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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในปัจจุบันนี้กิจการเพื่อสังคม 
(social enterprise) ก�าลังเป็นท่ีรู้จักและแพร่-

หลายในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งผู้อ่านบางท่านอาจจะก�าลังสงสัยว่า
กิจการเพื่อสังคมนั้นคืออะไร ประกอบธุรกิจแบบไหน แล้วถ้าเค้าท�า
กิจการเพื่อสังคม เค้าจะไม่ต้องการก�าไรเลยจริงหรือ แม้แต่ตัวผู้เขียน
เอง เมื่อได้ยินค�าว่ากิจการเพื่อสังคมครั้งแรกก็ยังสับสนว่าเป้าหมาย
ท่ีแท้จริงของการด�าเนินกิจการเพื่อสังคมคืออะไร ต่างจาก CSR ที่ได้
เราได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ หรือไม่ ต้องการก�าไรไหม ถ้าเป็นเพื่อสังคมแล้ว
ก็น่าจะเป็นกิจการที่ไม่มุ่งหวังก�าไรเป็นแน่แท้ เมื่อได้ศึกษามากขึ้นจึง
ได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนเข้าใจในตอนแรกช่างไม่ถูกต้องเอาเสียเลย

หากเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ เราก็มักนึกภาพถึงกิจการ
ใด ๆ กต็ามทีม่กีารด�าเนินธุรกิจโดยเน้นท่ีผลก�าไรจากการประกอบธรุกจิ
เป็นหลัก ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากผลก�าไรน้ันก็ต้องเป็นเจ้าของ

กจิการ หรอืผูถ้อืหุน้ และเพือ่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกจิการให้
ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ กิจการก็จะจัดโครงการเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม 
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค หรือประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งส่ิงเหล่านี้ท่านผู้อ่านคงคุ้นเคยกันดีว่าเป็นส่วน
หนึ่งของ CSR (corporate social responsibility) หรือการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมนั่นเอง หากแต่กิจการเพื่อสังคม
แตกต่างจาก CSR ตรงที ่กจิการเพือ่สงัคมมเีป้าหมายของการประกอบ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างผลก�าไรที่กิจการได้รับให้กลับคืนมายังสังคม เน้น
การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้าน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ท่านผู้อ่านก็จะเห็น
ได้ว่า กิจการเพื่อสังคมก็เป็นองค์การธุรกิจที่แสวงหาก�าไรจากการ

กรณีศึกษาร้าน Green Ladies ฮ่องกง
จิตอุษา ขันทอง

อาจารย์ประจำาภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail: jitusa@g.swu.ac.th

กิจการเพื่อสังคม....ไม่หวังผลกำาไรจริงหรือ
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ประกอบธุรกิจเหมือนองค์กรที่มุ่งหวังก�าไรโดยทั่วไป เพียงแต่ผลก�าไร
ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของกิจการเพื่อสังคม หากแต่การท�าก�าไรนั้น
นอกจากเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจแล้ว เป้าหมายหลักคือการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  เช่น กลุ่มคนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนตลอดไป

จากสิ่งท่ีผู้เขียนได้เล่าให้ฟังข้างต้น ท่านผู้อ่านคงอยากรู้แล้ว 
ใช่ไหมว่ากิจการเพื่อสังคมมันเป็นอย่างไร แล้วบริษัทใดท่ีท�ากิจการ 
เช่นนัน้ เพือ่ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนย่ิงขึน้ ผู้เขยีนขอยกตวัอย่างกิจการเพือ่
สังคมแห่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปเย่ียมชมและเลือกซื้อสินค้า
จากร้านค้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสอง เวลา
ที่เราพูดถึงร้านขายสินค้ามือสอง หลาย ๆ คนมักจะนึกถึงความเก่าล้า
สมัยของสินค้าหรือสภาพของร้านที่ไม่น่าเข้าไปเลือกชม หากแต่ร้าน
ขายสินค้าแฟชั่นมือสอง “Green Ladies” ท่ีฮ่องกงกลับไม่เป็นเช่นนั้น 
เพราะท่ีนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสองของสุภาพสตรีที่
มกีารตกแต่งร้านอย่างโดดเด่น พร้อมสนิค้าแฟชัน่มากมายหลากหลาย
ชนิดที่มีคุณภาพดี สวยงามและทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า หรอืเครือ่งประดบัต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกมาเป็นอย่างดีจาก
ทีมงานของร้านก่อนน�าออกมาวางจ�าหน่าย และหากวันนั้นท่านผู้อ่าน
โชคดเีหมอืนผูเ้ขยีนกม็โีอกาสท่ีจะเจอกระเป๋ามือสองย่ีห้อดงัใบสวยวาง
ขายในร้านนี้ด้วยราคาที่น่าคบหาก็เป็นได้

ร้าน Green Ladies ก่อตั้งโดย St. James’ Settlement ซึ่งเป็น
องค์กรการกศุล ในปี พ.ศ.2551 เป็นแนวธรุกจิเพือ่สงัคมเชงินเิวศ (eco 
social enterprise) ท่ีมีรูปแบบการด�าเนนิธรุกิจในลกัษณะของการฝาก
ขายสินค้าเป็นรายแรกในฮ่องกง วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง คือ 
การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นมือสองควบคู่
ไปกับการช่วยเหลือสังคมจากรายได้ของการขายสินค้า ซึ่งจะมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 3 กลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจนี้ภายใต้แนวคิด “3 Wins Eco” 
ได้แก่ 

1.	 ผู้ฝากขาย (consignor wins) เน้นที่กลุ่มลูกค้าสุภาพสตรี 
ที่มีเส้ือผ้า เครื่องประดับเหลือใช้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่สามารถสร้าง 
รายได้จากการขายสินค้ามือสองของตัวเอง แม้จะไม่มากแต่ก็เป็นการ
ไม่ทิ้งสิ่งของเหล่านั้นไปอย่างเปล่าประโยชน์

2.	 ลกูค้า	(customer wins) ได้มโีอกาสเลอืกซือ้สนิค้าคณุภาพ
ดี สวยงาม ทันสมัยในราคาย่อมเยา และยังเป็นการสร้างนิสัยที่ดี เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้สินค้ามือสองอีกด้วย 

3.	 สงัคม	(society wins) ธรุกจินีม้องถงึประโยชน์ทีก่ลบัคนืไป
ยังสังคม โดยเน้นที่การดูแลสิ่งแวดล้อมจากสินค้ามือสอง เช่น การรับ
บรจิาคถงุกระดาษทีใ่ช้แล้วเพือ่น�ากลบัมาใส่สนิค้าให้ลกูค้าแทนการซ้ือ
ถงุใหม่ หรอืการรบับรจิาคเสือ้ผ้า เครือ่งประดบัทีช่�ารดุเพือ่น�าไปรไีซเคลิ
ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ควบคู่ไปกับการเน้นการสร้างงานให้กับกลุ่ม
สุภาพสตรีวัยกลางคนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากการมี
งานท�า  

แนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญของร้าน Green Ladies คือ 
การรับฝากขายสินค้าแฟชั่นมือสองของสุภาพสตรีที่มีคุณภาพดี  
สภาพดี สวยงาม ทันสมัย (ไม่นานเกินกว่า 3 ปี) ภายใต้สโลแกน “Se-
condhand Fashion, Valuable Fashion” แต่ก็มีข้อจ�ากัดของสินค้าบาง
ประเภทอยู่บ้าง ซึ่งสินค้าเหล่านี้ทางร้านจะไม่รับฝากขาย เช่น เสื้อผ้า
สุภาพบุรุษ เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน ชุดชั้นใน หรือเสื้อผ้าที่ทางร้านเล็งเห็น
ว่าไม่เหมาะสมต่อการวางขาย เมื่อมีการรับฝากขายสินค้าก็จะมีการ
เซ็นสัญญาข้อตกลงกันระหว่างผู้ฝากขายกับทางร้าน โดยทางร้านจะ
น�าสินค้าออกวางขายให้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ลูกค้า
ที่แวะมาเป็นประจ�าได้เลือกซื้อสินค้าแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ เมื่อครบ
ก�าหนดระยะเวลาและสินค้ายังไม่สามารถขายได้ กรรมสิทธ์ิในสินค้า
จะตกเป็นของทางร้านทนัทซีึง่ทางร้านมสิีทธทิีจ่ะลดราคาสินค้าเพือ่ขาย 
หรอืสามารถน�าไปบรจิาคให้มลูนธิ ิองค์กรการกศุลต่าง ๆ  เพือ่ช่วยเหลอื
สังคมต่อไป โดยผู้ฝากขายไม่มสิีทธทิีจ่ะเรยีกสินค้านัน้กลับคนืเมือ่ครบ
ก�าหนดระยะเวลาตามข้อตกลงแล้ว แต่ถ้าสนิค้าสามารถขายออกไปได้
ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ก็จะมข้ีอตกลงเก่ียวกับการแบ่งผลตอบแทน
กันระหว่างร้านและผู้ฝากขายในอัตรา 70:30 ของผลก�าไร โดยทางร้าน
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จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากขายภายในเดือนถัดไป แต่ทั้งนี้เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้านที่ค่อนข้างสูง ทางร้านก็จะมีการ 
เชิญชวนให้ผู้ฝากขายเลือกรับผลตอบแทนเพียง 10-20% ของผลก�าไร 
หรอืเลอืกทีจ่ะไม่รบัเงินใด ๆ  และบรจิาครายได้จ�านวนน้ันให้กบัทางร้าน
เพื่อน�าเงินจ�านวนนั้นไปช่วยเหลือสังคมต่อไป 

มาถงึตรงนี ้ท่านผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า Green Ladies แม้จะเป็น
กิจการเพื่อสังคม แต่หลักของการประกอบธุรกิจไม่ได้แตกต่างไปจาก
ธุรกิจที่มุ่งหวังก�าไรโดยทั่วไปเลย นั่นคือ ทางร้านยังคงมีค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิธรุกจิและการบรหิารงาน วตัถุประสงค์ของการประกอบธรุกจิ
ยงัคงเป็นการหารายได้และการท�าก�าไรจากสินค้าท่ีรับฝากขาย แม้จะมี
ผลตอบแทนให้กบัผูฝ้ากขายแต่กใ็นสดัส่วนทีน้่อยกว่ามากเมือ่เทยีบกบั
สดัส่วนผลตอบแทนทีท่างร้านได้รบั รวมถงึเงือ่นไข ๆ  ต่างในการรบัฝาก
ขาย ก็เอื้อต่อการหมุนเวียนของสินค้าภายในร้านเพื่อสร้างรายได้จาก
การขายให้มากข้ึน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคของการจูงใจให้ผู้ฝากขาย
เลอืกรับอัตราผลตอบแทนทีน้่อยกว่าหรอืไม่รบัผลตอบแทนเลย ซึง่ล้วน
แต่เป็นการหาก�าไรกลับคืนให้ทางร้านท้ังส้ิน หากแต่กิจการเพื่อสังคม
นั้นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากกิจการมุ่งหวังก�าไรท่ัวไปดังที่ผู้เขียน

ได้กล่าวไว้ในตอนต้นตรงที่ การด�าเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมีการ
ค�านงึถงึผลประโยชน์กลบัมายงัสงัคมเป็นหลกั เป้าหมายของการสร้าง
ก�าไรจากการประกอบธรุกจิไม่ได้เน้นการคนืก�าไรให้เจ้าของกจิการหรอื
ผู้ถือหุ้น หากแต่เป็นการน�าผลก�าไรที่ได้กลับมาช่วยเหลือชุมชน สังคม 
หรอืสิง่แวดล้อม โดยเน้นการช่วยเหลอืและการแก้ไขปัญหาแบบยัง่ยนื 
ให้คนในชุมชนสามารถดูแลและเลี้ยงตัวเองได้ในระยะยาว หรือหาก
เป็นเรือ่งของส่ิงแวดล้อมก็จะค�านงึถึงการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบใด ๆ  
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเช่นกัน

ร้าน	Green	 Ladies เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของกิจการเพื่อ
สังคมที่ผู้เขียนยกตัวอย่างมาเท่านั้น ทั้งในประเทศไทยเองและต่าง
ประเทศ ยงัมกีจิการเพือ่สงัคมทีน่่าสนใจอกีมากมายและมีลกัษณะของ
การประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป หากท่านผู้อ่านสนใจอยากจะ
ท�าธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว 
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิแบบกจิการเพือ่สงัคมกเ็ป็นสิง่ทีน่่าสนใจและ
น่าศึกษาให้ลึกซึ้งมากทีเดียว ถ้ามีโอกาสผู้เขียนจะขอมาเล่าเก่ียวกับ
กจิการเพือ่สงัคมทีด่�าเนนิกจิการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ว่า
มีธุรกิจอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วน�าผลก�าไรที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมใน
ด้านไหนกันบ้าง ส�าหรับฉบับนี้ขอกล่าวค�าว่า....สวัสดี


