย$างเช$น การ
จEางงาน เพ่ือลดการกีดกันทางสังคม (Defourny & Nyssens, 2006) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบนี้ผสมผสานความสามารถในการทำกำไรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปพรEอมกัน โดย
มักจะมีลักษณะการกำกับดูแลและผูEมีส$วนไดEส$วนเสียหลายฝ•าย เช$น การรวบรวมผูEใชE ผูEก$อต้ัง 
ผูEใหEทุน หน$วยงานทEองถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงเหล$าน้ีจะเปNนผูEรับประกันวัตถุประสงค̂ทางสังคมขององค̂กร 

5) มูลนิธิ คือองค^กรที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน^หรือเพื่อการกุศล สามารถจำแนกเปNน 2 
ประเภท (Gijselinckx & Develtere, 2006) คือ มูลนิธิสาธารณประโยชน^หรือมูลนิธิการกุศล มี
เป\าหมายไม$แสวงหาผลกำไรที่มุEงเนEนใหEบริการผลประโยชน^ของชุมชน กับ มูลนิธิเอกชน ที่มี
ลักษณะการจัดการเปNนส$วนตัวแต$มีจุดประสงค̂คือไม$แสวงหาผลกำไรเช$นกัน ขEอพิจารณาท่ีสำคัญ
ของมูลนิธิเอกชน ในฐานะเปNนส$วนหน่ึงของรูปแบบเศรษฐกิจเพ่ือสังคมและความเปNนปoกแผ$น คือ 
ตEองไม$จัดตั ้งและดำเนินการเพื ่อแอบแฝงทางการตลาด หลีกเลี ่ยงภาษี และอื ่นๆ ที ่ไม$ใช$
ผลประโยชน̂สาธารณะ 

 
โมเดลธุรกิจ จุดอ5อน จุดแข็ง ของโมเดลท่ีหลากหลาย  

 โดยท่ัวไปแลEวในโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมจะมีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ ดังต$อไปน้ี (1) วัฒนธรรมองค̂กร
ของธุรกิจเพื่อสังคมมักมีความแข็งแกร$งและมีความคิดสรEางสรรค̂ ดEวยเหตุนี้จึงทำใหEเปNนจุดแข็งที่ทำใหEธุรกิจ
เพ่ือสังคมสามารถเติบโตไดEอย$างมีประสิทธิภาพ (2) ผลิตภัณฑ̂ บริการ หรือความรูEท่ีไม$เหมือนใคร โดยความไม$
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เหมือนใครนี้มักเปNนจุดแข็งที่ทำใหEธุรกิจเพื่อสังคมมีจุดขายที่แตกต$างจากธุรกิจขEางเคียงในตลาดอื่น ๆ (3) 
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและประสิทธิผลทางสังคมที่ยอดเยี่ยม เนื่องดEวยธุรกิจเพื่อสังคมมีการดำเนิน
ธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมจึงทำใหEเกิดประสิทธิผลทางสังคมที่ยอดเยี่ยมดEวย (4) การบริการลูกคEาที่สรEางลูกคEา
ประจำ (5) ความสามารถในการขยายขนาดอย$างยั่งยืน เนื่องดEวยธุรกิจเพื่อสังคมมักเติบโตขึ้นอย$างมีนัยสำคัญ 
(6) ความสามารถในการปรับตัวสูง เน่ืองจากตัวตั้งตEนของธุรกิจเพื่อสังคมมีตัวแปรทางสังคมเปNนตัวตั้ง เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจทางสังคมจึงมักปรับตัวไดEอย$างดี (7) การกระจายสินคEาหรือบริการที่ดี และ (8) ความ
เปNนผูEนำท่ีแข็งแกร$งและเด็ดขาด 
 ส$วนโมเดลธุรกิจอื ่น ๆ ที ่ไม$ประสบความสำเร็จมักจะมีจุดอ$อนในการดำเนินธุรกิจดังต$อไปน้ี  
(1) วัฒนธรรมองค^กรท่ีอ$อนแอและกระจัดกระจาย ไม$มีวัฒนธรรมองค^กรที่เปNนระเบียบทำใหEผูEทำงานไม$มี
ประสิทธิภาพในการทำงาน (2) ขาดความแตกต$างของผลิตภัณฑ̂ มีผลิตภัณฑ^หรือบริการที ่ไม$มีความ
หลากหลาย (3) ประสิทธิภาพต่ำและของเสียสูง (4) การบริการลูกคEาแย$ และไม$สามารถดึงลูกคEาเอาไวEไดE (5) 
การเติบโตที่ไม$มีการควบคุมและไม$ไดEวางแผน (6) ออกสู$ตลาดชEากว$าคู$แข$ง (7) ไม$มีการกระจายความเสี่ยง 
และ (8) ขEอจำกัดของความเปNนผูEนำ เช$น การขาดความตระหนักในตนเอง 
 
กรณีศึกษาธุรกิจเพ่ือสังคมแต5ละโมเดลท้ังจากในประเทศและต5างประเทศ  

 กรณีศึกษาธุรกิจเพ่ือสังคมจากในประเทศ (ขอขอบคุณขEอมูลจาก SET Social Impact) 
1) ฮาร̂ททิส (Heartist) 

ลักษณะธุรกิจ: HEARTIST กระเปÕาจากผEาวิเศษ คือกระเปÕาที่ไดEจากผEาที่ใชEในการทอบำบัด
ของนEอง ๆ ท่ีบกพร$องทางสมอง ผสมผสานกับผEาทอมือธรรมชาติของกลุ$มแม$บEานบEานบัวงาม 

กลุ$มผลลัพธ̂: เด็กพิเศษส$วนใหญ$ ไม$สามารถเขEาเรียนต$อระดับมหาวิทยาลัยไดE เนื่องจาก
พัฒนาการทางดEานต$างๆไม$พรEอม โดยเฉพาะอารมณ̂และการเขEาสังคม หลายครอบครัวผูEเปNนพ$อ
หรือแม$ตEองออกจากงานมาเพื่อดูแลลูก ทำใหEรายไดEที่มีลดนEอยลง แต$สิ่งที่ครอบครัวแสงวหา
อันดับแรกไม$ใช$เงิน แต$คือการช$วยบำบัดใหEนEองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันของ
ครอบครัวท่ีมีลูกพิเศษ แลEวใชEการทอผEาบำบัดในการช$วยใหEนEองมีพัฒนาการทางดEานอารมณ̂และ
สังคมที่ดีขึ้น แต$การที่คนหาเลี้ยงครอบครัวหรือเพียงคนเดียว พรEอมกับนEองหลายคนยังตEองมี
ค$าใชEจ$ายในการพบแพทย^ ที่ตEองไปพบอย$างสม่ำเสมอ นานวันเขEา รายไดE ที่เหมือนจะไม$ใช$
ปYญหาหลักก็กลับกลายมาเปNนปYญหา 
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ผลลัพธ^ทางสังคม: การทอผEาบำบัด คือ การฝoกใหEนEองมีสมาธิ มั่นคง อยู$กับร$องกับรอยมาก
ขึ้น ซึ่งการทอจะมีผลผลิตคือผEา ที่มีเอกลักษณ^สวยงามไม$เหมือนใคร จากนั้นเราก็นำผEาทอมา
สรEางสรรค̂เปNนกระเปÕาท่ีมีใบเดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ผลิตภัณฑ̂ของ HEARTIST 
ท่ีมา: The Cloud (2018) 

2) Local Alike 
ลักษณะธุรกิจ: (1) ส$งเสริมใหEเกิดการกระจายรายไดEสู$ชุมชนทEองถิ่น โดยใชEการท$องเที่ยวท่ี

ยั่งยืนเปNนเครื่องมือพัฒนาชุมชน (2) ส$งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชม (3) ส$งเสริมการ
อนุรักษ^ฟ´¨นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปYญญาทEองถ่ิน (4) ลดการยEายถิ่นฐานจากชนบทเขEาสู$เมือง 
โดยการสรEางงาน (5) ส$งเสริมการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมระหว$างกันและสรEางทางเลือกใหE
นักท$องเท่ียวไดEสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินอย$างลึกซ้ึง 

กลุ$มผลลัพธ̂: บริษัท โลเคิล อไลค^ จำกัด (Local Alike Co.,Ltd) มีวัตถุประสงค̂ (1) ส$งเสริม
ใหEเกิดการกระจายรายไดEสู$ชุมชนทEองถ่ิน โดยใชEการท$องเที่ยวที่ยั่งยืนเปNนเครื่องมือพัฒนาชุมชน 
(2) ส$งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน (3) ส$งเสริมการอนุรักษ^ฟ´¨นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปYญญาทEองถิ่น (4) ลดการยEายถิ่นฐานจากชนบทเขEาสู$เมือง โดยการสรEางงาน (5) ส$งเสริมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว$างกันและสรEางทางเลือกใหEนักท$องเที่ยวไดEสัมผัสถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นอย$างลึกซึ้ง โดยบริษัทฯ มีเป\าหมายการดำเนินงาน เพื่อสรEางประโยชน^ใหEกับ
ช ุมชนโดยใช Eการท$องเท ี ่ยวโดยชุมชนเปNนเคร ืองม ือพัฒนาชุมชน โดยจัดทำเว ็บไซต̂ 
www.localalike.com ที่เปNนช$องทางในการสรEางการเขEาถึง ประชาสัมพันธ^และเชื่อมชุมชนกับ
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นักท$องเที่ยวที่สนใจการท$องเที่ยวเชิงอนุรักษ^ ใหEเกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ^ร$วมกันอย$าง
แทEจริง 

ผลลัพธ^ทางสังคม: ในป2 2555 โลเคิล อไลค^ รวมตัวกันเพื่อสรEางสรรค^ ออกแบบและพัฒนา
แพลตฟอร̂มการท$องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism Platform) ท่ีนักท$องเท่ียว
สามารถเลือกชนิดของ"ประสบการณ^"และ"ชุมชน" ที่สนใจ โดยคEนหาผ$านฐานขEอมูลชุมชน ท่ี
สามารถอ$านรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและขEอเสนอแนะ ชมวิดีโอแนะนำชุมชนก$อน
ตัดสินใจ เลือกเดินทาง เพื่อแกEไขปYญหาการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสรEางความน$าเชื่อถือ
ผ$านเว็บไซต^ www.localalike.com ซึ ่งตอบโจทย^เร ื ่องการเชื ่อมต$อ ชุมชนทEองถิ ่นและ
นักท$องเที่ยวคุณภาพ โดยมีสินคEา/บริการ ประกอบดEวย (1) บริการจองโปรแกรมท$องเที่ยวของ
ชุมชน ผ$านเว็บไซต^ www.localalike.com ปYจจุบันมีการใหEบริการ 3 รูปแบบ ไดEแก$ โปรแกรม
การท$องเที ่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน (Village Tours) โปรแกรมการท$องเที ่ยวแบบ 1 วัน (Day 
Tours) และโปรแกรมการท$องเท ี ่ยวแบบครึ ่งว ัน (Activity Based Tourism) (2) บร ิการ
ออกแบบและพัฒนาเสEนทางท$องเที่ยวกับนักท$องเที่ยว สถานศึกษาฯลฯ (3) บริการใหEคำปรึกษา
ดEานการออกแบบและพัฒนาเสEนทางการท$องเท่ียวโดยชุมชนสำหรับบุคคลและองค̂กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป การท$องเท่ียวของ Local Alike 
ท่ีมา: Local Alike (2022) 

3) Young Happy 
ลักษณะธุรกิจ: บริษัท ไอเพย^ อิท ฟอร^เวิร^ด จำกัด ไดEดำเนินกิจการภายใตEชื่อว$า "ยังแฮปป2¨ 

YOUNGHAPPY" ยังแฮปป2 ¨ YOUNGHAPPY คือแอปพลิเคชันซึ ่งเปNนผู Eช$วยส$วนบุคคลใหEกับ
ผูEสูงอายุ เราใหEบริการ จัดกิจกรรม รวมถึงคัดเลือกและจำหน$ายผลิตภัณฑ̂ท่ีเหมาะสมกับผูEสูงอายุ 



 51 

กลุ$มผลลัพธ̂: บริษัท ไอเพย^ อิท ฟอร^เวิร̂ด จำกัด ซ่ึงเปNนธุรกิจเพื่อสังคม จึงแนวคิดในการ
สรEาง YOUNGHAPPY: ระบบเชื่อมโยงบริการผูEสูงอายุใหEใชEชีวิตอย$างมีคุณค$าและพึ่งพาตัวเองไดE 
ดEวย solution high touch to high tech และยังเปNนแอปพลิเคชันเดียวในประเทศไทยท่ี
เชื ่อมโยงบริการ สรEางกิจกรรม และใหEสวัสดิการกับผูEสูงอายุ โดยพนักงานที่ใหEบริการเปNน
ผู Eสูงอายุในช$วงวัยเดียวกันกับผู Eรับบริการ จึงเปNน one stop service for elderly ที ่อาศัย
เทคโนโลยีที่ทำใหEคุณภาพการใชEชีวิตประจำวันของผูEสูงอายุไดEรับความสะดวกสบายมากขึ้น การ
บริการของ YOUNGHAPPY โปรแกรมเมอร^ไดEพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาและแจกจ$ายใหEทุกคน
สามารถดาวน̂โหลดไปใชEงานไดEฟรี ตลอดเวลา และทุกสถานท่ี โดยมีฟYงก̂ช่ันการทำงานต$าง ๆ 

ผลลัพธ̂ทางสังคม: ยังแฮปป2¨ YOUNGHAPPY ช$วยแกEปYญหาผูEสูงอายุผ$านการสรEางสรรค̂สังคม
ผูEสูงอายุออนไลน^ สรEาคอนเทนท^ใหEความรูE รวมถึงการจัดกิจกรรม และงานอีเวนท^ใหEกับผูEสูงอายุ 
เพื่อใหEพวกเขามีความภูมิใจแห$งตน (Self esteem) สรEางมิตรภาพระหว$างผูEสุงอายุ และมีความ
เปNนอยู$ท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 

รูป แอพพลิเคช่ันการบริการของ YOUNGHAPPY 
ท่ีมา: NIA (2021) 

4) Green Style 
ลักษณะธุรกิจ: บริษัท กรีน สไตล̂ จำกัด มุ$งลดโลกรEอนอย$างเปNนรูปธรรมดEวยความเชี่ยวชาญ

ในฐานะที่ปรึกษาดEานสิ่งแวดลEอมซึ่งไดEรับรองใหEเปNนผูEตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green 
Office) และที่ปรึกษาการประเมินคาร^บอนฟุตพริ้นท^ใหEองค^กร (CFO) เปNนที่ปรึกษา และ ผูEทวน
สอบ การลดกœาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction - TVER) การจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล$อยกœาซเรือน
กระจก (Low Emission Support Scheme - LESS) และ การส$งเสริมใหEองค^กรเปNน องค^กรท่ี
ปล$อยกœาซเรือนกระจกเปNนศูนย^ (Carbon Neutral Organization) การจัดสัมมนา และอีเวEนท̂
ทั้งแบบลดโลกรEอน (Eco Event) และแบบปล$อยกœาซเรือนกระจกเปNนศูนย^ (Carbon Neutral 
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Event) เรายังเปNนแหล$งรวบรวมของใชEในสำนักงานที่เปNนมิตรกับสิ่งแวดลEอมซึ่งไดEช$วยทั้งชุมชน 
และส่ิงแวดลEอมอย$างย่ังยืน 

กลุ$มผลลัพธ̂: ปYญหาสิ่งแวดลEอมเปNนปYญหาท่ีส$งผลกระทบไม$เพียงแต$ในประเทศไทย แต$ยัง
ส$งผลต$อทุกสิ่งบนโลก เช$น ปYญหาภาวะโลกรEอนในปYจจุบัน ที่ส$งผลต$อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบ
นี้ จากกลุ$มคนที่มีความตั้งใจ มุ$งมั ่น และทำงานในองค̂กรพัฒนาเอกชนดEานสิ่งแวดลEอมมา
มากกว$า 10 ป2 จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแกEไขปYญหาดEานสิ่งแวดลEอม ซึ่งหากตEองการใหE
เกิดผลอย$างชัดเจน ตEองใหEเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจากที่ทั่วโลกตระหนักถึง
เรื่องนี้จึงสอดคลEองกับ เป\าหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืน (SDGs) ป2 2015 ที่มุ$งเป\าแกEไขทั้งหมด 
17 ประเด็น โดยทาง กรีน สไตล^ ไดEมุ$งเนEนแกEไขในประเด็นที่ 12 คือ การผลิตและการบริโภคท่ี
ยั ่งยืน และ ประเด็นที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศ โดยการ
เสริมสรEางความรูE ความเขEาใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตและการ
ทำงานอย$างเปNนมิตรกับสิ่งแวดลEอมบนพื้นฐานความรูEที่ถูกตEอง และสนับสนุนใหEทุกคนดำเนิน
ชีวิตอย$างเปNนมิตรกับส่ิงแวดลEอม 

ผลลัพธ^ทางสังคม: (1) บริการฝoกอบรมและเปNนที่ปรึกษา และผูEทวนสอบดEานสิ่งแวดลEอม ใหE
บุคคลทำงานและดำเนินชีวิตอย$างเปNนมิตรกับสิ่งแวดลEอม บนพื้นฐานของขEอมูล ความรูE และ
นำไปปฏิบัติไดEจริงในองค^กร เพื่อใหEเกิดความเขEาใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย$างต$อเนื่อง 
รวมถึงใหEบริการคำนวณปริมาณคาร^บอนฟุตพริ้นท^ขององค^กรและผลิตภัณฑ^เพื่อนำไปสู$การ
เปลี่ยนแปลงและลดโลกรEอนไดEอย$างเปNนรูปธรรม (2) รวบรวม และส$งเสริมใหEผลิตภัณฑ^ที่เปNน
มิตรกับสิ่งแวดลEอมเปNนที่นิยมแพร$หลายมากขึ้นอย$างมีส$วนร$วมกับทุกภาคส$วน ทั้งภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ภาครัฐ องค̂กรพัฒนาเอกชน และบุคคลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

รูป ท่ีปรึกษาดEานส่ิงแวดลEอมซ่ึงไดEรับรองใหEเปNนผูEตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
ท่ีมา: SET Social Impact (2018) 
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 กรณีศึกษาธุรกิจเพ่ือสังคมจากต$างประเทศ 
1) Toms Shoes 

รองเทEา TOMS เกิดขึ้นในป2 2006 โดย เบลค (Blake Mycoskie) เมื่อครั้งที่เบลคเดินทางไป
ท$องเที่ยวที่อเมริกาใตEและไปเรียนโปโลที่อาร^เจนติน$า ที่นั่นเขาไดEพบกับ 2 สิ่งซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขา
ไปตลอดกาล นั่นคือรองเทEา Alpargata และเด็ก ๆ ที่ไม$มีรองเทEาใส$เด็ก ๆ ยากจนที่ตEองวิ่งเล$น
และไปโรงเรียนดEวยเทEาเปล$า ทำใหEเบลคเกิดแรงบันดาลใจอย$างแรงกลEา ท่ีจะทำธุรกิจซ่ึงสามารถ
แบ$งปYนรองเทEาใหEกับเด็ก ๆ ไดE เขาจึงพุ$งไปหาคนทEองถิ่นใหEสอนเขาทำรองเทEา Alpargata 
รองเทEาผEาใบทEองถิ่นของอาร^เจนติน$า ที่มีประวัติความเปNนมาตั้งแต$ช$วงป2 1830 ผลิตขึ้นในหมู$
แรงงานท่ีตEองการรองเทEาทนทาน ราคาถูก และเบาสบาย (Arisa, 2012) 

เบลคเรียนรูEการทำรองเทEาผEาใบท่ีว$าจนช่ำชอง แลEวแบกกระสอบซ่ึงเต็มไปดEวยรองเทEากลับ
อเมริกา บุกตลาดดEวยรองเทEา Alpargata ท่ีมีดีไซน̂ ภายใตEแบรนด̂ TOMS พ$วงไปกับคำม่ัน
สัญญาว$า “รองเทEาทุกคู$ท่ีคุณซ้ือไป เราจะบริจาครองเทEาอีกคู$ใหEกับเด็กท่ีขาดแคลน” กับโมเดล 
One for One โดยกลุ$มเป\าหมายเร่ิมแรกของรองเทEา TOMS คือนักเรียนผูEเรียนท่ีเหมาะกับ
รองเทEาผEาใบลุคลำลอง และยังเปNนกลุ$มคนรุ$นใหม$ท่ีเบลคมุ$งจะสรEางแรงบันดาลใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสังคมใหEอีกดEวย (Arisa, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป “รองเทEาทุกคู$ท่ีคุณซ้ือไป เราจะบริจาครองเทEาอีกคู$ใหEกับเด็กท่ีขาดแคลน” 
ท่ีมา: Ourgoodbrands (2021) 

 



 54 

2) Kiva 
Kiva เปNนเว็บไซต^จากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่ก$อตั้งโดยอดีตคู$สามีภรรยา แมตต̂ 

แฟลนนารี (Matt Flannery) และเจสสิกEา แจ็กลีย^  (Jessica Jackley) (เปNนภาษาสวาฮิลี 
แปลว$า ‘เปNนหนึ่งเดียว’) ที่เว็บไซต̂เราจะสามารถเห็นเรื่องราวของผูEประกอบการจากทุกมุมโลก 
เช$น เกษตรกรจากคอสตาริกาที่ตEองการเงินกูEเพื่อซื้อปYจจัยการเกษตรเพ่ือทำสวนพริกไทย กลุ$ม
สตรีจากกัมพูชาที่ตEองการเงินกูEเพื่อเลี้ยงหมูใคร ๆ ก็สามารถใหEเงินกูEกับพวกเขาไดEผ$านเว็บไซต̂
ของ Kiva ในจำนวน 25 เหรียญสหรัฐ โดยจ$ายผ$านบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal เงินท่ีใหEกูEจะ
ถูกนำไปรวมกับเงินจาก ‘เจEาหน้ี’ คนอื่น ๆ ที่เลือกใหEกู Eแก$ ‘ลูกหน้ี’ คนเดียวกัน เมื ่อ Kiva 
รวบรวมเงินเปNนกEอนจนครบจำนวนที่ลูกหนี้ตEองการ (หากลูกหนี้ตEองการเงิน 500 เหรียญ ก็
จะตEองระดมเงินจากเจEาหน้ีคนละ 25 เหรียญ รวม 20 คน) เงินจะถูกส$งผ$านไปยัง ‘ตัวแทน’ ของ 
Kiva ในทEองถิ่น เช$น สถาบันไมโครไฟแนนซ^ กิจการเพื่อสังคม สถานศึกษาหรือมูลนิธิที่ทำงาน
กับผูEมีรายไดEนEอย (ภัทราพร ยาร̂บะระ, 2560) 

 
 
 
 
 
 

รูป เว็บไซต̂ Kiva 
ท่ีมา: Kiva (2022) 

 
ความทPาทายของการเปdนผูPประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

ในปYจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทEาทายการพัฒนาในหลายมิติทั ้งในมิติเศรษฐกิจท่ี
โครงสรEางเศรษฐกิจยังไม$สามารถขับเคลื่อนดEวยนวัตกรรมอย$างเต็มที่ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยังอยู$ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานทยังไม$สอดคลEองกับความตEองการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมเรื่องการยกระดับรายไดEของประชาชน การแกEปYญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการใหEบริการ และการขยายโอกาสในการเขEาถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช$องว$างท่ีสามารถพัฒนาต$อไปไดE มิติสิ่งแวดลEอมที่การฟ´¨นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมยังเปNนประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย$างยั่งยืน มิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยัง
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ขาดความต$อเนื่องและความยืดหยุ$นในการตอบสนองความตEองการในการแกEปYญหาของประชาชน ดEวยเหตุน้ี
ทำใหEผูEประกอบการเพื่อสังคมจึงตEองพบกับความทEาทายในหลากหลายมิติขEางตEนระหว$างการดำเนินธุรกิจเพ่ือ
สังคม 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ̂ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรEางประชากร
ที ่มีสัดส$วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ ่มขึ ้นอย$างต$อเนื ่อง ความกEาวหนEาดEาน
วิทยาศาสตร^และเทคโนโลยีแบบกEาวกระโดด ความทEาทายใหม$ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรEาง
ความสัมพันธ̂ระหว$างประเทศ ท้ังดEานความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเช่ือมโยงกันอย$างซับซEอนจากการรวมกลุ$ม
ภายในภูมิภาคและการเป–ดเสรีดEานต$าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ̂ดังกล$าวก$อใหEเกิดความทEาทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลEอม ดังนั้น ผูEประกอบการเพื่อสังคมจึงตEองมีความตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของ
ตนเองอยู$ตลอดเวลาเพ่ือใหEเขEากับสถานการณ̂และสภาพสังคมของประเทศไทย 
 

(ตัวอย5าง)  

แนวทางการประเมินผลผ5านการทดสอบย5อย (quiz) 

 แนวทางการทดสอบย$อยหรือเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อเนื้อหาการ
เรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 3 เรื่องรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อแกEไขปYญหาสังคม เมื่อบรรยายแลEวเสร็จไม$มี
กิจกรรมแต$เปNนการถามคำถามเพ่ือนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ผูEเรียนมีองค^ความรูEต$อ
รูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อแกEไขปYญหาสังคมมากนEอยเพียงใด อย$างไรก็ตามแนวทางการประเมินผลผ$านการ
ทดสอบย$อยเปNนเพียงตัวอย$าง ผูEสอนสามารถปรับใชEไดEตามดุลยพินิจที่เหมาะสมกับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยมี
ทางเลือกเพ่ิมเติมเพ่ือใหEผูEสอนสามารถประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อเน้ือหาของผูEเรียนไดEอีกหน่ึง
รูปแบบคือ แบบสะทEอนคิด ซ่ึงจะกล$าวต$อไป โดยแนวทางการถามคำถามมีดังน้ี 

คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
1) จุดอ่อนของโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีไม่ประสบ
ความสําเร็จท่ีมีร่วมกันมีอะไรบ้าง 

1 คําถามเพื ่อเน้นความเข้าใจหรือทบทวน

เน ื ้ อหาตามทฤษฎ ี  โดยค ํ าตอบควรมี
องค์ประกอบดังนี ้ 1) วัฒนธรรมองค์กรท่ี
อ่อนแอและกระจัดกระจาย ไม่มีวัฒนธรรม
องค์กรที ่เป็นระเบียบทําให้ผู ้ทํางานไม่มี

ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) ขาดความ



 56 

คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์หรือ
บร ิ ก า รท ี ่ ไ ม ่ ม ี ค ว ามหลากหลาย  3 ) 
ประสิทธิภาพตํ ่าและของเสียสูง 4) การ
บริการลูกค้าแย่ และไม่สามารถดึงลูกค้า
เอาไว้ได้ 5) การเติบโตที่ไม่มีการควบคุมและ
ไม่ได้วางแผน 6) ออกสู่ตลาดช้ากว่าคู่แข่ง 7) 
ไม ่ม ีการกระจายความเส ี ่ ยง  และ  (8) 
ข้อจํากัดของความเป็นผู ้นํา เช่น การขาด
ความตระหนักในตนเอง 

2) ให้ผู้เรียนเลือกกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมแต่
ละโมเดลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

และบอกข้อดีของกรณีศึกษาท่ีเลือกมา 

2 คําถามเพื่อเน้นการวิเคราะห์แนวคําตอบจาก

การเรียนของผู้เรียน โดยกรณีศึกษาที่เลือก
มาจะมีข ้อดีหรือจุดเด่นของแต่ละอย่าง

ชัดเจน เพียงแต่ผู้เรียนต้องจับใจความสําคัญ
และสรุปให้ตรงตามท่ีผู้สอนบรรยาย 

*เมื่อคำนวณคะแนนแลEวเสร็จควรในสัปดาห̂น้ีผูEเรียนควรไดEคะแนนการทดสอบย$อยประจำสัปดาห̂ที่ 3 จำนวน 
3 คะแนน 
 

(ตัวอย5าง) 

แนวทางการประเมินผลผ5านแบบสะทPอนคิด (Reflection) 

 แนวทางการประเมินผลผูEเรียนผ$านแบบสะทEอนคิดมีขึ้นเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจ
ต$อเนื้อหาการเรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 3 เรื่องรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อแกEไขปYญหาสังคม ซึ่งเปNนอีกหน่ึง
ทางเลือกใหEผูEสอนที่นอกเหนือไปจากการทดสอบย$อย โดยเมื่อบรรยายแลEวเสร็จควรจัดการประเมินผลผ$าน
แบบสะทEอนคิดเพื่อนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนว$า ผูEเรียนมีองค^ความรูEมากนEอยเพียงใด 
อย$างไรก็ตามแนวทางการประเมินผลผ$านการทดสอบย$อยเปNนเพียงตัวอย$าง ผูEสอนสามารถปรับใชEไดEตาม 
ดุลยพินิจที่เหมาะสมกับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยวัตถุประสงค^ของแบบสะทEอนคิดมุ$งหวังจะช$วยใหEผูEเรียนไดEเกิด
นำความรูEทางทฤษฎีท่ีไดEเรียนมาสู$แนวทางการปฏิบัติไดE ขั้นตอนของแบบสะทEอนคิดเริ่มจากใหEผูEเรียนแบ$งกลุ$ม
กันหรือเปNนรายบุคคลตามดุลยพินิจของผูEสอนและกำหนดโจทย̂เพ่ือการฝoกปฏิบัติ ดังน้ี 
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โจทยOเพ่ือการปฏิบัติในแบบสะทPอนคิด แนวทางการประเมินผลผูPเรียน 

ใหEฝoกปฏิบัติผ$านโจทย̂ท่ีเก่ียวขEองกับการฝoกวิเคราะห̂
จากกรณีศึกษา โดยให้ผู้เรียนเลือกกรณีศึกษาธุรกิจ
เพื่อสังคมแต่ละโมเดลอาจเป็นทั้งจากในประเทศ

และต่างประเทศที่ได้เรียนไปมาหนึ่งธุรกิจและฝึก

วิเคราะห์โดยให้บอกข้อดีและข้อเสียของกรณีศึกษา

ท่ีเลือกมาอย่างละเอียด 
 

ผู ้สอนควรพิจารณาการประเมินผลผู ้ เร ียนผ่าน

คําตอบจากการฝึกวิเคราะห์ ดังนี้ โจทย์เพื่อเน้นการ
วิเคราะห์แนวคําตอบจากการเรียนของผู้เรียน โดย
ผู้สอนสามารถดูจากกรณีศึกษาท่ีผู้เรียนเลือกมาจะมี

ข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสียของแต่ละอย่างชัดเจน 
เพียงแต่ผู้เรียนต้องจับใจความสําคัญและสรุปให้ตรง

ตามที ่ผู ้สอนบรรยาย ในสัปดาห^น้ีผู EเรียนตEองไดE
คะแนนประเมินผลเปNนจำนวน 3 คะแนน ผู Eสอน
สามารถพิจารณาใหEองค^ประกอบ 3 อย$างใหEเปNนขEอ
ละ 1 คะแนน มีทั้งขEอดี ขEอเสีย และการวิเคราะห̂ 
อย$างไรก็ตามใหEผูEสอนเปNนผูEพิจารณาแนวทางการใหE
คะแนนเพ่ือใหEสะดวกต$อผูEสอนมากท่ีสุด 

 
 

นำเสนองานกลุ5มเร่ือง “ออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม” (นำเสนอสัปดาหOท่ี 8) 

 
คำช้ีแจง 

จากที่ผูEเรียนไดEเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรูEทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมและรูปแบบธุรกิจเพ่ือแกEไข
ปYญหา รวมถึงเนื ้อหาต$อจากสัปดาห̂นี้ที ่จะไดEเรียนเรื ่องการส$งเสริมผูEประกอบการทางสังคมกฎหมายท่ี
เกี่ยวขEอง กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม และเครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอน
ของปYญหาสังคมและการสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผูEประกอบการเพื่อสังคม ใหEผูEเรียนจับกลุ$มไม$
เกิน 7 กลุ$ม หรือข้ึนอยู$กับดุลยพินิจของผูEสอนโดยออกแบบใหEเหมาะสมกับจำนวนผูEเรียน เม่ือจับกลุ$มแลEวเสร็จ 
ผู EเรียนตEองร$วมกันวิเคราะห^และดำเนินงานที ่ไดEรับมอบหมายคือ การออกแบบธุรกิจเพื ่อสังคม โดยมี
องค^ประกอบ ดังนี้ ตEองอธิบายใหEเขEาใจว$าเหตุใดกลุ$มผูEเรียนจึงเลือกธุรกิจนี้มาขับเคลื่อนเปNนธุรกิจเพื่อสังคม มี
ที่มาและรูปแบบอย$างไร ช$วยแกEไขปYญหาใดใหEสังคม ช$วยส$งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยไดEอย$างไร 
และธุรกิจเพื่อสังคมที่ออกแบบมาตEองประกอบดEวยการพัฒนาโดยแนวคิดเชิงออกแบบร$วมดEวยโดยตEองมี
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เป\าหมายหลักคือการมุ$งแกEไขปYญหาทางสังคมแต$ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถดำเนินการทางธุรกิจต$อไดE 
อธิบายทุกหัวขEอโดยละเอียด 

 
แนวทางการประเมินผล 
 เมื่อผูEเรียนนำเสนอเรื่อง “ออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม” พิจารณาการใหEประเมินผลหรือการใหEคะแนน
ผ$านการนำเสนอท้ังส้ิน 15 คะแนน โดยใหEคะแนนผ$านการนำเสนอ 10 คะแนนและใหEคะแนนผ$านการท่ีผูEเรียน
มีส$วนร$วมกับกลุ$มอื่น ๆ ที่นำเสนอ 5 คะแนน คะแนนการนำเสนอ พิจารณาจากเนื้อหาครบถEวนตามที่ไดEรับ
มอบหมาย ผูEเรียนในกลุ$มมีความกระตือรือรEนและเตรียมพรEอมต$อการนำเสนอ การออกแบบการนำเสนอ
สอดคลEองกับโจทย^ที่ไดEรับมอบหมาย และคะแนนการมีส$วนร$วมคือ ผูEเรียนกลุ$มที่ไม$ไดEนำเสนอตEองมีส$วนร$วม
ผ$านการถามคำถามกลุ$มอื่นหรือใหEขEอเสนอแนะที่เปNนประโยชน̂ต$อกลุ$มที่นำเสนออยู$ อย$างนEอยทุกกลุ$มตEอง
ไดEรับคำถามหรือขEอเสนอแนะ (เกณฑ̂การใหEคะแนนอย$างละเอียดอยู$ในสัปดาห̂ท่ี 8) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว
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สัปดาหOท่ี 4: การส5งเสริมผูPประกอบการทางสังคมผ5านกฎหมายท่ีเก่ียวขPอง 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การส$งเสริมผูEประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายท่ีเก่ียวขEอง 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 

2) สามารถนำความรูEและเครื่องมือทางการประกอบการเพื่อสังคมมาประยุกต^ใชEในการดำเนินชีวิต
หรือการประกอบอาชีพไดE 

3) มีความเขEาใจในดEานกฎหมาย สามารถวิเคราะห^ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวขEองกับการประกอบการเพ่ือ
สังคมไดE ตลอดจนสามารถประเมินขEอมูลจากหลายแหล$งดEวยตนเอง เพื่อใหEไดEสารสนเทศที่เปNน
ประโยชน̂ในการใชEงานตามสถานการณ̂แวดลEอมทางธุรกิจ 

4) มีมนุษย^สัมพันธ^ดี สามารถสื่อสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ี
เหมาะสมกับปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

พ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 

บรรยาย 20 
นาที 
อภิปราย 40 
นาที 

การบรรยายการ
และการอภิปราย
กลุ$มในกิจกรรม 
“ประโยชน̂ของ
พ.ร.บ.ส$งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. 2562 ต$อ
ภาคส$วนต$าง ๆ ใน
สังคม” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยายและ Flip 
Chart 

กฎหมายท่ีเก่ียวขEองกับ
การจดทะเบียนธุรกิจและ

20 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

สิทธิประโยชน̂ต$าง ๆ 
สำหรับผูEประกอบการ
เพ่ือสังคม 
กรณีศึกษากฎหมายท่ี
เก่ียวขEองกับการจด
ทะเบียนธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน̂ต$าง ๆ สำหรับ
ผูEประกอบการเพ่ือสังคม 

30 การใหEกรณีศึกษา สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

แหล$งสนับสนุน
ผูEประกอบการทางสังคม 
ท้ังแหล$งเงินทุน และ
แหล$งบ$มเพาะความรูE 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

 
งานมอบหมาย 

ศึกษาวิธีการในการจดทะเบียนธุรกิจเพ่ิมเติมไดEท่ี 
https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77667 

 
เน้ือหาการบรรยาย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงการส$งเสริมผูEประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายที่เกี่ยวขEอง ซึ่งประกอบไป
ดEวย พ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กฎหมายที่เกี่ยวขEองกับการจดทะเบียนธุรกิจ กฎหมายท่ี
เกี่ยวขEองกับสิทธิประโยชน^ต$าง ๆ สำหรับผูEประกอบการเพื่อสังคม และแหล$งสนับสนุนผูEประกอบการทาง
สังคม ท้ังแหล$งเงินทุน และแหล$งบ$มเพาะความรูE 
 
พ.ร.บ. ส5งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค^ในการส$งเสริมและสนับสนุนผูE
ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ใหEการดำเนินกิจการขยายตัวมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแข$งขันทางการคEาท้ังภายในประเทศและระหว$างประเทศ โดยกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่ไดEรับการจดทะเบียน และจัดตั้งสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อใหEความช$วยเหลือและ
พัฒนา รวมทั้งประสานความร$วมมือกับภาคส$วนต$าง ๆ ใหEเปNนไปอย$างมีประสิทธิภาพ ในเนื้อความของ พ.ร.บ. 
ไดEกำหนดถึงบทบาทของการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคมใน 4 มิติหลัก ดังต$อไปน้ี 

 
1) การบริหารและดำเนินการของสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปNนหน$วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไม$เปNน
ส$วนราชการและไม$เปNนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว$าดEวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นโดย
สำนักงานมีฐานะเปNนนิติบุคคล และอยู$ในกำกับของนายกรัฐมนตรีมีหนEาที่รับผิดชอบในงาน
ธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการส$งเสริม วิสาหกิจเพื่อสังคม ส$งเสริม สนับสนุน ใหE
ความช$วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ$มกิจการเพื่อสังคม เพื่อใหEมีความเขEมแข็ง
และพึ่งพาตนเองไดE โดยมีวัตถุประสงค̂ที ่สำคัญ ไดEแก$ เสนอนโยบายและแผนการส$งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแห$งชาติใหEสอดคลEองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการ
ส$งเสริม หรือสนับสนุนดEานสิทธิประโยชน^แก$วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือบุคคลซึ่งใหEการสนับสนุน
กิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมต$อคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เสนอต$อคณะกรรมการเพื่อใหEความเห็นชอบ ใหEคำปรึกษาหรือความช$วยเหลือในการขอจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จัดใหEมีมาตรการในการส$งเสริมและสนับสนุนกลุ$มกิจการเพื่อสังคม
เพื่อใหEสามารถพัฒนาเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคมไดEต$อไป รวมทั้งวิเคราะห^สภาพปYญหา สถานการณ̂
อุปสรรค และความสำเร็จของวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศ และจัดทำรายงานเสนอต$อ
คณะกรรมการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี เปNนตEน  

ทั้งนี้ เพื่อใหEบรรลุวัตถุประสงค^ดังกล$าว สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะมีอำนาจใน
การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย^สินและดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวขEองกับอำนาจหนEาที่และภารกิจของ
สำนักงานในส$วนของทุนและทรัพย^สินในการดำเนินกิจการของสำนักงาน จะประกอบดEวย (1) 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหEตามความเหมาะสมเปNนรายป2 (2) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือ
องค^กรอื่นทั้งภายในประเทศและต$างประเทศ รัฐบาลต$างประเทศหรือองค^การระหว$างประเทศ 
และเงินหรือทรัพย^สินที่มีผูEบริจาคหรือมอบใหEสำนักงาน ซึ่งการรับเงินหรือทรัพย^สินจะตEองไม$
กระทำในลักษณะที่ทำใหEสำนักงานขาดความเปNนอิสระหรือความเปNนกลาง (3) ค$าธรรมเนียม 
ค$าตอบแทน และค$าบริการ และ (4) ดอกผลของเงินหรือรายไดEจากทรัพย̂สินของสำนักงาน  
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สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะมีผูEอำนวยการสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เปNนผูEบริหารงานของสำนักงานภายใตEการกำกับดูแลของคณะกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม มีหนEาที่บริหารกิจการของสำนักงานใหEเปNนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค^ของสำนักงาน 
ระเบียบ ขEอบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเปNนผู Eบังคับบัญชา
เจEาหนEาที่และลูกจEางทุกตำแหน$ง รวมทั้งมีหนEาที่เสนอเป\าหมาย แผนงาน และโครงการต$อ
คณะกรรมการเพื่อใหEการดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค^ เสนอแผนการเงิน และ
งบประมาณประจำป2ต$อคณะกรรมการ เสนอรายงานประจำป2เกี ่ยวกับผลการดำเนินงาน 
ดEานต$าง ๆ อีกทั้งรายงานทางการเงินและการบัญชีต$อคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสำนักงานใหEมีประสิทธิภาพ และเปNนไปตาม
วัตถุประสงค^ของสำนักงาน โดยผูEอำนวยการตEองรับผิดชอบต$อคณะกรรมการในการบริหาร
กิจการของสำนักงาน ในกรณีการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหEผูEอำนวยการเปNน
ผูEแทนของสำนักงานซึ่งผูEอำนวยการจะมอบอำนาจใหEบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย$างแทนก็ไดE 
แต$ตEองเปNนไปตามระเบียบหรือขEอบังคับที่คณะกรรมการกำหนดนิติกรรมใดที่ผูEอำนวยการ หรือ
ผูEรับมอบอำนาจจากผูEอำนวยการกระทำโดยฝ•าฝ´นระเบียบหรือขEอบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ย$อมไม$ผูกพันสำนักงาน เวEนแต$คณะกรรมการจะใหEสัตยาบัน 

2) กองทุนส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
กองทุนส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเปNนกองทุนที่จัดตั้งข้ึนในสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม มีวัตถุประสงค^เพ่ือส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะนำไปสู$การ
แกEไขปYญหาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลEอม โดยประกอบดEวย เงินสมทบและเงินเพ่ิม 
เงินค$าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ เงินหรือทรัพย^สินที่มีผู EบริจาคหรือมอบใหEแก$
กองทุน ดอกผลและผลประโยชน^ท่ีเกิดจากกองทุน รวมทั้งเงินหรือทรัพย^สินอื่นที่ไดEรับจาก
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและต$างประเทศ รัฐบาลต$างประเทศ หรือองค̂การระหว$างประเทศ 
เงินกองทุนใหEใชEจ$ายเพื่อใหEเปNนไปตามวัตถุประสงค^ของกองทุน ไดEแก$ ใหEวิสาหกิจเพื่อสังคมกูEยืม
สำหรับดำเนินการก$อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ใหEความช$วยเหลือ
ดEานเงินทุน ในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรกโดยมีกำหนดเวลาไม$เกินสองป2 ซึ่งสามารถ
ขยายกำหนดระยะเวลาไดEรวมแลEวไม$เกินสี ่ป2 ใหEความช$วยเหลือส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน$วยงานของรัฐ หรือองค^กรเอกชนเพื่อนำไปใชEดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส$งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ใหEความช$วยเหลือหรืออุดหนุน ร$วมทุน หรือดำเนินการใดร$วมกับ นิติบุคคลอ่ืน 
เกี่ยวกับการก$อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนาและการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมใหEมี
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ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใหEความช$วยเหลืออื่นทางการเงินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา รวมท้ัง
เปNนค$าใชEจ$ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด โดยการ
ดำเนินการดังกล$าวจะตEองเปNนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

คณะกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมมีอำนาจแต$งตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกอบดEวย ประธานกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งแต$งตั้งจากกรรมการกรรมการบริหารกองทุน 
ซึ ่งแต$งตั ้งจากผู Eแทนกระทรวงการคลังคนหน่ึง กรรมการบริหารกองทุนซึ ่งแต$งตั ้งจาก
ผูEทรงคุณวุฒิจำนวนไม$เกินสี่คน โดยจะตEองเปNนผูEมีความรูE ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ̂
เกี ่ยวกับวิสาหกิจเพื ่อสังคม การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ หรือการลงทุน และ
ผูEอำนวยการสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเปNนกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนEาที่และอำนาจ ไดEแก$ กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการ
บริหารกองทุน พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค^ของกองทุน ออก
ระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ^ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการใหEเปNนไปตามวัตถุประสงค̂ 
โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ$ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน^ของกองทุน จัดทำรายงานการรับและการจ$ายเงิน
ของกองทุนเพื่อเสนอต$อคณะกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามท่ี
พระราชบัญญัตินี้ บัญญัติใหEเปNนหนEาที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการพิจารณาจัดสรรเงิน กองทุนใหEคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาใหEสอดคลEองกับแผนปฏิบัติการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่คณะกรรมการใหEความ
เห็นชอบ 

3) การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (กลุ$มจดทะเบียน กับ กลุ$มจดแจEง) 
กฎหมายกำหนดว$า กิจการที ่จะจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพื ่อสังคมไดEนั ้น จะตEองมี

วัตถุประสงค^เพื่อสังคมเปNนเป\าหมายหลักของกิจการ และตEองมีลักษณะเปNนการส$งเสริมการจEาง
งานแก$บุคคลผูEสมควรไดEรับการส$งเสริมเปNนพิเศษ เช$น เด็กและเยาวชน คนชรา ผูEพิการ หรือ
ผูEดEอยโอกาส การแกEไขปYญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลEอม หรือเพื่อประโยชน̂
ส$วนรวมอื่น และมีรายไดEไม$นEอยกว$า รEอยละ 50 มาจากการจำหน$ายสินคEาหรือการบริการ และ
นำผลกำไรไม$นEอยกว$า รEอยละ 70 ไปใชEเพื่อสังคม และแบ$งปYนกำไรใหEแก$ผูEเปNนเจEาของกิจการ
หรือผูEถือหุEนไดEไม$เกินรEอยละ 30 ของผลกำไรทั้งหมด มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม$เคยถูกเพิก
ถอนการจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งไม$มีหุEนส$วน กรรมการหรือผูEมีอำนาจจัดการ
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แทนนิติบุคคล หรือผูEถือหุEนซึ่งถือหุEนตั้งแต$รEอยละ 25 ขึ้นไป ซึ่งเคยเปNนหุEนส$วนกรรมการหรือผูEมี
อำนาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผูEถือหุEนต้ังแต$รEอยละ 25 ขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการ
จดทะเบียน ซึ ่งจะเห็นไดEว $าเปNนการกำหนดคุณลักษณะของกิจการไว Eเป Nนการเฉพาะ 
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยท่ัวไป 

การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมี 2 ประเภท คือ (1) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม$ประสงค^จะ
แบ$งปYนกำไร ใหEแก$ผูEเปNนหุEนส$วนหรือผูEถือหุEน และ (2) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค^จะแบ$งปYน
กำไรใหEแก$ผูEเปNนหุEนส$วนหรือผูEถือหุEน และเมื่อจดทะเบียนแลEววิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นจะใชEคำว$า 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบในชื่อกิจการตามใบสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล$าวก็ไดE 
แต$หากบุคคลใดไม$ไดEมีการจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพื ่อสังคม ก็ไม$สามารถที ่จะใชEคำว$า 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเปNนชื่อในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน$ายสินคEา 
การบริการไดE โดยผูEที่ฝ•าฝ´นจะถือว$ามีความผิดและตEองไดEรับโทษปรับตามกฎหมาย เพื่อเปNนการ
ป\องปรามมิใหEมีการแอบอEางใชEชื ่อวิสาหกิจเพื ่อสังคมไปใชE เพื ่อประโยชน^ในทางธุรกิจ 
นอกจากนั้น กฎหมายยังกำหนดไวEอย$างชัดเจนว$า วิสาหกิจเพื่อสังคมมีหนEาที่ตEองดำเนินการตาม
วัตถุประสงค̂และหนังสือแสดงเจตนารมณ^การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย และหากต$อไปภายหนEา มีความประสงค^จะเลิกการเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะตEองแจEง
เปNนหนังสือต$อนายทะเบียน และใหEนายทะเบียนลบช่ือวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันออกจากทะเบียน 

4) การจัดสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ใหEคณะกรรมการจัดใหEมีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอย$างนEอยป2ละหนึ่งคร้ัง โดย

สมัชชาวิสาหกิจเพื ่อสังคมอาจเสนอความเห็นต$อคณะกรรมการ เพื ่อพิจารณาการกำหนด
นโยบาย แนวทางส$งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ$มกิจการเพ่ือ
สังคม การสรEางความร$วมมือและประสานงานระหว$างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต$างประเทศ องค^การระหว$างประเทศ และสถาบันการเงิน เพื่อส$งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมและกลุ$มกิจการเพื่อสังคม การกำหนดแผนการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห$งชาติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวขEองหรือมีผลกระทบต$อการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ$มกิจการ
เพ่ือสังคม และการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหEเปNนหนEาท่ี
และอำนาจของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ$มกิจการเพื่อสังคมใดจะเขEาร$วมประชุมสมัชชาใหEลงทะเบียนต$อ
สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแบบ หลักเกณฑ^ และวิธีการท่ีสำนักงานกำหนด และ
นอกจากผูEลงทะเบียน สำนักงานจะกำหนดใหEเชิญบุคคล ผูEแทนหน$วยงานของรัฐหรือองค^กร
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ภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร$วมประชุมดEวยก็ไดE ซึ่งโครงการกำหนดยุทธศาสตร^ นโยบาย 
และแผนการส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห$งชาตินี้ อาจเกี่ยวขEองกับการบริหารจัดการกองทุน
ส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม (กลุ$มจดทะเบียน กับ กลุ$มจดแจEง) 
และการจัดสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปNนตEน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป สรุปรายละเอียด พ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม - สวส. (2020) 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวขPองกับการจดทะเบียนธุรกิจ 

การจดทะเบียนธุรกิจมีรายละเอียดอยู$ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย^ พ.ศ. 2499 เปNนหลัก โดย
การจดทะเบียนธุรกิจแบ$งออกเปNน (1) การจดทะเบียนพาณิชย^สำหรับบุคคลธรรมดา และ (2) การจดทะเบียน
บริษัทสำหรับนิติบุคคล (Peakaccount, 2565) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การจดทะเบียนพาณิชย̂ (สำหรับบุคคลธรรมดา) 
2) ผูEที่เขEาข$ายจดทะเบียนพาณิชย^ ไดEแก$ (1) บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่คEาขายออนไลน^ หรือเปNน

ตัวแทนขาย ผ$าน website, ระบบรEานคEาออนไลน̂, Facebook (2) บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพ
คEาขาย และมีหนEารEานเปNนของตัวเอง  

3) ท้ังน้ี การจดทะเบียนพาณิชย̂เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเจEาของทำงานเพียงคนเดียว ขายสินคEา
หรือบริการง$ายๆ ไม$ซับซEอน โดยขEอดีของการจดทะเบียนลักษณะนี้คือ ผูEประกอบการจะไม$มี
ภาระในการทำบัญชีหรือย่ืนส$งงบ และมีอิสระในการดำเนินธุรกิจอย$างเต็มท่ี อย$างไรก็ตาม ธุรกิจ
อาจขาดความน$าเชื่อถือในระยะยาว หาพนักงานยาก ไม$สามารถเขEาถึงสินเชื่อจากธนาคาร รวม
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ไปถึงยังทำใหEเจEาของธุรกิจตEองมีภาระหนEาที่ทางกฎหมาย ในการรับภาระหนี้สินของธุรกิจแบบ
ไม$จำกัด 

4) การจดทะเบียนบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) 
การจดทะเบียนลักษณะน้ีเหมาะสำหรับธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนมาระดับหน่ึง หรือมีเจEาของ/ผูEลงทุน

ตั้งแต$ 3 คนขึ้นไป โดยการจดทะเบียนบริษัทจะทำใหEมี “บริษัท” มีสถานะเปNน “นิติบุคคล” ที่มี
ตัวตนตามกฎหมาย แยกต$างหากจากเจEาของธุรกิจ เจEาของบริษัทจึงเปNนอิสระจากการไล$เบ้ีย
หนี้สินของบริษัท(เจEาของธุรกิจมีภาระการชำระค$าหุEนใหEครบตามทุนที่จดทะเบียนบริษัทไวE
เท$านั้น) อย$างไรก็ตาม บริษัทจะมีภาระหนEาที่แยกต$างหากจากเจEาของ โดยบริษัทตEองจัดทำ
บัญชี, เสียภาษี, ย่ืนประกันสังคมใหEพนักงาน เปNนตEน  

แมEการมีภาระหนEาที่ดังกล$าว จะทำใหEผูEประกอยการรูEสึกยุ$งยาก แต$ขEอดีคือ อัตราภาษีเงินไดE
ของนิติบุคคลจะไม$เกิน 20% ของรายไดEหักค$าใชEจ$าย (ซึ่งนEอยกว$าอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาที
สูงสุดท่ี  35%) ท้ังน้ี การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำไดE 3 แบบ ดังน้ี 
4.1) หEางหุEนส$วนสามัญ 

การทำกิจการแบบหEางหุEนส$วนจำกัดสามัญนั้น ใชEกับผูEถือหุEนตั้งแต$ 2 คนขึ้นไป โดย
หุEนส$วนทุกคนมีสิทธิจัดการกับกิจการ และแบ$งปYนกำไรจากกิจการไดE แต$ก็ตEองร$วมกัน
รับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย$างไม$จำกัด ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่หEางหุ Eนส$วนสามัญไม$ไดEจด
ทะเบียน จะมีสภาพเปNนบุคคลธรรมดา 

แต$หากจดทะเบียน จะมีสภาพเปNนนิติบุคคลที่เรียกว$า “หEางหุEนส$วนสามัญนิติบุคคล” 
โดยหุEนส$วนทุกคนจะตEองเปNนผูEรับผิดชอบหนี้สินของกิจการ แบบ “ไม$จำกัดจำนวน” แต$
อาจตกลงใหEหุEนส$วนคนใดคนหน่ึงเปNนผูEจัดการหEางหุEนส$วนไดE 

4.2) หEางหุEนส$วนจำกัด 
ตEองมีผู Eถือหุ Eนตั ้งแต$ 2 คนขึ ้นไป และตEองทำการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยความ

รับผิดชอบของหุEนส$วน จะแบ$งเปNนแบบ “จำกัด” และแบบ “ไม$จำกัด” ความรับผิดใน
หนี้สินของกิจการ (1) หุEนส$วนผูEรับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด”: จะรับผิดในหนี้สิน
กิจการไม$เกินจำนวนเงินลงทุนของตน แต$หุEนส$วนประเภทนี้ จะไม$มีสิทธิตัดสินใจในกิจการ 
แต$มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินงานของกิจการไดE (2) หุEนส$วนผูEรับผิดชอบในหนี้สินแบบ 
“ไม$จำกัด”: จะรับผิดในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจการ โดยจะมีสิทธิตัดสินใจต$างๆ ใน
กิจการไดEอย$างเต็มท่ี 

4.3) บริษัทจำกัด 
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ตEองมีผูEถือหุEนตั้งแต$ 3 คนขึ้นไป และตEองจดทะเบียนนิติบุคคล โดยผูEถือหุEนทุกคนจะ
รับผิดชอบในหนี้สินกิจการแบบ “จำกัด” กล$าวคือ ผูEถือหุEนมีภาระเพียงแค$จะตEองชำระ
เงินทุนตามค$าหุEนที่ไดEจดทะเบียนไวEเท$านั้น หากชำระครบแลEว ผูEถือหุEนไม$ตEองรับผิดชอบใน
หนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีก ดEวยการจำกัดความรับผิดนี่เองที่ทำใหEผูEประกอบการส$วนใหญ$
นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปNนบริษัทนั้นส$งผลดี ทั้งต$อความ
น$าเชื่อถือ, การสรEางระบบการบริหาร, การมีระบบบัญชี และเอื้อต$อการระดมทุน รวมท้ัง
ขอสินเช่ือจากธนาคารมากกว$าการจดทะเบียนแบบอ่ืน 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวขPองกับสิทธิประโยชนOต5าง ๆ สำหรับผูPประกอบการเพ่ือสังคม 

การจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือการจดแจEงเปNนกลุ$มกิจการเพื่อสังคมกับทางสำนักงาน
ส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) นั้น จะไดEรับสิทธิประโยชน̂ตามพ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 
2562 โดยการจดทะเบียนในแต$ละแบบจะมีความแตกต$างกันออกไป จากขEอมูลท่ีรวบรวมไวEโดย สวส. สามารถ
สรุปออกมาไดEดังน้ี  

สิทธิประโยชน̂ของการจดทะเบียนเปNนวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีรายละเอียดดังน้ี (SE Thailand, 2565) 
1) การสนับสนุนดEานการเงินจากกองทุนส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
2) สิทธิประโยชน̂ดEานภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

2.1) วิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภท ไม$ประสงค̂แบ$งปYนกำไรแก$ผูEถือหุEน จะไดEรับยกเวEนภาษีเงินไดE
นิติบุคคล 

2.2) บริษัทหรือหEางหุEนส$วนนิติบุคคล ผูEบริจาคเงินหรือทรัพย̂สิน หรือลงทุนในหุEนสามัญของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถนำไปหักรายจ$ายไดE 

3) สิทธิประโยชน̂ตามมาตรการจัดซ้ือจัดจEางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
4) สิทธิประโยชน̂ดEานการระดมทุน (วิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบบริษัทจำกัดสามารถออกและ

เสนอขายหุEนต$อประชาชนไดE โดยไม$ตEองย่ืนขออนุญาตและแบบแสดงรายการขEอมูลต$อ ก.ล.ต.) 
5) รับการส$งเสริมดEานการตลาด ผลิตภัณฑ̂ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทั้งนี้สิทธิประโยชน^ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม และผูEสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.ฎ.

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว$าดEวยการยกเวEนรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใชEอย$างเปNน
ทางการแลEว เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 โดยกฎหมายไดEรับรองมาตรทางภาษีใหEกับ 3 กลุ$ม (SE Thailand, 
2565) ไดEแก$  
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1) วิสาหกิจเพื่อสังคม (จดทะเบียนกับสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.) สิทธิประโยชน̂
ทางภาษีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทไม$แบ$งปYนกำไรจะไดEรับคือ “การยกเวEนภาษีเงินไดEนิติ
บุคคล” หมายความว$า (1) หากกิจการมีกำไรในรอบป2บัญชี กิจการไม$ตEองเสียภาษีเงินไดEนิติ
บุคคลเลย แต$ยังมีหนEาที่ตEองยื่นภาษีอยู$ และ (2) ประเภทภาษีที่ไดEรับการยกเวEนคือ “ภาษีเงินไดE
นิติบุคคล” เท$านั้น สำหรับภาษีประเภทอื่น ๆ เช$น ภาษีมูลค$าเพิ่ม (VAT) ไม$ไดEรับการยกเวEนไป
ดEวย ผูEประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค$าเพ่ิมจึงยังมีหนEาท่ีตEองเสียภาษีอยู$ 

2) ผูEสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกรณีที่ผูEสนับสนุนเปNนบุคคล
ธรรมดาจะสามารถหักลดหย$อนภาษีเงินไดEบุคคลธรรมดา โดยสามารถหักลดหย$อนไดEสูงสุดไม$
เกิน 1 แสนบาท ในรอบป2ภาษีหนึ่ง ๆ ส$วนกรณีผูEสนับสนุนเปNนนิติบุคคลจะสามารถหักลดหย$อน
ภาษีเงินไดEนิติบุคคล ตามจำนวนเงินลงทุนในรอบป2ภาษีนั้น ๆ หากนิติบุคคลสนับสนุนดEวยการ
บริจาคเงินหรือทรัพย^สินผ$านระบบ E-donation ใหEกับวิสาหกิจเพื ่อสังคม จะสามารถหัก
ลดหย$อนภาษีไดEสูงสุดไม$เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยคำนวณรวมกับเงินบริจาคเพื ่อการ
สาธารณประโยชน̂อ่ืน ๆ ดEวย 

3) ผูEบริจาคเขEากองทุนส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยบุคคล
ธรรมดา สามารถหักลดหย$อนภาษีเงินไดE เท$าเงินบริจาคที่จ$ายจริง แต$เมื่อรวมกับเงินบริจาคอ่ืน 
ๆ ที่หักลดหย$อนไดEเท$าท่ีจ$ายจริงแลEว ไม$เกิน 10% ของเงินไดEพึงประเมินหลังหักค$าใชEจ$ายและ
หักลดหย$อนอื่น ๆ และนิติบุคคล สามารถหักลดหย$อนภาษีไดEสูงสุดไม$เกิน 2% ของกำไรสุทธิ 
โดยคำนวณรวมกับเงินบริจาคเพ่ือการสาธารณประโยชน̂อ่ืน ๆ ดEวย เช$นเดียวกับกรณีการบริจาค
ใหEกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยตรง 

นอกจากนี้สิทธิประโยชน^ของการจดแจEงเปNนกลุ$มกิจการเพื่อสังคม คือหลังจากการจดแจEงเปNนกลุ$ม
กิจการเพื่อสังคมแลEว กลุ$มกิจการเพื่อสังคมจะไดEรับการส$งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (สวส.) เพื่อใหEกลุ$มกิจการเพื่อสังคมไดEสามารถพัฒนาเปNนวิสาหกิจเพื่อสังคมไดEต$อไปในดEานต$าง ๆ ดังน้ี 
(SE Thailand, 2565) 

1) ส$งเสริมความรูEดEานการประกอบกิจการ 
2) ส$งเสริมความรูEดEานการใชEเทคโนโลยี 
3) ส$งเสริมความรูEดEานการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับกระบวนการผลิต 
4) ส$งเสริมความรูEดEานการเงิน การบัญชี 
5) ส$งเสริมความรูEดEานการตลาด 
6) ส$งเสริมความรูEดEานการบริหารจัดการธุรกิจ 
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แหล5งสนับสนุนผูPประกอบการทางสังคม ท้ังแหล5งเงินทุน และแหล5งบ5มเพาะความรูP 

 ในประเทศไทยมีองค^กรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากที ่ทำหนEาที ่เปNนแหล$งสนับสนุน
ผูEประกอบการทางสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคมท้ังในดEานแหล$งเงินทุน ยกตัวอย$างเช$น สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรEางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานนวัตกรรมแห$งชาติ (NIA) และ สำนักงานคณะกรรมการส$งเสริม
วิทยาศาสตร^ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปNนตEน โดยในแต$ละป2จะมีเงื ่อนไขของการสนับสนุนเงินทุนท่ี
แตกต$างกันออกไปตามแต$ละองค^กรสนับสนุน ผูEประกอบการทางสังคมที่ตEองการการสนับสนุนเงินทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดไดEท่ีประกาศของแต$ละองค̂กรตามช$องทางประชาสัมพันธ̂ ไม$ว$าจะเปNน เว็บไซต̂ หรือ เฟซบุœก 

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในฐานะแหล$งบ$มเพาะความรูEจากองค̂กรต$าง ๆ ยกตัวอย$างเช$น ตลาด
หลักทรัพย̂แห$งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) และ สำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(สวส.) เปNนตEน หน$วยงานดังกล$าวมีการสนับสนุนองค^ความรูEที่แตกต$างกันออกไป อาทิ ตลาดหลักทรัพย^แห$ง
ประเทศไทย ท่ีไดEมีการเป–ดหลักสูตร SE101 ซ่ึงเปNนคอร̂สเรียนออนไลน̂ไม$เสียค$าใชEจ$าย เพ่ือเรียนรูEถึงธุรกิจเพ่ือ
สังคมและวิธีการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม อย$างไรก็ตาม รายละเอียดการเขEารับการอบรมในหลักสูตรของแต$ละ
หน$วยงานจะแตกต$างกันออกไปตามขEอกำหนดของหน$วยงานน้ัน ๆ 
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ใบกิจกรรมท่ี 4.1 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$มหัวขEอ “ประโยชน̂ของพ.ร.บ.ส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ต$อภาค
ส$วนต$าง ๆ ในสังคม” 
ระยะเวลา: 40 นาที  
สาระสำคัญ:  

พ.ร.บ.ส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 น้ัน มีสาระสำคัญเพ่ือส$งเสริมใหEมีการประกอบธุรกิจ
เพ่ือแกEปYญหาสังคมหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลEอม หรือเพ่ือประโยชน̂ส$วนรวมอ่ืน หรือ คืนประโยชน̂
แก$ สังคม ไดEรับการส$งเสริมใหEขยายตัวมากข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันทางการคEาท้ัง
ภายในประเทศและระหว$าง ประเทศ โดยมีการประสานความร$วมมือกับภาคส$วนต$าง ๆ เปNนอีกหน่ึงกลยุทธ̂สู$
ความสำเร็จ ดังน้ัน ภาคส$วนต$าง ๆ เองจึงจำเปNนตEองเห็นประโยชน̂ของตนท่ีอยู$ในพ.ร.บ. ฉบับน้ี เพ่ือดึงดูด
ความตEองการในการทำงานร$วมกัน 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถวิเคราะห̂ประโยชน̂ของพ.ร.บ.ส$งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีต$อภาค
ส$วนต$าง ๆ ในสังคม 

2) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถเช่ือมโยงบทบาทของตนในฐานะประชาชนท่ัวไปภายใตEพ.ร.บ. ฯ ไดE 
ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

3) ใหEผูEเรียนแบ$งกลุ$มเปNน 4 กลุ$ม ตามความสมัครใจของผูEเรียน (หรืออาจใชEกลุ$มเดิม
จากที่เคยไดEจัดไวEในสัปดาห̂ที่ 1 อย$างไรก็ตามการแบ$งกลุ$มขึ้นอยู$กับจำนวนผูEเรียนใน
หEองเรียนโดยแต$ควรแบ$งใหEไดE 4 กลุ$มตามหัวขEอท่ีมอบหมายใหE)  

5 นาที 

4) สมาชิกกลุ$มท้ัง 4 ร$วมกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะห̂ประโยชน̂ของ พ.ร.บ.ส$งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีต$อภาคส$วนต$าง ๆ ในสังคม ตามมุมมองท่ีไดEรับ
มอบหมาย ดังต$อไปน้ี 
o กลุ$มท่ี 1 – มุมมองของหน$วยงานท่ีเก่ียวขEองกับการศึกษา  
o กลุ$มท่ี 2 – มุมมองของหน$วยงานภาครัฐ  
o กลุ$มท่ี 3 – มุมมองขององค̂กรธุรกิจ 
o กลุ$มท่ี 4 – มุมมองของบุคคลท่ัวไป  
ทุกกลุ$มทำการสรุปบทวิเคราะห̂ลงบน Flip Chart 

10 นาที 
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ข้ันตอน ระยะเวลา 

5) แต$ละกลุ$มนำเสนอบทวิเคราะห̂ของกลุ$มตนและร$วมแลกเปล่ียนกับกลุ$มอ่ืน (กลุ$มละ 
5 นาที)  

20 นาที 

6) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความเขEาใจในสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ที่มีเป\าหมายหลักในการสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่จดทะเบียน และกลุ$มกิจการเพ่ือสังคมที่ทำการจดแจEงกับสำนักงานส$งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
นอกจากนี้ยังประเมินความเขEาใจจากมุมมองของภาคส$วนต$าง ๆ ในสังคมอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการ
เช่ือมโยงตนเองเขEากับพ.ร.บ. ฯ ฉบับน้ีของผูEเรียน 
 

การสรุปกิจกรรม:  

 การมีกฎหมาย เช$น พ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมนั้น ไม$ใช$เปNนไปเพียงเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของผูEประกอบการเพื่อสังคมเท$านั้น แต$ยังมีประโยชน^ดEานอ่ืน ๆ ต$อภาคส$วนต$าง ๆ ของสังคม 
ดังนั้น เพื่อใหEสังคมไดEรับประโยชน^อย$างสูงสุดตามสาระสำคัญของพ.ร.บ. ทุกภาคส$วนจึงควรจะตEองมีความ
เขEาใจในเนื้อหาของกฎหมาย และสามารถมองเห็นช$องทางในการเขEามามีส$วนร$วมในการดำเนินงานเพ่ือ
ส$งเสริม สนับสนุนผูEประกอบการเพ่ือสังคมไดE พรEอมกันกับไดEรับประโยชน̂ของตนอย$างยุติธรรมดEวย  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 

 
ง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว  
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สัปดาหOท่ี 5: กระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 กระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
2) สามารถนำเสนองานท่ีมีการบูรณาการความรูEจากสหสาขาวิชาการ 
3) มีความคิดวิเคราะห̂อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค̂ สามารถบูรณาการความรูE

จากสาขาวิชาชีพ ท่ีศึกษาและประสบการณ̂เพ่ือใชEในการบริหารจัดการธุรกิจและแกEปYญหาทาง
สังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

4) มีความคิดริเร่ิม สรEางสรรค̂ สามารถใหEความช$วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกEไข
ปYญหาในสถานการณ̂ต$าง ๆ ท้ังในบทบาทของผูEนำ หรือในบทบาทของผูEร$วมทีมงาน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ท่ีมาและหลักการของ
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design 
Thinking) 

20 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

กรณีศึกษาตัวอย$าง
โครงการท่ีประสบ
ความสำเร็จจากการใชE
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

40 การใหEกรณีศึกษา ทดสอบย$อย 
(quiz)/ การ
สะทEอนคิด 
(Reflection) 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 

ท่ีมาและหลักการของ
กระบวนการสุนทรีย

20 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 
จำนวนนาที

ท่ีใชPสอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและการ

ประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

สาธกศาสตร̂ 
(Appreciative Inquiry) 
กรณีศึกษาตัวอย$าง
โครงการท่ีประสบ
ความสำเร็จจากการใชE
กระบวนการสุนทรีย
สาธกศาสตร̂ 

40 การใหEกรณีศึกษา ทดสอบย$อย 
(quiz) 

 

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งประกอบไป
ดEวย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และกระบวนการสุนทรียสาธกศาสตร^ (Appreciative 
Inquiry) เนื้อหาในบทนี้จะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงวิธีการใชEงานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการ
สุนทรียสาธกศาสตร̂ เพ่ือการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นมีจุดเนEนคือการออกแบบที่มีมนุษย^เปNนศูนย^กลาง ส$งเสริมการทำงาน
บนพื้นฐานของความเขEาอกเขEาใจมากกว$าความสงสาร มีระเบียบแบบแผน เครื่องมือ และขั้นตอนอย$างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย$างย่ิงวิธีการรวบรวมขEอมูลเชิงลึก (Insight) จากกลุ$มเป\าหมายเพ่ือเปNนตEนทุนในการพัฒนา 

กระบวนการค ิด เช ิ งออกแบบ (Design Thinking) เป Nน โม เดลท ี ่ ค ิ ดค Eน  Tim Brown และ  
Barry Katz จากองค̂กร IDEO บริษัทที่ปรึกษาดEานการขับเคลื่อนนวัตกรรม ภายหลังถูกนำไปใชEในหลากหลาย
วงการและเปNนที่นิยมแพร$หลายในทั่วโลก ในฐานะโมเดลที่ช$วยพัฒนาใหEเกิดการแกEไขปYญหาเชิงนวัตกรรม 
กระบวนการคิดเช ิงออกแบบได Eร ับการพัฒนาสนับสนุนให Eนำไปใช EในการแกEไขป Yญหาทางส ังคม  
โ ด ย  จ ั ดท ำ เ ป N น  “Human-Centered Design (HCD) toolkit” ซ ึ ่ ง ไ ด E ร ั บ ก า รสน ั บ สน ุ นท ุ น จ าก  



 85 

Bill และ Melinda Gates Foundation ซึ่งเปNนชุดความรูEที่นำเอาหลักในการออกแบบเพื่อตอบสนองผูEใชEงาน
ท่ัวไป มาสู$การออกแบบเพ่ือแกEไขปYญหาสังคมมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป แผนภาพความคิดของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย Tim Brown และ Barry Katz 
ท่ีมา: California College of the Arts (2019) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปNนกระบวนการคิดที่ใชEการทำความเขEาใจใน
ปYญหาต$าง ๆ อย$างลึกซึ้ง โดยเอาผูEใชEเปNนศูนย^กลางและนำเอาความคิดสรEางสรรค^และมุมมองที่หลากหลายมา
สรEางแนวทางการแกEไขอย$างยั่งยืน และนำเอาแนวทางที่เกิดขึ้นทางความคิดมาทดสอบและพัฒนา เพื่อใหEไดE
แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย^กับผูEใชEและสถานการณ̂นั้น ๆ โดยมีขั้นตอนหลักทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนหลัก โดย
แต$ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังต$อไปน้ี 

1) การทำความเขEาใจชุมชนอย$างลึกซึ้ง (Empathize) หรือการทำความเขEาใจ (Understanding) 
เพื่อศึกษาหาที่มาที่ไปของปYญหา (Insight) ภายในชุมชนโดยเปNนข้ันตอนที่เป–ดกวEางในการรับฟYง
ส่ิงต$าง ๆ เพ่ือนำมาเปNนขEอมูลในข้ันตอนต$อไป 

2) การระบุประเด็นปYญหา (Define) เปNนขั้นตอนที่ต$อเนื่องจากการทำความเขEาใจอย$างลึกซึ้ง คือ 
เมื่อเราทราบที่มาที่ไปของปYญหาเปNนที่เรียบรEอย เราตEองกำหนดโจทย^ก$อนเพื่อกำหนดกรอบใน
การแกEไขปYญหา โดยมีเครื่องมือที่สามารถนำมาใชEในการระบุประเด็นปYญหาไดEเปNนอย$างดีคือ
เครื่องมือตEนไมEเจEาปYญหา (Problem Tree) ซึ่งไดEอธิบายไปในคู$มือฉบับนี้ขEางตEน หลังจากการใชE
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เครื่องมือตEนไมEเจEาปYญหา ขั้นตอนต$อไปคือการตั้งคำถาม “เราจะ … ไดEอย$างไร” (“How might 
we …?”) หลังจากที่ไดEขEอมูลในขั้นตอนการทำความเขEาใจเชิงลึกแลEว ขั้นตอนต$อมาเปNนการนำ
ขEอมูลที่ไดEมาวิเคราะห^และสังเคราะห^เพื่อใหEไดEเปNนประเด็นปYญหาที่ตอบโจทย^ความตEองการของ
กลุ$มผูEใชEอย$างแทEจริง หรือท่ีเรียกว$าคำถามที่ถูกตEอง (the right question) ซึ่งในข้ันตอนนี้เปNน
การขมวด และรวบรวมความคิด โดยมีโครงการคำถามเริ่มจากการถามสมาชิกในคณะทำงานว$า 
“เราจะ … ไดEอย$างไร” หรือ “How might we …?” โดยเครื่องมือนี้จะช$วยจัดระบบความคิด
ก$อนเริ่มระดมสมองในขั้นตอนต$อไป คำถาม How might we …? ที่ดีนั ้นจะตEองไม$มีลักษณะ
คำถามที่แคบเกินไป หรือกวEางเกินไป หากลักษณะคำถามแคบเกินไป จะเปNนการจำกัดความคิด
และไอเดียระหว$างการระดมสมอง แต$หากลักษณะคำถามกวEางเกินไปจะทำใหEกิจกรรมการระดม
สมองมีความยากและไม$มีทิศทาง 

3) การร$วมระดมความคิดอย$างสรEางสรรค^ (Ideate) เปNนการเป–ดความคิดใหEออกจากกรอบความคิด
เดิม ๆ โดยเครื่องมือ เช$น Post-It War โดยมีหลักการเพิ่มเติมคือหลักการ 10X (เท็นเอกซ̂) 
เพื่อใหEเกิดการระดมสมองไดEแนวทางการแกEไขปYญหาท่ีหลากหลายและการมองเห็นความเปNนไป
ไดEจากการกรองความคิดเหล$านั้นมาสู$แนวทางการแกEไขปYญหาที่เกิดขึ้นไดEจริงและสอดคลEองกับ
ศักยภาพของชุมชน  
3.1) การคิดแบบ 10 เท$า (10X Ideas) 

การคิดแบบ 10 เท$า คือ ว ิธ ีการคิดหรือรูปแบบการคิดของบริษัท Google 
กระบวนการคิดดังกล$าวคือการที่คิดว$าจะสามารถพัฒนาสิ่งที่กำลังทำใหEเปNน 10 เท$าไดE
อย$างไร การกระทำดังกล$าวจะกระตุ EนใหEคนในทีมคิดทุกอย$างในรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Change) ไม$ใช$รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
(Evolutionary Change) 

ตัวอย$างการคิดแบบ 10x คือ หากตEองการพัฒนาอีเมล^และคิดในรูปแบบดั้งเดิมท่ี
ไม$ใช$ 10x จะเกิดแนวคิดว$าควรทำใหEอีเมล^ทำงานเร็วขึ้นหรือควรพัฒนาประสิทธิภาพของ
อีเมล̂ ในกรณีน้ีคือมองปYญหาท่ีประสิทธิภาพและการทำงานของอีเมล̂ แต$ถEาคิดในรูปแบบ
ของ 10x จะมองปYญหาไปในอีกทิศทางหนึ่ง เช$น คิดถึงในอนาคตว$าจะไม$มีการใชEอีเมล^ใน
อีก 20 ป2 ขEางหนEา ซึ่งเปNนสถานการณ^ที่เกิดขึ้นกับเครื่องแฟกซ^เอกสาร กล$าวคือระบบ
อีเมล^อาจจะหายไปในอนาคตอันใกลE หลักฐานที่เห็นไดEอย$างชัดเจนเลย คือ เด็กในสมัยน้ี
ไดEใชEส่ืออื่น ๆ (Social Media) แทนที่จะใชEอีเมล̂ในการส$งขEอมูล ดังนั้นดEวยเหตุผลเหล$าน้ี
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และเหตุผลที่ว$า 10x คือสิ่งที่ Google กำลังทำ เราจะตระหนักไดEว$า Google กำลังทำ
อะไรบางอย$างเพ่ือกำจัดระบบอีเมล̂ (Gmail) เพ่ือท่ีจะสรEางส่ิงใหม$ท่ีดีกว$าเดิม  

ผลลัพธ^ของการคิดแบบ 10x คือผูEประกอบการสามารถเขEาถึงอิสระและความสำเร็จ
ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดEตลอดเวลาโดยเทคโนโลยี นอกจากนี้กระบวนการคิด
ดังกล$าวสามารถทำใหEบริษัทเติบโตไดEอย$างต$อเนื่อง สามารถทำใหEกล$าวขEามอุปสรรคและ
ขEอจำกัดท่ีมี 

3.2) สงคราม Post-it (Post-It War) 
สงคราม Post-It เปNนการทำกิจกรรมระดมสมอง หลักจากที่ไดEประเด็นปYญหาจาก

กิจกรรม How might we …? แลEว โดยในขั้นตอนนี้มุ$งเนEนใหEทีมนวัตกรไดEใชEความคิด
สรEางสรรค̂ โดยมีหลักในการพิจารณา ดังน้ี 
3.2.1) ไอเดียดังกล$าวสอดคลEองกับสิ่งที่คนตEองการหรือไม$ และมีความตEองการจริง ๆ 

หรือไม$ 
3.2.2) ไอเดียดังกล$าวสอดคลEองกับจุดประสงค̂ท่ีต้ังไวEหรือไม$ 
3.2.3) ไอเดียดังกล$าวสอดคลEองกับขEอกำหนดที่มีอยู$ในการกำหนดปYญหา (Problem 

Statement) หรือไม$ 
3.2.4) ไอเดียดังกล$าวตอบคำถามท่ีต้ังไวEใน “How might we…?” ไดEอย$างดีหรือไม$ 
3.2.5) ไอเดียดังกล$าวน้ันแตกต$างจากส่ิงท่ีมีอยู$แลEว และเพ่ิมคุณค$าอะไรเพ่ิมเติมหรือไม$ 
3.2.6) มีงบเพียงพอท่ีจะนำไอเดียดังกล$าวไปปฏิบัติจริงหรือไม$ 
3.2.7) เทคโนโลยีน้ันเพียงพอท่ีจะทำใหEไอเดียดังกล$าวเกิดข้ึนจริงหรือไม$ 
3.2.8) มีทรัพยากรท่ีจะทำใหEไอเดียน้ันเปNนจริงหรือไม$ 
3.2.9) สามารถไดEรับการอนุมัติจากผูEตัดสินใจใหEดำเนินการหรือไม$ 

4) ตัวอย$างการสรEางตัวตEนแบบ (Prototype) เปNนขั ้นตอนที ่นำความคิดที ่เปNนไปไดEจริงและ
สอดคลEองกับศักยภาพมาสรEางใหEเกิดความเปNนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหEเกิดขEอคิดเห็นต$อตEนแบบ
และนำไปพัฒนาจนสามารถม่ันใจในการนำไปใช$จริงไดE โดยวิธีการต$าง ๆ เช$น Role Play, User 
Experienced เปNนตEน 

5) การทดสอบ (Test) จากตัวตEนแบบที่ไดEรับการพัฒนาจนเกิดความมั่นใจที่จะนำไปทดลองการใชE
งานจริง ๆ เพ่ือใหEเกิดคุณค$าและประโยชน̂ต$อกลุ$มเป\าหมายมากท่ีสุด 
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รูป 5 ข้ันตอนทำงานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
ท่ีมา: maqe (2020) 

กระบวนการสุนทรียสาธกศาสตรO (Appreciative Inquiry) 

สุนทรียสาธก หรือ Appreciative Inquiry หรือนิยมเรียกโดยย$อว$า AI ในภาษาอังกฤษ Appreciative 
Inquiry เกิดจาก Appreciative หมายถึง การชื่นชมในความดีงาม Inquiry หมายถึง การแสวงหา ดังนั้นแลEว 
Appreciative Inquiry จึงหมายถึงการแสวงหาความน$าชื่นชมในสิ่งดีงาม ส$วนในภาษาไทยใชEคำว$า "สุนทรีย
สาธก" มาจากคำว$า สุนทรีย^ หมายถึง ความสุนทรหรือความดีงาม และสาธก หมายถึง การยกตัวอย$างใหE
เห็นชัด 

สุนทรียสาธก คือ เปNนกระบวนการในการคEนหาศักยภาพที่มีอยู$ผ$านการตั้งคำถามเชิงบวกอย$างเปNน
ระบบ และนำศักยภาพมาใชEในการพัฒนาเชิงสรEางสรรค^ เช$น การสรEางวิสัยทัศน^หรือการมองภาพอนาคต
ร$วมกัน จากนั้นจะนำไปสู$แนวทางปฏิบัติร$วมกันเพื่อไปสู$เป\าหมาย แนวทางสุนทรียสาธกเหมาะสำหรับการ
สรEางทางเลือกเชิงสรEางสรรค^ วิธีการใหม$ที่จะยกระดับการแกEปYญหา และการจัดการความรูE  สุทรียสาธกมี
หลักการที่อยู$บนความเชื่อว$า มนุษย^สามารถเปNนผูEกำหนดชะตากรรมของตนเอง โดยอาศัยการเติบโตจาก
ประสบการณ̂ในอดีต บนพ้ืนฐานของการคิดบวก อารมรณ̂เชิงบวก และการเปล่ียนแปลงจากการต้ังคำถาม 
กระบวนการในการทำสุนทรียสาธกประกอบไปดEวย 4 ข้ันตอน ไดEแก$ 

1) Discovery หรือการคEนหาประสบการณ^ที่ดีที่สุด เรื่องราวที่ดี แง$มุมที่ดีจากการปฏิสัมพันธ^กับ
ผูEอื่น หรือการทำงานร$วมกัน เช$น ที่ผ$านมา คณะทำงานทำอะไรสำเร็จมาแลEวบEาง ผลงานใดท่ี
ประทับใจ แลEวปYจจัยอะไรที่ทำใหEประเด็นนั้นสำเร็จไดE ใชEระยะเวลาเท$าไร เกิดผลลัพธ̂อะไร
หลังจากความสำเร็จบEาง เพื่อนำความสำเร็จนี้ไปทำซ้ำ ต$อยอดใหEเกิดความสำเร็จในประเด็นอื่นๆ
ไดEอีกคร้ัง 
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2) Dream ใหEผูEเขEาร$วมร$วมกันตั้งความหวัง ความฝYน ที่อยากใหEเกิดขึ้น อยากใหEเปNนจริงในชุมชน 
โดยกEาวขEามขอบเขตท่ีเคยมีอยู$ เช$น ในประเด็นการแยกขยะ อยากใหEคณะทำงานและชาวบEานต้ัง
ความฝYนใหEเห็นภาพร$วมกันว$า ชุมชนของเราในอีก5ป2 จะเปNนชุมชนที่ไรEขยะ หรือสามารถรีไซค̂
เคิลขยะพลาสติกไดE100%  

3) Design เปNนการออกแบบขั ้นตอนหรือกระบวนการทำงานใหEเปNนไปตามความฝYนที ่ เรา
ตั้งเป\าหมายร$วมกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช$น คณะทำงานควรมีหน$วยงานใดบEาง ตEอง
อาศัยความเชี่ยวชาญจากภาคส$วนใดบEาง ควรดึงทรัพยากรส$วนใดมาใชEบEาง ควรมีขั้นตอนในการ
ทำงาน การแบ$งหนEาท่ีกันอย$างไรบEาง เปNนตEน  

4) Destiny หรือการทำใหEเปNนจริง เปNนการหารือร$วมกันว$าจะทำอย$างไรใหEเป\าหมายนี้สำเร็จตามท่ี
เราฝYน ผ$านการหารือร$วมกัน บนพื้นฐานของการทำขEอตกลงกับภาคีต$างๆ หาจุดเชื่อมโยงร$วมกัน 
ว$าหน$วยงานใดหรือภาคส$วนใดสามารถช$วยรับผิดชอบหรือมีบทบาทในการส$งเสริมเรื่องใดไดEบEาง 
ใน 3 ประเด็นหลัก บุคคล ระยะเวลา และงบประมาณ  

สุนทรียสาธกเปNนเครื่องมือที่จะช$วยใหEเกิดการกระตุEนถึงการตระหนักในศักยภาพในระดับบุคคล และ
ทำใหEทราบถึงศักยภาพในระดับกลุ$ม จนไปถึงภาพความหวัง ความฝYน หรือวิสัยทัศน^ต$อประเด็นที่กลุ$มร$วม
คEนหา พรEอมท้ังระบุแนวทางเบ้ืองตEนในการไปถึงเป\าหมายน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูป 4 ข้ันตอนของกระบวนการในการทำสุนทรียสาธก 
ท่ีมา: researchgate (2017) 

โครงการท่ีประสบความสำเร็จจากการใชPกระบวนการคิดเชิงระบบ 

1) Airbnb 
Airbnb คือ ระบบการจองหEองพักในประเทศต$างๆ ผ$านโลกออนไลน^ โดยผูEที่ตEองการจอง

หEองพัก สามารถติดต$อกับผูEใหEบริการท่ีพักผ$านระบบอินเทอร̂เน็ตไดEโดยตรง ยกตัวอย$างเช$น หาก
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มีหEองคอนโดว$าง ซึ่งไม$ไดEถูกใชEในการอยู$อาศัย มีใครเช$าอาศัยในระยะยาว เจEาของคอนโด
สามารถสมัครเพื่อเปNนโฮสใน Airbnb ไดE เมื่อมีผูEที่ตEองการเดินทางมาท$องเที่ยวหรือทำกิจกรรม
อื่น ๆ ในเมืองที่เปNนที่ตั้งของคอนโดนั้น และผูEจองหEองพักไม$ตEองการพักในโรงแรม ผูEจองหEองพัก
สามารถเขEามาดูขEอมูลในเว็บไซต^ รวมทั้งแอปพลิเคชันของ Airbnb ไดE รวมถึงสามารถติดต$อพุด
คุยกับเจEาของหEองไดEโดยตรง เพ่ือกำหนดวันท่ีจะเขEามาพักไดEดEวยตัวเอง (The Gen C, n.d.) 

Airbnb ไดEมีการใชEงานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยเฉพาะอย$างย่ิง
ในกระบวนการทำตัวตEนแบบ Airbnb ไดEสรEางวัฒนธรรมในการทดลองและลEมเหลวซ้ำ ๆ เพ่ือ
พัฒนาแอปพลิเคชันอย$างกEาวกระโดด นับไดEว$ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเปลี่ยนใหE Airbnb 
จากการเริ่มตEนที่ลEมเหลวกลายเปNนธุรกิจพันลEานดอลลาร^ หรือยูนิคอร^น (Voltage Control, 
2022) 

2) Uber Eats 
Uber Eats เปNนแอปพลิเคชันที ่พัฒนาขึ ้นจากการเปNนแอปพลิเคชันเพื ่อการเดินทาง

สาธารณะจนกลายเปNนมีการบริการส$งอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปYจจุบัน Uber Eats 
สามารถใหEบริการในรูปแบบการโทรศัพท^แทนการโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อใหEสามารถใหEบริการ
ผูEสูงอายุในพื้นที่ที่ไม$สามารถเขEาถึงเทคโนโลยีหรือการโหลดแอปพลิเคชันไดE หากนึกถึงกรณี
ขEางเคียงท่ีใกลEกันคือตัวอย$างของ Grab Food ในประเทศไทย 

อดีตนักออกแบบในทีม UberEATS ไดEอธิบายถึงวิธีที่พวกเขาเขEาถึงบริการจัดส$งอาหารดEวย
การพัฒนาจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ประเด็นสำคัญในการใชEงานกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบคือกระบวนการทำความเขEาใจกลุ$มเป\าหมาย เพื่อใหEเขEาใจถึงตลาดที่แตกต$างกันทั้งหมด
ของแอปพลิเคชันและวิธีการท่ีผลิตภัณฑ̂ของแอปพลิเคชันจะสามารถเขEากับสภาพพ้ืนท่ีของแต$ละ
เมืองไดE Uber Eats มักจะลงศึกษาเพื่อทำความเขEาใจกลุ$มเป\าหมายในสถานที่ที่ลูกคEาของแอป
พลิเคชันอาศัยหรือทำงานอยู$ ผู Eพัฒนาเผยว$า “การนั่งอยู$ในสำนักงานท่ีซานฟรานซิสโกหรือ
นิวยอร^กไม$สามารถทำใหEผู EพัฒนาเขEาใจถึงประสบการณ̂ผูEใชEงานไดEอย$างแทEจริง” (Voltage 
Control, 2022) 
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(ตัวอย5าง)  

แนวทางการประเมินผลผ5านการทดสอบย5อย (quiz) 

 แนวทางการทดสอบย$อยหรือเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อเนื้อหาการ
เรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 5 เรื่องกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อบรรยาย
แลEวเสร็จไม$มีกิจกรรมแต$เปNนการถามคำถามเพื่อนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ผูEเรียนมี
องค̂ความรูEต$อกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคมมากนEอยเพียงใด อย$างไรก็ตามแนว
ทางการประเมินผลผ$านการทดสอบย$อยเปNนเพียงตัวอย$าง ผูEสอนสามารถปรับใชEไดEตามดุลยพินิจที่เหมาะสม
กับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อใหEผูEสอนสามารถประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อ
เน้ือหาของผูEเรียนไดEอีกหน่ึงรูปแบบคือ แบบสะทEอนคิด ซ่ึงจะกล$าวต$อไป โดยแนวทางการถามคำถามมีดังน้ี 

คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
1)  กระบวนการค ิด เช ิ งออกแบบ 

(Design Thinking) คืออะไร และ
ประกอบไปด้วยขั ้นตอนอะไรบ้าง 
จงอภิปรายอย่างละเอียด 

1 คําถามเพ่ือเน้นความเข้าใจหรือทบทวนเน้ือหาทฤษฎีจาก

กระบวนการค ิดเช ิ งออกแบบ  โดยค ําตอบควรมี
องค์ประกอบดังนี ้ กระบวนการคิดที ่ใช้การทําความ
เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ ้ง โดยเอาผู ้ใช้เป็น
ศูนย์กลางและนําเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองท่ี

หลากหลายมาสร้างแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืน และ
นําเอาแนวทางที ่เกิดขึ ้นทางความคิดมาทดสอบและ

พัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ผู้ใช้และสถานการณ์นั้น ๆ โดยมีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน
หลัก คือ 1) การทําความเข ้าใจช ุมชนอย่างล ึกซ้ึง 
(Empathize) หรือการทําความเข้าใจ (Understanding) 
เพื่อศึกษาหาที่มาที่ไปของปัญหา (Insight) ภายในชุมชน
โดยเป็นขั้นตอนที่เปิดกว้างในการรับฟังสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
นํามาเป็นข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 2) การระบุประเด็น
ปัญหา (Define) คือ เมื่อเราทราบที่มาที่ไปของปัญหา
เป็นที่เรียบร้อย เราต้องกําหนดโจทย์ก่อนเพื่อกําหนด
กรอบในการแก้ไขปัญหา 3) การร่วมระดมความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Ideate) เป็นการเปิดความคิดให้ออกจาก
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คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
กรอบความคิดเดิม ๆ เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่หลากหลายและการมองเห็นความเป็นไปได้จากการ

กรองความคิดเหล่านั้นมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ ้นได้จริงและสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  
4) ตัวอย่างการสร ้างต ัวต ้นแบบ (Prototype) เป็น
ขั้นตอนที่นําความคิดที่เป็นไปได้จริงและสอดคล้องกับ

ศักยภาพมาสร้างให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้
เกิดข้อคิดเห็นต่อต้นแบบและนําไปพัฒนาจนสามารถ

มั่นใจในการนําไปใช่จริงได้ และ 5) การทดสอบ (Test) 
จากตัวต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจนเกิดความมั่นใจที่จะ

นําไปทดลองการใช้งานจริง ๆ เพื ่อให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

2) กระบวนการสุนทรียสาธกศาสตร์ 
(Appreciative Inquiry) คืออะไร 
และประกอบไปด ้วยข ั ้นตอน

อะไรบ ้ า ง  จงอภ ิปรายอย ่ า ง
ละเอียด 

1 คําถามเพ่ือเน้นความเข้าใจหรือทบทวนเน้ือหาทฤษฎีจาก

กระบวนการสุนทรียสาธกศาสตร์ โดยคําตอบควรมี
องค์ประกอบดังนี้ กระบวนการในการค้นหาศักยภาพท่ีมี
อยู่ผ่านการตั้งคําถามเชิงบวกอย่างเป็นระบบ และนํา
ศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ สุทรียสาธกมี
หลักการที ่อยู ่บนความเชื ่อว่า มนุษย์สามารถเป็นผู้
กําหนดชะตากรรมของตนเอง โดยอาศัยการเติบโตจาก
ประสบการณ์ในอด ีต บนพื ้นฐานของการค ิดบวก 
อารมรณ์เชิงบวก และการเปลี ่ยนแปลงจากการต้ัง
คําถามกระบวนการในการทําสุนทรียสาธกประกอบไป

ด้วย 4 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) Discovery หรือการค้นหา
ประสบการณ์ที่ดีที ่สุด เรื ่องราวที่ดี แง่มุมที่ดีจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือการทํางานร่วมกัน 2) Dream 
ให้ผู ้เข้าร่วมร่วมกันตั้งความหวัง ความฝัน ที่อยากให้
เกิดขึ้น อยากให้เป็นจริงในชุมชน โดยก้าวข้ามขอบเขตท่ี
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คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
เคยมีอยู่ 3) Design เป ็นการออกแบบขั ้นตอนหรือ
กระบวนการท ํางานให ้ เป ็นไปตามความฝ ันท ี ่ เรา

ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ  
4) Destiny หรือการทําให้เป็นจริง เป็นการหารือร่วมกัน
ว่าจะทําอย่างไรให้เป้าหมายนี้สําเร็จตามที่เราฝัน ผ่าน
การหารือร่วมกัน บนพื้นฐานของการทําข้อตกลงกับภาคี
ต่าง ๆ 

*เมื่อคำนวณคะแนนแลEวเสร็จควรในสัปดาห̂น้ีผูEเรียนควรไดEคะแนนการทดสอบย$อยประจำสัปดาห̂ที่ 5 จำนวน 
2 คะแนน 
 

(ตัวอย5าง) 

แนวทางการประเมินผลผ5านแบบสะทPอนคิด (Reflection) 

 แนวทางการประเมินผลผูEเรียนผ$านแบบสะทEอนคิดมีขึ้นเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจ
ต$อเนื้อหาการเรียนการสอนประจำสัปดาห̂ท่ี 5 เรื่องกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม 
ซึ่งเปNนอีกหนึ่งทางเลือกใหEผูEสอนที่นอกเหนือไปจากการทดสอบย$อย โดยเมื่อบรรยายแลEวเสร็จควรจัดการ
ประเมินผลผ$านแบบสะทEอนคิดเพื่อนำไปประเมินผลว$าภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนว$า ผูEเรียนมีองค^ความรูE
มากนEอยเพียงใด อย$างไรก็ตามแนวทางการประเมินผลผ$านการทดสอบย$อยเปNนเพียงตัวอย$าง ผูEสอนสามารถ
ปรับใชEไดEตามดุลยพินิจที่เหมาะสมกับผูEเรียนดEวยตนเอง โดยวัตถุประสงค^ของแบบสะทEอนคิดมุ$งหวังจะช$วยใหE
ผูEเรียนไดEเกิดนำความรูEทางทฤษฎีที่ไดEเรียนมาสู$แนวทางการปฏิบัติไดE ขั้นตอนของแบบสะทEอนคิดเริ่มจากใหE
ผูEเรียนแบ$งกลุ$มกันหรือเปNนรายบุคคลตามดุลยพินิจของผูEสอนและกำหนดโจทย̂เพ่ือการฝoกปฏิบัติ ดังน้ี 

โจทยOเพ่ือการปฏิบัติในแบบสะทPอนคิด แนวทางการประเมินผลผูPเรียน 

ใหEฝoกปฏิบัติผ$านโจทย^ที่เกี่ยวขEองกับกระบวนการคิด
เชิงระบบเพื่อการออกแบบ โดยโจทย̂คือ “ออกแบบ

ชีวิตของผู Pเรียน” โดยผู EเรียนตEองออกแบบชีวิต
ตนเองผ$านการใชEกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการ
ออกแบบครบทุกข้ันตอนเพ่ือเปNนการฝoกปฏิบัติ 
 

ผู ้สอนควรพิจารณาการประเมินผลผู ้ เร ียนผ่าน

คําตอบจากการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ โจทย์เพื่อฝึกปฏิบัติ
ผ ู ้ เร ียนโดยให้ออกแบบชีว ิตผู ้ เร ียน โดยผู ้สอน
สามารถประเมินผลได้ผ่านการออกแบบชีวิตของ

ผู้เรียนว่ามีที่ครบ 5 ข้ันตอนที่ได้บรรยายไปหรือไม่ 
ในสัปดาห^น้ีผูEเรียนตEองไดEคะแนนประเมินผลเปNน
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โจทยOเพ่ือการปฏิบัติในแบบสะทPอนคิด แนวทางการประเมินผลผูPเรียน 

จำนวน 2 คะแนน ผูEสอนสามารถพิจารณาว$าผูEเรียน
ออกแบบชีวิตของตนไดEครบขั้นตอนการคิดเชิงระบบ
เพื ่อการออกแบบ อย$างไรก็ตามใหEผู EสอนเปNนผูE
พิจารณาแนวทางการใหEคะแนนเพื่อใหEสะดวกต$อ
ผูEสอนมากท่ีสุด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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สัปดาห'ท่ี 6: 

เคร่ืองมือการวิเคราะห'ความซับซ;อนของปKญหาสังคม 

และการสร;างการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

สำหรับผู;ประกอบการเพ่ือสังคม 
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สัปดาหOท่ี 6: เคร่ืองมือการวิเคราะหOความซับซPอนของปrญหาสังคม 

และการสรPางการเปล่ียนแปลงทางสังคมสำหรับผูPประกอบการเพ่ือสังคม 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 เคร่ืองมือการวิเคราะห̂ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคม
สำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคม 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถอธิบายในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการเพ่ือสังคม 
2) สามารถนำเสนองานท่ีมีการบูรณาการความรูEจากสหสาขาวิชาการ 
3) มีความคิดวิเคราะห̂อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค̂ สามารถบูรณา

การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ท่ีศึกษาและประสบการณ̂เพ่ือใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

4) สามารถส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

5) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี สามารถทำงานร$วมกับผูEอ่ืน  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ
วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ความซับซEอนของ
ปYญหาสังคมและการ
สรEางการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมสำหรับ
ผูEประกอบการเพ่ือ
สังคม 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การวิเคราะห̂ตEนไมE
ปYญหา (Problem 
tree analysis) 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

การวิเคราะห̂ความ
ตEองการ (Empathy 
mapping) 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

การวิเคราะห̂การ
เดินทางของกลุ$มผูE
ไดEรับประโยชน̂หลัก 
(Beneficiary journey 
mapping) 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

กิจกรรมกลุ$ม 80 การอภิปราย
กลุ$ม “ตEนไมEเจEา
ปYญหา” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart 

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงเครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผูEประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งประกอบไปดEวย การวิเคราะห^ตEนไมE
ปYญหา (Problem tree analysis) การวิเคราะห^ความตEองการ (Empathy mapping) และการ
วิเคราะห^การเดินทางของกลุ$มผูEไดEรับประโยชน^หลัก (Beneficiary journey mapping) เน้ือหาในบท
น้ีจะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงวิธีการใชEงานเคร่ืองมือดังกล$าวเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 
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การวิเคราะหOตPนไมPปrญหา (Problem tree analysis)  

ตEนไมEเจEาปYญหา คือ เครื่องมือที่จะช$วยกรอบใหEเห็นความเชื่อมโยงของปYญหาต$าง ๆ โดยจะ
แสดงใหEตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบจากปYญหานั้น ทำโดยการวาดแผนภาพสาเหตุของปYญหา 
ปYญหาและผลลัพธ̂ของปYญหาในรูปแบบตEนไมE กล$าวคือ จะระบุสาเหตุ (Root cause) ไวEขEางล$างสุดซ่ึง
ก็คือรากของตEนไมE ในขณะท่ีตรงกลางของตEนไมEจะระบุถึงปYญหาหลัก (Core problem) และดEาน
บนสุดของตEนไมEจะระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากปYญหา (Effect) โดยทั่วไปแลEว ปYจจัยหลักของการ
วิเคราะห^ตEนไมEเจEาปYญหา คือ การพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูEร$วมทีมเพื่อที ่จะ
ตระหนักถึงขEอมูลต$าง ๆ ท่ีไดEมาจากการลงพ้ืนที่ ซึ่งประกอบดEวย ปYญหาหลัก สาเหตุของปYญหา และ
ผลกระทบของปYญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว$างสมาชิกจะทำใหEแต$ละคนตระหนักถึงความ
คิดเห็นของผูEร$วมทีมต$อปYญหา สาเหตุของปYญหาและผลกระทบของปYญหา นอกจากนี้ การใหEโอกาส
กับสมาชิกใหEมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นจะทำใหEผูEร$วมทีมรูEสึกเปNนส$วนหนึ่งของทีม โดย
ผลลัพธ^ของเครื่องมือ คือ จะไดEผลสรุปของปYญหาที่ตEองการแกEไขร$วมกันของผูEร$วมทีม ซึ่งปYญหา
ดังกล$าวจะเปNนปYญหาที่ทุกคนเห็นพEองตEองกันว$าเปNนปYญหาที่ควรดำเนินการแกEไข โดยขั้นตอนการใชE
งานเคร่ืองมือมีดังต$อไปน้ี 

1) สัมภาษณ^ผู EประสบปYญหา เนื ่องจากปYญหาของกลุ$มเป\าหมายแต$ละกลุ$มจะมีความ
แตกต$างกันออกไปตามบริบทของท่ีอยู$อาศัยและสภาพแวดลEอมท่ีต$างกัน ดังนั้นการ
สัมภาษณ^เพื่อใหEไดEปYญหาที่แทEจริงของกลุ$มเป\าหมายนั้นอาจจะตEองใชEเวลาในการพูดคุย
เพื ่อใหEไดEขEอสรุป การใชEตEนไมEเจEาปYญหาจะทำใหEทุกคนเห็นภาพเหมือนกัน ทุกคน
สามารถเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนความคิดคนอื่น ๆ ไดE ในขณะเดียวกันการเขียน
และแปะลงบนตEนไมEเจEาปYญหาน้ันจะทำไม$ใหEหลุดประเด็น 

2) ใหEผูEใชEงานเครื่องมือสัมภาษณ^ถึงปYญหาของกลุ$มเป\าหมาย โดยเริ่มจาก แกนกลางของ
ปYญหา โดยขณะเร่ิมดำเนินการอาจพบปYญหามากกว$าหน่ึงปYญหาก็ไดE 

3) ระบุแกนกลางของปYญหา เมื่อไดEแกนกลางของปYญหาแลEวใหEระบุสาเหตุของปYญหาและ
ผลกระทบจากปYญหา ซ่ึงบางปYญหาสามารถมาจากสาเหตุเดียวกันไดE 

4) จากน้ันใหEวิเคราะห̂ร$วมกันว$าปYญหาท่ีแทEจริงคือปYญหาอะไร 
5) หลังจากสามารถระบุประเด็นปYญหาของพื้นที่ไดEแลEว ใหEลองจัดอันดับว$าปYญหาใดควร

เปNนปYญหาท่ีควรไดEรับการแกEไขท่ีสุด 
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ขEอแนะนำของการใชEงานเครื่องมือนี้คือ การระบุประเด็นปYญหาโดยใชEตEนไมEเจEาปYญหาควร
เริ่มตEนจากการช$วยกันแสดงความคิดเห็นก$อน เมื่อสมาชิกเริ่มแสดงความคิดเห็นแลEวใหEเขียนเปNนลาย
ลักษณ̂อักษรเพื่อใหEสมาชิกคนอื่น ๆ ไดEรับรูE และสามารถมีส$วนร$วมในการออกความคิดเห็นไดE รวมถึง
ในระหว$างที่ทุกคนกำลังแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นปYญหาในชุมชน วิทยากรกระบวนการ อาจจะ
ปล$อยใหEสมาชิกหรือชุมชนไดEลงความคิดเห็นกันเอง แลEววิทยากรกระบวนการทำหนEาที่สรุปประเด็น
ปYญหา ทำใหEกระชับ จัดหมวดหมู$ เพ่ือใหEเขEาใจง$ายย่ิงข้ึน 

รูป เคร่ืองมือ Problem tree analysis 
 
การวิเคราะหOความตPองการ (Empathy mapping)  

 เครื ่องมือ Empathy Mapping เปNนเครื ่องมือที ่ เหมาะกับการใชEเพื ่อทำความเขEาใจ
กลุ$มเป\าหมาย โดยมีที่มาจากหนึ่งในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปNนขั้นตอน
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สำคัญที่สุดคือ ทำความเขEาใจกลุ $มเป\าหมายอย$างลึกซึ ้ง ไม$ใช$แค$เขEาใจเพียงความตEองการของ
กลุ$มเป\าหมาย แต$เขEาใจเสมือนเปNนกลุ$มเป\าหมาย เขEาใจความรูEสึกนึกคิด ความคาดหวัง ผิดหวัง กังวล
ใจ และความตEองการท่ีลึกซ้ึงมากกว$าการบอกความตEองการ  

เครื่องมือ Empathy Mapping สามารถใชEสำรวจหรือเขEาถึง Insight ของกลุ$มเป\าหมายไดE
หลากหลายตามความตEองการของผูEใชEเครื่องมือ แมEเครื่องมือดังกล$าวจะถูกออกแบบมาเพื่อใชEในการ
สรEางนวัตกรรม หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ^ และธุรกิจ แต$สามารถนำมาปรับใชEในการทำความเขEาใจ
กลุ$มเป\าหมายเพ่ือเป\าหมายในการทำงานร$วมกันไดEเช$นกัน โดยตEองเขEาใจในแต$ละส$วนของเครื่องมือท่ี
แบ$งออกเปNน 7 ส$วน คือ Think, Feel, See, Say, Do, Hear, Pain และ Gain และนำทุกส$วนใน
เคร่ืองมือไปเก็บขEอมูลจากกลุ$มเป\าหมาย 

เครื ่องมือ Empathy Mapping สามารถใชEงานไดEโดยเมื ่อเลือกกลุ$มเป\าหมายที่ตEองการ
สำรวจขEอมูลเชิงลึกแลEวเสร็จ ใหEนำกระดาษหรืออุปกรณ̂ที่สามารถเก็บเครื่องมือ Empathy Mapping 
ซึ่งใชEในการสำรวจ โดยการใชEเครื่องมือนี้จะต$างจากการสัมภาษณ^ หรือเก็บภาพถ$าย แต$ตEองใชE
ประสาทสัมผัสท้ังหมดในการสำรวจ ไม$ใช$เพียงแค$ตั้งคำถามใหEครบตามแต$ละส$วน แต$ตาตEองสังเกต
รอบ ๆ สำรวจในสิ่งที่นอกเหนือไปจากกลุ$มเป\าหมายใหEคำตอบ แต$เขEาใจผ$านกลิ่น จังหวะ ท$าทาง 
และสีหนEาแววตา กล$าวคือ การมุ$งทำความเขEาใจกลุ$มเป\าหมายอย$างลึกซึ้ง ไม$สามารถทำไดEเพียงแค$
สัมภาษณ̂ แต$ตEองอาศัยทุกวิธีทางในการเขEาใจแบบท่ีเขาคิด  

หลังจากเขEาใจเทคนิคในการสำรวจกลุ $มเป\าหมาย วิธีการใชEเครื ่องมือ Empathy Map 
Canvas คือ การสำรวจขEอมูลตามแต$ละส$วน ไม$จำเปNนตEองเรียงต$อกัน หรือถาม 1 และไปต$อที่ 2 
เท$านั ้น แต$สามารถตั ้งคำถามใหEเหมาะสมกับช$วงเวลาการตอบคำถามของกลุ $มเป\าหมาย และ
ออกแบบคำถามเพ่ือใหEตอบโจทย̂ในแต$ละส$วนของเคร่ืองมือ มีรายละเอียดของท้ัง 7 ส$วน ดังน้ี 

1) Who are we empathizing with? คือ ใครคือกลุ$มเป\าหมายท่ีเรากำลังทำความเขEาใจ
หรือสำรวจ เขามีบทบาทหนEาที่อย$างไรในชุมชน และทำไมเราตEองสำรวจกลุ$มเป\าหมาย
คนน้ี  

2) What do they need? กลุ$มเป\าหมายมีความตEองการสิ่งใด และตEองเปNนความตEองการ
ท่ีแทEจริง  

3) What do they see? กลุ$มเป\าหมายมองเห็นอะไร และเขาชอบมองอะไรอยู$ เขEาใจผ$าน
การมองเห็นของเขา 

4) What do they say? คำพูด ประโยค ที่เขากล$าวถึงซ้ำไปซ้ำมา เปNนคำติดปากที่ช$วยใหE
เราเขEาใจความตEองการของเขาไดEอย$างลึกซ้ึง 
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5) What do they do? เขาทำอะไรบ$อยครั ้ง มีพฤติกรรมเช$นไร ท$าที ลักษณะการ
แสดงออก 

6) What do they hear? เขากล$าวถึงส่ิงท่ีเขาไดEยินคนอ่ืนพูดเช$นไร คนในชุมชน ฯลฯ  
7) What do they think and feel? สิ่งที่เขาคิดและรูEสึก โดยแบ$งออกเปNนความเจ็บปวด

และความสำเร็จ 
7.1) Pains สำรวจส่ิงท่ีเปNนปYญหาอุปสรรค หรือความเจ็บปวดของกลุ$มเป\าหมาย  
7.2) Gains สำรวจสิ ่งท ี ่ เป Nนความคาดหวัง หร ือส ิ ่งท ี ่ประสบความสำเร ็จของ

กลุ$มเป\าหมาย 
ขEอแนะนำในการใชEงานคือ การใชEเครื ่องมือ Empathy Mapping ในการทำความเขEาใจ

ชุมชน ตEองพยายามสื่อสารใหEไดEมากที่สุด ลดการจดบันทึกทันทีที่ไดEยิน หรือเห็น เพราะจะทำใหEเกิด
บรรยากาศการเกรงกลัวต$อการใหEขEอมูล แต$ใหEผูEสำรวจทำความเขEาใจเครื่องมืออย$างเขEาใจก$อนจะลง
สำรวจ และใชEการจดจำเพื่อมาจดบันทึกยEอนหลัง นอกจากน้ีการตั้งคำถามในแต$ละส$วนของเครื่องมือ 
ไม$ควรถามตรง ๆ เช$น คุณมีความเจ็บปวดกับอะไรอยู$บEาง ในชุมชนของคุณเจอปYญหาอะไร แต$เปNน
การชวยคุยเพื่อใหEกลุ$มเป\าหมายเล$าออกมาดEวยตนเอง เพื่อความสบายใจและดูไม$โจมตี หรือแบ$งแยก
ระหว$างเราและเขา 

 

รูป เคร่ืองมือ Empathy Mapping 
ท่ีมา: Dave Gray, xplane.com (2017) 
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การวิเคราะหOการเดินทางของกลุ5มผูPไดPรับประโยชนOหลัก (Beneficiary journey mapping) 

เครื่องมือนี้ไดEดัดแปลงมาจากการทำความเขEาใจลูกคEา เพื่อโนEมนEาวพฤติกรรมการบริโภคของ
ลูกคEาไดEถูกช$วงเวลาและถูกวิธี เพื่อนำมาปรับใชEในการทำความเขEาใจกลุ$มผูEไดEรับประโยชน^หลัก ซ่ึง
หมายถึงกลุ$มเป\าหมายของเรา สามารถนำเครื่องมือการเดินทางของลูกคEา (Customer Journey) มา
ปรับใชEไดE โดยเครื่องมือดังกล$าวตามทฤษฎีแบบดั้งเดิม (Tradition Customer Journey) นั้น พื้นท่ี
ส $วนหนEาหรืองานบริการส$วนหนEา (Stage) การซื ้อของลูกคEาแบ$งออกไดEเปNน 5 ข้ันตอนคือ 
Awareness, Interest, Intent, Evaluation และ Purchase สามารถนำมาใชEในการติดตามเสEนทาง
การทำงาน หรือตัดสินใจรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเขEาใจเสEนทางในการประสบปYญหาของกลุ$มเป\าหมายไดE 
โดยการเดินทางของลูกคEาจะบอกเล$าประสบการณ̂ของลูกคEา เริ่มตั้งแต$การรับรูEถึงการมีอยู$ของสินคEา 
สู$ขั้นตอนการซื้อขาย การทดลองใชEงาน ถึงการเกิดความภักดี (Royalty) ต$อสินคEา เปNนกระบวนสรEาง
ปฏิสัมพันธ̂และประสบการณ̂ท่ีลูกคEาจะมีต$อสินคEา 
 การดัดแปลงเครื่องมือที่ใชEทำความเขEาใจลูกคEา มาใชEทำการเขEาใจกลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน̂
หลัก สามารถดัดแปลงโดยการจำลองสถานการณ^ร$วมกันว$า หากเปNนกลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน^หลักท่ี
ตEองการบรรลุเป\าหมายบางประการ ควรมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมใดบEาง เพื่อใหEบรรลุเป\าหมาย 
โดยแบ$งออกเปNน 4 ข ั ้นตอนของ Customer Journey ช$วยใหEเข Eาใจบริบทของกลุ $มผ ู E ได E รับ
ผลประโยชน^หลัก ช$วยใหEเขEาใจว$าวัตถุประสงค^การทำงานร$วมกับกลุ$มนั้น ทำอะไร ทำผ$านรูปแบบใด 
และจะสรEางความประทับใจต$อการทำงานร$วมกันอย$างไร ทำอย$างไรใหEสรEางคุณค$าหรือประสิทธิภาพ
ผ$านการทำความเขEาใจทางเดินของลูกคEา ข้ันตอนการเดินทางมีดังน้ี 

1) การรับรู E (Awareness) คือ กลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน^หลัก รับรู E มองเห็น สินคEาหรือ
บริการตามพื้นที่ต$าง ๆ ลูกคEาสามารถจดจำสินคEาและบริการ ตEองสรEางการรับรูEใหEกลุ$ม
ลูกคEาผ$านการออกแบบใหEตรงกับกลุ$มเป\าหมาย 

2) การสนใจ (Interest) การใหEกลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน^หลักเกิดความสนใจต$อสินคEาหรือ
ผลิตภัณฑ̂ สรEางความน$าสนใจใหEอยากซ้ือหรือใชEบริการ 

3) การตัดสินใจซื้อ (Purchase) คือ การท่ีกลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน^หลัก หรือกลุ$มเป\าหมาย
อยากซ้ือสินคEาหรือบริการ การจัดวางพ้ืนท่ีเพ่ือใหEลูกคEาตัดสินใจส$งผลอยากซ้ือสินคEาและ
บริการ เช$น ออกแบบใหEง$ายต$อการเขEาถึง ออกแบบใหEเหมาะสมต$อกลุ$มลูกคEา 
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4) การรักษาลูกคEา (Retention) คือ การออกแบบวิธีการเพื่อรักษากลุ$มลูกคEา โดยวิเคราะห̂
ว$าลูกคEาสนใจหรือใหEความสนใจ กลับมาซื้อสินคEาและบริการเพราะเหตุใด เพื่อนำมา
ปรับใหEตอบสนองความตEองการของลูกคEาเพ่ือใหEลูกคEากลับมาอุดหนุน 

รูป เคร่ืองมือ Beneficiary journey mapping 
ท่ีมา: คู$มือเคร่ืองมือเพ่ือใชEในการทำงานร$วมกับชุมชน (2565) 
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ใบกิจกรรมท่ี 6.1 

 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$มหัวขEอ “ปYญหาและความตEองการของชุมชน” 
ระยะเวลา: 80 นาที  
สาระสำคัญ:  
 การประยุกต^เอาเครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEางการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมสำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคมไปใชEอย$างเหมาะสมตามสถานการณ̂ท่ีไดEรับ ใหE
ผูEเรียนสามารถมองเห็นการประเด็นปYญหาที่ตEองการออกแบบกลไกธุรกิจไปใชEเพื่อแกEไขปYญหาสังคม
ไดEอย$างชัดเจน 
 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถเขEาใจความซับซEอนของปYญหาสังคม 

2) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถเขEาใจการสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยผูEประกอบการเพ่ือสังคม 

3) เพื่อใหEผูEเรียนมีทักษะการใชEเครื่องมือในการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการ
สรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ใหEผูEเรียนแบ$งกลุ$มเปNน 6 กลุ$ม ตามความสมัครใจของผูEเรียน  10 นาที 
2) สมาชิกกลุ$มท้ัง 6 ร$วมกันระดมสมองเพ่ือเลือกประยุกต̂ใชEเคร่ืองมือท่ีไดEเรียน

ไปท้ัง 3 เคร่ืองมือ ในการวิเคราะห̂ “ปYญหาและความตEองการของชุมชน” 
ทุกกลุ$มทำการสรุปบทวิเคราะห̂ลงบน Flip Chart 

30 นาที 

3) แต$ละกลุ$มนำเสนอบทวิเคราะห̂ของกลุ$มตนและร$วมแลกเปล่ียนกับกลุ$มอ่ืน 
(กลุ$มละ 5 นาที)  

30 นาที 

4) สรุปกิจกรรมและช้ีแจงการเตรียมความพรEอมในการนำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 1 
ในสัปดาห̂ท่ี 8 (ดูรายละเอียดการนำเสนอในสัปดาห̂ท่ี 8)  

10 นาที 

 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความสามารถในการประยุกต^ใชEเครื่องมือต$าง ๆ เพื่อการวิเคราะห^ความ
ซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำเสนอที่ผ$านการวิเคราะห̂
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อย$างมีส$วนร$วมของสมาชิกในกลุ$ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเด็นต$าง ๆ ระหว$างกลุ$มในเชิงของความ
ถูกตEองในการใชEเคร่ืองมือและการมองความซับซEอนของปYญหาสังคม 
 

การสรุปกิจกรรม:  

 ปYญหาสังคมซึ่งเปNนจุดเริ่มตEนของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมจะตEองมีการวิเคราะห^และระบุ
ประเด็นอย$างละเอียด ซ่ึงอาจทำไดEโดยยากเน่ืองจากปYญหาสังคมน้ันมีธรรมชาติของปYญหาท่ีมีลักษณะ
ซับซEอนและแกEไขไดEยาก เครื่องมือต$าง ๆ ที่ไดEแลกเปลี่ยนกันในสัปดาห̂นี้อาจะถูกนำมาเลือกใชEในการ
ช$วยวิเคราะห̂ความซับซEอนรวมท้ังใชEเพ่ือเปNนแนวทางในการสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดEดEวย   
 
กลุ5มท่ี 1 

อำเภอประชาราษฎร̂ มีประชากรเด็กอายุ 0-12 ป2 ถึงรEอยละ 25 และ มีประชากรวัยรุ$นอายุ 
13-18 รEอยละ 10 จากขEอมูลสุขภาพพบว$า ระยะนี้มีการระบาดของโรคไขEเลือดออกทำใหEเด็กและ
วัยรุ$นตEองเขEารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวนมาก คนในชุมชนขาดความตระหนักและความร$วมมือร$วม
ใจในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงขาดอุปกรณ^ป\องกันตนเองและความรูEพื้นฐานในการรักษาตัวบุตร
หลานดEวยตนเอง 
กลุ5มท่ี 2  

อำเภอโยธาพิทักษ̂ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงสัปดาห̂ละ 7-10 คร้ัง เน่ืองจากมีจุด
เสี่ยงต$อการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก โดยส$วนใหญ$เกิดจากถนนไม$เรียบเปNนหลุมเปNนบ$อ ไม$มีป\าย
จราจรเตือน และมีจุดบอดในสายตาผูEขับขี่จำนวนมาก คนในชุมชนที่ใชEรถใชEถนนก็มักไม$ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย$างเคร$งครัด บางรายไม$มีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับกฎจราจรอย$างแทEจริง เนื่องจากไม$
สามารถจำกฎระเบียบท่ีมีมากไดE 
กลุ5มท่ี 3 

อำเภอกายาพิพัฒน̂ มีประชากรผูEสูงอายุรEอยละ 35 และมีผูEสูงอายุถึงรEอยละ 10 ที่มีความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะติดบEานและติดเตียง เนื่องจากปYญหาทางดEานเศรษฐกิจที่ไม$ดี มีความเชื่อว$า หาก
ไม$ออกมาทำกิจกรรมนอกบEาน ก็จะไม$ตEองเสียเงิน ทำใหEสุขภาพทางกายและใจเริ่มถดถอยลงจาก
ภาวะความเครียดในการไม$มีสังคมและรายไดEที่ไม$พอเพียง อีกทั้งในชุมชนยังมีพื้นที่ในการประกอบ
กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสำหรับผูEสูงอายุอยู$นEอยและห$างไกลจากบริเวณท่ีอยู$อาศัยของผูEสูงอายุ 
กลุ5มท่ี 4  
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อำเภอจรจรัล เปNนชุมชนที่เนEนเรื่องการท$องเที่ยวชุมชน แต$ตั้งแต$สถานการณ^โควิด – 19 
อุบัติขึ้น นักท$องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต$างประเทศก็ขาดหายไปหมด ปYจจุบันชุมชนมีรายไดEหลัก
จากการทำสวนทุเรียน จึงคิดอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ̂ที่มาจากทุเรียนเพื่อเพิ่มรายไดEใหEกับชุมชนแทน 
แต$ชุมชนขาดทั้งอุปกรณ^และองค^ความรูEในการพัฒนาผลิตภัณฑ^ที่จะสามารถสรEางความโดดเด$นใหEกับ
ชุมชนของตนเองไดE ช$องทางการขายก็มีอย$างจำกัด ปYจจุบันชุมชนพยายามเรียนรูEการใชEช$องทางการ
ขายออนไลน̂แต$ก็ยังไม$ประสบผลสำเร็จนัก 
กลุ5มท่ี 5 

อำเภอวารีภิรมย̂ เปNนชุมชนริมน้ำที่มีปYญหาเรื่องความสะอาดของแหล$งน้ำในชุมชน ซึ่งเกิด
จากการท้ิงขยะและของเสียอื่น ๆ จากครัวเรือนลงสู$คลองเสEนหลักของชุมชน ทำใหEเกิดน้ำเน$าเสีย มี
กลิ่นเหม็น มีสีดำ คลองที่เคยเปNนหนEาบEานของชุมชน ปYจจุบันเมื่อไม$มีการเดินทางโดยเรืออย$าง
สม่ำเสมอ หลายบEานจึงเปลี่ยนทางเขEาออกไปสู$ถนนที่ตัดผ$านใหม$มา คลองจึงกลายเปNนหลังบEานที่ทุก
คนไม$ใชEงานและไม$ดูแลรักษาเหมือนเดิม ชุมชนที่เคยจับปลาในคลองไปขายไดEก็ตEองลEมเลิกการหา
รายไดEดังกล$าวไป กลิ่นเหม็นทำใหEบางบEานยEายออกไปตาม ๆ กัน บEานรEางหลายหลังกลายเปNนแหล$ง
เสพและขายยาเสพติดของคนในละแวกชุมชน 
กลุ5มท่ี 6 

 อำเภอเอกวงศ̂ มีประชากรผูEสูงอายุ 25% ของคนในชุมชน อีก 40% เปNนคนวัยกลางคน ใน
อดีตอำเภอนี้เปNนชุมชนเกษตรกรรม ชาวบEานปลูกผักเลี้ยงปลาขายในพื้นที่ แต$หลังจากราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ำ ชาวบEานวัยกลางคนก็ตEองรับงานใชEแรง ลูกหลานและคนวัยทำงานทยอยออก
จากพื้นที่เพื่อเขEาไปเรียนหนังสือและหางานทำในตัวเมืองที่แมEจะไดEผลตอบแทนไม$ดีนัก แต$มากกว$า
การทำเกษตรกรรมในปYจจุบัน ส$งผลใหEประชากรผูEสูงอายุขาดคนดูแลอย$างใกลEชิด ประกอบกับ
สถานการณ^โควิดทำใหEเกิดความเครียด ครอบครัวจำนวนหนึ่งตEองกูEหนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยท่ี
ค$อนขEางสูง ในชุมชนมีผูEมีความรูEเรื่องเกษตรอินทรีย̂ แต$เพราะคนในชุมชนส$วนใหญ$เปNนผูEสูงอายุ จึงไม$
มีแรงทำการเกษตรมากนัก 
กลุ5มท่ี 7  

 อำเภออรุณรำไพ เปNนชุมชนแออัดที่ครัวเรือนมีรายไดEนEอยไปจนถึงปานกลาง ในชุมชนมี
ปYญหาการติดตั้งไฟสาธารณะที่ยังสว$างไม$ทั่วถึง ทำใหEการสัญจรในเวลากลางคืนเปNนไปดEวยความ
ยากลำบาก ช$วง 3 ป2ก$อนมีคนนอกพ้ืนท่ีใชEปYญหาไฟสาธารณะไม$ท่ัวถึงดังกล$าวในการคEาขายยาเสพติด 
ทำใหEช$วงป2ที่ผ$านมามียาเสพติดแพร$ระบาดเขEามาในพื้นที่ เยาวชนจำนวนหนึ่งติดยามากขึ้น ก$อนท่ี
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จำนวนจะเพ่ิมมากข้ึนอีกหลังจากภาครัฐเปล่ียนใหEสามารถซ้ือขายกัญชาไดEอย$างเสรี การไม$มีกฎเกณฑ̂
รองรับทำใหEการซ้ือขายกัญชาปรากฏข้ึนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรยีนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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from sswm.info/taxonomy/term/2647/ problem-tree-analysis.  
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สัปดาห'ท่ี 7: 

ฝVกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
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สัปดาหOท่ี 7: ฝãกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 

 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 ฝoกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถนำความรูEและเคร่ืองมือทางการประกอบการเพ่ือสังคมมาประยุกต̂ใชEในการ
ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพไดE 

2) สามารถนำเสนองานท่ีมีการบูรณาการความรูEจากสหสาขาวิชาการ 
3) มีความซ่ือสัตย̂สุจริต เสียสละไม$เอารัดเอาเปรียบผูEอ่ืน มีความรับผิดชอบต$อตนเอง 

สังคม และส่ิงแวดลEอม 
4) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมท่ีคำนึงถึงประโยชน̂ส$วนรวมมากกว$าประโยชน̂ส$วนตนอย$างมี

คุณธรรม 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

เขEาใจกลุ$มเป\าหมาย 
(Empathize)  

25 การฝoกปฏิบัติ ฝoกปฏิบัติการ
ผ$าน “การ
ออกแบบธุรกิจ
เพ่ือสังคมของ
ตนเอง” 

สไลด̂
ประกอบการฝoก
ปฏิบัติ 

ระบุประเด็นปYญหาท่ี
ตEองการแกEไข (Define) 

25 การฝoกปฏิบัติ สไลด̂
ประกอบการฝoก
ปฏิบัติ 

ระดมสมองเพ่ือสรEาง
ธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Ideate) 

25 การฝoกปฏิบัติ สไลด̂
ประกอบการฝoก
ปฏิบัติ 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การสรEางและทดสอบ
ตัวตEนแบบ 
(Prototesting)  

25 การฝoกปฏิบัติ สไลด̂
ประกอบการฝoก
ปฏิบัติ 

รายงานเด่ียว 
อธิบายคำช้ีแจง 

20 รายงานเร่ือง 
“ธุรกิจเพ่ือสังคม
ในอีก 5 ป2ของ
ฉัน” 

แบบฝoกหัดเด่ียว สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

 
งานมอบหมาย 

 รายงานเร่ือง “ธุรกิจเพ่ือสังคมในอีก 5 ป2ของฉัน” ส$งสัปดาห̂ท่ี 15 
คำช้ีแจง 

จากท่ีผูEเรียนไดEผ$านเนื้อหาการเรียนการสอนมาจำนวน 7 ครั้งที่ผ$านมาตั้งแต$การแนะนำ
รายวิชาและความรูEทั่วไปเกี่ยวกับความยั่งยืน ความรูEทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม รูปแบบโมเดล
ธุรกิจเพื ่อแกEไขปYญหาสังคม การส$งเสริมผู Eประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายที ่เกี ่ยวขEอง 
กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม เครื่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของ
ปYญหาสังคมและการสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับผูEประกอบการเพื่อสังคม รวมถึงการฝoก
ปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง จึงมอบหมายรายงานเดี่ยวในหัวขEอเรื่อง “ธุรกิจเพ่ือ
สังคมในอีก 5 ป2ของฉัน” โดยมีขEอกำหนดว$า รายงานที่นำส$งตEองประกอบไปดEวยเนื้อหาครบทุก
สัปดาห̂ท่ีไดEเรียนผ$านมา ตEองอธิบายใหEเขEาใจว$าเหตุใดจึงเลือกธุรกิจน้ีมาขับเคล่ือนเปNนธุรกิจเพ่ือสังคม 
มีที่มาและรูปแบบอย$างไร ช$วยแกEไขปYญหาใดใหEสังคม ช$วยส$งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยไดE
อย$างไร และธุรกิจเพื่อสังคมที่ออกแบบมาตEองประกอบดEวยการพัฒนาโดยแนวคิดเชิงออกแบบร$วม
ดEวยโดยตEองมีเป\าหมายหลักคือการมุ$งแกEไขปYญหาทางสังคมแต$ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถ
ดำเนินการทางธุรกิจต$อไดE อธิบายทุกหัวขEอโดยละเอียด 
แนวทางการประเมินผล 

 เมื่อผูEเรียนนำส$งรายงานเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคมในอีก 5 ป2ของฉัน” เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ประเมินผลใหEไดE 10 คะแนน เนื้อหาที่นำส$งควรประกอบดEวย การวิเคราะห^ตEองมีขEอวิเคราะห^ครบ
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ทั้งสิ้นตามที่กำหนดคือ เนื้อหาตEองประกอบไปดEวยเนื้อหาครบทุกสัปดาห^ที่ไดEเรียนผ$านมา อธิบายใหE
เกิดความเขEาใจว$าเหตุใดจึงเลือกธุรกิจนี้มาขับเคลื่อนเปNนธุรกิจเพื่อสังคม มีที่มาและรูปแบบอย$างไร 
ช$วยแกEไขปYญหาใดใหEสังคม ช$วยส$งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยไดEอย$างไร และธุรกิจเพื่อสังคม
ที่ออกแบบมาตEองประกอบดEวยการพัฒนาโดยแนวคิดเชิงออกแบบร$วมดEวยโดยตEองมีเป\าหมายหลัก
คือการมุ$งแกEไขปYญหาทางสังคมแต$ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถดำเนินการทางธุรกิจต$อไดE เม่ือ
วิเคราะห̂ไดEครบทุกหัวขEอจึงเห็นสมควรประเมินผลใหEไดE 10 คะแนน 
 

ใบกิจกรรมท่ี 7.1 

ช่ือกิจกรรม: การฝoกปฏิบัติ “การออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง” 
ระยะเวลา: 120 นาที  
สาระสำคัญ:  
 กระบวนการคิดเชิงระบบและเครื่องมือการรวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมจะเปNน
ประโยชน^ต$อผูEประกอบการเพื่อสังคม หากมีการฝoกปฏิบัติดEวยความเขEาใจและมีตัวอย$างใหEเห็น การ
ฝoกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองจึงเปNนการทดสอบความรูEความเขEาใจของผูEเรียน 
พรEอมท้ังยังไดEแลกเปล่ียนและเรียนรูEเพ่ิมเติมจากเพ่ือนร$วมช้ันดEวย 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนมีทักษะในการนำเอากระบวนการคิดเชิงระบบและเคร่ืองมือการวิเคราะห̂ความ
ซับซEอนของปYญหาสังคมมาใชEเพ่ือออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเองไดE 

2) เพ่ือใหEผูEเรียนไดEเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูEกับเพ่ือนร$วมช้ัน  
ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนจับคู$กันเพ่ือเร่ิมทำกิจกรรม 5 นาที 
2) ผู E เร ียนสลับกันแลกเปลี ่ยนปYญหาสังคมที ่ต Eองการลดผลกระทบและ

กลุ$มเป\าหมายท่ีตEองการลดผลกระทบดังกล$าว (คนละ 10 นาที) 
20 นาที 

3) ผูEเรียนหาขEอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปYญหาดังกล$าวที่ไดEแลกเปลี่ยนกับคู$ของตน 
ศึกษาตEนเหตุของปYญหา ผลกระทบที ่กล ุ $มเป\าหมายไดEร ับ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีกลุ$มเป\าหมายตEองการ 

15 นาที 
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ข้ันตอน ระยะเวลา 

4) แต$ละคู $แลกเปลี ่ยนประเด ็นปYญหาที ่ เป Nนเป \าหมายในการสร Eางการ
เปล่ียนแปลง (คนละ 5 นาที) 

10 นาที 

5) แต$ละคู$สลับกันระดมสมองเพื่อเสนอธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถลดผลกระทบ
จากปYญหาดังกล$าว (10 นาที/คน) 

20 นาที 

6) ผูEเรียนคัดเลือกแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่เหมาะกับการแกEไขปYญหาหรือลด
ผลกระทบของปYญหาท่ีตนเองต้ังเป\าหมายไวE 

15 นาที 

7) ผูEเรียนเตรียมความพรEอมเพื่อนำเสนอในรูปแบบ (Elevator Pitching) คนละ 
30 วินาที เพ่ือร$วมช้ันร$วมส$งเสียงสะทEอนผ$าน Google Sheet 

30 นาที 

8) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความสามารถในการประยุกต^ใชEกระบวนการคิดเชิงระบบและเครื่องมือต$าง 
ๆ เพื่อการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหาสังคมและการสรEางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึง
ทักษะในการนำเสนองานเด่ียวและการสัมภาษณ̂เพ่ือทดสอบความเขEาใจเพ่ิมเติม 
 

การสรุปกิจกรรม:  

 กระบวนการคิดเชิงระบบที่ไดEฝoกปฏิบัติในหEองเรียนนั้น สามารถนำไปประยุกต^ใชEในการ
ออกแบบธุรกิจ ออกแบบแนวทางในการแกEไขปYญหา หรือ การสรEางนวัตกรรมในชีวิตประจำวันไดE 
ดังนั้น ผลที่ไดEจากการฝoกปฏิบัติจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู$เสมอ ไม$หยุดนิ่ง ผูEเรียนตEองฝoกปฏิบัติ
กระบวนการคิดอย$างสม่ำเสมอ เพ่ือปรับพฤติกรรมความคิดของตนใหEเปNนความคิดเชิงระบบไดE  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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สัปดาห'ท่ี 8: 

นำเสนองานกลุNมคร้ังท่ี 1 
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สัปดาหOท่ี 8: นำเสนองานกลุ5มคร้ังท่ี 1 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 1 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

2) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมท่ีคำนึงถึงประโยชน̂ส$วนรวมมากกว$าประโยชน̂ส$วนตนอย$างมี
คุณธรรม 

3) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดEรับมอบหมายอย$างมีประสิทธิภาพ 
4) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอ่ืน  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ

วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

นำเสนองานกลุ$มคร้ัง
ท่ี 1  

120 การนำเสนองาน
กลุ$ม “ออกแบบ
ธุรกิจเพ่ือสังคม” 

ประเมินคุณภาพ
จากการพัฒนา
โครงการกลุ$ม 

สไลด̂
ประกอบการ
นำเสนอ 

* หมายเหตุ: เวลาในการนำเสนอข้ึนอยู$กับจำนวนกลุ$มท่ีผูEสอนกำหนด เช$น หากมี 6 กลุ$ม จะทำการ
นำเสนอกลุ$มละ 12 นาที และ ซักถามเพ่ิมเติมอีก 8 นาที 
 
งานมอบหมาย 

 การนำเสนองานกลุ$มเร่ือง “การพัฒนา SE BMC ธุรกิจเพ่ือสังคม” โดยพัฒนาจากโครงงานท่ี
ไดEนำเสนอไวEในสัปดาห̂ท่ี 8 (นำเสนอสัปดาห̂ท่ี 15) 
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โครงงานกลุ5มเร่ือง “การพัฒนา SE BMC ธุรกิจเพ่ือสังคม” (นำเสนอสัปดาหOท่ี 15) 

 
คำช้ีแจง 

จากที่ผูEเรียนไดEนำเสนอธุรกิจเพื่อสังคมของแต$ละกลุ$มเปNนที่เรียบรEอย หลังจากนี้กลุ$มผูEเรียน
ตEองร$วมกันพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม (SE BMC) โดยจะไดEเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวขEองกับการทำโมเดล
ธุรกิจเพื่อสังคมในสัปดาห^ครั้งต$อ ๆ ไป ในการนำเสนองานกลุ$มที่ไดEรับมอบหมาย ใหEกลุ$มผูEเรียน
ร$วมกันวิเคราะห^ SE BMC ของธุรกิจเพื่อสังคมที่นำเสนอในสัปดาห^ที่ 8 โดยมีขEอกำหนดว$าจะตEอง 
วิเคราะห^ออกมาเปNน 12 ช$อง พรEอมทั้งเขียนอธิบายรายละเอียดแยกออกมาทีละหัวขEอโดยละเอียด
และสอดคลEองกับเนื้อหาที่เรียนผ$านมา ในการนำเสนอผูEเรียนตEองมีรูปแบบการนำเสนอที่น$าสนใจ 
และนำส$งพรEอมรูปเล$มรายงานท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ̂ท่ีไดEวิเคราะห̂ SE BMC  

รายงานประกอบดPวย 

 หนEาปกท่ีมีรายช่ือสมาชิก  
 หัวขEอท่ี 1 รายละเอียดของธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีกลุ$มไดEดำเนินการทำ  
 หัวขEอที่ 2 ทดลองการประเมินผลลัพธ^ทางสังคมและวิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคม

     ร$วมดEวย 
 หัวขEอท่ี 3 รูป SE BMC โดยแต$ละช$องมีเน้ือหาพอสังเขป 
 หัวขEอท่ี 4 รายละเอียด SE BMC อย$างละเอียด 
 

แนวทางการประเมินผล 

 เมื่อผูEเรียนนำส$งรายงานและนำเสนอโครงงานเรื่อง “การพัฒนา SE BMC ธุรกิจเพื่อสังคม” 
พิจารณาการใหEประเมินผลหรือการใหEคะแนนผ$านการนำเสนอและรายงาน โดยใหEคะแนนผ$านการ
นำเสนอ 5 คะแนนและใหEคะแนนผ$านการท่ีผูEเรียนมีส$วนร$วมกับกลุ$มอื่น ๆ ที่นำเสนอ 5 คะแนน 
คะแนนการนำเสนอ พิจารณาจากเนื ้อหาครบถEวนตามที ่ไดEรับมอบหมาย เนื ้อหาที ่นำส$งควร
ประกอบดEวย รายละเอียดของธุรกิจเพื่อสังคมที่กลุ$มไดEดำเนินการทำ ทดลองการประเมินผลลัพธ^ทาง
สังคมและวิเคราะห^ผลตอบแทนทางสังคมร$วมดEวย รูป SE BMC โดยแต$ละช$องมีเนื้อหาพอสังเขป 
และรายละเอียด SE BMC อย$างละเอียด (เกณฑ̂การใหEคะแนนอย$างรายละเอียดอยู$ในสัปดาห̂ท่ี 15) 
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แนวทางการประเมินผล คะแนน 

รูปเล5มรายงาน (10 คะแนน) 

หัวขEอที่ 1 รายละเอียดของธุรกิจเพื่อสังคมที่กลุ $มไดE
ดำเนินการทำ  

2 

หัวขEอที่ 2 ทดลองการประเมินผลลัพธ^ทางสังคมและ
วิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคมร$วมดEวย 

2 

หัวขEอที ่ 3 รูป SE BMC โดยแต$ละช$องมีเนื ้อหาพอ
สังเขป 

2 

หัวขEอท่ี 4 รายละเอียด SE BMC อย$างละเอียด 4 
การนำเสนอ (5 คะแนน)  
ความน$าสนใจของเน้ือหา 2 
รูปแบบการนำเสนอ 1 
ความถูกตEองของเน้ือหา 1 
เวลาการนำเสนอ 1 
ผูPเรียนมีส5วนร5วมต5อการต้ังคำถามกับกลุ5มอ่ืน ๆ ท่ีนำเสนอ (5 คะแนน) 

1 กลุ$มไม$จำเปNนตEองถามคำถามทุกกลุ$ม แต$คำถามควรเก่ียวขEองกับเน้ือหาท่ีเรียน
หรือเก่ียวขEองกับเน้ือหาธุรกิจของกลุ$มท่ีนำเสนออยู$ 

รวมท้ังส้ิน 20 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนทีเ่รียบร#อยแล#ว 
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สัปดาห'ท่ี 9: 

การสร;างการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

และการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือสังคมในรูปแบบตNาง ๆ 
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สัปดาหOท่ี 9: การสรPางการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

และการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือสังคมในรูปแบบต5าง ๆ 

 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การสรEางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือสังคมในรูปแบบ
ต$าง ๆ 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความคิดวิเคราะห^อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค^ สามารถบูรณา
การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ̂เพื่อใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

2) สามารถสื่อสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

3) มีความซื่อสัตย^สุจริต เสียสละไม$เอารัดเอาเปรียบผูEอื ่น มีความรับผิดชอบต$อตนเอง 
สังคม และส่ิงแวดลEอม 

4) มีมนุษย^สัมพันธ^ที่ดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอื่น  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ
วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การรระบุทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลง 
(Theory of Change)   

60 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

การสรEางการ
เปล่ียนแปลงทาง
สังคมและการ

60 การอภิปรายกลุ$ม 
“ปYญหาและ
อุปสรรคในการ

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ประเมินผลการ
ดำเนินงานเพ่ือสังคม
ในรูปแบบต$าง ๆ  

สรEางการ
เปล่ียนแปลงทาง
สังคม” 

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

เนื ้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงการสรEางการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและการประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต$าง ๆ ซึ่งประกอบไปดEวย การระบุทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory 
of Change) เนื้อหาในบทนี้จะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงวิธีการระบุทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเพ่ือ
สังคมของตนเองไดE 
 
การระบุทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change) 

Theory of Change เปNนเครื่องมือที่เอื้อใหEคณะทำงาน สามารถสรEางกรอบการดำเนินงาน
บนทฤษฎีของตัวเองไดE Theory of Change ทำหนEาที่อธิบายความเชื่อมโยงระหว$าง “กลไกทำงาน
หลักของโครงการ” สู$ “เป\าหมายระยะยาว” โดยทำใหEเห็นว$าเพ่ือจะไปสู$จุดน้ันไดE จะตEองทำอะไรท่ีจะ
เกิดผลระยะสั้น ที่มีเหตุผลเชิงความสัมพันธ^ที่จะเชื่อไดEว$ามันมีโอกาสนำไปสู$เป\าหมายระยะยาวไดEจริง 
ๆ เปNนการตอบคำถามผ$านการจำลองว$า โครงการนี้มอบคุณค$าอันเปNนการ เปลี่ยนแปลงเชิงบวกอะไร
ใหEกับสังคม บEางเพ่ือใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคม (เป\าหมายของโครงการที่วางไวE) โดยเริ่มจาก
การระดมการมีส$วนร$วมเพื่อ ระบุเป\าหมายระยะยาวที่วางไวE พรEอมอธิบายกระบวนการสรEางความ
เปล่ียนแปลงผ$านการระบุความเช่ือมโยงท่ีเปNนเหตุปYจจัยตามข้ันเวลา 
วิธีใชEเคร่ืองมือ  

ใหEคณะทำงานตั ้งเป\าหมายในระยะยาวร$วมกัน ว $าอยากเห็นผลลัพธ^ หรือเกิดการ
เปลี ่ยนแปลงอย$างไรจากการทำงานนั ้น คณะทำงานหนึ ่งสามารถมีทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงไดE
หลากหลาย ไม$ไดEจำกัดแค$หนึ่งทฤษฎีเท$านั้น การกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จะใชEรูปประโยคว$า 
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“ถEา______แลEว_______” เปNนตัวกำหนดทิศทางของผลลัพธ^ที่ตEองการ โดย (1) หลังคำว$า “ถEา” จะ
เปNนกิจกรรมท่ีสามารถเกิดข้ึนไดEจริง และเปNนสมมติฐาน ว$าหากทำส่ิงน้ันแลEว จะเกิดผลลัพธ̂ท่ีตEองการ 
(2) หลังคำว$า“แลEว” คือ ผลที่ตEองการใหEเกิดขึ้น และตEองสามรถวัดผลไดEจริง ไม$เปNนนามธรรมหรือใชE
คำกวEาจะเกินไป ในการต้ังทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ใหEใชEกับเร่ืองท่ีคณะทำงานอยากต้ังสมมติฐานแต$ยัง
ไม$รูEว$าผลลัพธ̂จะเปNนอย$างไร ไม$ใช$ประเด็นท่ีรูEผลลัพธ̂กันอยู$แลEว 
ใหEคณะทำงาน คิดถึงผลลัพธ^ที่ตEองการ โดยใส$ไวEหลัง คำว$า “แลEว” ก$อน จากนั้นค$อยมาระดมสมอง
กัน หาวิธœการที่จะนำไปสู$ผลลัพธ^นั้น แลEวเติมหลังคำว$า “ถEา” จึงจะประกอบกันเปNนรูปประโยค
สมบูรณ̂  เช$น  

• “ถEา” สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการทำกิจกรรมนันทนาการร$วมกันมาก ขึ้น “แลEว” 
การผลักดันงานพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนตามแผนงาน สำเร็จลุล$วงไดEรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน  

• “ถEา” ชุมชนมีการพัฒนาพ้ืนท่ีส$องสว$างมากข้ึน “แลEว”  ปYญหายาเสพติดจะลดนEอยลง 

• “ถEา”  ชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะใหEใชE ประโยชน^ไดEหลากหลายขึ้น “แลEว” 
ค$าใชEจ$ายใน การรักษาพยาบาลของคนในชุมชนจะลดลง 

• “ถEา”  ชุมชนมีความสัมพันธ^อันดีและมีความ เขEมแข็งในการดำเนินกิจกรรมร$วมกัน 

“แลEว” ความเสียหายจากภัยพิบัติต$าง ๆ จะนEอยลง 
ทั้งน้ีในการใชEทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จะเนEนการเปลี่ยนแปลงเปNนหลัก ไม$ใช$เนEนการขจัด

ปYญหา ใหEมองการเปลี่ยนแปลงที่อยากใหEเกิดขึ้นใน 1 – 5 ป2 ใหEมีการพัฒนาทีละนEอย ค$อยๆเปNน
ค$อยๆไป ไม$ใช$มองไปท่ีวิธีแกEปYญหาเลย 
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ใบกิจกรรมท่ี 9.1 

 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$ม “What if…? ถEาเราเปล่ียนแบบน้ีชีวิตจะเปNนยังไงนะ” 
ระยะเวลา: 60 นาที 

สาระสำคัญ:  
 การกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดEจะสามารถช$วยใหEกำหนดทิศทางของผลลัพธ^ที่ตEองการ 
ตลอดจนเห็นภาพใหญ$ของโครงการท่ีคณะทำงานตEองการท่ีจะทำใหEชัดเจนมาก และฝoกฝนการกำหนด
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ตEองคำนึงถึงกิจกรรมที่สามารถทำไดEในชีวิตจริง พิจารณากำหนดทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีแนวโนEมเกิดขึ้นไดEจริงภายใตEทรัพยากรเวลา คน เงิน ฯลฯ ที่จำกัดเพื่อใหEผลลัพธ^ท่ี
เกิดขึ้นมีแนวโนEมประสบความสำเร็จ แนวทางการกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงไม$ควรทำแต$เพียง
ผูEเดียวหรือหน$วยงานเดียว แต$ควรเปNนการร$วมกันกำหนดในชุมชน ผูEมีส$วนไดEส$วนเสียที่ตEองเขEามามี
ส$วนร$วมเพื่อใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถผลักดันการทำกิจกรรมต$าง ๆ ใหEแกEไขปYญหาใน
ชุมชนไดE จึงเหมาะสมกับการร$วมคิดเห็นร$วมกันของผูEเรียนเพ่ือฝoกปฏิบัติจริง 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพื่อใหEผูEเรียนสามารถวิเคราะห^ปYญหาและประยุกต^ใชEทฤษฎีจากการเรียนทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลง 
2) เพ่ือใหEผูEเรียนมีทักษะการใชEเคร่ืองมือในการวิเคราะห̂และประยุกต̂จากการเรียนไดE 
3) เพ่ือใหEผูEเรียนไดEร$วมแสดงความคิดเห็นร$วมกัน ถกเถียง และแลกเปล่ียนร$วมกัน 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนแบ$งกลุ$มออกเปNน 7 กลุ$มเพ่ือใหEสอดคลEองกับโจทย̂ปYญหาของ
ชุมชนท่ีมอบหมายใหE 7 ชุมชน 

5 นาที 

2) ผูEเรียนวิเคราะห̂ปYญหาของกรณีศึกษาท่ีไดEรับ จากน้ันเร่ิมกำหนดทฤษฎี
การเปล่ียนแปลง อย$างนEอย 5 ประการหรือ 5 “ถEา…แลEว…” 

25 นาที 

3) จับกลุ$มนำเสนอใหEเพ่ือนร$วมช้ันกลุ$มอ่ืน ๆ ฟYง ระยะเวลากลุ$มละ 3 นาที 25 นาที 
4) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
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การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความสามารถในการประยุกต^ใชEทฤษฎีของผูEเรียน โดยการพิจารณาว$าจาก
กรณีศึกษาที่ไดEรับไป ผูEเรียนมีความเขEาใจปYญหาที่เกิดขึ้นอย$างไร ตลอดจนพิจารณาว$าการใชE “ถEา…
แลEว…” ของผูEเรียนแสดงใหEเห็นถึงการแกEไขปYญหาที่ชุมชนมีหรือการเปลี่ยนแปลงอย$างไร และ
พิจารณาว$าการใชE “ถEา…แลEว…” ผ$านกระบวนการออกแบบร$วมกันท่ีไม$กำปY¨นทุบดินและมีแนวโนEมทำ
ไดEจริงพรEอมใหEคำแนะนำท่ีสอดคลEองกับการนำไปพัฒนาต$อไดEจริง 
 

การสรุปกิจกรรม:  

 ในการทำงานแต$ละครั้งโดยเฉพาะการมุ$งแกEไขปYญหาทางสังคม ไม$ใช$ทุกครั้งท่ีเราจะทราบถึง
ผลลัพธ^ที ่จะตามมาไดEอย$างชัดเจนหรือกำหนดผลที่จะเกิดขึ ้นไดE การเริ ่มตEนจากการตั ้งคำถาม
หลากหลาย เพื่อกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญเพราะจะสามารถช$วยใหEกำหนดทิศทางของ
ผลลัพธ^ที่ตEองการ ตลอดจนเห็นภาพใหญ$ของโครงการที่คณะทำงานตEองการที่จะทำใหEชัดเจนมากข้ึน 
อย$างไรก็ตามการกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงก็ตEองคิดถึงกิจกรรมที่สามารถทำไดEในชีวิตจริง การ
ใชEคำนามธรรมมากเกินไปอาจทำใหEไม$เห็นข้ันตอนในการสรEางเสEนทางไปสู$จุดมุ$งหมายเหล$าน้ัน จึงควร
พิจารณากำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนEมเกิดขึ้นไดEจริงภายใตEทรัพยากรเวลา คน เงิน ฯลฯ 
ที ่จำกัดเพื ่อใหEผลลัพธ̂ที ่เกิดขึ ้นมีแนวโนEมประสบความสำเร็จ แนวทางการกำหนดทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงจึงไม$ควรทำแต$เพียงผูEเดียวหรือหน$วยงานเดียว แต$ควรเปNนการร$วมกันกำหนดในชุมชน ผูE
มีส$วนไดEส$วนเสียที่ตEองเขEามามีส$วนร$วมเพื่อใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถผลักดันการทำ
กิจกรรมต$าง ๆ ใหEแกEไขปYญหาในชุมชนไดE 
 

กลุ5มท่ี 1 

อำเภอ กอไก$ มีประชากรเด็กอายุ 0-12 ป2 ถึงรEอยละ 25 และ มีประชากรวัยรุ$นอายุ 13-18 
รEอยละ 10 จากขEอมูลสุขภาพพบว$า ระยะนี้มีการระบาดของโรคไขEเลือดออกทำใหEเด็กและวัยรุ$นตEอง
เขEารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวนมาก คนในชุมชนขาดความตระหนักและความร$วมมือร$วมใจในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงขาดอุปกรณ̂ป\องกันตนเองและความรูEพื้นฐานในการรักษาตัวบุตรหลานดEวย
ตนเอง 
กลุ5มท่ี 2  

อำเภอ ขอไข$ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงสัปดาห̂ละ 7-10 ครั้ง เนื่องจากมีจุดเสี่ยง
ต$อการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก โดยส$วนใหญ$เกิดจากถนนไม$เรียบเปNนหลุมเปNนบ$อ ไม$มีป\ายจราจร



 131 

เตือน และมีจุดบอดในสายตาผูEขับขี่จำนวนมาก คนในชุมชนที่ใชEรถใชEถนนก็มักไม$ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย$างเคร$งครัด บางรายไม$มีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับกฎจราจรอย$างแทEจริง เนื่องจากไม$
สามารถจำกฎระเบียบท่ีมีมากไดE 

 
กลุ5มท่ี 3 

อำเภอ คอควาย มีประชากรผูEสูงอายุรEอยละ 35 และมีผูEสูงอายุถึงรEอยละ 10 ที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะติดบEานและติดเตียง เนื่องจากปYญหาทางดEานเศรษฐกิจที่ไม$ดี มีความเชื่อว$า หากไม$
ออกมาทำกิจกรรมนอกบEาน ก็จะไม$ตEองเสียเงิน ทำใหEสุขภาพทางกายและใจเริ่มถดถอยลงจากภาวะ
ความเครียดในการไม$มีสังคมและรายไดEที่ไม$พอเพียง อีกทั้งในชุมชนยังมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม
ทางกายท่ีเหมาะสำหรับผูEสูงอายุอยู$นEอยและห$างไกลจากบริเวณท่ีอยู$อาศัยของผูEสูงอายุ 
กลุ5มท่ี 4  

อำเภอ งองู เปNนชุมชนที่เนEนเรื่องการท$องเที่ยวชุมชน แต$ตั้งแต$สถานการณ^โควิด – 19 อุบัติ
ขึ้น นักท$องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต$างประเทศก็ขาดหายไปหมด ปYจจุบันชุมชนมีรายไดEหลักจาก
การทำสวนทุเรียน จึงคิดอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ̂ที่มาจากทุเรียนเพื่อเพิ่มรายไดEใหEกับชุมชนแทน แต$
ชุมชนขาดทั้งอุปกรณ^และองค^ความรูEในการพัฒนาผลิตภัณฑ^ที่จะสามารถสรEางความโดดเด$นใหEกับ
ชุมชนของตนเองไดE ช$องทางการขายก็มีอย$างจำกัด ปYจจุบันชุมชนพยายามเรียนรูEการใชEช$องทางการ
ขายออนไลน̂แต$ก็ยังไม$ประสบผลสำเร็จนัก 
กลุ5มท่ี 5 

อำเภอ จอจาน เปNนชุมชนริมน้ำที่มีปYญหาเรื่องความสะอาดของแหล$งน้ำในชุมชน ซึ่งเกิดจาก
การทิ้งขยะและของเสียอื่น ๆ จากครัวเรือนลงสู$คลองเสEนหลักของชุมชน ทำใหEเกิดน้ำเน$าเสีย มีกล่ิน
เหม็น มีสีดำ คลองที่เคยเปNนหนEาบEานของชุมชน ปYจจุบันเมื่อไม$มีการเดินทางโดยเรืออย$างสม่ำเสมอ 
หลายบEานจึงเปลี่ยนทางเขEาออกไปสู$ถนนท่ีตัดผ$านใหม$มา คลองจึงกลายเปNนหลังบEานที่ทุกคนไม$ใชE
งานและไม$ดูแลรักษาเหมือนเดิม ชุมชนที่เคยจับปลาในคลองไปขายไดEก็ตEองลEมเลิกการหารายไดE
ดังกล$าวไป กล่ินเหม็นทำใหEบางบEานยEายออกไปตาม ๆ กัน บEานรEางหลายหลังกลายเปNนแหล$งเสพและ
ขายยาเสพติดของคนในละแวกชุมชน 
กลุ5มท่ี 6 

 อำเภอ ฉอฉิ่ง มีประชากรผูEสูงอายุ 25% ของคนในชุมชน อีก 40% เปNนคนวัยกลางคน ใน
อดีตอำเภอนี้เปNนชุมชนเกษตรกรรม ชาวบEานปลูกผักเลี้ยงปลาขายในพื้นที่ แต$หลังจากราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ำ ชาวบEานวัยกลางคนก็ตEองรับงานใชEแรง ลูกหลานและคนวัยทำงานทยอยออก



 132 

จากพ้ืนที่เพื่อเขEาไปเรียนหนังสือและหางานทำในตัวเมืองที่แมEจะไดEผลตอบแทนไม$ดีนัก แต$มากกว$า
การทำเกษตรกรรมในปYจจุบัน ส$งผลใหEประชากรผูEสูงอายุขาดคนดูแลอย$างใกลEชิด ประกอบกับ
สถานการณ^โควิดทำใหEเกิดความเครียด ครอบครัวจำนวนหนึ่งตEองกูEหนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยท่ี
ค$อนขEางสูง ในชุมชนมีผูEมีความรูEเรื่องเกษตรอินทรีย̂ แต$เพราะคนในชุมชนส$วนใหญ$เปNนผูEสูงอายุ จึงไม$
มีแรงทำการเกษตรมากนัก 
กลุ5มท่ี 7  

 อำเภอ ชอชEาง เปNนชุมชนแออัดที่ครัวเรือนมีรายไดEนEอยไปจนถึงปานกลาง ในชุมชนมีปYญหา
การติดตั้งไฟสาธารณะที่ยังสว$างไม$ทั่วถึง ทำใหEการสัญจรในเวลากลางคืนเปNนไปดEวยความยากลำบาก 
ช$วง 3 ป2ก$อนมีคนนอกพ้ืนท่ีใชEปYญหาไฟสาธารณะไม$ท่ัวถึงดังกล$าวในการคEาขายยาเสพติด ทำใหEช$วงป2
ท่ีผ$านมามียาเสพติดแพร$ระบาดเขEามาในพื้นที่ เยาวชนจำนวนหนึ่งติดยามากขึ้น ก$อนที่จำนวนจะเพ่ิม
มากขึ้นอีกหลังจากภาครัฐเปลี่ยนใหEสามารถซื้อขายกัญชาไดEอย$างเสรี การไม$มีกฎเกณฑ^รองรับทำใหE
การซ้ือขายกัญชาปรากฎข้ึนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสงัเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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สัปดาห'ท่ี 10: 

การประเมินผลลัพธ'ทางสังคม  

(Social Impact Assessment; SIA) 
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สัปดาหOท่ี 10: การประเมินผลลัพธOทางสังคม  

(Social Impact Assessment; SIA)  

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การประเมินผลลัพธ̂ทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการ
เพ่ือสังคม 

2) สามารถสืบคEน ประเมินขEอมูลจากหลายแหล$งและมีประสิทธิภาพดEวยตนเองเพ่ือใหEไดE
สารสนเทศท่ีเปNนประโยชน̂ในการใชEงานตามสถานการณ̂แวดลEอมทางธุรกิจ 

3) สามารถส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

4) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอ่ืน  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ
วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การกำหนดขอบเขต
การประเมินผล 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

การวิเคราะห̂ผูEมีส$วน
ไดEส$วนเสีย 

30 การอภิปราย
กลุ$ม “การสรEาง
การมีส$วนร$วมกับ
ผูEมีส$วนไดEส$วน
เสียในธุรกิจเพ่ือ
สังคม” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยายและ Flip 
Chart 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การสรEางห$วงโซ$
ผลลัพธ̂ 

60 SIA Board 
Game “Impact 
Finder”  

 สไลด̂
ประกอบการ
บรรยายและ
เคร่ืองเล$นบอร̂ด
เกม  

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
 
เน้ือหาการบรรยาย 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล$าวถึงการประเมินผลลัพธ̂ทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) 
ซ่ึงประกอบไปดEวย การกำหนดขอบเขตการประเมินผล การวิเคราะห̂ผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย และการสรEาง
ห$วงโซ$ผลลัพธ^ เนื้อหาในบทนี้จะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงวิธีการประเมินผลลัพธ^ทางสังคม (Social 
Impact Assessment; SIA) ท่ีสามารถนำมาใชEงานเพ่ือประเมินผลลัพธ̂จากการดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคม
ไดE 
 
การกำหนดขอบเขตการประเมินผล  

การวิเคราะห^ SIA ตEองมีการกำหนดขอบเขตการวัดและประเมินผล เพื่อใหEสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรตามขEอจำกัดดEานเวลางบประมาณ ศักยภาพองค^กรและบุคลากร ความพรEอมของ
ขEอมูล และความสำคัญของผูEมีส$วนไดEส$วนเสียแต$ละกลุ$ม ซึ่งจะมีขั้นตอนที่สำคัญที่จะสามารถกำหนด
ขอบเขตไดEคือ การกำหนดทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 

โดยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) เปNนการจำลองว$าโครงการนี้มอบคุณค$า
อันเปNนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอะไรใหEกับสังคมบEาง ตามเป\าหมายของโครงการที่วางไวE โดยอธิบาย
กระบวนการสรEางความเปลี่ยนแปลงผ$านการระบุความเชื่อมโยงที่เปNนเหตุปYจจัยตามขั้นเวลา เช$น ถEา 
(กิจกรรม) แลEว (ผลลัพธ̂) เปNนตEน 
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อย$างไรก็ตาม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะตEองชัดเจนและตรวจสอบไดE มีความเปNนไปไดEในการ
ประเมินจริง นอกจากนี้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงควรแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงาน
ของโครงการภายในกรอบเวลาของการประเมินดEวย โดยท่ีการกำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตาม
กลุ$มผูEมีส$วนไดEส$วนเสียของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ข้ันตอนการประเมินผลลัพธ̂ทางสังคม 
ท่ีมา: Queensland Government (2021) 

 
การวิเคราะหOผูPมีส5วนไดPส5วนเสีย  

การกำหนดขอบเขตและระบุผู Eมีส$วนไดEส$วนเสีย (Establishing scope and identifying 
stakeholders) ถือเปNนขั้นตอนที่เปNนพื้นฐานสำคัญในการประเมินผลลัพธ^ทางสังคม (Social Impact 
Assessment; SIA) โดยองค^กรจะตEองมีการบ$งชี้ผูEมีส$วนไดEส$วนเสียเพื่อวิเคราะห^ว$าใครคือผูEที่ไดEรับ
ประโยชน^หรือเสียประโยชน^จากการดำเนินงานโครงการ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห^หารูปแบบ
การดำเนินงานร$วมกับผูEมีส$วนไดEส$วนเสียจนเกิดเปNนแนวทางท่ีเกิดประโยชน̂และลดผลกระทบสูงสุด 

ผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือองค^กรที่เกิด “การเปล่ียนแปลง” 
อะไรบางอย$างจากการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งอาจแตกต$างกันไปในแต$ละกิจการ เช$น 
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พนักงาน ลูกคEา ผูEถือหุEน นักลงทุน ภาครัฐ สื่อ ชุมชน หรือในบางกรณีอาจรวมถึงคู$แข$ง (สฤณี อา
ชวานันทกุล และภัทราพร แยEมละออ 2557, 14) 

ประเภทของผูEมีส$วนไดEส$วนเสียสามารถแบ$งออกเปNน 3 ประเภทหลัก ไดEแก$ 
1) ผูEมีส$วนไดEส$วนเสียหลัก (Key Stakeholders) คือ ผูEท่ีมีอิทธิพลสำคัญหรือมีส$วนสำคัญใน

การสรEางความสำเร็จของกิจกรรม เช$น ลูกคEา ผูEส$งมอบ ที่มีส$วนไดEส$วนเสียสำคัญต$อการ
ผลิต หรือตลอดจนการปรับปรุง 

2) ผูEมีส$วนไดEส$วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ$มบุคคลที่ไดEรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมโดยตรง ตามที่กำหนดไวEในวัตถุประสงค^ของโครงการ ซึ่งอาจ
ไดEรับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ เช$น ประชาชนในพื้นที่ที่ไดEรับผลกระทบโดยตรง
จากโครงการ โดยสามารถแบ$งกลุ$มผูEที่มีส$วนไดEส$วนเสียตามเพศ รายไดE อาชีพ หรือกลุ$ม
ผูEใชEบริการ 

3) ผูEมีส$วนไดEส$วนเสียข้ันรอง (Secondary Stakeholders) คือ บุคคล กลุ$ม องค̂กร สถาบัน
หน$วยงานท่ีมีส$วนเก่ียวขEองจากการดำเนินงานขององค̂การโดยตรง ซ่ึงสามารถแบ$งเปNนท่ี
เกี่ยวขEองโดยเงินทุน อาทิ ผูEออกทุน (บริษัทคู$สัญญาที่ไดEรับสัมปทาน) หรือที่เกี่ยวขEอง
โดยเปNนหน$วยงานของผูEดำเนินโครงการ อาทิ กระทรวง ทบวง กรม หรือที่เกี่ยวขEองกับ
หน$วยงานอื่นที่ไม$ใช$เจEาของโครงการโดยตรงแต$มีอำนาจหนEาที่เกี่ยวขEอง เช$น รัฐบาล
ระดับทEองถิ ่น หรือผูEที ่ติดตามเรื ่องนั ้นมาโดยตลอด อาทิ บุคคลหรือ NGOs หรือ
สถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยมาโดยเฉพาะ หรือกลุ$มที่ไม$เปNนทางการ อาทิ นักการเมือง
ทEองท่ี ผูEนำชาวบEาน ผูEอาวุโส ผูEนำทางศาสนา ฯลฯ 

เกณฑ̂ในการจำแนกยังสามารถแบ$งตามความเก่ียวขEองกับกลุ$มผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย ดังน้ี 
1) ผลประโยชน^ (An Interest) คือ บุคคล หรือกลุ$มที่มีผลกระทบต$อการตัดสินใจ มีเรื่อง

ของผลประโยชน^เขEามาเกี่ยวขEองกับการตัดสินใจ เช$น การตัดสินใจป–ดโรงงานมีผลต$อ
ชุมชนโดยรอย ฯลฯ 

2) สิทธิ (Right) คือ สิทธิตามกฎหมายที่กลุ$มหรือบุคคลมีสิทธิเรียกรEอง อาทิ สิทธิในการ
ไดEรับค$าตอบแทนของลูกจEาง ฯลฯ 

3) ความเปNนเจEาของ (Ownership) คือ บุคคลหรือกลุ $มที ่เปNนเจEาของทรัพย^สินหรือ
สินทรัพย̂ตามกฎหมาย เช$น เจEาของบริษัท เจEาของกิจการ เปNนตEน 
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การสรPางห5วงโซ5ผลลัพธO 

ห$วงโซ$ผลลัพธ^ (Impact Value Chain) คือ การแจกแจงกิจกรรม (Activities) และผลผลิต 
(Output) ที่จะทำใหEทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เรานิยมไวEแลEวเกิดขึ้นเปNนความจริง (สฤณี อาชวานันท
กุล และภัทราพร แยEมละออ 2557, 34) 
 การสรEางห$วงโซ$ผลลัพธ^เปNนเครื่องมือที่มีประโยชน^ในการทำใหEเห็นองค^ประกอบของทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงอย$างชัดเจน และช$วยในการเลือกตัวชี้วัดทางสังคมที่เหมาะสมกับโครงการ โดยการ
ใชEกรอบแนวคิดของการสรEางห$วงโซ$ผลลัพธ̂ (Impact Value Chain) ประกอบดEวย 

1) ปYจจัยนำเขEา (Input) คือ ทรัพยากรที่จำเปNนตEองใชEในการจัดกิจกรรมของโครงการ เช$น 
เงินทุน ผูEเช่ียวชาญ องค̂ความรูEต$าง ๆ เปNนตEน 

2) กิจกรรม (Activities) คือ แผนการดำเนินการที่สำคัญของโครงการหรือองค^กร ซึ่งจะ
นำไปสู$การเปล่ียนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค̂ท่ีตEองการ 

3) ผลผลิต (Outputs) คือ ผลจากการดำเนินกิจกรรมท่ีสามารถเก็บขEอมูลไดEทันที  
4) ผลลัพธ̂ (Outcomes) คือ ผลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเกิดผลผลิตของกิจกรรมขEางตEน 

โดยผลลัพธ^อาจไม$จำเปNนตEองเกิดขึ้นทันที เนื่องจากเปNนผลจากการบรรลุผลผลิตขEางตEน
มาก$อน 

 นอกจากปYจจัยต$าง ๆ ดังกล$าวที่กล$าวมาในขEางตEนนั้น การวัดผลทางสังคมจำเปNนอย$างยิ่งท่ี
จะมีการคาดการณ^ผลผลิตและผลลัพธ^ที่เกิดขึ้นว$าจะเปNนอย$างไร ซึ่งสิ่งที่เรานำมาพยากรณ^หรือ
คาดการณ^ผลลัพธ^ของการวัดผลทางสังคมนั้นคือ “กรณีฐาน (Base Case Scenario)” ซึ่งกรณีฐานมี
ท้ังหมด 4 แบบดEวยกัน ไดEแก$ 

1) ผลกระทบที่คลEายคลึงกัน (Attribution) กรณีของผลกระทบที่คลEายคลึงกัน คือการท่ี
องค^กรอื่น ๆ อาจมีส$วนสรEางผลกระทบที่คลEายคลึงกันไดE ในบรรดาผลลัพธ^ทางสังคมทั้งหมด
ท่ีเกิดข้ึน  ผลลัพธ̂ส$วนใดเปNนส$วนท่ีเราสรEาง ส$วนใดเกิดจากองค̂กรหรือหน$วยงานอ่ืน 
2) ผลลัพธ^ส$วนเกิน (Dead Weight)  กรณีของผลลัพธ^ส$วนเกินคือผลลัพธ^ที่เกิดขึ้นอยู$ดี ต$อ
ใหEไม$มีองค^กร/บุคคลใดทำงานดEานนี้เช$น ภาวะเศรษฐกิจบูมทำใหEคนหางานทำง$ายขึ้น ส$งผล
ต$อใหE “อัตราการว$างงานลดลง” ผลลัพธ̂ท่ีเกิดข้ึนจะตEองนำมาหักออกจากตัวช้ีวัดผลลัพธ̂ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึน2.       ผลลัพธ̂ส$วนเกิน (Dead Weight)  กรณีของผลลัพธ̂ส$วนเกินคือผลลัพธ̂
ที่เกิดขึ้นอยู$ดี ต$อใหEไม$มีองค̂กร/บุคคลใดทำงานดEานนี้เช$น ภาวะเศรษฐกิจบูมทำใหEคนหางาน
ทำง$ายขึ้น ส$งผลต$อใหE “อัตราการว$างงานลดลง” ผลลัพธ^ที่เกิดขึ้นจะตEองนำมาหักออกจาก
ตัวช้ีวัดผลลัพธ̂ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 
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3) ผลลัพธ^แทนท่ี (Displacement) คือผลลัพธ^ที่เกิดจากการทำงานรูปแบบเดียวกันแทนท่ี
กับหน$วยอ่ืนท่ีไดEหยุดการดำเนินงานลงไป ทำใหEมีผลกระทบอย$างต$อเน่ือง 
4) อัตราส$วนลด (Drop Off) คือเมื ่อทำกินกรรม 1 ครั ้งแลEวมีผลกระทบระยะยาวโดย
ผลกระทบนั้นอาจเกิดในระยะที่โครงการหรือเมื่อกิจกรรมไดEจบลงไปแลEว แต$จะเกิดขึ้นใน
อัตราส$วนท่ีลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป กรอบแนวคิดของการสรEางห$วงโซ$ผลลัพธ̂ 
ท่ีมา: getrevue (2020) 
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ใบกิจกรรมท่ี 10.1 

ช่ือกิจกรรม: SIA Board Game “Impact Finder” 
ระยะเวลา: 60 นาที 

สาระสำคัญ:  
การนำการวิเคราะห^ SIA มาฝoกปฏิบัติ หากจะยกกรณีศึกษาอาจจะไม$เพียงพอต$อการสรEาง

ความเขEาใจ จึงใหEผูEเรียนไดEเรียนรูEการวิเคราะห^การประเมินผลลัพธ̂ทางสังคมผ$านการร$วมเล$นบอร̂ด
เกม ในบอร^ดเกมไดEผ$านการกำหนดขอบเขตการวัดและประเมินผล เพื่อใหEผู Eเล$นสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรตามขEอจำกัดดEานเวลางบประมาณ ศักยภาพองค^กรและบุคลากร ความพรEอมของ
ขEอมูล และความสำคัญของผูEมีส$วนไดEส$วนเสียแต$ละกลุ$มที่ปรากฎผ$านการระบุหรือมีขั้นตอนที่สำคัญท่ี
จะสามารถกำหนดขอบเขตไดEคือ การกำหนดทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลง (Theory of Change) ใน
ระหว$างการเล$นผู EเรียนจะเขEาใจว$า การกำหนดทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงจำเปNนตEองชัดเจนและ
ตรวจสอบไดE มีความเปNนไปไดEในการประเมินจริง นอกจากนี้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงควรแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการภายในกรอบเวลาของการประเมินดEวย โดยที่การ
กำหนดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามกลุ$มผูEมีส$วนไดEส$วนเสียของโครงการ โดยทำความเขEาใจผ$านชุมชน
ท่ียกจำลองสถานการณ̂มาใหEผูEเรียนไดEทดลองเล$น 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถวิเคราะห̂ปYญหาและประยุกต̂ใชEทฤษฎีจากการเรียนการประเมินผล
ลัพธ̂ทางสังคม 
2) เพื่อใหEผูEเรียนมีทักษะการใชEเครื่องมือในการวิเคราะห^และประยุกต^จากการเรียนห$วงโซ$

ผลลัพธ̂ไดE 
3) เพ่ือใหEผูEเรียนไดEร$วมแสดงความคิดเห็นร$วมกัน ถกเถียง และแลกเปล่ียนร$วมกัน สามารถ
ส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนแบ$งกลุ$มออกเปNน 3 - 5 กลุ$ม และทำความรูEจักบอร^ดเกม กฎกติกา 
อุปกรณ^ และวิธีเล$นที่จำเปNน รวมถึงแจกอุปกรณ^เล$นบอร^ดเกม (หากผูEเรียนมี
จำนวนมากควรพิมพ^อุปกรณ^หรือเตรียมไวEหลายชุดเพื่อแบ$งใหEเล$นไดEหลาย
กลุ$ม) 

5 นาที 
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ข้ันตอน ระยะเวลา 

2) อ$านโจทย^ “รูEจักชุมชนของเรา” ใหEผูEเรียนฟYงพรEอมกันก$อนแยกกันเล$นเกม
ตามแต$ละกลุ$ม 

5 นาที 

3) ใหEผูEเรียนเล$นบอร^ดเกมตามกฎกติกาที่อธิบาย โดยผูEสอนสามารถดาวน̂โหลด
บอร̂ดเกมเพ่ือนำมาใหEผูEเรียนเล$นไดEดังน้ี https://bit.ly/3JqTrBS 

45 นาที 

4) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
 

 
รูป กฎกติกา อุปกรณ̂ และวิธีการเล$น Impact finder 

ท่ีมา: คณะทำงาน (2022) 
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รูPจักชุมชนของเรา 

ลักษณะโครงสรPางทางสังคม 

 ลักษณะชีวิตความเปNนอยู$ของสมาชิกในชุมชนเปNนแบบสังคมเมืองชนบทมีโรงงานตั้งอยู$ใน
ชุมชนจำนวนหนึ่งแต$ก็มีเกษตรกรทEองถิ่นที่พึ่งพาการทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงปากทEองใหEครอบครัว
ดEวยประชากรวัยทำงานส$วนมากผ$านการศึกษาประถมศึกษาเปNนอย$างต่ำและสามารถอ$านออกเขียน
ไดE อย$างไรก็ตามมีประชากรกรราว 14% ของประชากรทั้งสิ้น 930 คนที่ไม$สามารถอ$านออกเขียน
ภาษาไทยไดE และประชากรส$วนใหญ$ในชุมชนอยู$ในช$วงวัยกลางคนที่ทำงานโรงงานใกลEเคียง กลุ$มคน
เหล$านี้ชอบที่จะทำงานลักษณะเดียวกันกับเพื่อนบEานที่รูEจักและมีการเดินทางออกไปทำงานช$วงเชEา
กลับบEานช$วงค่ำเปNนกิจวัตรมีเพียงกลุ$มผูEสูงอายุและกลุ$มผูEพิการที่อยู$บEานระหว$างวันเนื่องจากขาดการ
จEางงานในชุมชนมีเพียงโรงเรียนระดับประถมและขาดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ชุมชนแห$งนี้ประสบปYญหาการติดสุราและยาเสพติดของเยาวชนปYญหา อีกเรื่องที่ชุมชนเผชิญ
อยู$คือปYญหาสิ่งแวดลEอมที่เปNนมลพิษเนื่องจากการผลิตของโรงงานต$าง ๆ โดยเฉพาะกลุ$มเกษตรกร
และผูEท่ีทำงานในโรงงาน 
 เนื่องจากประชากรกว$า 70% อพยพมาจากชุมชนอื่นตEองหาเชEากินค่ำ การร$วมมือร$วมใจใน
กิจกรรมของชุมชนจึงมีนEอย ไม$ว$าจะเปNนกิจกรรมทางการศาสนาหรือวัฒนธรรม 
ระบบเศรษฐกิจ 

 สมาชิกชุมชนส$วนใหญ$ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู$ไม$ไกลจากชุมชน มีเพียง
สมาชิกไม$ก่ีคนท่ียังคงทำงานอยู$ในภาคเกษตรกรรม สมาชิกชุมชนอายุต้ังแต$ 18 – 60 ป2ข้ึนไปเปNนกลุ$ม
คนทำงาน และมีอัตราการว$างงานประมาณ 13 – 15% และมีรายไดEเฉลี่ยประมาณ 3,861 – 17,104 
บาท/เดือน สมาชิกชุมชน 49 – 68% มีหนี้นอกระบบ มีการจัดตั้งกลุ$มภริยาขEาราชการ 13 คน เพ่ือ
ทำงานประดิษฐ̂สินคEา OTOP เช$น ดอกไมEปลอม ขนมหวาน และของชำร$วย 
การเมืองชุมชน 

 หัวหนEาชุมชนเปNนผูEนำการบริหารจัดการทั้งหมดของชุมชนนี้ หัวหนEาชุมชนคนปYจจุบันดำรง
ตำแหน$งมาแลEวกว$า 3 ป2 พรEอมกับทีมบริหารที่ถูกเลือกเขEามาดำรงตำแหน$งกรรมการบริหารอีก 5 คน 
สมาชิกชุมชนส$วนใหญ$เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของคณะทำงานชุดนี้ ว$ามีความโปร$งใส น$าเช่ือถือ 
ชุมชนน้ีเปNนชุมชนท่ียึดถือเร่ืองสิทธิของตนเปNนหลัก 
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ความรูPชุมชน 

 ความรูEชุมชนส$วนใหญ$จะมาจากกลุ$มพ$อมดหมอผีกลุ$มเล็ก ซึ่งคนกลุ$มนี้เปNนกลุ$มคนที่มีภูมิ
ปYญญาชาวบEานในเรื่องของการใชEยาสมุนไพรทEองถิ่น ชุมชนนี้มีการรวมกลุ$มเพื่อผลิตสินคEาพื้นบEาน 
เช$น ดอกไมEปลอม น้ำพริก และเส้ือผEาพ้ืนถ่ิน 
ตPนทุนทางสังคม 

 นอกจากกำนันและผูEใหญ$บEานแลEว ยังมีสมาชิกชุมชนอีก 3 -5 คน เช$น กลุ$มขEาราชการผูEใหญ$ 
กลุ$มหัวหนEาอาสาสมัครชุมชน และกลุ$มหัวหนEาสมาคมภริยาขEาราชการ เปNนตEน ที่เปNนบุคคลที่สมาชิก
ชุมชนนับหนEาถือตามและมักเขEาร$วมกิจกรรมต$าง ๆ ดEวย หากกิจกรรมไดEรับการริเริ่มหรือสนับสนุน
จากกลุ$มคนดังกล$าว นอกจากนี้ชุมชนนี้ยังมีสถานีกระจายเสียงที่ทำหนEาที่ในการกระจายข$าวสาร
สำคัญต$าง ๆ ใหEกับคนในชุมชนอีกดEวย 
 
การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินผลความสามารถในการเขEาใจเนื้อหาการเรียนเรื่องการประเมินผลลัพธ^ทาง
สังคมผ$านการเล$นบอร^ดเกม Impact Finder ของผูEเรียนไดE ผ$านการสังเกตในการร$วมเล$นบอร^ดเกม
ว$าผูEเรียนเขEาใจกฎกติกาและใชEเครื่องมือที่ประกอบไปดEวยการ^ดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง การ^ดผูEมีส$วน
ไดEส$วนเสีย การ^ดปYจจัยนำเขEา การ^ดกิจกรรม การ^ดผลผลิต และการ^ดผลลัพธ^ ผูEเรียนสามารถใชEการ̂ด
และเล$นเกมไดEอย$างต$อเนื่องรวมถึงแลกเปลี่ยนองค^ความรูEร$วมกันกับเพื่อนที่ร$วมเล$นในกลุ$ม นับว$า
ผูEเรียนมีความเขEาใจต$อการประเมินผลลัพธ̂ทางสังคมเบ้ืองตEน 
 
การสรุปกิจกรรม:  

 การทำความเขEาใจการประเมินผลลัพธ^ทางสังคมผ$านเครื ่องมือหรือการเล$นบอร^ดเกมมี
เป\าหมายเพื่อใหEทEายที่สุดผูEเรียนสามารถนำองค^ความรูEที่เรียนและร$วมเล$นนำไปใชEงานเพื่อประเมิน
ผลลัพธ̂จากการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไดE ไดEทบทวนเนื้อหาเชิงทฤษฎีซึ่งประกอบไปดEวย การกำหนด
ขอบเขตการประเมินผล การวิเคราะห^ผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย และการสรEางห$วงโซ$ผลลัพธ^ ผ$านการเล$น
บอร^ดเกมในสถานการณ̂จำลองชุมชน โดยคาดหวังว$าผูEเรียนจะเกิดองค̂ความรูEที่จำเปNนต$อการนำไปใชE
ประเมินผลลัพธ̂ทางสังคมไดEดEวยตนเอง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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สัปดาห'ท่ี 11: 

การวิเคราะห'ผลตอบแทนทางสังคม  

(Social Return on Investment; SROI) 
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สัปดาหOท่ี 11: การวิเคราะหOผลตอบแทนทางสังคม  

(Social Return on Investment; SROI)  

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การวิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment; SROI) 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการ
เพ่ือสังคม 

2) สามารถสืบคEน ประเมินขEอมูลจากหลายแหล$งและมีประสิทธิภาพดEวยตนเองเพ่ือใหEไดE
สารสนเทศท่ีเปNนประโยชน̂ในการใชEงานตามสถานการณ̂แวดลEอมทางธุรกิจ 

3) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอ่ืน  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ
วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  

4) มีความคิดริเร่ิม สรEางสรรค̂ สามารถใหEความช$วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แกEไขปYญหาในสถานการณ̂ต$าง ๆ ท้ังในบทบาทของผูEนำ หรือในบทบาทของผูEร$วม
ทีมงาน   

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การแทนค$าผลลัพธ̂
ทางสังคมดEวยมูลค$า
ทางการเงิน 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

การรวบรวมขEอมูล
และการวิเคราะห̂
ขEอมูล 

30 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การใชEเคร่ืองมือในการ
คำนวณผลตอบแทน
ทางสังคมอย$างง$าย 

60 การฝoกปฏิบัติ 
“แบบฟอร̂มการ
วิเคราะห̂ SROI”   

แบบฝoกหัดเด่ียว สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
เน้ือหาการบรรยาย 

เน ื ้อหาในบทนี ้จะกล$าวถึงการวิเคราะห^ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment; SROI) ซึ่งประกอบไปดEวย การแทนค$าผลลัพธ^ทางสังคมดEวยมูลค$าทางการเงิน การ
รวบรวมขEอมูลและการวิเคราะห^ขEอมูล  และการใชEเครื่องมือในการคำนวณผลตอบแทนทางสังคม
อย$างง$าย เนื้อหาในบทนี้จะช$วยใหEผูEเรียนเขEาใจถึงวิธีการวิเคราะห^ผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment; SROI) ที่จะสามารถนำมาวิเคราะห^ผลตอบแทนทางสังคมที่มาจากการ
ดำเนินธุรกิจเพ่ือสังคมไดE 
 
การแทนค5าผลลัพธOทางสังคมดPวยมูลค5าทางการเงิน  

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) เปNนวิธีการ
ประเมินที่ช$วยองค^กรในการทำความเขEาใจ และหาขนาดของมูลค$าทางสังคม สิ ่งแวดลEอม และ
เศรษฐกิจที่องค^กรตั้งขึ้น เพื่อผลลัพธ^ทางสังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกต^มาจากแนวคิดเรื่องความ
รับผิดชอบต$อสังคม (Social accounting) และการวิเคราะห^ตEนทุนและผลประโยชน^ (Cost-benefit 
analysis) ซ่ึงเปNนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร̂แบบด้ังเดิมท่ีเปNนการวิเคราะห̂ผลตอบแทนทางการเงินจาก
การลงทุนเปNนตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินทั่วไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุน ผ$าน
อัตราส$วนหรือเปอร^เซ็นต^ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกบ$งชี้ว$ามีกำไรสุทธิทางการเงินที่เกิดข้ึน
จริงหรือคาดหวังจากการลงทุนเท$าไร ไม$ไดEคำนึงถึงในการรวมผลตอบแทน ทางสังคมอื่นๆ เช$น สังคม
สิ่งแวดลEอม หรือค$านิยมทางวัฒนธรรมที่ถูกสรEางขึ้นสำหรับผูEมีส$วนไดEเสียที่แตกต$างกัน (โชติกา ภาษี
ผล, 2560) 
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 สิ่งที่สำคัญอย$างยิ่งในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) คือการแทนค$าผลลัพธ^ทาง
สังคมดEวยมูลค$าทางการเงิน ในหลายครั้งผลลัพธ̂ทางสังคมที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานหรือการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคมอาจไม$สามารถเห็นไดEเปNนค$าตัวเงินที่แทEจริง อย$างไรก็ตาม SROI สามารถนำ “ค$าแทน
ทางการเงิน (Financial proxy)” มาใชEงานเพื ่อประเมินมูลค$าทางการเงินของผลลัพธ^ที ่เกิดข้ึน 
ตัวอย$างที่สามารถทำใหEเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งข้ึน คือ หากเราทำธุรกิจเพื่อสังคมที่มีผลลัพธ^ทางสังคมใน
การลดกœาซเรือนกระจก เราอาจสามารถนำราคาคาร^บอนที่มีการซ้ือขายกันบนตลาดคาร^บอนเครดิต
มาใชEงานเพื่อเปNน “ค$าแทน” ของตEนทุนกœาซเรือนกระจก การนำค$าแทนที่เปNนตัวเงินชัดเจนมา
คำนวณการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสามารถแสดงใหEเห็นว$า ยิ่งธุรกิจของเราสามารถลดกœาซ
เรือนกระจกไดEมากเท$าไหร$ ธุรกิจทางสังคมของเราก็ยิ่งสามารถสรEางมูลค$าทางสังคมไดEมากขึ้นเท$าน้ัน 
เพราะธุรกิจเพื่อสังคมของเราสามารถประหยัดตEนทุนกœาซเรือนกระจกในสังคมไดE อย$างไรก็ตาม ขEอ
ควรระวังของการใชEค$าแทนทางการเงินคือ ผูEใชEงานจะมั่นใจไดEอย$างไรว$าค$าแทนนั้นจะสามารถแทน
ผลลัพธ^ทางสังคมที่อยากวัดอย$างแทEจริง ไม$เช$นนั้นเราอาจเกิดการแทนค$าผลลัพธ^ที่เกินเลยจากความ
เปNนจริงหรือแทบไม$มีความเก่ียวขEองกันเลยกับผลลัพธ̂ของเรา ดังน้ันผูEใชEงานจำเปNนตEองคำนึงถึงบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต$างกันในแต$ละพื้นที่อีกดEวย (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทรา
พร แยEมละออ, 2560) 
 การหาค$าแทนทางการเงิน (Financial Proxy) สามารถเริ่มตEนไดEที่ห$วงโซ$ผลลัพธ̂ เมื่อผูEทำ
ธุรกิจเพื่อสังคมระบุผลผลิตแลEว หากผลผลิตเรานั้นสามารถสะทEอนความเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถ
นำไปสู$ผลลัพธ^ทางสังคมที่มุ$งหวังไดE ผลผลิตเหล$าน้ันจะถือเปNนตัวชี้วัดทางสังคม ผูEทำธุรกิจเพื่อสังคม
ตEองนำตัวชี้วัดทางสังคมมาแปลงใหEเปNนมูลค$าทางการเงินเสียก$อน ในหลายกรณีตัวชี้วัดทางสังคม
หลากหลายตัวอาจมีมูลค$าทางการเงินอยู$ในตนเองอยู$แลEวดังนั้นผูEประเมินไม$จำเปNนตEองหาค$าแทนทาง
การเงินอื่น ๆ ยกตัวอย$างเช$น เงินออมที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก ค$ารักษาพยาบาลที่ลดลง ฯลฯ อย$างไรก็
ตามก็ยังมีตัวชี ้วัดอีกจำนวนมากที ่ไม$ไดEมีมูลค$าและอยู $อย$างเปNนนามธรรม อาทิ ป•าที ่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง รอยยิ้มของคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น นักเรียนไม$จำเปNนตEองหยุดเรียนกลางคัน ผูE
พิการและกลุ$มเปราะบางกลEาเขEาสังคมมากขึ้น ฯลฯ จะเห็นไดEว$าผลลัพธ^เหล$านี้ไม$ใช$ตัวเงินโดยตรงแต$
ก็สามารถเกี่ยวโยงกับสิ่งที่มีราคาตลาด กรณีเหล$านี้เราสามารถนำราคาตลาดมาใชEประเมินมูลค$าทาง
การเงินของผลลัพธ^ เช$น ตัวชี้วัดหนึ่งของ “ป•ารอบชุมชนอุดมสมบูรณ̂ขึ้น” คือการที่ชุมชนสามารถหา
ของป•าไดEเพิ่มมากขึ้น ของป\าดังกล$าวมีมูลค$าทางการเงินอยู$ เช$น เห็ด น้ำผึ้ง และผัก อย$างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดทางสังคมที่ไม$มีราคาตลาดใหEไดEอEางอิงก็มีไดEหมายความว$าจะไม$สามารถตีค$าเปNนตัวเงินไดE ผูE
ประเมินสามารถหาค$าแทนทางการเงินของผลลัพธ^ทางสังคมท่ีไม$มีราคาตลาดดEวยการประยุกต^ใชE
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ระเบียบวิธีทางเศรษฐศาสตร^ซึ่งใชEในการวิเคราะห^เปรียบเทียบตEนทุนและ (cost-benefit analysis) 
ของแผนการพัฒนาและนโยบายสาธารณะ โดยแบ$งออกเปNน การประเมินมูลค$าที่อาศัยความพอใจ
ผ$านพฤติกรรม (Revealed preference) และการประเมินมูลค$าท่ีอาศัยความพอใจที ่บอกเอง 
(Stated preference) (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แยEมละออ, 2560) 

1) วิธีการประเมินมูลค$าท่ีอาศัย “ความพอใจผ$านพฤติกรรม” 
1.1) ราคาตลาด เนื่องจากเปNนราคาที่ผูEซื้อเต็มใจที่จะซื้อ ในทางเดียวกันผูEขายก็เต็มใจท่ี

จะขาย 
1.2) วิธีการประเมินมูลค$าที่สะทEอนความตEองการ (Hedonic Pricing Model: HPM) 

มักใชEในการประเมินมูลค$าผลลัพธ^ดEานสิ่งแวดลEอม เช$น อากาศบริสุทธิ์ พื้นที่ปลอด
เสียงรบกวน อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ ฯลฯ ตัวชี ้วัดเหล$านี ้มีมูลค$าทาง
เศรษฐกิจที่วัดไดEในทางอEอม เช$นราคาอสังหาริมทรัพย^ (บEานที่อยู$ในละแวกที่มี
อากาศบริสุทธ์ิอาจขายราคาสูงกว$าละแวกท่ีอากาศสกปรก) 

1.3) วิธีประเมินตEนทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) วิธีนี ้ต ั ้งอยู $บน
สมมุติฐานที่ว$า คนหนึ่งคนจะเต็มใจเดินทางเพื่อไขว$ควEาประโยชน^ไม$ว$าจะเปNนเชิง
สุนทรียและสันทนาการจากสภาพแวดลEอมที่ไหนสักแห$ง อาจประเมินมูลค$าของ
ประโยชน̂ท่ีคนเสาะหาเหล$าน้ันในรูปแบบตEนทุนของการจะไปถึงสถานท่ีน้ัน 

1.4) วิธีประเมินตEนทุนในการป\องกัน (Prevention Cost Method: PCM) วิธีนี ้ใชE
ค$าใชEจ$ายที่เราตEองจ$ายหากอยากป\องกันไม$ใหEเกิดปYญหาต$าง ๆ เช$น นำตEนทุนของ
การกำจัดและป\องกันมลพิษทางอากาศเปNนค$าแทนผลลัพธ̂ของ “มลพิษทางอากาศ
ลดลง” 

1.5) ค$าใชEจ$ายโดยผูEมีส$วนไดEเสีย ในวิธีน้ีสามารถประเมินมูลค$าของการเปล่ียนแปลงจาก
เง ินที ่ผ ู Eม ีส $วนไดEเส ียใชEไปกับสินคEาหรือบริการอันเปNนผลพวงมาจากการ
เปล่ียนแปลง ยกตัวอย$างเช$น ธุรกิจเพื ่อสังคมของเราทำใหEความสัมพันธ^ใน
ครอบครัวดีขึ ้น สำหรับครอบครัวที ่มีปYญหา อาจตEองเสียค$าใชEจ$ายไปกับการ
พักผ$อนหย$อนใจ ปYญหาสุขภาพ หรือการปรับปรุงบEานใหEดีข้ึน  

2) วิธีการประเมินมูลค$าท่ีอาศัย “ความพอใจท่ีบอกเอง” 
วิธีหลักของการประเมินมูลค$าโดยอาศัยความพอใจท่ีบอกเอง คือวิธีสอบถามทางตรง 

(Contingent Valuation Method: CVM) ซึ่งเปNนการถามคำถามในทำนองที่ว$าคุณเต็ม
ใจจะจ$ายเงินเท$าไหร$เพื่อใหEป•าไมEรอบชุมชนที่เคยหายไปกลับมาเปNนดังเดิม หรือคุณจะ
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เต็มใจจ$ายเงินเท$าไหร$เพื่อใหEมีน้ำในการเกษตรใชEเพียงพอตลอดทั้งป2 วิธีนี ้เปNนการ
อนุมานว$าคำตอบของผูEมีส$วนไดEเสียคือค$าแทนทางการเงินของผลลัพธ̂ในคำถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป คู$มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)  
และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI: Social Return on Investment) 

ท่ีมา: SE Thailand (2020) 
 
การรวบรวมขPอมูลและการวิเคราะหOขPอมูล 

 การรวบรวมขEอมูลเปNนสิ่งจำเปNนสำหรับการวัดผลลัพธ^ ขEอมูลที่ใชEในการประเมินผลลัพธ^และ
ผลตอบแทนทางสังคมเปNนขEอมูลที่มาจากการผสมผสานกันระหว$างระบบของการจัดการขEอมูลภายใน
และแหล$งขEอมูลภายนอก หากขEอมูลยังไม$มีความพรEอม ผูEประเมินจำเปNนที่จะตEองหาทางเลือกอื่นท่ี
สมเหตุสมผลหรือไม$ผูEประเมินอาจจำเปNนตEองลดขอบเขตของการวิเคราะห̂ลง โดยทั่วไปแลEวผูEประเมิน
ควรจัดทำแบบสำรวจผูEมีส$วนไดEเสียเพื่อเก็บขEอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ^ที่ถูกนิยามไวEในกิจกรรมก$อน
หนEา การรวบรวมขEอมูลจากผูEมีส$วนไดEเสียนั้นสามารถใชEวิธีง$ายง$ายเช$นการโทรศัพท^ไปหา หรือวิธีท่ี
ซับซEอนเพิ่มขึ้นเช$นการจัดสนทนากลุ$ม (Focus Group Discussion) (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัท
ราพร แยEมละออ, 2560) 
 ตัวอย$างของวิธีที่ทำใหEผูEมีส$วนไดEเสียสามารถมีส$วนร$วมในกิจกรรมของผูEประเมิน ยกตัวอย$าง
เช$น (1) เชิญผูEมีส$วนไดEเสียร$วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและสอบถามพวกเขาโดยตรง (2) จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเป–ดใหEอภิปรายและใชE Flip-chart ในการบันทึกผล (3) ใหEผูEมีส$วนไดEเสีย
กรอกแบบฟอร^มระหว$างการประชุมที่จัดขึ้นเปNนปกติอยู$แลEว เช$น การประชุมประจำป2ขององค^กร 
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อย$างไรก็ตามผูEประเมินจำเปNนตEองวางระบบการเก็บขEอมูลและทำการรวบรวมขEอมูลอย$างสม่ำเสมอ
ตลอดทั้งป2 อาจเปNนรายไตรมาสก็ไดE นอกจากนี้ผูEประเมินยังควรจัดทำแบบสำรวจผูEมีส$วนไดEเสียโดย
การว$าจEางบุคคลที่สามซึ่งเปNนผูEเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความน$าเชื่อถือ แลEวจึงทำการสำรวจผูEมีส$วนไดEเสีย
ผ$านการสัมภาษณ̂หรือวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังควรเก็บขEอมูลพฤติกรรมผูEมีส$วนไดEเสียจากการสังเกต
ดEวย (สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แยEมละออ, 2560) 
 การวิเคราะห^ผลกระทบนั้น จำเปNนตEองมีการคาดคะเนผลลัพธ^และผลกระทบส$วนเกิน 
(deadweight) ผลลัพธ^ทดแทน (displacement) ผลจากปYจจัยอื ่น (attribution) และอัตราการ
ลดลงของประโยชน^ (drop-off) เพื่อที่จะสามารถกำหนดกรณีฐาน (base case) ไดE คือ รวมเฉพาะ
คุณค$าทางสังคมที่องค^กรน$าจะมีส$วนสรEางจริง ๆ เท$านั้น ซึ่งการวัดมูลค$าของผลลัพธ^ และผลกระทบ 
ว$าผูEรับผลประโยชน^จากโครงการก$อใหEเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลEอมไดEมากนEอย
เพียงใด จะตEองเขEาใจดEวยว$าอาจมีปYจจัยอื่น ๆ ที่ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงเหล$านั้น เช$นเดียวกัน (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี อEางถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2560) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ผลลัพธ^ส$วนเกิน (Deadweight) หมายถึง ผลลัพธ^ที่จะเกิดขึ้นอยู$ดีต$อใหEไม$มีองค^กรไหน
ทำงานเรื่องนั้น ๆ ยกตัวอย$างเช$น ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น โดยปกติชาวบEานในพื้นท่ี
อาจขายผลผลิตทางการเกษตรเช$นผลไมEไดE 10 บาทต$อลูก แต$เมื่อผลผลิตดีขึ้นทำใหEผล
ไมEลูกใหญ$ขึ้น จนขายไดEเปNน 15 บาท ผลลัพธ^ส$วนเกินผูEประเมินสามารถนำมาคิดไดE
เพียง 5 บาทเท$าน้ัน  

2) ผลลัพธ̂ทดแทน (Displacement) หมายถึง กรณีที่ผลลัพธ̂เชิงบวกสำหรับผูEมีส$วนไดEเสีย
กลุ$มหน่ึงถูกชดเชยดEวยผลลัพธ̂เชิงลบสำหรับผูEมีส$วนไดEเสียรายอ่ืน เช$น การท่ีคนหน่ึงคน
ไดEงานทำ อาจหมายความไดEว$าอีกคนหนึ่งตEองตกงาน ผลลัพธ^ทางสังคมคนมีงานทำมาก
ข้ึนในกรณีน้ีจะไม$เปล่ียนแปลง  

3) ผลจากปYจจัยอื่น (Attribution) เปNนผลลัพธ^ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน$วยงาน
หน$วยงานหน่ึงหรือโครงการอ่ืน ๆ ท่ีร$วมส$งผลต$อผลลัพธ̂ท่ีเกิดข้ึน  

4) อัตราการลดลง (Drop off) ในสภาพความเปNนจริงที่ว$าผลลัพธ^ทางสังคมใดใดก็ตาม 
บังเกิดขึ้นในป2แรก ๆ ของการดำเนินกิจกรรมหรือการทำโครงการมากกว$าในป2ทEาย 
ยกตัวอย$างเช$น ธุรกิจเพื่อสังคมของเราสามารถช$วยใหEเด็กแปรงฟYนไดEอย$างถูกวิธี ในป2
แรกเด็กทุกคนแปรงฟYนไดEอย$างถูกวิธี แต$ป2ถัดไปอาจไม$มีเด็กคนใดแปรงฟYนอย$างถูกวิธี
เลย  
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การใชPเคร่ืองมือในการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมอย5างง5าย 

 การคำนวณผลตอบแทนทางสังคมโดยไม$มีตัวช$วยเลยเปNนเรื่องที่สามารถทำไดEยาก อย$างไรก็
ตาม ยังคงมีเครื ่องมือที ่สามารถช$วยในการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมอย$างง$าย เพื ่อใหEผูE
ประเมินผลลัพธ^สามารถประเมินผลลัพธ^ไดEง$ายยิ ่งขึ ้น โดยสามารถศึกษาไดEใน “แบบฟอร^มการ
วิเคราะห̂ SROI”  

 
แบบฟอร̂มการวิเคราะห̂ SROI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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ส่ือและแหล)งเรียนรู1 
set socialimpact. (27 กุมภาพันธ̂ 2564). สฤณี อาชวานันทกุล: Ep3 SET SE101 Online 
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), 2560. 312 หนEา. 
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สัปดาห'ท่ี 12: 

แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC)  

สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม 
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สัปดาหOท่ี 12: แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC)  

สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม  

 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC) สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการ
เพ่ือสังคม 

2) สามารถนำความรูEและเครื่องมือทางการประกอบการเพื่อสังคมมาประยุกต^ใชEในการ
ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพไดE 

3) มีความคิดวิเคราะห^อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค^ สามารถบูรณา
การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ̂เพื่อใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

4) มีความซื่อสัตย^สุจริต รับผิดชอบต$อตนเอง สังคม สิ่งแวดลEอม ตลอดจนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห^ เพื่อแกEไขปYญหาสถานการณ^ต$าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูEนำ หรือ
ผูEร$วมงาน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

ท่ีมาและความสำคัญ
ของ (BMC) 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

ทำความเขEาใจ
ความหมายของ BMC 
ท้ัง 9 องค̂ประกอบ 

15 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

กิจกรรมกลุ$ม 30 ร$วมวิเคราะห̂ 
BMC 9 ช$อง 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 
Flipchart 

กระบวนการพัฒนา 
BMC 

15 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

ตัวอย$าง BMC ของ
ธุรกิจเพ่ือสังคม 

10 การบรรยาย สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

กิจกรรมกลุ$ม 30 ร$วมวิเคราะห̂ 
BMC นำ 9 ช$อง
เดิมท่ีทำไวEมา
พัฒนาเพ่ิม 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip chart 

รายงานเด่ียว 
อธิบายคำช้ีแจง 

10 การใหE
แบบฝoกหัด 
“พัฒนา BMC 
จากธุรกิจท่ี
ผูEเรียนสนใจ” 

แบบฝoกหัดเด่ียว สไลด̂
ประกอบการ
บรรยาย 

 
งานมอบหมาย 

 รายงานเร่ือง “BMC ธุรกิจเพ่ือสังคมของฉัน” ส$งสัปดาห̂ท่ี 14  
(ระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมไวEหลัง “ใบกิจกรรม…”) 
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เน้ือหาการบรรยาย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงแผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; BMC) สำหรับ
ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งประกอบไปดEวย ที่มาและความสำคัญของ (BMC) การทำความเขEาใจความหมาย
ของ BMC ท้ัง 9 องค̂ประกอบ กระบวนการพัฒนา BMC และตัวอย$าง BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
ท่ีมาและความสำคัญของ BMC  

แผนผังโมเดลทางธุรกิจหรือ BMC ถูกออกแบบและคิดคEนโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชEเปNนเครื่องมือในการอธิบายโครงสรEางและภาพรวมของธุรกิจตนเองที่เรียบง$าย ตรงประเด็น จับ
ตEองไดE และสามารถเขEาใจไดEดEวยตนเอง BMC สามารถช$วยใหEสามารถเขEาใจและเห็นโครงสรEางธุรกิจ
ของแต$ละธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น พรEอมเห็นปYจจัยและความเชื่อมโยงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อวิเคราะห̂
หาจุดยืดหยุ$นที ่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดE โดยในการจัดทำ BMC เปNนการดู
โครงสรEางธุรกิจของเราว$า ทำอะไร ทำอย$างไร และทำเพ่ือใคร เม่ือเห็นภาพรวมของธุรกิจก็จะสามารถ
พิจารณาไดEว$าธุรกิจท่ีเราสรEางสรรค̂ข้ึนมาจะมีแนวโนEมท่ีจะเติบโตหรือไม$ (Hong & Fauvel, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป Alexander Osterwalder ผูEออกแบบและคิดคEนแผนผังโมเดลทางธุรกิจ 
ท่ีมา: The Business Model Analyst (2022) 

 
การทำความเขPาใจความหมายของ BMC ท้ัง 9 องคOประกอบ  

 BMC ประกอบไปดEวย 9 องค̂ประกอบท่ีสำคัญซ่ึงมีรายละเอียดดังต$อไปน้ี (Hong & Fauvel, 
2013) 
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1) กลุ$มเป\าหมายหรือกลุ$มลูกคEาของเราคือใคร ในองค̂ประกอบน้ีเปNนการวิเคราะห̂หาปYจจัย
ที่ส$งผลต$อพฤติกรรมของผูEบริโภคและการตัดสินใจซื้อของกลุ$มลูกคEาเรา และเปNนการใหE
รายละเอียดว$าใครกันท่ีจะเขEามาซ้ือสินคEาหรือบริการของเรา 

2) คุณค$าหลักของเราคืออะไร ซึ่งหมายถึงคุณค$าของธุรกิจที่เราสรEางขึ้นเพื่อใหEลูกคEาเลือก
ซื้อสินคEาหรือใชEบริการของธุรกิจเรา ในองค^ประกอบนี้จะดูว$าธุรกิจเราตอบโจทย^ความ
ตEองการของลูกคEาหรือไม$ และมีความโดดเด$นหรือแตกต$างจากคู$แข$งรายอื่นในตลาด
อย$างไร 

3) ช$องทางที่คุณค$าของธุรกิจจะเขEาถึงกลุ$มลูกคEา ซึ่งหมายรวมถึงช$องทางการขายสินคEา
หรือบริการของเรา หมายรวมไปถึงการประชาสัมพันธ^ หรือช$องทางที่จะสามารถสรEาง
ความสัมพันธ̂เฉพาะหรือการมีส$วนร$วมใด ๆ กับลูกคEาไดE 

4) ความสัมพันธ^ของธุรกิจคุณกับกลุ$มลูกคEาเปNนแบบไหน ธุรกิจของเราจะติดต$อกันกับ
ลูกคEาหรือผูEรับบริการผ$านช$องทางหรือส่ือตัวกลางอะไร 

5) โครงสรEางการหารายไดEของธุรกิจเปNนแบบใด ในองค^ประกอบนี้เปNนการดูความเชื่อมโยง
ระหว$างคุณค$ากับรายไดEที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดEตลอดเวลา รวมถึงวิธีการเก็บเงินจาก
กลุ$มลูกคEาว$าเปNนแบบใด 

6) กิจกรรมหลักของธุรกิจคุณที่แตกต$างจากคู$แข$งในตลาดคืออะไร เพื่อเสริมสรEางความ
มั่นคงของระบบธุรกิจ คุณภาพของสินคEาและบริการ รวมถึงความเขEาใจในกลุ$มลูกคEา
ดEวย 

7) ทรัพยากรหลักท่ีจำเปNนในการประกอบกิจกรรมหลัก (ขEอท่ี 6) ของธุรกิจคุณคืออะไร 
8) พันธมิตรที่จำเปNนในการประกอบกิจกรรมหลักของคุณคือใคร เพื่อใหEมีพันธมิตรทาง

ธุรกิจมาช$วยเติมเต็มในส่ิงท่ีคุณอาจยังทำไม$ไดEหรือทำไดEไม$ดี 
9) ค$าใชEจ$ายหลักของธุรกิจคืออะไร และสัมพันธ̂กับรายไดEของธุรกิจอย$างไร 
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รูปเคร่ืองมือแผนผังโมเดลทางธุรกิจ 
ท่ีมา: คู$มือเคร่ืองมือเพ่ือใชEในการทำงานร$วมกับชุมชน (2565) 

 
อย$างไรก็ตาม วิสาหกิจเพื ่อสังคม (Social Enterprise: SE) ถือเปNนธุรกิจรูปแบบหนึ่งท่ี

สามารถใชEการจัดทำแผนผังโมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) ในการทำความ
เขEาใจโครงสรEางการทำรายไดEของระบบธุรกิจไดE ซึ่งการจัดทำ BMC สามารถสะทEอนใหEเห็นถึงความ
เปNนไปไดEและการอยู$รอดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไดEอย$างดีและเขEาใจง$าย ท้ังยังเปNนการวิเคราะห̂จุดเด$น
ท่ีควรส$งเสริมและจุดดEอยท่ีควรพัฒนาของ SE น้ันดEวย 
ในขณะที่การจัดทำ BMC ของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE นั้นก็สามารถวิเคราะห^โครงสรEางระบบไดE
เช$นกัน เพียงแต$จำเปNนตEองเพิ่ม 3 ส$วนขึ้นมาจาก BMC แบบปกติจากหัวขEอขEางตEน โดยทั้ง 3 ส$วนท่ี
เพ่ิมเติมข้ึนมาน้ันตEองสัมพันธ̂กับคุณค$าหลักของ SE น้ัน ๆ ดEวย ไดEแก$ 

1) ผูEไดEรับประโยชน^ เพื่อวิเคราะห^ดูว$าใครคือผูEที่ไดEรับผลประโยชน^จากการดำเนินธุรกิจ
หรือการขายสินคEาและบริการน้ัน ๆ 

2) ผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย เปNนการระบุผูEที่มีส$วนไดEส$วนเสียทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ
จากการดำเนินธุรกิจ SE นั้น ๆ ซึ่งอาจเปNนไดEทั้งประชาชนทั่วไป หน$วยงาน หรือองค^กร
ต$าง ๆ 
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3) การวัดผลทางสังคม ซึ่งจำเปNนอย$างมากในการดำเนินธุรกิจของ SE เพื่อวัดว$าการดำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจส$งผลกระทบทางบวกแก$สังคมอย$างไรบEาง เช$น Heartist ที่ใหEเด็ก
พิการมาทำผEาทอพิเศษ โดยรายไดEจากการขายกระเปÕาผEาทอนั้นจะถูกส$งต$อใหEผูEพิการ
และครอบครัวเกิดเปNนรายไดEแก$ครอบครัว ท้ังยังสรEางเสริมใหEเกิดพัฒนาการดEานอารมณ̂
ท่ีดีข้ึนและกลับมามีตัวตนในสังคมไดE 

 
รูปเคร่ืองมือแผนผังโมเดลทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ท่ีมา: คู$มือเคร่ืองมือเพ่ือใชEในการทำงานร$วมกับชุมชน (2565) 
 
กระบวนการพัฒนา BMC  

 กระบวนการพัฒนาแผนผังโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสามารถทำไดEง$ายข้ึนโดยการ
เร่ิมระบุขEอมูลตามธุรกิจเพ่ือสังคมของเราไปทีละช$องไปตามลำดับดังต$อไปน้ี 

1) ระบุผูEไดEรับผลประโยชน̂จากการทำธุรกิจเพ่ือสังคมของเรา 
2) ระบุการวัดผลทางสังคม ท่ีธุรกิจของเราสามารถดำเนินการไดEอย$างเปNนรูปธรรม 
3) ระบุคุณค$าหลักของธุรกิจเพื่อสังคมของเรา ว$าธุรกิจเพื่อสังคมของเรามีคุณค$าหลักท่ี

แตกต$างจากธุรกิจอ่ืนอย$างไร 
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4) ระบุกลุ$มลูกคEา ธุรกิจเพื่อสังคมของเรามีใครเปNนผูEมาซื้อสินคEาหรือบริการของเรา โดย
กลุ$มลูกคEานี้อาจเปNนกลุ$มเดียวกับผูEไดEรับผลประโยชน^จากธุรกิจของเราหรือเปNนกลุ$ม
เดียวกับผูEมีส$วนไดEเสียก็ไดE 

5) ระบุผูEมีส$วนไดEเสีย โดยผูEมีส$วนไดEเสียกับธุรกิจเพื่อสังคมของเราอาจเปNนกลุ$มเดียวกับ
กลุ$มลูกคEาหรือกลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน̂จากธุรกิจเพ่ือสังคมของเราก็ไดE 

6) ระบุความสัมพันธ^กับลูกคEา ว$าธุรกิจเพื่อสังคมของเรามีความสัมพันธ^กับลูกคEาในแบบท่ี
แตกต$างจากธุรกิจอ่ืน ๆ อย$างไร 

7) ระบุช$องทาง โดยช$องทางนี้เปNนช$องทางที่ธุรกิจเพื่อสังคมของเราจะใชEเพื่อติดต$อสื่อสาร
กับกลุ$มลูกคEาหรือใชEเพ่ือประชาสัมพันธ̂ก็ไดE 

8) ระบุรายไดE ว$าธุรกิจเพื่อสังคมของเราจะมีรายรับหรือรายไดEจากช$องทางใด ควรระบุใหE
ละเอียด ว$ารายไดEท่ีจะไดEรับจะมีมูลค$าประมาณเท$าไหร$ต$อเดือนหรือต$อป2 

9) ระบุกิจกรรมหลัก ธุรกิจเพื่อสังคมของเรามีกิจกรรมหลักที่ตEองดำเนินการคืออะไรบEาง 
อาจเร่ิมต้ังแต$กระบวนการผลิตสินคEาหรือบริการจนไปถึงการจัดจำหน$ายหรือไม$ 

10) ระบุทรัพยากรหลัก ว$าธุรกิจเพื ่อสังคมของเรามีทรัพยากรหลักอะไรที ่เปNนตEนทุน
ในตอนน้ีแลEวบEาง 

11) ระบุพันธมิตรหลัก ว$าธุรกิจเพื่อสังคมของเราจะจับมือกับพันธมิตรกลุ$มใด และพันธมิตร
ใดสามารถช$วยเหลือธุรกิจเพ่ือสังคมเราในดEานใดไดEบEาง 

12) ระบุตEนทุน ว$าธุรกิจเพ่ือสังคมของเรามีตEนทุนท่ีตEองใชEจ$ายไปกับอะไรบEาง 
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รูปลำดับการระบุเคร่ืองมือแผนผังโมเดลทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตัวอย5าง BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตัวอย$างแผนผังโมเดลทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ท่ีมา: คู$มือเคร่ืองมือเพ่ือใชEในการทำงานร$วมกับชุมชน (2565) 
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ใบกิจกรรมท่ี 12.1 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$ม “สรEาง BMC กันเถอะ”  
ระยะเวลา: 25 นาที  
สาระสำคัญ:  
 หลังจากที่ผู EสอนไดEอธิบายเนื้อหาทฤษฎี BMC ทั้ง 9 ช$อง ใหEผู EเรียนเปNนที่เรียบรEอยแลEว 
กิจกรรมนี้จะเป–ดโอกาสใหEผูEเรียนไดEลงมือปฏิบัติดEวยตัวเองผ$านการทำกิจกรรมกลุ$ม ผูEสอนจะเปNนผูE
เตรียมกิจการเพื่อสังคมไวEทั้งหมด 7 กิจการ (หรืออาจปรับลดจำนวนตามความเหมาะสมของผูEเรียน) 
โดยจะใหEผูEเรียนเปNนผูEเลือกดEวยตัวเอง กลุ$มใดมาก$อนไดEเลือกก$อน (first come first serve) หรือ
อาจจะจับฉลากก็ไดEทั้งสิ้น จากนั้นใหEผูEเรียนไดEวิเคราะห̂ BMC ท้ัง 9 ช$องโดยผูEเรียนสามารถศึกษาผ$าน
ส่ือภายนอก เช$น Internet ตามความเหมาะสม  

การไดEลองวิเคราะห̂กิจการเพื่อสังคมจะช$วยสรEางความเขEาใจในตัวผูEเรียนต$อเนื้อหาวิชามาก
ย่ิงข้ึน รวมถึงเปNนการทบทวนก$อนไปสู$เน้ือหาการพัฒนา BMC ดEวย 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนสามารถนำทฤษฎีท่ีไดEเรียนไปมาประยุกต̂ใชEไดEอย$างถูกตEอง 
2) เพ่ือใหEผูEเรียนมีโอกาสศึกษาและวิเคราะห̂กิจการเพ่ือสังคมท่ีมีอยู$จริงดEวยตัวเอง 
3) เพ่ือใหEผูEเรียนมีโอกาสฝoกบริหารจัดการเวลา โดยสามารถทำงานท่ีไดEรับมอบหมายภายใน

เวลาท่ีจำกัด 

 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนจับกลุ$มกับเพ่ือนร$วมช้ัน 5 นาที 
2) ผูEสอนข้ึนรายช่ือของกิจการเพ่ือสังคมท่ีใชEในการทำกิจกรรม  

กรณีท่ี 1  

ผูEเรียนเลือกไดEดEวยตัวเองในลักษณะใครเลือกก$อนไดEก$อน (เช$น ยกมือเร็ว
ท่ีสุด ว่ิงไปหาผูEสอนเร็วท่ีสุด เปNนตEน) ผูEสอนอาจเป–ดโอกาสใหEปรึกษากันก$อน
เลือกกิจการ 
กรณีท่ี 2 

5 นาที 
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ข้ันตอน ระยะเวลา 

ผูEสอนสุ$มเลือกใหE สามารถใชEวิธีจับฉลากดEวยกระดาษ หรือเว็บไซต̂ไดEตาม
ความถนัด 

3) ผูEเรียนเร่ิมวิเคราะห̂ BMC ท้ัง 9 ช$องร$วมกับเพ่ือนร$วมช้ัน 20 นาที 
 

คำแนะนำเพ่ิมเติม: 

1. กรณีผู Eเรียนไม$สามารถทำ BMC ทั้ง 9 ช$องไดEครบในช$วงระยะเวลาที่กำหนดนี้ ผู Eสอน
สามารถแจEงใหEผูEเรียนเก็บไวEทำต$อในช$วงเวลาของกิจกรรมที่ 12.2 ไดE หรือตัวผูEสอนอาจ
พิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมเวลาในการทำกิจกรรมไดEตามความเหมาะสม 

2. เนื่องจากกิจการหรือบริษัทที่ไดEรับมอบหมายมีจำนวนจำกัด ผูEสอนสามารถปรับลดหรือ
ปรับเพิ่มจำนวนกลุ$มหรือจำนวนสมาชิกในกลุ$มของผูEเรียนไดEตามความเหมาะสม เช$น มี
กิจการจำนวน 7 กิจการ ผูEเรียนในหEองมี 30 คน อาจปรับลดกิจการเหลือ 5 แลEวแบ$งกลุ$ม
ออกเปNน 5 กลุ$ม กลุ$มละ 6 คน หรือผูEเรียนในหEองมี 100 คน อาจคงไวEทั้ง 7 กิจการ แลEว
แบ$งผูEเรียนออกเปNน 14-15 คน หรือหากผูEเรียนในหEองมี 1,000 คน อาจคงไวEทั้ง 7 กิจการ 
แลEวอาจกำหนดใหEมี 4-5 กลุ$มท่ีมีกิจการซ้ำกันก็ไดE ท้ังน้ีขึ้นกับความเหมาะสมตามดุลยพินิจ
ของผูEสอน 

 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนพิจารณาความร$วมมือของเพื่อนในกลุ$ม ว$ามีความร$วมมือกันเปNนอย$างดีหรือไม$ มีการ
ปรึกษา แบ$งสรรจัดการงานอย$างไรภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
การสรุปกิจกรรม:  

 สรุปร$วมกับกิจกรรมท่ี 12.2 
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ใบกิจกรรมท่ี 12.2 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$ม “ร$วมกันพัฒนา BMC ใหEย่ังยืน” 
ระยะเวลา: 20 นาที  
สาระสำคัญ:  
 หลังจากผูEเรียนไดEทำ BMC ทั้ง 9 ช$องไปเปNนที่เรียบรEอยแลEว ตลอดจนไดEฟYงการบรรยาย
เนื้อหาของ SE BMC ใหEผูEเรียนนำ BMC ทั้ง 9 องค^ประกอบที่ทำไวEก$อนหนEา มาพัฒนาใหEกลายเปNน 
SE BMC จากน้ันใหEผูEสอนทำการคัดเลือก หรือสุ$มกลุ$มผูEเรียนออกมานำเสนอใหEเพ่ือนร$วมช้ันฟYง 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP: 

1) เพ่ือใหEผูEเรียนนำทฤษฎี SE BMC มาประยุกต̂ใชEในการปฏิบัติจริง 
2) เพ่ือใหEผูEเรียนมีโอกาสไดEฝoกการนำเสนองานใหEเพ่ือนร$วมช้ันคนอ่ืน ๆ ฟYง 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนและเพ่ือนร$วมช้ัน พัฒนาจาก BMC ใหEกลายเปNน SE BMC 15 นาที 
2) สุ$มเลือกผูEเรียนออกมานำเสนอ 10 นาที 
3) สรุปกิจกรรม 5 นาที 

 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินความเขEาใจและความตั ้งใจของผู Eเรียนผ$านการสังเกตพฤติกรรมในการ
แลกเปลี่ยน วิเคราะห^ และคEนควEาขEอมูล เพื่อเปลี่ยนจาก BMC ทั่วไปเปNน SE BMC โดยสังเกตว$า
ผูEเรียนมีความใส$ใจ และมีความพยายามที่จะเขEาใจและหาขEอมูลเพื่อวิเคราะห^ SE BMC มากนEอย
อย$างไร ตลอดจนสังเกตการซักซEอมเพ่ือนำเสนอว$าโดยภาพรวมสามารถนำเสนอไดEตรงประเด็นหรือไม$  
การสรุปกิจกรรม:  

 แผงผังโมเดลทางธุรกิจ มีความใกลEเคียงกับแผงผังโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม แต$ทั้งสองก็ไม$ใช$อัน
เดียวกันเสียทีเดียว ในการที่จะวิเคราะห̂โมเดลธุรกิจของกิจการหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหEครบถEวน 
และสะทEอนความเปNนไปไดEของการอยู$รอดของวิสาหกิจไดEตามความเปNนจริง การเขEาใจแผนผังโมเดล
ธุรกิจเดิมท่ีมีท้ัง 9 องค̂ประกอบเปNนเร่ืองจำเปNนและขาดไม$ไดE ตลอดจนมีความเขEาใจคุณค$าของ SE ว$า
ผูEไดEรับประโยชน̂แทEจริงคือใคร มีผูEมีส$วนไดEส$วนเสียอย$างไร มีใครไดEรับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ
กับเราบEางหรือไม$ ไปจนถึงรูปแบบการวัดผลของสังคมว$ามีผลลัพธ^อย$างไร ซึ่งในฐานะผูEพัฒนาธุรกิจ 
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แมEการทำ BMC จะไม$ใช$เครื่องยืนยันว$าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ แต$ก็เปNนสิ่งที่ทำใหEสามารถเห็น
ภาพรวมของธุรกิจไดEชัดเจนข้ึน และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจไดEเพ่ือใหEเหมาะสมกับสังคม 

 

รายงานเร่ือง “BMC ธุรกิจเพ่ือสังคมของฉัน” (ส5งสัปดาหOท่ี 14) 

คำช้ีแจง 

จากที่ผูEเรียนไดEลองวิเคราะห̂ BMC ที่ไดEรับมอบหมายจากกิจกรรมในหEองเรียนไปแลEว ในการ
เขียนรายงานที่ไดEรับมอบหมาย ใหEผู Eเรียนวิเคราะห^ BMC ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สนใจ โดยมี
ขEอกำหนดว$าจะตEองไม$ใช$บริษัทท่ีผูEสอนหยิบยกมาใหEทำกิจกรรมในหEอง (กรณีผูEสอนหยิบยกบริษัทมา
ทำนEอยกว$าท่ีระบุไวE เช$น นำบริษัท 5 จาก 7 บริษัทมาทำกิจกรรม แลEวผูEเรียนนำบริษัทที่เหลือมา
วิเคราะห̂โดยบังเอิญ ถือว$าอนุโลมไดE) โดยจะเลือกวิสาหกิจในไทยหรือต$างประเทศก็ไดEตามความสนใจ
ของผูEเรียน จากนั้นจึงวิเคราะห^ออกมาเปNน 12 ช$อง พรEอมทั้งเขียนอธิบายรายละเอียดแยกออกมาที
ละหัวขEอ  
แนวทางการประเมินผล 

 เมื่อผูEเรียนนำส$งรายงานเรื่อง “BMC ธุรกิจเพื่อสังคมของฉัน” เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ประเมินผลใหEไดE 5 คะแนน เนื้อหาที่นำส$งควรประกอบดEวย การวิเคราะห^ตEองมีขEอวิเคราะห^ครบ
ทั้งสิ ้น 12 ช$องและอธิบายแยกแต$ละช$องไดEเนื ้อหาใจความครบถEวนตามหัวขEอท่ีผู Eเรียนเลือกมา
วิเคราะห̂ 
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กรณีศึกษาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ประกอบใบกิจกรรม 12.1 และ 12.2 

1) เขาคPอทะเลภู 

 
รูป “บุกเบิกป•ารกรEาง สู$ผลผลิตเกษตรอินทรีย̂ เพ่ือเกษตรไทย” 

ท่ีมา: 7innovationaward (2020) 
บริษัทเขาคEอทะเลภู ก$อตั้งโดยคุณสนธิ์ ชมดี แรกเริ่มของบริษัทเกิดจากการเปลี่ยนป•ารก

รEางใหEเปNนแปลงผักเกษตรอินทรีย̂ขนาดใหญ$ มีผลผลิตออกจำหน$าย เม่ือเหลือจึงแปรรูปเปNนผลิตภัณฑ̂ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ^จึงใชEวัตถุดิบของตนเองและชุมชนทEองถิ่นเปNนหลัก มีการเป–ดพื้นที่ใหEเปNนแหล$ง
เรียนรู Eศึกษาดูงานแก$เกษตรกร โดยมีความตั้งใจกระตุEนใหEมีการซื ้อขายวัตถุดิบทางการเกษตร
ภายในประเทศ โดยมุ$งหวังใหEบริษัทเปNนศูนย^การผลิต จำหน$าย วิจัยคEนควEาและพัฒนา รวมถึงมีการ
รับซ้ือขEาวเกษตรอินทรีย เพื่อส$งเสริมใหEชาวนาหันมาปลูกขEาวเกษตรอินทรีย^เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ̂
ของเขาคEอทะเลภูเปNนสินคEาออร^แกนิค ทั้งวัตถุดิบรับประทานไปจนถึงเครื่องสำอางอย$างแชมพู สบู$ 
เซร่ัม ครีม ฯลฯ มีช$องทางการขายท้ังหนEารEานคEาและทางออนไลน̂  
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2) The Organic Milk (แดร่ีโฮม) 

 
รูป แดร่ีโฮม ออร̂แกนิคมิลค̂ 
ท่ีมา: greendee (2020) 

แดรี่โฮม ออร^แกนิคมิลค^ ปากช$อง ก$อตั้งโดยคุณพฤฒิ เกิดชูชื่น เปNนศูนย̂รวบรวมผลผลิต
จากการเกษตรแบบอินทรีย̂ ใชEหลักธรรมชาติในการผลิตทั ้งระบบ โดยมีนมวัวเปNนสินคEาชูโรง 
ตลอดจนเปNนสถานที่ใหEความรูEแก$เกษตรกรในเรื่องการไม$ใชEสารเคมี โดยคุณพฤฒิไดEเรียนรูE ศึกษาเรื่อง
ดังกล$าวจนสามารถถ$ายทอดสู$เกษตรกรผูEเลี้ยงและผูEผลิต รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในทEองถิ่นใน
ราคายุติธรรม แลEวจึงมีโรงงานตามมาตรฐานพาสเจอร^ไรซ̂ ในการขายเริ่มจากการตระเวนขายตาม
บEานลูกคEาแถบทEองถิ่น แต$ปYจจุบันขยายฐานลูกคEาเพื่อรองรับความตEองการของผูEบริโภคที่มีใจรักใน
สุขภาพ  
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3) Local Alike 

 
รูป เว็บไซต̂การท$องเท่ียว Local Alike  

ท่ีมา: LocalAlike.com (2022)  
Local Alike เปNนแพลตฟอร^มออนไลน^ที่นำเสนอเสEนทางท$องเที่ยววิถีชุมชน ทั้งในแบบ 

One-Day Trip หรือแพคเกจทัวร^แบบคEางคืน โดยมีจุดเริ่มตEนมาจาก คุณสมศักดิ์ บุญคำ หรือ คุณไผ 
วิศวกรไทยที่ไดEไอเดียมาจากตอนที่ทำงานร$วมกับมูลนิธิแม$ฟ\าหลวง คุณไผไดEใชEระยะเวลาถึง 7 ป2ใน
การทำใหEแพลตฟอร^มออนไลน^ดังกล$าวมาสู$จุดที่สามารถเรียกไดEว$า “ประสบความสำเร็จ” โดยคุณไผ
บอกว$าการไดEมีโอกาสอยู$ร$วมกับชาวบEาน ทำใหEมองเห็นว$าแต$ละชุมชนมีเอกลักษณ^และศักยภาพใน
การพัฒนาข้ึนเปNนแหล$งท$องเท่ียวไดEอย$างไร ตลอดจนการท่ีคุณไผมาจากต$างจังหวัด จึงทำใหEเกิดความ
ตEองการกระจายรายไดEจากหัวเมืองใหญ$ไปสู$คนในทEองถิ่นผ$านการท$องเที่ยว start-up ของคุณไผไม$ไดE
เปNนแอปพลิเคช่ันท่ีรวดเร็ว แต$เปNนเว็บไซต̂ จากการวิเคราะห̂ลูกคEาอย$างนักท$องเท่ียวต$างชาติท่ีมักมอง
หารีวิวและใชEเวลาในการตัดสินใจมาท$องเที่ยว ความรวดเร็วจากแอปพลิเคชั่นจึงไม$ใช$สิ่งที่ตอบโจทย̂ 
ในทางกลับกัน Local Alike ตEองการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับคนในชุมชน ในการแจEงสถานการณ̂
จองหรือการบริหารเงิน เพ่ือมาแทนท่ีการจดมือแบบแต$เดิม 
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4) Health Me “สำนักพิมพOหมอชาวบPาน” 

 

 
 

รูป เว็บไซต̂หมอชาวบEาน 
ท่ีมา: thaihealthbook (2022) 

สำนักพิมพ^หมอชEาวบEาน เริ่มขึ้นเมื่อ 33 ป2ก$อน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.นพ.สันต^ หัตถี
รัตน̂, ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแกEว และ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ รวมตัวกันเปNนหมอชาวบEานเพ่ือ
เผยแพร$ความรูEสุขภาพเบื้องตEนใหEกับประชาชน เนื่องจากบริการดEานสาธารณะสุขของไทยเดินทางไป
ไม$ทั่วถึง จากการปบุกกระแสรณรงค^เสริมสรEางสุขภาพ ไดEกลายเปNนมูลนิธิหมอชาวบEาน ช$วงแรกยัง
ตEองพึ่งพารายไดEจากเงินส$วนตัวผูEก$อตั้งและรับบริจาค การดำเนินงานไม$ไดEตEองการกำไรทางการคEา 
แต$มีจุดมุ$งหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระในการดูแลสุขภาพ บทความที่ไดEมาจากการเขียนบุคคลากร
ทางการแพทย^และสายสุขภาพท่ีมาร$วมกันเปNนกองบรรณาธิการและเขียนบทความเสนอในนิตยสาร
หมอชาวบEานโดยไม$คิดค$าตอบแทน ในระยะหลังจึงมีหนังสือและวารสารคลินิก ตลอดจนตำราวิชาการ
เพ่ิม ท่ีกลายเปNนตัวเสริมรายไดEใหEกับสำนักพิมพ̂ในการดำเนินกิจการ 
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5) STATE BAGS: Give. Back. Pack 

 
รูป STATE BAGS 

ท่ีมา: statebags (2022) 
บริษัทที่ตั้งขึ้นในป2 2013 ดEวยพันธกิจว$าจะเปNนบริษัทผลกำไรในรูปแบบ “one for one” 

กล$าวคือทุกกระเปÕาที่ทางบริษัทสามารถขายไดE ผลกำไรจะกลับคืนสู$เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ขาด
แคลน ทั้งการบริจาคกระเปÕาสะพายใหEแก$เด็ก ๆ ตลอดจนสรEางโครงการร$วมกับองค^กรการกุศลและ
โรงเรียนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา โดยตั้งแต$ป2 2013-2019 ทางบริษัทไดEมอบกระเปÕาสะพายใหEแก$
เด็ก ๆ ไปแลEวกว$า 200,000 ใบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

6) ABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป เว็บไซต̂ ABLE 
ท่ีมา: Ableclothing (2022) 

ABLE เปNนบริษัทท่ีขายเสื้อผEา กระเปÕา และรองเทEาสำหรับผูEหญิง โดยมีความมุ$งหวังใหEผูEหญิง
ทุกคนเห็นคุณค$าและความงามของตนเอง โมเดลธุรกิจของ ABLE ยังมุ$งเนEนใหEเกิดการจEางงานของ
ผูEหญิงทั่วโลก โดยมีความตั้งใจที่จะสรEางอาชีพที่ผู EหญิงสามารถไดEรับค$าตอบแทนอย$างปลอดภัย 
ปYจจุบัน ABLE ยังสรEางอาชีพใหEกับผูEหญิงจำนวนมาก เช$นเดียวกับผูEหญิงที่ออกมาจากอุตสาหกรรม
ทางเพศ (sex industry) 
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7) Winnow  

 
รูป เว็บไซต̂ Winnow 

ท่ีมา: Winnowsolutions 
บริษัทที่จัดจำหน$ายเครื่องมือที่ใชEระบบ AI ในการวิเคราะห̂ขยะอาหาร (food waste) เม่ือ

อาหารถูกทิ้งลงในถัง ระบบจะถ$ายภาพอาหาร น้ำหนัก ปริมาณ เพื่อวิเคราะห^ว$าโดยปกติแลEวอะไรท่ี
เหลือทิ้ง มูลค$าของที่ทิ้งไปคือเท$าไหร$ จากนั้นระบบจะขึ้นขEอมูลใน tablet ของเชฟเพื่อใหEสามารถ
คำนวณการซื้อหรือจัดทำอาหารในครั้งต$อไปไดE ปYจจุบันเครื่องมือดังกล$าวถูกนำไปใชEในอุตสาหกรรม
อาหาร ตลอดจนโรงพยาบาลต$าง ๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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สัปดาห'ท่ี 13: 

การวิเคราะห'จุดอNอน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา 
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สัปดาหOท่ี 13: การวิเคราะหOจุดอ5อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การวิเคราะห̂จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความรูEและความเขEาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการดEานการประกอบการ
เพ่ือสังคม 

2) สามารถนำความรูEและเคร่ืองมือทางการประกอบการเพ่ือสังคมมาประยุกต̂ใชEในการ
ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพไดE 

3) มีความคิดวิเคราะห̂อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค̂ สามารถบูรณา
การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ท่ีศึกษาและประสบการณ̂เพ่ือใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

กรณีศึกษา BMC ของ
ธุรกิจเพ่ือสังคมท้ังใน
และต$างประเทศ 

90 การใหEกรณีศึกษา ทดสอบย$อย 
(quiz) 

สไลด̂
ประกอบการ
นำเสนอและ
Google Form 

ฝoกวิเคราะห̂จุดอ$อน 
จุดแข็งของธุรกิจเพ่ือ
สังคมผ$านการสำรวจ 
BMC 

30 การอภิปรายกลุ$ม 
“จุดอ$อนและจุด
แข็งของธุรกิจ
เพ่ือสังคม
ตัวอย$าง” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart 

 
งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
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เน้ือหาการบรรยาย 

เนื ้อหาในบทนี้จะกล$าวถึงการวิเคราะห^จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จากกรณีศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปดEวย กรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและต$างประเทศ และฝoกวิเคราะห̂จุดอ$อน 
จุดแข็งของธุรกิจเพ่ือสังคมผ$านการสำรวจ BMC  
 
กรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมท้ังในและต5างประเทศ  

 กรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศ: Heartist 

รูปตัวอย$างแผนผังโมเดลทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม Heartist 
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กรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมต$างประเทศ: Toms Shoes 

รูปตัวอย$างแผนผังโมเดลทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม Toms Shoes 
 

(ตัวอย5าง)  

แนวทางการประเมินผลผ5านการทดสอบย5อย (quiz) 

 แนวทางการทดสอบย$อยหรือเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลการมีส$วนร$วมและความสนใจต$อ
เนื้อหาการเรียนการสอนประจำสัปดาห^ที่ 13 เรื ่องการวิเคราะห^จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จาก
กรณีศึกษา เมื่อบรรยายแลEวเสร็จไม$มีกิจกรรมแต$เปNนการถามคำถามเพื่อนำไปประเมินผลว$าภาย
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ผูEเรียนมีองค^ความรูEต$อการวิเคราะห^จุดอ$อน จุดแข็ง ของ BMC จาก
กรณีศึกษามากนEอยเพียงใด โดยแนวทางการถามคำถามมีดังน้ี 

คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
1) จุดแข็งของกรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพ่ือ

สังคมต$างประเทศอย$าง Toms Shoes คือ
อะไร 

1 คําถามเพื ่อเน้นความเข้าใจหรือทบทวน

เน ื ้ อหาตามทฤษฎ ี  โดยค ํ าตอบควรมี
องค์ประกอบว่า จุดแข็งที่ปรากฏอยู่ใน SE 
BMC ของ Toms Shoes คือ คุณค่าหลัก 
(Value Proposition) ท่ีขายในรูปแบบ one 
for one concept การขายให้ 1 คู่และแถม
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คําถาม คะแนน แนวทางการให้คะแนน 
ให้ 1 คู่แต่คู่ที่แถมจะนําไปบริจาคให้กับเด็ก
ขาดโอกาสในพื้นที่ยากไร้ที ่ไม่มีรองเท้าใส่ 
นับว่าเป็นจุดแข็งที่การทําธุรกิจเพื่อสังคม

ของ Toms Shoes มุ$งเนEนแกEไขปYญหาและ
เชิญชวนผู Eซื ้อใหEไดEแกEไขปYญหาทางสังคม
ร$วมกัน 

2) หากให้ผู้เรียนเลือกปรับปรุงพัฒนาจากแผนผัง
โมเดลทางธ ุรก ิจของว ิสาหก ิจเพ ื ่อส ังคม 
Heartist ผู้เรียนจะปรับช่องใดและเพราะเหตุ
ใด 

1 คําถามเพื่อเน้นการวิเคราะห์แนวคําตอบจาก

การเรียนของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องเลือก
ปรับและพัฒนาจากช่องใดช่องหนึ่งของ SE 
BMC และอธิบายให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือก
ปรับปรุงช่องน้ีและจะดีข้ึนอย่างไร 

*เมื่อคำนวณคะแนนแลEวเสร็จควรในสัปดาห^น้ีผูEเรียนควรไดEคะแนนการทดสอบย$อยประจำสัปดาห^ท่ี 
13 จำนวน 2 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกลุ 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤตกิรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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ส่ือและแหล)งเรียนรู1 
set socialimpact. (13 มีนาคม 2564). ทรงพล ชัญมาตรกิจ: Ep5 SET SE101 Online Offering I

เขNาใจคุณคnาและการดำเนินธุรกิจ ValueProposition&BusinessModel [video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=z8UApt54JUY&t=428s 

THE STANDARD. (2019, February 26). เขียนโมเดลธุรกิจอยnางไรใหNประสบความสำเร็จ กับผูN

คิดคNน Business Model Canvas The Secret Sauce EP.87 [video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=w9gFBipsXF8 
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สัปดาห'ท่ี 14: 

การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
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สัปดาหOท่ี 14: การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) มีความคิดวิเคราะห̂อย$างเปNนระบบ และมีเหตุผล คิดอย$างสรEางสรรค̂ สามารถบูรณา
การความรูEจากสาขาวิชาชีพ ท่ีศึกษาและประสบการณ̂เพ่ือใชEในการบริหารจัดการธุรกิจ
และแกEปYญหาทางสังคม รวมถึงสถานการณ̂ท่ัวไป 

2) สามารถส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

3) มีความซ่ือสัตย̂สุจริต เสียสละไม$เอารัดเอาเปรียบผูEอ่ืน มีความรับผิดชอบต$อตนเอง 
สังคม และส่ิงแวดลEอม 

4) มีความรูEความเขEาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปYญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูEประกอบการทางสังคม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

การพัฒนา BMC ของ
ธุรกิจเพ่ือสังคมของ
ตนเอง 

90 การฝoกปฏิบัติ สอบปฏิบัติการ
ผ$านการ
สัมภาษณ̂ผูEเรียน
รายบุคคล 

สไลด̂
ประกอบการ
นำเสนอ 

การอภิปรายกลุ$ม 
“จับคู$แลกเปล่ียน 
BMC ของธุรกิจเพ่ือ
สังคมท่ีเพ่ือนร$วมช้ัน
พัฒนา” 

30 การอภิปรายกลุ$ม 
“จับคู$แลกเปล่ียน 
BMC ของธุรกิจ
เพ่ือสังคมท่ีเพ่ือน
ร$วมช้ันพัฒนา” 

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart 
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งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
ใบกิจกรรมท่ี 14.1 

 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$มในกิจกรรม “จับคู$แลกเปล่ียน BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีเพ่ือนร$วมช้ัน
พัฒนา”   
ระยะเวลา: 30 นาที  
สาระสำคัญ:  
 การพัฒนา BMC น้ัน อาจทำควบคู$ไปกับการร$วมวิพากษ̂วิจารณ̂ BMC ท่ีตนไม$ไดEเปNนผูEพัฒนา 
ยิ่งผูEเรียนมีโอกาสไดEพบเห็น BMC ที่แตกต$างกันมากเท$าไหร$ ยิ่งทำใหEทักษะกระบวนการพัฒนา BMC 
แข็งแรงมากข้ึนเท$าน้ัน 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนมีทักษะในการวิพากษ̂วิจารณ̂อย$างสรEางสรรค̂ 

2) เพ่ือใหEผูEเรียนมีโอกาสในการพบเห็นกรณีศึกษาท่ีเพ่ือนร$วมช้ันเปNนผูEสรEาง 
ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) ผูEเรียนจับคู$กับเพ่ือนร$วมช้ัน 5 นาที 
2) รอบท่ี 1 สลับกันนำเสนอ BMC ของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  5 นาที 
3) ผูEเรียนจับคู$กับเพ่ือนร$วมช้ันคนใหม$ 2 นาที 
4) รอบท่ี 2 สลับกันนำเสนอ BMC ของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  5 นาที 
5) ผูEเรียนจับคู$กับเพ่ือนร$วมช้ันคนใหม$ 2 นาที 
6) รอบท่ี 3 สลับกันนำเสนอ BMC ของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  5 นาที 
7) สรุปกิจกรรม 6 นาที 
* BMC ของผูEเรียนไดEรับการพัฒนาจากการบEานท่ีไดEรับมอบหมายในสัปดาห̂ท่ี 12 
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การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินความเขEาใจของผูEเรียนผ$านการสังเกตพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยน วิพากษ̂ 
วิจารณ^อย$างสรEางสรรค^ ผูEเรียนมีความตEองการในการเรียนรูEจากเพื่อนร$วมชั้นและมีแนวโนEมในการ
สรEางแนวทางในการแลกเปล่ียนนอกเวลาเรียนเพ่ิมเติม  
การสรุปกิจกรรม:  

 BMC นั้นอาจมีจุดอ$อนมาก หากผูEพัฒนาไม$ไดEทำการตรวจสอบในมุมมองที่หลากหลาย ท้ัง
กับกลุ$มเป\าหมายที่เปNนกลุ$มลูกคEา (Customers) กลุ$มผูEไดEรับผลประโยชน^ (Beneficiaries) และ กลุ$ม
ผูEใชEงาน (Users)  การนำเสนอ BMC ใหEเพื่อนร$วมชั้นเห็นนั้น เปรียบเสมือนการทดสอบความเปNนไป
ไดEของธุรกิจ ซึ่งเปNนรูปแบบการทดสอบที่ง$ายที่สุด เร็วที่สุด และราคาถูกที่สุด อย$างไรก็ตาม การ
พัฒนา BMC ออกมาไดEดี ไม$ไดEการันตีความสำเร็จของธุรกิจ หากแต$ผูEพัฒนาจะตEองมีการวางแผนการ
ดำเนินงานท่ีจะทำใหEกลยุทธ̂ท่ีระบุผ$าน  BMC น้ัน สามารถเกิดข้ึนไดEจริง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนทีเ่รียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่

เรียบร#อยแล#ว  
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ส่ือและแหล)งเรียนรู1 
set socialimpact. (13 มีนาคม 2564). ทรงพล ชัญมาตรกิจ: Ep5 SET SE101 Online Offering I

เขNาใจคุณคnาและการดำเนินธุรกิจ ValueProposition&BusinessModel [video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=z8UApt54JUY&t=428s 

THE STANDARD. (2019, February 26). เขียนโมเดลธุรกิจอยnางไรใหNประสบความสำเร็จ กับผูN

คิดคNน Business Model Canvas The Secret Sauce EP.87 [video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=w9gFBipsXF8 
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สัปดาห'ท่ี 15: 

นำเสนองานกลุNมคร้ังท่ี 2 รวมถึงทบทวนและสรุปบทเรียน 
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สัปดาหOท่ี 15: นำเสนองานกลุ5มคร้ังท่ี 2 รวมถึงทบทวนและสรุปบทเรียน 

ช่ือเน้ือหาประจำสัปดาหO 

 นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 2 รวมถึงทบทวนและสรุปบทเรียน 
 
ผลลัพธOการเรียนรูP 

1) สามารถส่ือสารอย$างมีประสิทธิภาพ รูEจักเลือกและใชEรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ปYญหาและกลุ$มผูEฟYงท่ีแตกต$างกัน 

2) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมท่ีคำนึงถึงประโยชน̂ส$วนรวมมากกว$าประโยชน̂ส$วนตนอย$างมี
คุณธรรม 

3) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดEรับมอบหมายอย$างมีประสิทธิภาพ 
4) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี  สามารถทำงานร$วมกับผูEอ่ืน  และปรับตัวใหEเขEากับสถานการณ̂และ

วัฒนธรรมขององค̂กรไดEเปNนอย$างดี  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวขPอ 

จำนวน

นาทีท่ีใชP

สอน 

กิจกรรม หรือ

เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ

การประเมินผล 
ส่ือการสอนท่ีใชP 

นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 
2  

90 การนำเสนองาน
กลุ$ม “พัฒนา SE 
BMC จากธ ุ ร กิจ
เพ่ือสังคมของการ
นำเสนอคร้ังท่ี 1” 

ประเมินคุณภาพ
จากการพ ัฒนา
โครงการกลุ$ม 

ส ไ ล ด̂
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
นำเสนอ 

การอภิปรายกลุ $มใน
กิจกรรม “Feedback 
Grid”   

30 การอภิปรายกลุ$ม
ใ น ก ิ จ ก ร ร ม 
“Feedback 
Grid”   

สังเกตพฤติกรรม
ของผูEเรียน 

Flip Chart 

* หมายเหตุ: เวลาในการนำเสนอข้ึนอยู$กับจำนวนกลุ$มท่ีผูEสอนกำหนด เช$น หากมี 6 กลุ$ม จะทำการ
นำเสนอกลุ$มละ 7 นาที และ ซักถามเพ่ิมเติมอีก 8 นาที 
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แนวทางการประเมินผล 

 เมื่อผูEเรียนนำส$งรายงานและนำเสนอโครงงานเรื่อง “การพัฒนา SE BMC ธุรกิจเพื่อสังคม” 
พิจารณาการใหEประเมินผลหรือการใหEคะแนนผ$านการนำเสนอและรายงาน โดยใหEคะแนนผ$านการ
นำเสนอ 5 คะแนนและใหEคะแนนผ$านการท่ีผูEเรียนมีส$วนร$วมกับกลุ$มอื่น ๆ ที่นำเสนอ 5 คะแนน 
คะแนนการนำเสนอ พิจารณาจากเนื ้อหาครบถEวนตามที ่ไดEรับมอบหมาย เนื ้อหาที ่นำส$งควร
ประกอบดEวย รายละเอียดของธุรกิจเพื่อสังคมที่กลุ$มไดEดำเนินการทำ ทดลองการประเมินผลลัพธ^ทาง
สังคมและวิเคราะห^ผลตอบแทนทางสังคมร$วมดEวย รูป SE BMC โดยแต$ละช$องมีเนื้อหาพอสังเขป 
และรายละเอียด SE BMC อย$างละเอียด  
 

แนวทางการประเมินผล คะแนน 

รูปเล5มรายงาน (10 คะแนน) 

หัวขEอที่ 1 รายละเอียดของธุรกิจเพื่อสังคมที่กลุ $มไดE
ดำเนินการทำ  

2 

หัวขEอที่ 2 ทดลองการประเมินผลลัพธ^ทางสังคมและ
วิเคราะห̂ผลตอบแทนทางสังคมร$วมดEวย 

2 

หัวขEอที ่ 3 รูป SE BMC โดยแต$ละช$องมีเนื ้อหาพอ
สังเขป 

2 

หัวขEอท่ี 4 รายละเอียด SE BMC อย$างละเอียด 4 
การนำเสนอ (5 คะแนน) 
ความน$าสนใจของเน้ือหา 2 
รูปแบบการนำเสนอ 1 
ความถูกตEองของเน้ือหา 1 
เวลาการนำเสนอ 1 
ผูPเรียนมีส5วนร5วมต5อการต้ังคำถามกับกลุ5มอ่ืน ๆ ท่ีนำเสนอ (5 คะแนน) 

1 กลุ$มไม$จำเปNนตEองถามคำถามทุกกลุ$ม แต$คำถามควรเก่ียวขEองกับเน้ือหาท่ีเรียน
หรือเก่ียวขEองกับเน้ือหาธุรกิจของกลุ$มท่ีนำเสนออยู$ 

รวมท้ังส้ิน 20 
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งานมอบหมาย 

 ไม$มี 
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ใบกิจกรรมท่ี 15.1 

ช่ือกิจกรรม: การอภิปรายกลุ$มในกิจกรรม “Feedback Grid”   
ระยะเวลา: 30 นาที  
สาระสำคัญ:  
เพื่อร$วมทบทวนและสรุปบทเรียนที่ไดEตลอดรายวิชาผ$านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว$างผูEเรียน
กับผูEเรียน และผูEสอนกับผูEเรียน นอกจากนี้ระหว$างการเรียนการสอนนั้นอาจจะมีบางประเด็นที่ผูEเรียน
ยังตEองการความชัดเจนเพิ่มเติม ในสัปดาห^นี้ก็จะเป–ดโอกาสใหEผูEสอนไดEชี้แจงและใหEขEอมูลที่เปNน
ประโยชน̂เพ่ิมเติมไดE 
วัตถุประสงคOของการเรียนรูP:  

1) เพ่ือใหEผูEเรียนกับผูEเรียนร$วมแลกเปล่ียนบทเรียนท่ีไดEตลอดรายวิชา 
2) เพ่ือใหEผูEเรียนกับผูEสอนร$วมแลกเปล่ียนบทเรียนท่ีไดEตลอดรายวิชา 
3) เพ่ือใหEผูEสอนสามารถใหEขEอมูลท่ียังไม$ชัดเจนแก$ผูEเรียนไดE 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม: 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

1) แบ$งจำนวนกลุ$มตามกลุ$มท่ีนำเสนอ (ยกตัวอย$างเปNน 6 กลุ$ม) 5 นาที 
2) ท้ัง 6 กลุ$ม ร$วมแลกเปล่ียนภายในกลุ$มเก่ียวกับบทเรียนท่ีผ$านมา และ

นำเสนอเสียงสะทEอนในรูปแบบของ feedback grid (สรุปลงบท Flip chart)  
15 นาที 

3) แต$ละกลุ$มเสนอตัวแทนเพ่ือประจำยังกลุ$มของตน ผูEเรียนท่ีเหลือสามารถเดิน
ดู Flip chart ของทุกกลุ$ม และร$วมแลกเปล่ียนกับตัวแทนกลุ$มไดEอย$างอิสระ 
เมือเวลาผ$านไป 5 นาทีแรก ตัวแทนคนท่ี 2 จะไปประจำกลุ$มแทนคนท่ีแรก 
เพ่ือใหEทุกคนไดEเดินชมบทเรียนของทุกกลุ$ม 

10 นาที 

4) สรุปกิจกรรม 5 นาที 
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ตัวอย5าง Feedback Grid: 

 

 

การประเมินผลกิจกรรม:  

 ผูEสอนประเมินความเขEาใจของผูEเรียนผ$านตารางในการสะทEอนความคิดเห็น รวมถึงประเมิน
คุณภาพของคำถามว$าเปNนคำถามประเภทใด เช$น หากเปNนคำถามที่เกี่ยวขEองกับเนื้อหาที่เคยนำเสนอ
ไปแลEวในการเรียนการสอน อาจอนุมานไดEถึงประสิทธิภาพของการสอนที่ยังไม$เปNนไปตามเป\าหมาย 
แต$หากคำถามนั้นเปNนไปในลักษณะของการต$อยอด อาจอนุมานไดEว$าผูEเรียนไดEนำเนื้อหาที่ไดEรับจาก
การเรียนการสอนไปคบคิดต$อเพ่ือประยุกต̂ใชEในชีวิตประจำวันไดE เปNนตEน  
การสรุปกิจกรรม:  

 รายวิชาการเปNนผูEประกอบการเพื่อสังคมมีเป\าหมายเพื่อใหEผูEเรียนไดEทำความรูEจักกับธุรกิจ
เพื่อสังคมที่มุ $งเนEนการแกEไขปYญหาทางสังคมเปNนประเด็นสำคัญ ถึงแมEว$า ผูEเรียนจะไม$ไดEมีความ
ตEองการในการเปNนผูEประกอบการทางสังคม แต$ความเขEาใจในนิเวศวิทยาของธุรกิจเพื่อสังคมจะ
สามารถส$งเสริมใหEผูEเรียนกลายเปNนผูEบริโภคที่มีความรับผิดชอบต$อสังคมนำไปสู$การพลเมืองแห$งความ
ย่ังยืนไดE  
 
 
 

ตารางในการ
สะท้อนความคิดเห็น ฉัน อยากเสนอไอเดีย

ฉัน เสนอให้เปลี่ยน

ฉัน มีคำถาม

ฉัน เห็นด้วย
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (เดี่ยว) 
คำชี้แจง ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
การเข8า
ร9วมชั้น
เรียน 
(3) 

การมี
ปฏิสัมพันธFกับ

ผู8สอน 
(1) 

การมีปฏิสัมพันธF
กับเพื่อนในกลุ9ม/

ห8องเรียน 
(2) 

การนำความรู8ที่
ได8มาประยุกตFใช8
ในการทำกิจกรรม 

(2 คะแนน) 

สืบค8นความรู8
เพิ่มเติม  

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (เดี่ยว)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่

กำหนด จากนั้นรวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการ

ประเมินผลของรายวิชา ส5วนคะแนน “การมีส5วนร5วมรายบุคคล” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ

คะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข0าร1วมกิจกรรม (กลุ1ม) 
คำชี้แจง  ให#ทำเครื่องหมาย / ลงในช5องรายการสังเกตพฤติกรรมทีผู่#เรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบงาน 

ที่ได8รับ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟUง 
ความคิดเห็น 

ของผู8อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอผลงาน 
ได8น9าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิดริเริ่ม
สร8างสรรคF 
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนด 

(2 คะแนน) 

รวม 
(10) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คะแนนเต็มของ “แบบสังเกตพฤติกรรมการเข#าร5วมกิจกรรม (กลุ5ม)” มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให#ผู#สอนบันทึกคะแนนตามช5องที่กำหนด จากนั้น

รวมคะแนนออกมาในช5อง “รวม” ที่อยู5ขวามือสุด คะแนนในช5อง “รวม” ดังกล5าวจะเปSนคะแนนที่นำไปคำนวณในการประเมินผลของรายวิชา ส5วน

คะแนน “การอภิปรายกลุ5ม” โดยทางคณะทำงานได#อธิบายในรายละเอียดของวิธีการคำนวณคะแนนเปSนที่เรียบร#อยแล#ว  
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ส่ือและแหล$งการเรียนรูE 
The stock exchange of Thailand. (ม.ป.ป.). พงศธร ธนบดีภัทร: ESD1002 : Pitching Technique 

[video] https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/198/info 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือคณะทำงานฯ ผูPร5างคู5มือการสอน 

สัปดาหOท่ี เน้ือหา ผูPร5างคู5มือการสอน 

1 

แนะนำรายวิชา  
ความรูEท่ัวไปเก่ียวกับความย่ังยืน  
o ความหมายและนิยามของความย่ังยืน 
o แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวขEองกับความ

ย่ังยืน  
o เ ป \ า ห ม า ย แ ห $ ง ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น ข อ ง

สหประชาชาติ 
o การเปNนส$วนหนึ ่งของพลเมืองแห$งความ

ย่ังยืน 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

2 

ความรูEท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเพ่ือสังคม  
o นิยาม ความหมาย และคุณลักษณะสำคัญ

ของธุรกิจเพ่ือสังคม  
o นวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม  
o บทบาทของธ ุรก ิจเพ ื ่อส ังคมในระบบ

เศรษฐกิจ 
o จร ิ ย ธ รรมและธรรมาภ ิ บ าลสำห รับ

ผูEประกอบการเพ่ือสังคม 
o นิเวศวิทยาของธุรกิจเพ่ือสังคม 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

3 

รูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือแกEไขปYญหาสังคม  
o การจดทะเบียนรูปแบบต$าง ๆ ของธุรกิจ

เพ่ือสังคม  
o โมเดลธุรกิจ จุดอ$อน จุดแข็ง ของโมเดลท่ี

หลากหลาย  
o กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมแต$ละโมเดลท้ัง

จากในประเทศและต$างประเทศ  
o ความทEาทายของการเปNนผู Eประกอบการ

เพ่ือสังคมในประเทศไทย 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 
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4 

การส$งเสริมผูEประกอบการทางสังคมผ$านกฎหมายท่ี
เก่ียวขEอง  
o พ.ร.บ. ส$งเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคม พ.ศ. 

2562  
o กฎหมายที ่เกี ่ยวขEองกับการจดทะเบียน

ธุรกิจ 
o กฎหมายที่เกี่ยวขEองกับสิทธิประโยชน^ต$าง 

ๆ สำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคม 
o แหล$งสนับสนุนผูEประกอบการทางสังคม ท้ัง

แหล$งเงินทุน และแหล$งบ$มเพาะความรูE 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

5 

กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อการออกแบบธุรกิจ
เพ่ือสังคม 
o กระบวนการค ิดเช ิงออกแบบ (Design 

Thinking) 
o กระบวนกา รส ุ นท ร ี ย ส า ธกศ าสต ร̂  

(Appreciative Inquiry)  

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

6 

เครื ่องมือการวิเคราะห^ความซับซEอนของปYญหา
สังคมและการสรEางการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม
สำหรับผูEประกอบการเพ่ือสังคม 
o การวิเคราะห^ตEนไมEปYญหา (Problem tree 

analysis)  
o การวิเคราะห^ความตEองการ (Empathy 

mapping) 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
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o การวิเคราะห^การเดินทางของกลุ$มผูEไดEรับ
ประ โยชน ^ หล ั ก  (Beneficiary journey 
mapping)  

ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

7 

ฝoกปฏิบัติการออกแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง  ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

8 

นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 1  ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

9 

การสร Eางการเปล ี ่ยนแปลงทางส ังคมและการ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต$าง 
ๆ  
o การระบุทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory 

of Change)   

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
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ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

10 

การประเมินผลลัพธ^ทางสังคม (Social Impact 
Assessment; SIA) 
o การกำหนดขอบเขตการประเมินผล 
o การวิเคราะห̂ผูEมีส$วนไดEส$วนเสีย 
o การสรEางห$วงโซ$ผลลัพธ̂  

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

11 

การว ิ เคราะห ^ผลตอบแทนทางส ั งคม (Social 
Return on Investment; SROI) 
o การแทนค$าผลลัพธ^ทางสังคมดEวยมูลค$าทาง

การเงิน  
o การรวบรวมขEอมูลและการวิเคราะห̂ขEอมูล  
o การใชEเครื่องมือในการคำนวณผลตอบแทน

ทางสังคมอย$างง$าย  

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

12 

แผนภาพโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas; 
BMC) สำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม  
o ท่ีมาและความสำคัญของ (BMC)  
o ทำความเขEาใจความหมายของ BMC ทั้ง 9 

องค̂ประกอบ 
o กระบวนการพัฒนา BMC 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
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o ตัวอย$าง BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคม  ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

13 

การว ิ เคราะห^จ ุดอ $อน จ ุดแข ็ง ของ BMC จาก
กรณีศึกษา  
o กรณีศึกษา BMC ของธุรกิจเพื่อสังคมทั้งใน

และต$างประเทศ  
o ฝoกวิเคราะห^จุดอ$อน จุดแข็งของธุรกิจเพ่ือ

สังคมผ$านการสำรวจ BMC 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

14 

การพัฒนา BMC ของธุรกิจเพ่ือสังคมของตนเอง ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 

15 

นำเสนองานกลุ$มคร้ังท่ี 2  
ทบทวนและสรุปบทเรียน 

ผศ. พิสุทธ์ิ พวงนาค 
ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ̂ 
น.ส. นพเกEา สุจริตกุล 
น.ส. นงรัก งามวิทย̂โรจน̂ 
ดร. วิสุทธินี แสงประดับ 
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 
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ผศ.ดร. มนัสนันท̂ หัตถศักด์ิ 
อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ̂ 
ดร. ป–ยวัตน̂ ดิลกสัมพันธ̂ 
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