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ในปัจจุบันโลกได้พฒันาไปอย่างกว้างไกล ประชาชนเข้าถงึสวัสดิการ

พื้นฐานอย่างกว้างขวาง การศึกษา การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ล้วนน�า

ความทนัสมยัมาให้ทกุคนได้ใช้อย่างแทบจะไม่มขีดีจ�ากดั เป็นโลกทีเ่พยีง

แค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการ

แต่จะมีใครรู้ว่าในอกีด้านหนึง่ของโลก มีคนกลุม่ใหญ่ทีถ่กูทิง้ห่าง

ออกไปเรื่อยๆ ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลายเพื่อตอบสนองความเจริญ 

เกิดความเสื่อมโทรมของศีลธรรม จรรยาบรรณ จนผมเองต้องตั้งค�าถาม

ว่าโมเดลเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเป็นโมเดลที่ถูกต้องแล้วหรือ

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ Social Startup Success: สู่ความส�าเร็จ 

สตาร์ทอัพเพื่อสังคม โดยแคธลีน เคลลี เจนัส ซึ่งรวบรวมและถ่ายทอด 

แนวปฏิบัตดีิๆ ทีอ่ยู่เบ้ืองหลังความส�าเร็จของผูป้ระกอบวสิาหกิจเพือ่สงัคม

จากท่ัวโลกได้อย่างตรงไปตรงมา ชดัเจน ให้ข้อคิดและแนวทางการปรบัใช้ 

กับผม ผมหวังว่าผู้อ่านจะได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ และได้รับแรง 

บันดาลใจในการ “ท�า” ให้เกิดผลส�าเร็จ 

หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้เหมาะกับนกัธรุกจิเพือ่สงัคมท่ีต้องการเร่ิมต้น

กิจการเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบ

ค�านิยม
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ธุรกิจท่ัวไปที่ต้องการยกระดับตัวเองเพื่อสร้างผลกระทบที่กว้างขวางข้ึน 

ขจัดอุปสรรคทางความคิด กระตุ้นนวัตกรรมทางสังคม และสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง

ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  

และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
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ปัจจุบันนี้ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาวัยรุ่นและ 

ยาเสพตดิ ปัญหาคนพกิารขาดทีพ่ึง่ ปัญหาคนคุกไม่สามารถกลบัเข้าระบบ

แรงงานได้ ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กและครอบครัวที่จน ปัญหา

ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเหยียดสีผิว หรือแม้กระทั่ง

ปัญหามลพษิและสิง่แวดล้อมก็ตาม ล้วนแล้วแต่ทวคีวามรุนแรงขึน้และไม่

หมดไปจากสงัคม ในอดีต การช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวในแต่ละประเทศ

มักจะเป็นหน้าที่ขององค์กร เช่น มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานเอ็นจีโอ 

(Non-Government Organizations - NGOs) โดยในแต่ละปี หน่วยงาน

ดังกล่าวก็จะขอเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ 

และบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในการด�าเนินกิจกรรมกับผู้ได้รับผลประโยชน์ 

(beneficiaries) โดยเม่ือเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคได้ใช้ไปกับกิจกรรม

เพื่อแก้ปัญหาสังคมตามเป้าประสงค์แล้ว องค์กรเหล่านี้ก็ต้องด�าเนินการ

หาแหล่งทนุใหม่เพือ่เข้ามาใช้ในการด�าเนนิกิจกรรมในช่วงเวลาต่อๆ ไปอกี 

วิธีการดังกล่าวอาจจะมองได้ว่าไม่ยั่งยืนเสียทีเดียว เนื่องจากองค์กร 

เหล่านี้ต้องพึ่งเงินสนับสนุนและเงินบริจาคเป็นนิจ  

ค�าน�า
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ในช่วง 1-2 ทศวรรษทีผ่่านมา ได้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงถงึวธิใีน

การแก้ปัญหาสงัคม กล่าวคอื ได้มีการเกิดและเตบิโตของบริษทัสตาร์ทอพั

เพื่อสังคม (Social Startup) ขึ้นทั่วโลก โดยบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคมได้

สร้างนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) อะไรบางอย่างเพื่อให้เกิด

เป็นโมเดลธรุกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองพร้อมทัง้แก้ปัญหาสงัคมได้

ไปในตวั ส่งผลให้มีการพึง่เงนิสนบัสนนุและเงนิบริจาคน้อยลง และองค์กร

มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น ธนาคารกรามีน (Grameen bank) ธนาคาร

ส�าหรับคนจนในประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม อตัราการอยู่รอดของบริษทัสตาร์ทอพัเพือ่สงัคม

นั้นค่อนข้างต�่าเนื่องจากบริษัทมีเป้าประสงค์สองอย่างคือ การแก้ปัญหา

สังคมและการพึ่งพาตนเองได้ทางการเงิน องค์กรใดที่รอดหรือเติบโตได้

ในระยะแรก ก็มักจะประสบปัญหาการขยายขนาดขององค์กร (scale up) 

เฉกเช่นเดียวกับ Spark องค์กรไม่แสวงผลก�าไร (Non-Profit Organization) 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ องค์กรนี้ก่อตั้งข้ึน

เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ โดย 

Spark เตบิโตอย่างเร็วในช่วงสามปีแรก แต่เม่ือรายได้ขององค์กรเร่ิมสงูถึง 

500,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี องค์กรของเธอก็เร่ิมชะงกัอยูห่ลายปี ไม่ว่าจะ

พยายามด้วยวิธใีดก็ตาม จงึเป็นทีม่าของหนังสอืเล่มนีท่ี้เธอได้ไปสัมภาษณ์

บริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่ประสบความส�าเร็จและเติบโตได้อย่าง 

ต่อเนือ่งกว่า 100 บรษิทัในสหรัฐอเมริกา เพือ่หาเส้นทางในการเตบิโตและ

ประสบความส�าเรจ็ของแต่ละบรษิทัสตาร์ทอพัเพือ่สงัคม ซึง่ได้บอกไว้แล้ว

อย่างละเอียดในหนังสือเล่มนี้ 

ในประเทศไทย การแก้ปัญหาสังคมนั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง

และเติบโตมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง พระราชกรณียกิจของพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์จักรี) 

ตลอดในช่วงครองราชย์ 70 ปี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

ได้แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการก่อตั้ง
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมและยาเสพติดในพื้นที่ดอยตุง 

จังหวัดเชียงราย โครงการดอยตุงในภายหลังได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ

เพื่อสังคม ชื่อ บริษัท นวุติ จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2532 โดยมุ่งประสงค์เพื่อ

ให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรในการแก้ปัญหาสังคม และความยั่งยืนของ

ชาวบ้านในพื้นที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งบริษัท นวุติ จ�ากัดนั้นถือเป็นแนวคิด

ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว และถือเป็นหนึ่งในวิสาหกิจ

เพื่อสังคมต้นแบบแห่งแรกๆ ของไทยเลยทีเดียว 

ปัจจุบัน วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยได้รับความสนใจ

เป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการจัดตั้งส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ

สังคมแห่งชาติ (Thailand Social Enterprise Office - TSEO) ขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2553 และได้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมเม่ือ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะ

วสิาหกิจเพือ่สงัคมในระยะแรกๆ ทีก่�าลังตัง้ตวัให้เข้มแขง็ เช่น การให้สทิธิ

พิเศษด้านภาษีและแหล่งทุน เป็นต้น 

ดิฉนั ในฐานะนกัวจิยัผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการวสิาหกจิ

เพือ่สงัคมและ/หรือบริษทัสตาร์ทอัพเพือ่สังคม ได้ศึกษาวจิยัเกีย่วกับโมเดล

ทางธรุกิจของวสิาหกิจเพือ่สงัคมทีป่ระสบความส�าเร็จและล้มเหลวในช่วง 

2-3 ปีท่ีผ่านมา เห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ประกอบการ

วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ดูแลองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งนักวิจัยและนักเรียนนักศึกษาท่ีก�าลัง

เรียนอยู่ในหลักสูตรวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือผู้สนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและ/หรือบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคม ท้ังนี้ 

เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยตัวอย่าง

จากกว่า 100 กรณีศึกษาแทรกอยู่ในเล่มโดยตลอด ส่งผลให้ผู้อ่านตาม

เนื้อเรื่องได้อย่างง่าย ที่ส�าคัญ ผู้แต่งมิได้พูดถึงกรณีศึกษาที่ประสบความ

ส�าเร็จเท่านั้น แต่ยังพูดถึงกรณีศึกษาที่เคยล้มเหลวมาก่อนด้วยเช่นกัน 
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สุดท้ายนี้ ดิฉันในฐานะบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณมูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่

ความรูเ้ก่ียวกับบริษทัสตาร์ทอพัเพือ่สังคม และได้ให้การสนบัสนนุในการ

จดัพมิพ์และเผยแพร่องค์ความรูดั้งกล่าวแก่สงัคมไทย และขอขอบพระคุณ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice 

- TIJ) ที่ท�าให้ดิฉันได้พบกับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ แคธลีน เคลลี เจนัส เมื่อ 

ปี พ.ศ. 2561 ผ่านวงสนทนาเก่ียวกับบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคมใน

ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของหนังสือเล่มนี้ในภาษาไทย และ 

ขอขอบพระคุณส�านักพิมพ์ bookscape ที่เป็นผู้ช่วยให้หนังสือเล่มนี้ 

เกิดขึ้นมาได้ในประเทศไทย 

พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม





แด่พ่อแม่ของฉัน ผู้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความเป็นพลเมืองให้ฉัน
แด่เท็ด นานแสนนานมาแล้ว

และแด่ลารา เอลีนอร์ และเท็ดดี ลูกคืออนาคตจ้ะ
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ร็อบ กิติน (Rob Gitin) ไม่เคยตั้งใจจะก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลก�าไร 

ทว่าระหว่างเรยีนอยู่ในวทิยาลยั เขาได้ค้นพบชัน้เรียนทีช่ือ่ว่า “ความยากจน 

และคนไร้บ้านในอเมริกา” เข้าโดยบังเอิญ สาเหตุหลักเป็นเพราะเขาชอบ

นอนตื่นสายและวิชานี้เข้าเรียนตอนบ่ายสองโมง วิชานี้เปลี่ยนชีวิตเขาไป

จากเดิม นักศึกษาจะต้องฝึกงานกับองค์กรท่ีช่วยเหลือคนไร้บ้าน กิติน

เลอืกฝึกงานกับโครงการช่วยเหลือเยาวชนไร้บ้าน ไม่นานเขาก็ตกหลุมรัก 

งานน้ีและเด็กๆ ที่เขาได้พบ ความเหล่ือมล�้าที่พวกเขาเผชิญ ซึ่งระบบ

บริการสังคมยัดเยียดให้ในทุกช่วงชีวิต ท�าให้กิตินข่มตานอนไม่หลับไป

ทั้งคืน 

 หลังจากเป็นอาสาสมัครท�างานโครงการนี้ได้สามปี เขาก็ตั้งใจ 

แน่วแน่ว่าจะท�าอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และไม่ก่ีเดือน

หลังจากจบการศกึษา เขากับผูร่้วมก่อตัง้ช่ือตชั มุสตาฟา (Taj Mustapha) 

ก็ตัดสินใจทดลองสร้างโครงการที่จะช่วยให้เข้าถึงเยาวชนผู้ไร้โอกาส 

องค์กรผู้ให้ทุนตั้งต้น (seed funder) ชื่อดังอย่างเอ็กโคอิงกรีน (Echoing 
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Green) สนับสนุนเขา องค์กรของเขาซึ่งมีชื่อว่าแอ็ตเดอะครอสส์โรดส์

หรือเอทีซี (At The Crossroads - ATC) จึงถือก�าเนิดขึ้น เขากับมุสตาฟา 

ออกไปผูกมิตรกับเยาวชนไร้บ้านทุกคืน พวกเขาเดินไปตามถนนย่าน

เทนเดอร์ลอยน์และมิชชันของซานฟรานซิสโกตั้งแต่ทุ่มคร่ึงถึงห้าทุ่มคร่ึง

เป็นส่วนใหญ่ ท้ังสองเข้าไปสานสัมพันธ์จนได้รับความไว้เนื้อเช่ือใจจาก

เยาวชนทีเ่ข้าถงึยากท่ีสุดจ�านวนหน่ึง และช่วยให้พวกเขาสร้างชวิีตทีม่ั่นคง 

แข็งแรงยิ่งขึ้น 

 งานนี้สร้างความอิ่มเอมใจให้พวกเขา แต่พอผ่านไปหนึ่งปี กิติน 

กับมุสตาฟาก็ตระหนักว่า ล�าพังพวกเขาสองคนช่วยลดปัญหาคนไร้บ้าน

ที่ก�าลังลุกลามไปทั่วซานฟรานซิสโกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าพวกเขา

อยากสร้างผลกระทบทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างแท้จริง จ�าเป็นต้องอาศัยก�าลังคน 

จ�านวนมากและเงนิท่ีจะจ้างคนเหล่านัน้ กิตนิพยายามระดมทนุอย่างหนกั

และจ้างทีมงานได้จ�านวนหนึ่ง แต่กลับเผชิญกับอุปสรรคน่าท้อใจเม่ือ

พยายามขยายองค์กร เขาไม่รู้ว่าจะจ้างงานหรือจดัการให้ดีได้อย่างไรและ

อัตราการลาออกของทีมงานก็สูงลิ่ว อีกทั้งเขายังไม่รู้ว่าควรระดมทุนด้วย

วิธีใดจึงจะดีท่ีสุด และในฐานะบัณฑิตใหม่จากร้ัววิทยาลัยซ่ึงแทบไม่รู้จัก

ใครที่ท�างานในมูลนิธิหรือเศรษฐีเจ้าของสินทรัพย์มหาศาล เขาจึงต้องใช้

เวลาหลายสิบชั่วโมงไล่ล่าเงินบริจาคที่ไม่เคยกระเตื้องขึ้นเลย 

 แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว แต่กิตินยังมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ เขาหา

ทางขยายองค์กรจนมีงบประมาณราว 800,000 ดอลลาร์ แต่แล้วก็ไม่

สามารถระดมทุนทะลุระดับนัน้ไปได้ แม้หลังจากด�าเนนิงานด้วยดีมา 15 ปี 

งบประมาณขององค์กรยังคงตดิแหงก็อยู่ท่ีระดับนัน้ ขณะทีค่วามต้องการ

บริการขององค์กรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เอทีซีกลับขยายตัวได้ไม่ทัน 

ความต้องการเหล่านัน้ กิตนิตดัสนิใจฮดึสู้อกีสักตัง้เพือ่ขยายบริการออกไป

และระดมทุนเพิ่มเติม พร้อมทดลองใช้แผนงานสี่ปีโดยมุ่งมั่นว่าจะต้องหา

งบประมาณให้ได้อย่างน้อยปีละสองล้านดอลลาร์ ตอนน้ีเขาจวนจะบรรลุ

เป้าหมายแล้ว และฉันจะเล่าว่าเขาท�าได้อย่างไร พร้อมด้วยเรื่องราวของ
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ผู้น�าองค์กรไม่แสวงผลก�าไรอีกมากมายและวิธีท่ีพวกเขาขยายองค์กร 

ฉันพบว่าการต่อสู้เพื่อเติบโตคือความท้าทายเร่งด่วนท่ีสุดในแวดวงการ

ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 ฉันมีโอกาสได้จับตามองความนิยมท่ีพุ่งสูงข้ึนในการประกอบ

วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด ในฐานะท่ีตัวฉันเองก็เป็นผู้ประกอบ

วสิาหกิจเพือ่สงัคม โดยเป็นผูร่้วมก่อตัง้สปาร์ก (Spark) เครือข่ายผูบ้ริจาค

ใจบุญรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งระดมเงินเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ 

และผู้บรรยายในหลักสูตรการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ด ฉันได้เห็นการเปิดตัวนวัตกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สร้าง

คุณประโยชน์มากมายเหลือเกิน ส�าหรับองค์กรไม่แสวงผลก�าไรจ�านวน

มาก นีคื่อช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงและเสริมพลังในการท�างานอย่าง

ย่ิงยวด ทว่ายังมีองค์กรไม่แสวงผลก�าไรอีกมากมายที่ล้มลุกคลุกคลาน

อยู่วงนอก อย่างแอ็ตเดอะครอสส์โรดส์เองก็เช่นกัน แม้จะท�างานส�าคัญ  

แต่หลายองค์กรกลับด�าเนินการได้ในระดับแค่พอเอาตัวรอดมาตลอด  

ต้องตะเกียกตะกายหาเงนิมาจ่ายค่าจ้างอยูท่กุเดือน จากข้อมูลขององค์กร

การกุศลสาธารณะที่รายงานผลประกอบการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2014 

พบว่าเกือบสองในสามมีงบประมาณประจ�าปีไม่ถึง 500,000 ดอลลาร์1

 ฉันเริ่มหมกมุ่นกับการท�าความเข้าใจว่า ท�าอย่างไรองค์กรไม่

แสวงผลก�าไรจงึจะหลุดพ้นจากวงจรอันเหนือ่ยยากนี ้และบรรลคุวามยัง่ยนื

ขององค์กร ซึ่งฉันให้ค�าจ�ากัดความว่าเป็นการหารายได้ปีละราวสองล้าน

ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอน จริงอยู่ว่าส�าหรับบางองค์กร งบประมาณเพียง

น้อยนิดก็เพียงพอท่ีจะด�าเนินงานต่อไปได้และสร้างผลลัพธ์ใหญ่หลวง  

อีกท้ังการเพิ่มรายได้ก็ใช่ว่าจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์เสมอไป องค์กรหนึ่งอาจ

ระดมเงินเก่งมากในโครงการท่ีไม่ได้สร้างความเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง 

ทว่าหลายๆ องค์กรซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างคุณประโยชน์ได้มากกว่านี้

อีกหลายเท่าตัวจากการขยายองค์กรและก�าลังพยายามเติบโตให้เร็วข้ึน

อยู่กลับเผชิญกับอุปสรรค 
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 ฉันเรียนรู้เร่ืองนี้จากประสบการณ์การพยายามขยายองค์กร 

สปาร์ก ฉันร่วมก่อตั้งองค์กรนี้เมื่อปี 2004 กับเพื่อนอีกหกคนที่เคยเรียน

ปริญญาตรีด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเบิร์กลีย์ เราอยากสร้าง

เครือข่ายสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพหนุ่มสาวเพื่อระดมเงินให้องค์กร

อื่นๆ ซ่ึงมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมของสตรี ในฐานะบัณฑิตใหม่

จากวิทยาลัยซึ่งอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก เราได้เห็นว่ามีงานกาลาการ

กุศลเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ อยู่ไม่ขาด ทว่ากิจกรรมเหล่านั้นกลับ

แทบไม่เคยให้ความรู้แขกเหรื่อเก่ียวกับปัญหาที่องค์กรก�าลังรับมือหรือ

ให้โอกาสพวกเขาได้มีส่วนร่วมมากกว่านัน้ ระหว่างไปด่ืมกนัในค�า่วนัหนึง่

หลังเลิกงาน เพื่อนของฉันชื่อมายา การ์เซีย (Maya Garcia) ก็เอ่ยกับฉัน 

ว่า “กิจกรรมพวกนีใ้ช้ศกัยภาพแบบทิง้ๆ ขว้างๆ เหลือเกนิ ถ้าเราท�าอะไร

ทีต่่างออกไปล่ะ” เราหวงัว่าถ้าเราเชือ่มโยงคนหนุม่สาวเข้ากบัองค์กรเพือ่

สังคมได้อย่างมีความหมายตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่พวกเขาเร่ิมต้นเส้นทาง

สายอาชีพ คนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความ

ยตุธิรรมทางสงัคมไปตราบชัว่ชวีติ เนือ่งจากพวกเรามีใจฝักใฝ่ในประเด็น

ปัญหาของสตรีท่ัวโลก เราจงึตดัสนิใจเร่ิมจากเร่ืองนัน้ เราชกัชวนเพือ่นคน

อื่นๆ มาร่วมด้วยช่วยกัน และแล้วเราเจ็ดคนก็อัดกันอยู่ในอพาร์ตเมนต์

แบบสตูดิโอของมายาเป็นเวลาหลายเดือนและด่ืมไวน์กันไปหลายขวด 

ทั้งหมดก็เพื่อลงมือวางแผนส�าหรับกิจการนี้ 

 เราจดังานระดมทนุคร้ังแรกในแกลเลอรีจดัแสดงงานศลิปะเล็กๆ 

ในซานฟรานซสิโก และดีใจจนเนือ้เต้นเม่ืองานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของ

เราท�าให้มีคนมาบริจาคเป็นแถวยาวไปรอบช่วงตึก เราก�าหนดไว้ว่าจะ

มอบทุนจากการรวบรวมเงินคร้ังนี้ให้องค์กรสตรีในรวันดาซึ่งก�าลังสร้าง

ชวีติใหม่หลงัเหตกุารณ์ฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์คร้ังนัน้เราระดมเงนิให้พวกเธอได้ 

5,000 ดอลลาร์ แต่ส�าหรบัเรามันให้ความรู้สกึราวกับเงนิหนึง่ล้านดอลลาร์

เลยทีเดียว เมื่อเราเดินหน้าสร้างเครือข่ายต่อไป เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก

เท่าตัวในทุกๆ สองสามเดือน และเม่ือถึงปีที่สาม เราก็มีเงินพอจะจ้าง
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กรรมการบริหารคนแรกคือแชนนอน ฟาร์ลีย์ (Shannon Farley) ถึงตอน

นั้นเราก็มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน แต่เราชนเพดานเสียแล้ว

 ขณะท่ีฉันได้เห็นบรรดาองค์กรไม่แสวงผลก�าไรหน้าใหม่ท่ี 

น่าสนใจพุ่งทะยานอยู่รอบๆ เรากลับเร่ิมประสบปัญหาในการหาเงินทุน 

เพิ่มเติมส�าหรับขยายองค์กร เราศึกษาแนวคิดในการระดมทุนอย่าง

สร้างสรรค์ แต่ก็ได้มาไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ต่อปี ปีแล้วปีเล่าที่เราใช้

เวลามหาศาลเพื่อไล่ล่าเงินบริจาคซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงหลักร้อยหรือหลักพัน

ดอลลาร์ โดยแทบชกัหน้าไม่ถงึหลัง เราได้ยินอยู่เป็นระยะๆ เร่ือง “การร่วม

ลงทนุเพือ่การกุศล” (venture philanthropy) รูปแบบใหม่ๆ ซึง่บกุเบิกโดย

ผู้น�าภาคเทคโนโลยีอย่างบิล เกตส์, ปีแยร์ โอมิดยาร์ (Pierre Omidyar) 

และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แต่ไม่มีเงินจากองค์กรเหล่านั้นตกถึงมือเราที ่

สปาร์กเลย

 ปี 2007 ฉันตัดสินใจลาออกจากงานทนายความประจ�าองค์กร

ธรุกิจ และเร่ิมงานสอนด้านสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศและการประกอบ

วิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อจะได้ทุ่มเทกับการ

สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมอย่างเต็มท่ี ขณะสอนหลักสูตรการประกอบ

วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งในเทอมหนึ่งเราจะเชิญผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อ

สังคมท่ีประสบความส�าเร็จอย่างสูงมาบรรยาย ฉันก็เร่ิมได้ยินเร่ืองราว

คล้ายกับที่เราเจอท่ีสปาร์กคร้ังแล้วคร้ังเล่า เกือบทุกองค์กรต้องต่อสู้กับ

ความท้าทายในการขยายองค์กรอย่างที่สปาร์กเผชิญ ความแตกต่างคือ

ผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้หาวิธีบางอย่างเอาชนะความท้าทาย

เหล่านัน้มาได้ ฉนัอยากเข้าใจว่าท�าไมสตาร์ทอพัเพือ่สงัคมจ�านวนหนึง่จงึ

เอาชนะความท้าทายในการขยายองค์กรได้อย่างงดงาม บางครั้งก็เติบโต

จนมีรายได้ต่อปีหลายล้านดอลลาร์ในเวลาเพยีงไม่ก่ีปี ฉนัจงึตดัสินใจศึกษา

ความท้าทายในการขยายกิจการขององค์กรไม่แสวงผลก�าไร 

 ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา ฉันเดินทางไปท่ัวประเทศเพื่อพบผู้ก่อตั้ง  

ทีมผู้น�า และผู้ให้ทุนสนับสนุนสิ่งที่ฉันเรียกว่าสตาร์ทอัพเพื่อสังคมดาวรุ่ง
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นบัสบิๆ แห่ง ฉันสัมภาษณ์ผูป้ระกอบวิสาหกิจเพือ่สงัคม2 นกัวชิาการ และ

นกัการกุศลเกือบร้อยคน ทัง้สมาชิกหน้าใหม่และผูมี้ประสบการณ์โชกโชน

ในสาขานี้ รวมถึงผู้น�าของทีชฟอร์อเมริกา (Teach for America) ซิตีเยียร์ 

(City Year) โดเนอร์สชูส (DonorsChoose) และแชริตี: วอเตอร์ (charity: 

water) โดยฉันจะเปิดบทสนทนาด้วยค�าถามเรียบง่าย “อะไรคือกุญแจสู่

ความส�าเร็จขององค์กรไม่แสวงผลก�าไร” ฉนัขลุกอยูท่ีอ่งค์กรต่างๆ พร้อม

สังเกตการณ์การด�าเนินงานของพวกเขา และท�าความเข้าใจแง่มุมต่างๆ 

ของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีส่วนท�าให้พวกเขาประสบความส�าเร็จ ฉันยัง

ได้พดูคุยกับสมาชกิทีมงานและผูไ้ด้รับผลประโยชน์ โดยมุ่งท�าความเข้าใจ

แนวทางที่ท�าให้องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างทีมงานท่ีมีผลิตภาพสูง และ

ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากกลุ่มเป้าหมายท่ีพวกเขามุ่งให้ความ 

ช่วยเหลือ นอกจากนี้ฉันยังค้นคว้าเอกสารงานวิจัยควบคู่ไปในระหว่าง 

เดินสายสัมภาษณ์ โดยอ่านทั้งบทความ หนังสือ งานศึกษา และรายงาน

นับร้อยๆ ชิ้นเพื่อค้นหาค�าตอบ 

 ส่ิงแรกท่ีฉนัค้นพบคือ แทบไม่มีข้อมูลจริงเก่ียวกับการเตบิโตของ

องค์กรอยู่เลย โดยเฉพาะในระยะแรกเร่ิม แม้จะมีข้อมูลค�าแนะน�ามากมาย

ก็ตาม เพื่อลดช่องว่างนี้ ฉันจึงด�าเนินการส�ารวจองค์กรระยะแรกเร่ิม  

โดยอาศัยข้อมูลจากประวัติผลงานของผู้ให้ทุนตั้งต้น เช่น เอ็กโคอิงกรีน 

มูลนธิเิดรเปอร์ริชาร์ดส์แคปแลน (Draper Richards Kaplan Foundation) 

ซิลิคอนแวลลีย์โซเชียลเวนเชอร์ส (Silicon Valley Social Ventures)  

อโชกา (Ashoka) และมูลนิธิสกอลล์ (Skoll Foundation) แบบส�ารวจนี ้

ตั้งค�าถามกับผู้น�าองค์กรไม่แสวงผลก�าไรหลายข้อเก่ียวกับการเปิดตัว

องค์กร วิธีวัดผล การบริหารจัดการทีมงาน การเสาะหาเงินทุน ตลอดจน 

วิธีท�าให้พวกเขาเป็นที่รู้จัก จากนั้นฉันจึงติดตามผลโดยตระเวนพบปะ

ผู้น�า 100 คนเพื่อเจาะลึกลงไปว่าพวกเขาประยุกต์ใช้วิธีที่บรรยายไว้

อย่างไร และเพื่อค้นหารายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการ 

รับมือกับความท้าทายที่ยากที่สุดหลากหลายรูปแบบ เช่น การวัดผล  
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การบรหิารจดัการเวลา การพฒันาคณะกรรมการทีมี่ส่วนช่วยขยายองค์กร 

และการจ้างงานให้ถูกคน ค�าตอบของพวกเขาท�าให้ได้ขุมทรัพย์ความรู้ 

ความเข้าใจ และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งผู ้น�าองค์กรทั้งหลายล้วนน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่หรือองค์กรขนาดใหญ่อัน

เป็นที่นับหน้าถือตา 

 ในหน้าถัดๆ ไป ฉันจะน�าเสนอกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ซึ่งฉัน

ได้ยินซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่าเป็นปัจจัยที่ท�าให้สตาร์ทอัพเพื่อสังคมท่ีประสบ

ความส�าเร็จสูงสุดเติบโตแบบพุ่งทะยาน แต่ละองค์กรที่ขยายธุรกิจได้ 

อย่างน่าประทับใจใช้แนวปฏิบัติหลายประการ (หรือทุกประการ) ต่อไปนี้ 

• การทดสอบ แนวคิด ผ่านการวิจยัและพฒันาเพือ่พสิจูน์แนวคดิ ก่อน 

เสาะหาเงินทุนหลักๆ หรือดึงความสนใจจากสื่อ

• การวัด ผลกระทบ ตัง้แต่แรกเริม่ โดยมักใช้มาตรวดัใหม่ๆ ทีส่ร้างมา 

เพื่อโครงการของพวกเขาโดยเฉพาะ  

• การทดลองจัดหา เงินทนุ ผ่านการขายสนิค้าและบริการท่ีสอดคล้อง

กับพันธกิจอย่างยิ่ง ประกอบกับการใช้กลยุทธ์อันหาญกล้าเพื่อ 

ระดมทุนการกุศล

• การน�าทีม ด้วยการท�างานร่วมกัน ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ 

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพรสวรรค์ของทีมงาน ซึ่งรวมถึงการสร้าง 

คณะกรรมการบริหารฝีมือดี

• บอกเล่า เรือ่งราวดึงดูดใจ โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ล่าสดุ และอาศยั

ความช่วยเหลือของคนอื่นๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขา

 ส่ิงท่ีน่าตืน่เต้นท่ีสุดเก่ียวกับผลส�ารวจทีฉ่นัค้นพบคือ วธิท่ีีเฉพาะ

เจาะจงส�าหรับด�าเนินกลยุทธ์แต่ละข้อนี้ ซึ่งฉันจะบรรยายอย่างละเอียด 

ต่อไป ล้วนแล้วแต่น�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานขององค์กรไม่แสวงผล 

ก�าไรใดๆ ก็ตามได้ทันที ระหว่างสัมภาษณ์ ฉันมักคาดหวังว่าผู้คนจะพูด
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ว่า ความส�าเร็จเกิดขึน้จากความคดิอนัน่าทึง่อย่างแท้จรงิหรือบารมีของผู้ 

ก่อตั้ง แต่กลับไม่มีใครพูดแบบน้ันเลย ไม่มีสักคนเดียว นั่นไม่ได้

หมายความว่าปัจจยัต่างๆ อย่างบารมี ความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ หรือความคดิ 

อันชาญฉลาดไม่มีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จ แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้มี

ส่วนช่วย ทว่าพืน้ฐานของความส�าเร็จคอืแนวปฏิบัตทิีดี่ทีสุ่ดชดุนีต่้างหาก 

 ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ช่วงเวลาท่ีปัญหาสังคมไม่

เพียงยืดเยื้อ แต่ในหลายกรณีกลับแย่ลงด้วยซ�้า เราจ�าเป็นต้องอาศัย

ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งม่ันท้ังหมดทั้งมวลจึงจะค้นพบทางออก

ท่ีดีกว่า ฉันหวังว่าเร่ืองราวท่ีคุณจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้และเคร่ืองมือ

ต่างๆ ที่แนะน�าไว้จะช่วยให้องค์กรของคุณเองหรือองค์กรที่คุณสนับสนุน

อยู่เจริญรุง่เรอืง เราจ�าเป็นต้องลดทอนพลังงานท่ีใช้ไปกับการด้ินรนรักษา

ชีวิตองค์กรให้น้อยลง เพื่อจะได้ทุ่มเทพลังงานให้กับการขยายผลกระทบ

เชิงบวกได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้คือแนวทางส�าหรับบรรลุเป้าหมายนั้น 

ผู้ประกอบวิสำหกิจเพื่อสังคมไม่พอใจเพียงแค่ได้แจกจ่ำยปลำ	
หรือสอนวิธีจับปลำ	พวกเขำจะไม่หยุดพักจนกว่ำจะได	้

ปฏิวัติอุตสำหกรรมประมงแล้ว

— บิล เดรย์ตัน ผู้ก่อตั้งอโชกา
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แปลงโฉมสถำบันต่ำงๆ	เพื่อเสนอหนทำงแก้ไขปัญหำสังคม	เช่น		

ควำมยำกจน	ควำมป่วยไข้	ควำมไม่รู้หนังสือ	กำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม		
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	และกำรทุจริต		
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