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ค�ำนิยม

ในปัจจุบนั โลกได้พฒ
ั นาไปอย่างกว้างไกล ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ
พื้นฐานอย่างกว้างขวาง การศึกษา การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ล้วนน�ำ
ความทันสมัยมาให้ทกุ คนได้ใช้อย่างแทบจะไม่มขี ดี จ�ำกัด เป็นโลกทีเ่ พียง
แค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการ
แต่จะมีใครรูว้ า่ ในอีกด้านหนึง่ ของโลก มีคนกลุม่ ใหญ่ทถี่ กู ทิง้ ห่าง
ออกไปเรื่อยๆ ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�ำลายเพื่อตอบสนองความเจริญ
เกิดความเสื่อมโทรมของศีลธรรม จรรยาบรรณ จนผมเองต้องตั้งค�ำถาม
ว่าโมเดลเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเป็นโมเดลที่ถูกต้องแล้วหรือ
ผมได้มโี อกาสอ่านหนังสือ Social Startup Success: สูค่ วามส�ำเร็จ
สตาร์ทอัพเพื่อสังคม โดยแคธลีน เคลลี เจนัส ซึ่งรวบรวมและถ่ายทอด
แนวปฏิบตั ดิ ๆี ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบวิสาหกิจเพือ่ สังคม
จากทัว่ โลกได้อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ให้ขอ้ คิดและแนวทางการปรับใช้
กับผม ผมหวังว่าผู้อ่านจะได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ และได้รับแรง
บันดาลใจในการ “ท�ำ” ให้เกิดผลส�ำเร็จ
หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้เหมาะกับนักธุรกิจเพือ่ สังคมทีต่ อ้ งการเริม่ ต้น
กิจการเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบ
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ธุรกิจทั่วไปที่ต้องการยกระดับตัวเองเพื่อสร้างผลกระทบที่กว้างขวางขึ้น
ขจัดอุปสรรคทางความคิด กระตุ้นนวัตกรรมทางสังคม และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
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ค�ำน�ำ

ปัจจุบันนี้ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาวัยรุ่นและ
ยาเสพติด ปัญหาคนพิการขาดทีพ่ งึ่ ปัญหาคนคุกไม่สามารถกลับเข้าระบบ
แรงงานได้ ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กและครอบครัวที่จน ปัญหา
ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเหยียดสีผิว หรือแม้กระทั่ง
ปัญหามลพิษและสิง่ แวดล้อมก็ตาม ล้วนแล้วแต่ทวีความรุนแรงขึน้ และไม่
หมดไปจากสังคม ในอดีต การช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวในแต่ละประเทศ
มักจะเป็นหน้าที่ขององค์กร เช่น มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานเอ็นจีโอ
(Non-Government Organizations - NGOs) โดยในแต่ละปี หน่วยงาน
ดังกล่าวก็จะขอเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ
และบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในการด�ำเนินกิจกรรมกับผู้ได้รับผลประโยชน์
(beneficiaries) โดยเมื่อเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคได้ใช้ไปกับกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาสังคมตามเป้าประสงค์แล้ว องค์กรเหล่านี้ก็ต้องด�ำเนินการ
หาแหล่งทุนใหม่เพือ่ เข้ามาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาต่อๆ ไปอีก
วิธีการดังกล่าวอาจจะมองได้ว่าไม่ยั่งยืนเสียทีเดียว เนื่องจากองค์กร
เหล่านี้ต้องพึ่งเงินสนับสนุนและเงินบริจาคเป็นนิจ
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ในช่วง 1-2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ได้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงถึงวิธใี น
การแก้ปญ
ั หาสังคม กล่าวคือ ได้มกี ารเกิดและเติบโตของบริษทั สตาร์ทอัพ
เพื่อสังคม (Social Startup) ขึ้นทั่วโลก โดยบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคมได้
สร้างนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) อะไรบางอย่างเพื่อให้เกิด
เป็นโมเดลธุรกิจทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้ตนเองพร้อมทัง้ แก้ปญ
ั หาสังคมได้
ไปในตัว ส่งผลให้มกี ารพึง่ เงินสนับสนุนและเงินบริจาคน้อยลง และองค์กร
มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น ธนาคารกรามีน (Grameen bank) ธนาคาร
ส�ำหรับคนจนในประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการอยูร่ อดของบริษทั สตาร์ทอัพเพือ่ สังคม
นั้นค่อนข้างต�่ำเนื่องจากบริษัทมีเป้าประสงค์สองอย่างคือ การแก้ปัญหา
สังคมและการพึ่งพาตนเองได้ทางการเงิน องค์กรใดที่รอดหรือเติบโตได้
ในระยะแรก ก็มักจะประสบปัญหาการขยายขนาดขององค์กร (scale up)
เฉกเช่นเดียวกับ Spark องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร (Non-Profit Organization)
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้น
เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ โดย
Spark เติบโตอย่างเร็วในช่วงสามปีแรก แต่เมือ่ รายได้ขององค์กรเริม่ สูงถึง
500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี องค์กรของเธอก็เริม่ ชะงักอยูห่ ลายปี ไม่วา่ จะ
พยายามด้วยวิธใี ดก็ตาม จึงเป็นทีม่ าของหนังสือเล่มนีท้ เี่ ธอได้ไปสัมภาษณ์
บริ ษั ท สตาร์ ท อั พ เพื่ อ สั ง คมที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และเติ บ โตได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ งกว่า 100 บริษทั ในสหรัฐอเมริกา เพือ่ หาเส้นทางในการเติบโตและ
ประสบความส�ำเร็จของแต่ละบริษทั สตาร์ทอัพเพือ่ สังคม ซึง่ ได้บอกไว้แล้ว
อย่างละเอียดในหนังสือเล่มนี้
ในประเทศไทย การแก้ปัญหาสังคมนั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง
และเติบโตมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์จักรี)
ตลอดในช่วงครองราชย์ 70 ปี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ได้แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการก่อตั้ง
K a t h l een K el l y Ja n u s
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมและยาเสพติดในพื้นที่ดอยตุง
จังหวัดเชียงราย โครงการดอยตุงในภายหลังได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ชื่อ บริษัท นวุติ จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2532 โดยมุ่งประสงค์เพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรในการแก้ปัญหาสังคม และความยั่งยืนของ
ชาวบ้านในพื้นที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งบริษัท นวุติ จ�ำกัดนั้นถือเป็นแนวคิด
ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว และถือเป็นหนึ่งในวิสาหกิจ
เพื่อสังคมต้นแบบแห่งแรกๆ ของไทยเลยทีเดียว
ปัจจุบัน วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการจัดตั้งส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (Thailand Social Enterprise Office - TSEO) ขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2553 และได้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะ
วิสาหกิจเพือ่ สังคมในระยะแรกๆ ทีก่ ำ� ลังตัง้ ตัวให้เข้มแข็ง เช่น การให้สทิ ธิ
พิเศษด้านภาษีและแหล่งทุน เป็นต้น
ดิฉนั ในฐานะนักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจ
เพือ่ สังคมและ/หรือบริษทั สตาร์ทอัพเพือ่ สังคม ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับโมเดล
ทางธุรกิจของวิสาหกิจเพือ่ สังคมทีป่ ระสบความส�ำเร็จและล้มเหลวในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา เห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ดูแลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งนักวิจัยและนักเรียนนักศึกษาที่ก�ำลัง
เรียนอยู่ในหลักสูตรวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือผู้สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและ/หรือบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยตัวอย่าง
จากกว่า 100 กรณีศึกษาแทรกอยู่ในเล่มโดยตลอด ส่งผลให้ผู้อ่านตาม
เนื้อเรื่องได้อย่างง่าย ที่ส�ำคัญ ผู้แต่งมิได้พูดถึงกรณีศึกษาที่ประสบความ
ส�ำเร็จเท่านั้น แต่ยังพูดถึงกรณีศึกษาที่เคยล้มเหลวมาก่อนด้วยเช่นกัน
10
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สุดท้ายนี้ ดิฉันในฐานะบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับบริษทั สตาร์ทอัพเพือ่ สังคม และได้ให้การสนับสนุนในการ
จัดพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรูด้ งั กล่าวแก่สงั คมไทย และขอขอบพระคุณ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice
- TIJ) ที่ท�ำให้ดิฉันได้พบกับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ แคธลีน เคลลี เจนัส เมื่อ
ปี พ.ศ. 2561 ผ่า นวงสนทนาเกี่ยวกับบริษัท สตาร์ท อัพเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ในภาษาไทย และ
ขอขอบพระคุณส�ำนักพิมพ์ bookscape ที่เป็นผู้ช่วยให้หนังสือเล่มนี้
เกิดขึ้นมาได้ในประเทศไทย
พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
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แด่พ่อแม่ของฉัน ผู้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความเป็นพลเมืองให้ฉัน
แด่เท็ด นานแสนนานมาแล้ว
และแด่ลารา เอลีนอร์ และเท็ดดี ลูกคืออนาคตจ้ะ

Social Startup
Success
How the Best Nonprofits Launch,
Scale Up, and Make a Difference
by

Kathleen Kelly Janus

สู่ความส�ำเร็จ
สตาร์ทอัพเพื่อสังคม
แปลโดย

ลลิตา ผลผลา

บทน�ำ

ร็อบ กิติน (Rob Gitin) ไม่เคยตั้งใจจะก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
ทว่าระหว่างเรียนอยูใ่ นวิทยาลัย เขาได้คน้ พบชัน้ เรียนทีช่ อื่ ว่า “ความยากจน
และคนไร้บ้านในอเมริกา” เข้าโดยบังเอิญ สาเหตุหลักเป็นเพราะเขาชอบ
นอนตื่นสายและวิชานี้เข้าเรียนตอนบ่ายสองโมง วิชานี้เปลี่ยนชีวิตเขาไป
จากเดิม นักศึกษาจะต้องฝึกงานกับองค์กรที่ช่วยเหลือคนไร้บ้าน กิติน
เลือกฝึกงานกับโครงการช่วยเหลือเยาวชนไร้บา้ น ไม่นานเขาก็ตกหลุมรัก
งานนี้และเด็กๆ ที่เขาได้พบ ความเหลื่อมล�้ำที่พวกเขาเผชิญ ซึ่งระบบ
บริการสังคมยัดเยียดให้ในทุกช่วงชีวิต ท�ำให้กิตินข่มตานอนไม่หลับไป
ทั้งคืน
หลังจากเป็นอาสาสมัครท�ำงานโครงการนี้ได้สามปี เขาก็ตั้งใจ
แน่วแน่ว่าจะท�ำอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และไม่กี่เดือน
หลังจากจบการศึกษา เขากับผูร้ ว่ มก่อตัง้ ชือ่ ตัช มุสตาฟา (Taj Mustapha)
ก็ตัดสินใจทดลองสร้างโครงการที่จะช่วยให้เข้าถึงเยาวชนผู้ไร้โอกาส
องค์กรผู้ให้ทุนตั้งต้น (seed funder) ชื่อดังอย่างเอ็กโคอิงกรีน (Echoing
K a t h l een K el l y Ja n u s
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Green) สนับสนุนเขา องค์กรของเขาซึ่งมีชื่อว่าแอ็ตเดอะครอสส์โรดส์
หรือเอทีซี (At The Crossroads - ATC) จึงถือก�ำเนิดขึ้น เขากับมุสตาฟา
ออกไปผูกมิตรกับเยาวชนไร้บ้านทุกคืน พวกเขาเดินไปตามถนนย่าน
เทนเดอร์ลอยน์และมิชชันของซานฟรานซิสโกตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่ง
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งสองเข้าไปสานสัมพันธ์จนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจาก
เยาวชนทีเ่ ข้าถึงยากทีส่ ดุ จ�ำนวนหนึง่ และช่วยให้พวกเขาสร้างชีวติ ทีม่ นั่ คง
แข็งแรงยิ่งขึ้น
งานนี้สร้างความอิ่มเอมใจให้พวกเขา แต่พอผ่านไปหนึ่งปี กิติน
กับมุสตาฟาก็ตระหนักว่า ล�ำพังพวกเขาสองคนช่วยลดปัญหาคนไร้บ้าน
ที่ก�ำลังลุกลามไปทั่วซานฟรานซิสโกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าพวกเขา
อยากสร้างผลกระทบทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จ�ำเป็นต้องอาศัยก�ำลังคน
จ�ำนวนมากและเงินทีจ่ ะจ้างคนเหล่านัน้ กิตนิ พยายามระดมทุนอย่างหนัก
และจ้างทีมงานได้จ�ำนวนหนึ่ง แต่กลับเผชิญกับอุปสรรคน่าท้อใจเมื่อ
พยายามขยายองค์กร เขาไม่รวู้ า่ จะจ้างงานหรือจัดการให้ดไี ด้อย่างไรและ
อัตราการลาออกของทีมงานก็สูงลิ่ว อีกทั้งเขายังไม่รู้ว่าควรระดมทุนด้วย
วิธีใดจึงจะดีที่สุด และในฐานะบัณฑิตใหม่จากรั้ววิทยาลัยซึ่งแทบไม่รู้จัก
ใครที่ท�ำงานในมูลนิธิหรือเศรษฐีเจ้าของสินทรัพย์มหาศาล เขาจึงต้องใช้
เวลาหลายสิบชั่วโมงไล่ล่าเงินบริจาคที่ไม่เคยกระเตื้องขึ้นเลย
แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว แต่กิตินยังมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เขาหา
ทางขยายองค์กรจนมีงบประมาณราว 800,000 ดอลลาร์ แต่แล้วก็ไม่
สามารถระดมทุนทะลุระดับนัน้ ไปได้ แม้หลังจากด�ำเนินงานด้วยดีมา 15 ปี
งบประมาณขององค์กรยังคงติดแหง็กอยูท่ รี่ ะดับนัน้ ขณะทีค่ วามต้องการ
บริการขององค์กรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เอทีซีกลับขยายตัวได้ไม่ทัน
ความต้องการเหล่านัน้ กิตนิ ตัดสินใจฮึดสูอ้ กี สักตัง้ เพือ่ ขยายบริการออกไป
และระดมทุนเพิ่มเติม พร้อมทดลองใช้แผนงานสี่ปีโดยมุ่งมั่นว่าจะต้องหา
งบประมาณให้ได้อย่างน้อยปีละสองล้านดอลลาร์ ตอนนี้เขาจวนจะบรรลุ
เป้าหมายแล้ว และฉันจะเล่าว่าเขาท�ำได้อย่างไร พร้อมด้วยเรื่องราวของ
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ผู้น�ำองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรอีกมากมายและวิธีที่พวกเขาขยายองค์กร
ฉันพบว่าการต่อสู้เพื่อเติบโตคือความท้าทายเร่งด่วนที่สุดในแวดวงการ
ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
ฉันมีโอกาสได้จับตามองความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นในการประกอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด ในฐานะที่ตัวฉันเองก็เป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจเพือ่ สังคม โดยเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ สปาร์ก (Spark) เครือข่ายผูบ้ ริจาค
ใจบุญรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งระดมเงินเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
และผู้บรรยายในหลักสูตรการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ฉันได้เห็นการเปิดตัวนวัตกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สร้าง
คุณประโยชน์มากมายเหลือเกิน ส�ำหรับองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรจ�ำนวน
มาก นีค่ อื ช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงและเสริมพลังในการท�ำงานอย่าง
ยิ่งยวด ทว่ายังมีองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรอีกมากมายที่ล้มลุกคลุกคลาน
อยู่วงนอก อย่างแอ็ตเดอะครอสส์โรดส์เองก็เช่นกัน แม้จะท�ำงานส�ำคัญ
แต่หลายองค์กรกลับด�ำเนินการได้ในระดับแค่พอเอาตัวรอดมาตลอด
ต้องตะเกียกตะกายหาเงินมาจ่ายค่าจ้างอยูท่ กุ เดือน จากข้อมูลขององค์กร
การกุศลสาธารณะที่รายงานผลประกอบการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2014
พบว่าเกือบสองในสามมีงบประมาณประจ�ำปีไม่ถึง 500,000 ดอลลาร์1
ฉันเริ่มหมกมุ่นกับการท�ำความเข้าใจว่า ท�ำอย่างไรองค์กรไม่
แสวงผลก�ำไรจึงจะหลุดพ้นจากวงจรอันเหนือ่ ยยากนี้ และบรรลุความยัง่ ยืน
ขององค์กร ซึ่งฉันให้ค�ำจ�ำกัดความว่าเป็นการหารายได้ปีละราวสองล้าน
ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอน จริงอยู่ว่าส�ำหรับบางองค์กร งบประมาณเพียง
น้อยนิดก็เพียงพอที่จะด�ำเนินงานต่อไปได้และสร้างผลลัพธ์ใหญ่หลวง
อีกทั้งการเพิ่มรายได้ก็ใช่ว่าจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์เสมอไป องค์กรหนึ่งอาจ
ระดมเงินเก่งมากในโครงการที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ทว่าหลายๆ องค์กรซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างคุณประโยชน์ได้มากกว่านี้
อีกหลายเท่าตัวจากการขยายองค์กรและก�ำลังพยายามเติบโตให้เร็วขึ้น
อยู่กลับเผชิญกับอุปสรรค
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ฉันเรียนรู้เรื่องนี้จากประสบการณ์การพยายามขยายองค์กร
สปาร์ก ฉันร่วมก่อตั้งองค์กรนี้เมื่อปี 2004 กับเพื่อนอีกหกคนที่เคยเรียน
ปริญญาตรีด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเบิร์กลีย์ เราอยากสร้าง
เครือข่ายสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพหนุ่มสาวเพื่อระดมเงินให้องค์กร
อื่นๆ ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมของสตรี ในฐานะบัณฑิตใหม่
จากวิทยาลัยซึ่งอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก เราได้เห็นว่ามีงานกาลาการ
กุศลเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ อยู่ไม่ขาด ทว่ากิจกรรมเหล่านั้นกลับ
แทบไม่เคยให้ความรู้แขกเหรื่อเกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรก�ำลังรับมือหรือ
ให้โอกาสพวกเขาได้มสี ว่ นร่วมมากกว่านัน้ ระหว่างไปดืม่ กันในค�ำ่ วันหนึง่
หลังเลิกงาน เพื่อนของฉันชื่อมายา การ์เซีย (Maya Garcia) ก็เอ่ยกับฉัน
ว่า “กิจกรรมพวกนีใ้ ช้ศกั ยภาพแบบทิง้ ๆ ขว้างๆ เหลือเกิน ถ้าเราท�ำอะไร
ทีต่ า่ งออกไปล่ะ” เราหวังว่าถ้าเราเชือ่ มโยงคนหนุม่ สาวเข้ากับองค์กรเพือ่
สังคมได้อย่างมีความหมายตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่พวกเขาเริ่มต้นเส้นทาง
สายอาชีพ คนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความ
ยุตธิ รรมทางสังคมไปตราบชัว่ ชีวติ เนือ่ งจากพวกเรามีใจฝักใฝ่ในประเด็น
ปัญหาของสตรีทวั่ โลก เราจึงตัดสินใจเริม่ จากเรือ่ งนัน้ เราชักชวนเพือ่ นคน
อื่นๆ มาร่วมด้วยช่วยกัน และแล้วเราเจ็ดคนก็อัดกันอยู่ในอพาร์ตเมนต์
แบบสตูดิโอของมายาเป็นเวลาหลายเดือนและดื่มไวน์กันไปหลายขวด
ทั้งหมดก็เพื่อลงมือวางแผนส�ำหรับกิจการนี้
เราจัดงานระดมทุนครัง้ แรกในแกลเลอรีจดั แสดงงานศิลปะเล็กๆ
ในซานฟรานซิสโก และดีใจจนเนือ้ เต้นเมือ่ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
เราท�ำให้มีคนมาบริจาคเป็นแถวยาวไปรอบช่วงตึก เราก�ำหนดไว้ว่าจะ
มอบทุนจากการรวบรวมเงินครั้งนี้ให้องค์กรสตรีในรวันดาซึ่งก�ำลังสร้าง
ชีวติ ใหม่หลังเหตุการณ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ ครัง้ นัน้ เราระดมเงินให้พวกเธอได้
5,000 ดอลลาร์ แต่สำ� หรับเรามันให้ความรูส้ กึ ราวกับเงินหนึง่ ล้านดอลลาร์
เลยทีเดียว เมื่อเราเดินหน้าสร้างเครือข่ายต่อไป เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก
เท่าตัวในทุกๆ สองสามเดือน และเมื่อถึงปีที่สาม เราก็มีเงินพอจะจ้าง
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กรรมการบริหารคนแรกคือแชนนอน ฟาร์ลีย์ (Shannon Farley) ถึงตอน
นั้นเราก็มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน แต่เราชนเพดานเสียแล้ว
ขณะที่ ฉั น ได้ เ ห็ น บรรดาองค์ ก รไม่ แ สวงผลก� ำ ไรหน้ า ใหม่ ที่
น่าสนใจพุ่งทะยานอยู่รอบๆ เรากลับเริ่มประสบปัญหาในการหาเงินทุน
เพิ่มเติมส�ำหรับขยายองค์กร เราศึกษาแนวคิดในการระดมทุนอย่าง
สร้างสรรค์ แต่ก็ได้มาไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ต่อปี ปีแล้วปีเล่าที่เราใช้
เวลามหาศาลเพื่อไล่ล่าเงินบริจาคซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงหลักร้อยหรือหลักพัน
ดอลลาร์ โดยแทบชักหน้าไม่ถงึ หลัง เราได้ยนิ อยูเ่ ป็นระยะๆ เรือ่ ง “การร่วม
ลงทุนเพือ่ การกุศล” (venture philanthropy) รูปแบบใหม่ๆ ซึง่ บุกเบิกโดย
ผู้น�ำภาคเทคโนโลยีอย่างบิล เกตส์, ปีแยร์ โอมิดยาร์ (Pierre Omidyar)
และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แต่ไม่มีเงินจากองค์กรเหล่านั้นตกถึงมือเราที่
สปาร์กเลย
ปี 2007 ฉันตัดสินใจลาออกจากงานทนายความประจ�ำองค์กร
ธุรกิจ และเริม่ งานสอนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการประกอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อจะได้ทุ่มเทกับการ
สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมอย่างเต็มที่ ขณะสอนหลักสูตรการประกอบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งในเทอมหนึ่งเราจะเชิญผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อ
สังคมที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงมาบรรยาย ฉันก็เริ่มได้ยินเรื่องราว
คล้ายกับที่เราเจอที่สปาร์กครั้งแล้วครั้งเล่า เกือบทุกองค์กรต้องต่อสู้กับ
ความท้าทายในการขยายองค์กรอย่างที่สปาร์กเผชิญ ความแตกต่างคือ
ผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้หาวิธีบางอย่างเอาชนะความท้าทาย
เหล่านัน้ มาได้ ฉันอยากเข้าใจว่าท�ำไมสตาร์ทอัพเพือ่ สังคมจ�ำนวนหนึง่ จึง
เอาชนะความท้าทายในการขยายองค์กรได้อย่างงดงาม บางครั้งก็เติบโต
จนมีรายได้ตอ่ ปีหลายล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กปี่ ี ฉันจึงตัดสินใจศึกษา
ความท้าทายในการขยายกิจการขององค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ฉันเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อพบผู้ก่อตั้ง
ทีมผู้น�ำ และผู้ให้ทุนสนับสนุนสิ่งที่ฉันเรียกว่าสตาร์ทอัพเพื่อสังคมดาวรุ่ง
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นับสิบๆ แห่ง ฉันสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบวิสาหกิจเพือ่ สังคม2 นักวิชาการ และ
นักการกุศลเกือบร้อยคน ทัง้ สมาชิกหน้าใหม่และผูม้ ปี ระสบการณ์โชกโชน
ในสาขานี้ รวมถึงผู้น�ำของทีชฟอร์อเมริกา (Teach for America) ซิตีเยียร์
(City Year) โดเนอร์สชูส (DonorsChoose) และแชริตี: วอเตอร์ (charity:
water) โดยฉันจะเปิดบทสนทนาด้วยค�ำถามเรียบง่าย “อะไรคือกุญแจสู่
ความส�ำเร็จขององค์กรไม่แสวงผลก�ำไร” ฉันขลุกอยูท่ อี่ งค์กรต่างๆ พร้อม
สังเกตการณ์การด�ำเนินงานของพวกเขา และท�ำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ
ของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีส่วนท�ำให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จ ฉันยัง
ได้พดู คุยกับสมาชิกทีมงานและผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ โดยมุง่ ท�ำความเข้าใจ
แนวทางที่ท�ำให้องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างทีมงานที่มีผลิตภาพสูง และ
ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขามุ่งให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ฉันยังค้นคว้าเอกสารงานวิจัยควบคู่ไปในระหว่าง
เดินสายสัมภาษณ์ โดยอ่านทั้งบทความ หนังสือ งานศึกษา และรายงาน
นับร้อยๆ ชิ้นเพื่อค้นหาค�ำตอบ
สิง่ แรกทีฉ่ นั ค้นพบคือ แทบไม่มขี อ้ มูลจริงเกีย่ วกับการเติบโตของ
องค์กรอยูเ่ ลย โดยเฉพาะในระยะแรกเริม่ แม้จะมีขอ้ มูลค�ำแนะน�ำมากมาย
ก็ตาม เพื่อลดช่องว่างนี้ ฉันจึงด�ำเนินการส�ำรวจองค์กรระยะแรกเริ่ม
โดยอาศัยข้อมูลจากประวัติผลงานของผู้ให้ทุนตั้งต้น เช่น เอ็กโคอิงกรีน
มูลนิธเิ ดรเปอร์รชิ าร์ดส์แคปแลน (Draper Richards Kaplan Foundation)
ซิลิคอนแวลลีย์โซเชียลเวนเชอร์ส (Silicon Valley Social Ventures)
อโชกา (Ashoka) และมูลนิธิสกอลล์ (Skoll Foundation) แบบส�ำรวจนี้
ตั้งค�ำถามกับผู้น�ำองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรหลายข้อเกี่ยวกับการเปิดตัว
องค์กร วิธีวัดผล การบริหารจัดการทีมงาน การเสาะหาเงินทุน ตลอดจน
วิธีท�ำให้พวกเขาเป็นที่รู้จัก จากนั้นฉันจึงติดตามผลโดยตระเวนพบปะ
ผู้น�ำ 100 คนเพื่อเจาะลึกลงไปว่าพวกเขาประยุกต์ใช้วิธีที่บรรยายไว้
อย่างไร และเพื่อค้นหารายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการ
รับมือกับความท้าทายที่ยากที่สุดหลากหลายรูปแบบ เช่น การวัดผล
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การบริหารจัดการเวลา การพัฒนาคณะกรรมการทีม่ สี ว่ นช่วยขยายองค์กร
และการจ้างงานให้ถูกคน ค�ำตอบของพวกเขาท�ำให้ได้ขุมทรัพย์ความรู้
ความเข้าใจ และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งผู้น�ำองค์กรทั้งหลายล้วนน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่หรือองค์กรขนาดใหญ่อัน
เป็นที่นับหน้าถือตา
ในหน้าถัดๆ ไป ฉันจะน�ำเสนอกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ซึ่งฉัน
ได้ยินซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าว่าเป็นปัจจัยที่ท�ำให้สตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่ประสบ
ความส�ำเร็จสูงสุดเติบโตแบบพุ่งทะยาน แต่ละองค์กรที่ขยายธุรกิจได้
อย่างน่าประทับใจใช้แนวปฏิบัติหลายประการ (หรือทุกประการ) ต่อไปนี้
• การทดสอบ แนวคิด ผ่านการวิจยั และพัฒนาเพือ่ พิสจู น์แนวคิด ก่อน
เสาะหาเงินทุนหลักๆ หรือดึงความสนใจจากสื่อ
• การวัด ผลกระทบ ตัง้ แต่แรกเริม่ โดยมักใช้มาตรวัดใหม่ๆ ทีส่ ร้างมา
เพื่อโครงการของพวกเขาโดยเฉพาะ
• การทดลองจัดหา เงินทุน ผ่านการขายสินค้าและบริการทีส่ อดคล้อง
กับพันธกิจอย่างยิ่ง ประกอบกับการใช้กลยุทธ์อันหาญกล้าเพื่อ
ระดมทุนการกุศล
• การน�ำทีม ด้วยการท�ำงานร่วมกัน ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพรสวรรค์ของทีมงาน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
คณะกรรมการบริหารฝีมือดี
• บอกเล่า เรือ่ งราวดึงดูดใจ โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด และอาศัย
ความช่วยเหลือของคนอื่นๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขา
สิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ เกีย่ วกับผลส�ำรวจทีฉ่ นั ค้นพบคือ วิธที เี่ ฉพาะ
เจาะจงส�ำหรับด�ำเนินกลยุทธ์แต่ละข้อนี้ ซึ่งฉันจะบรรยายอย่างละเอียด
ต่อไป ล้วนแล้วแต่นำ� ไปประยุกต์ใช้กับการท�ำงานขององค์กรไม่แสวงผล
ก�ำไรใดๆ ก็ตามได้ทันที ระหว่างสัมภาษณ์ ฉันมักคาดหวังว่าผู้คนจะพูด
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ว่า ความส�ำเร็จเกิดขึน้ จากความคิดอันน่าทึง่ อย่างแท้จริงหรือบารมีของผู้
ก่ อ ตั้ ง แต่ ก ลั บ ไม่ มี ใ ครพู ด แบบนั้ น เลย ไม่ มี สั ก คนเดี ย ว นั่ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าปัจจัยต่างๆ อย่างบารมี ความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ หรือความคิด
อันชาญฉลาดไม่มีส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้มี
ส่วนช่วย ทว่าพืน้ ฐานของความส�ำเร็จคือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ชุดนีต้ า่ งหาก
ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ช่วงเวลาที่ปัญหาสังคมไม่
เพียงยืดเยื้อ แต่ในหลายกรณีกลับแย่ลงด้วยซ�้ำ เราจ�ำเป็นต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นทั้งหมดทั้งมวลจึงจะค้นพบทางออก
ที่ดีกว่า ฉันหวังว่าเรื่องราวที่คุณจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่แนะน�ำไว้จะช่วยให้องค์กรของคุณเองหรือองค์กรที่คุณสนับสนุน
อยูเ่ จริญรุง่ เรือง เราจ�ำเป็นต้องลดทอนพลังงานทีใ่ ช้ไปกับการดิน้ รนรักษา
ชีวิตองค์กรให้น้อยลง เพื่อจะได้ทุ่มเทพลังงานให้กับการขยายผลกระทบ
เชิงบวกได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้คือแนวทางส�ำหรับบรรลุเป้าหมายนั้น
ผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่พอใจเพียงแค่ได้แจกจ่ายปลา
หรือสอนวิธีจับปลา พวกเขาจะไม่หยุดพักจนกว่าจะได้
ปฏิวัติอุตสาหกรรมประมงแล้ว

— บิล เดรย์ตัน ผู้ก่อตั้งอโชกา

การประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมคือกระบวนการที่พลเมืองสร้างหรือ
แปลงโฉมสถาบันต่างๆ เพื่อเสนอหนทางแก้ ไขปัญหาสังคม เช่น
ความยากจน ความป่วยไข้ ความไม่รู้หนังสือ การท�ำลายสิ่งแวดล้อม
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทุจริต
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนจ�ำนวนมาก

— เดวิด บอร์นสตีน และซูซาน เดวิส
จากหนังสือ Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know
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