RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 6(1) : 1-18 (2021)

1

การประกอบการเพือสังคม: กรณีศึกษายิมสู้คาเฟ่ ร้ านกาแฟเพือสร้ างโอกาส
ในการทํางานให้ กับคนพิการ
Social entrepreneurship: A case study of Yimsoo Café, a coffee shop to
create job opportunities for persons with disabilities
วิทยา นามเสาร์ 1* และ จิระพงค์ เรื องกุน2
Vittaya Namsao1* and Jirapong Ruanggoon2
บทคัดย่ อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพืออธิ บายการประกอบการเพือสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ในการสร้ างโอกาสการทํางานให้ กับ
คนพิ ก าร โดยใช้ ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพแบบกรณี ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มูล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ ก่ อ ตังร้ าน การสัมภาษณ์
กลุ่มพนักงานร้ าน จํานวน 5 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ าง ร่ วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการศึกษาเอกสาร
เพิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนือหา ตรวจสอบความแม่นตรงและน่าเชือถือของผลการวิจยั ด้ วยการตรวจสอบแบบ
สามเส้ า ผลการวิจยั พบว่า ร้ านยิมสู้คาเฟ่ มีพนั ธกิจทางสังคมทีชัดเจนเกียวกับการแก้ ปัญหาให้ กับคนพิการ โดยการจ้ างคนพิการ
เข้ ามาทํางาน เพิมโอกาสการทํางานให้ กับคนพิการผ่านการฝึ กอาชีพ และสร้ างคนพิการให้ เป็ นผู้ประกอบการ การดําเนิ นการ
เพือให้ บรรลุพนั ธกิจทางสังคมนีได้ ใช้ นวัตกรรมทางสังคมด้ วยการทําให้ ร้านยิมสู้คาเฟ่ กลายเป็ นโรงเรี ยนฝึ กอาชีพให้ กับคนพิการ
และเป็ นร้ านกาแฟเพือบ่มเพาะการเป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ เพือนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงทางสังคมในเรื องการหลุดพ้ นมายาคติ
ทางสังคมทีมีต่อคนพิการ การขับเคลือนสังคมทีไม่ทิงใครไว้ ข้างหลัง และการก้ าวสู่สงั คมเพือคนทังมวล การดําเนินงานของร้ าน
ยิมสู้คาเฟ่ อาศัยผู้ประกอบการทีมีพลังความมุ่งมัน มีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงเชิงจริ ยธรรม มีความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ
คนพิการ และเป็ นผู้ทีต้ องการเปิ ดพืนทีเพือสร้ างความยุติธรรมทางสังคม โดยเงือนไขทีจะนําไปสู่ความสําเร็ จของร้ านยิมสู้คาเฟ่
คือ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และเครื อข่ายทีจะสนับสนุนการประกอบการเพือสังคม
คําสําคัญ: การประกอบการเพือสังคม วิสาหกิจเพือสังคม คนพิการ

Abstract
The objective of this research was to explain the social entrepreneurship of Yimsoo Cafe to create job
opportunities for persons with disabilities. Qualitative research, case study approach was used in this research. Data
were gathered through in-depth interview with the founder of the coffee shop and group interview with 6 employees
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using a semi-structured interview form. Non-participatory observation and document study were also used for
additional data collection. Data was analyzed by content analysis. Triangulations were used to verify the accuracy
and reliability of the research results. The results were found that Yimsoo Café has a clear social mission to solve the
problems of persons with disabilities; by hiring persons with disabilities to work, increasing job opportunities for
persons with disabilities through vocational training, and creating persons with disabilities to become entrepreneurs.
The social mission relies on social innovation by transforming the coffee shop as a professional training school, and
cultivating new entrepreneurs. Yimsoo Café focuses on social changes by; breaking the social myths towards
persons with disabilities, driving a society that “no one left behind”, and moving towards being an inclusive society.
Operations of Yimsoo Cafe are based on social entrepreneurs who have passion, ethical transformational leadership,
understand and empathize persons with disabilities, and demand to open up the social justice. The conditions for
the success of Yimsoo Café are business competency and networks to support social entrepreneurship.
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, persons with disabilities

บทนํา

เพือสังคม (social enterprise: SE)” (Doherty, Haugh,
ปั ญหาของสังคมมีเป็ นจํานวนมาก มีความซับซ้ อน & Lyon, 2014; Miller, & O’Connor, 2016)
และทวีความรุ นแรงมากยิงขึนจนทําให้ การแก้ ปัญหา
ปั จ จุบัน วิ ส าหกิ จ เพื อสัง คมได้ ก่ อ ตังขึนเป็ น
ทางสังคมด้ วยหน่วยงานภาครัฐเพียงลําพังนันไม่สามารถ จํ า นวนมาก มี ผ้ ู ประกอบการเพื อสัง คม (social
ดําเนินการได้ อย่างครอบคลุม ในปั จจุบนั ได้ มีองค์การ entrepreneur) ทีได้ ดําเนินงานเพือแก้ ปัญหาสังคมใน
รูปแบบใหม่ทีเป็ นการผสมผสานระหว่างองค์การทีไม่ ประเด็นต่างๆ ค่อนข้ างหลากหลาย เช่น ปั ญหาความ
แสวงหากําไร (non-profit) กับองค์การทีแสวงหากําไร ยากจน ปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม ปั ญหาของเด็กและ
(for-profit) เกิ ด ขึน เรี ยกองค์ การในลัก ษณะนี ว่า เยาวชน และปั ญ หาของกลุ่ม คนชายขอบ เป็ นต้ น
องค์การลูกผสม (hybrid organization) ประกอบการ ตัวอย่างการประกอบการเพือสังคม เช่น Grameen
เพือมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์การทีช่วยแก้ ปัญหาสังคม (Wilson, bank ในประเทศบังคลาเทศ beautiful store ในประเทศ
& Post, 2013) Muhammad Yanus ในหนังสือชือ “Creating เกาหลีใต้ soft landing mattress recycling ในประเทศ
a world without poverty” ได้ นําเสนอรูปแบบขององค์การ ออสเตรเลีย และโครงการพัฒนาดอยตุง โดยมูลนิธิ
ในลักษณะนีว่าธุรกิจสังคม (social business) สะท้ อน แม่ฟ้ าหลวง ในประเทศไทย เป็ นต้ น วิ ส าหกิ จ เพื อ
ให้ เห็นว่าธุรกิจประเภทนีจะมุ่งแก้ ปัญหาด้ านสังคม สัง คมเหล่า นี ได้ ป ระกอบการจนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง
หรื อ สิ งแวดล้ อ มมากกว่ า เป้ าหมายในเชิ ง ธุ ร กิ จ ที มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตกลายเป็ นพลัง สํ า คัญ ในการ
มุ่งเน้ น รายได้ หรื อกํ า ไรเป็ นสําคัญ แนวคิด องค์ การ เปลียนแปลงสังคม (social change) อย่างไรก็ตาม
ลูกผสมและรู ปแบบของธุรกิจสังคมได้ แพร่ ขยายมาก การประกอบการเพื อสัง คมสํ า หรั บ คนพิ ก ารนั น
ขึนทัวทุกมุมโลกจนเป็ นทีรู้ จักกันในชือว่า “วิสาหกิ จ ยัง มี จํ า นวนไม่ม ากนัก โดยเฉพาะในประเทศไทย
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การประกอบการเพือสังคมสําหรับคนพิการทีจัดตังขึน
อย่ า งเป็ นทางการตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจเพือสังคม พ.ศ. 2562 นันมีอยู่เพียง 6 แห่ง
(Association for Alternative Sustainable Development,
2020) นอกจากนี ในแง่ขององค์ความรู้ ทฤษฎี หรื อ
การวิจยั ทีเกียวข้ องกับการประกอบการเพือสังคมยัง
ถือเป็ นเรื องใหม่ ยังคงมีข้อถกเถียงกันถึงความหมาย
โมเดลธุรกิจ และจุดเน้ นของการประกอบการเพือสังคม
และยังขาดองค์ความรู้ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงาน
ตลอดจนเงื อนไขที จะนํ า ไปสู่ค วามสํา เร็ จ ของการ
ประกอบการเพือสังคม (Miller, & O’Connor, 2016;
Smith, McVilly, McGillivrayc, & Chan, 2018)
คนพิการเป็ นกลุ่มคนชายขอบทียังคงประสบ
ปั ญ หาในหลายประการ เช่ น ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพ
อนามัย ปั ญหาการเข้ าถึงบริ การสาธารณะเพือดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และปั ญหาด้ านการจ้ างงาน เป็ นต้ น
ในเรื องการจ้ างงาน ตลาดแรงงานมีการจ้ างคนพิการ
ประมาณ 54 ล้ านคน ซึงถือว่าเป็ นจํานวนทีน้ อยมาก
เมือเทียบกับคนพิการทีมีอยูท่ วโลก
ั
ยังคงมีคนพิการที
ต้ องการทํา งานและมี ความสามารถทีจะทํา งานได้
ประสบปั ญหาการว่างงานอีกจํานวนมาก (Vornholt
et al., 2018) ทีเป็ นเช่นนีเนืองมาจากโอกาสในการ
ทํางานของคนพิการนันมีจํากัด ความพิการทีติดตัว
ถูกตีตราว่าเป็ นตราบาป ผู้คนในสังคมยังคงมองว่า
คนพิ ก ารมี ค วามสามารถจํ า กัด นํ า ไปสู่ก ารเลื อ ก
ปฏิบตั ิในการจ้ างงาน ปั ญหานีสะท้ อนถึงปั ญหาหนึง
ของคนพิการทีปรากฏให้ เห็นอยู่เรื อยมา (Bonaccio,
Connelly, Gellatly, Jetha, & Ginis, 2020) ใน
ประเทศไทย คนพิก ารประสบปั ญ หาในเรื องความ
ต้ องการทางสังคมและการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในสังคม
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โดยเฉพาะในเรื องของการจ้ างงานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
สัง คมไทยยัง ไม่ พ ร้ อมอย่ า งเต็ ม ที ที จะเปิ ดโอกาส
ให้ คนพิ ก ารได้ แสดงถึ ง ความสามารถของตน
ประกอบกับสิงเอืออํานวยในการทํางาน เช่น อาคาร
สถานที สภาพแวดล้ อม และบริ การสําหรับคนพิการ
ยังไม่ดีพอจะสร้ างสังคมทีเสมอภาคให้ กบั คนพิการได้
อย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะในเรื องของการจ้ างงานนัน
นายจ้ างยังคงต้ องการรับคนปกติเข้ าทํางานมากกว่า
คนพิ ก าร ทํ า ให้ ค นพิ ก ารที มี ค วามรู้ ความชํ า นาญ
และมีศกั ยภาพเพียงพอทีจะทํางานได้ นนขาดโอกาส
ั
ในการมีงานทํา (Chanboon, & Thongyou, 2016)
ปั ญหาเกียวกับโอกาสในการทํางานของคนพิการ
ดัง กล่า วนี นํ า ไปสู่ข้ อ เรี ย กร้ องในการหามาตรการ
ช่วยเหลือ หลายประเทศได้ ดําเนินการผ่านมาตรการ
ทางกฎหมาย ดังเช่นประเทศไทยทีได้ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 และพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังผลให้ กลุม่ คนพิการได้ รับ
ความสนใจ เปิ ดโอกาสให้ คนพิ การได้ เข้ ามามีส่ว น
ร่ วมในสังคมมากขึน อย่างไรก็ตาม การสร้ างโอกาส
ในการจ้ างงานให้ กับ คนพิ ก ารด้ วยมาตรการทาง
กฎหมายเพี ย งอย่ า งเดี ย วนั นยั ง ไม่ เ พี ย งพอที
จะแก้ ปั ญ หาในเชิ ง โครงสร้ างและวัฒ นธรรมของ
กลุ่ม คนพิ ก ารได้ อ ย่ า งสมบูร ณ์ แนวทางหนึ งที ถื อ
เป็ นทางออกในเชิงนวัตกรรม (innovative solutions)
เพือช่วยแก้ ปัญหาเรื องการจ้ างงานของกลุม่ คนพิการ
คื อ การเพิ มโอกาสในการทํ า งานของคนพิ ก าร
โดยขั บ เคลื อนผ่ า นการประกอบการเพื อสั ง คม
(Harris, Renko, & Caldwell, 2014; Smith, McVilly,
McGillivrayc, & Chan, 2018)

4

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 6(1) : 1-18 (2564)

ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ร้ านกาแฟเล็กๆ ทีมีคนพิการ
เป็ นพนัก งานคอยให้ บ ริ ก ารอาหารและเครื องดื ม
เปิ ดทําการเมือ พ.ศ. 2558 เดิมมี 2 สาขา คือ สาขา
ถนนอรุณอัมริ นทร์ 39 และสาขาภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ในปั จจุบนั สาขาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้ ปิดตัวลง
เนืองจากหมดสัญญาเช่าพืนที ร้ านยิมสู้คาเฟ่ เปิ ดรับ
คนพิการทุกประเภทเข้ ามาทํางาน ช่วงทีผ่านมานัน
ได้ จ้ างงานคนพิ ก ารทางการได้ ยิ น และคนพิ ก าร
ทางการเคลือนไหวเข้ ามาทํางาน “ยิมสู้” คือ ชือบทเพลง
พระราชนิพนธ์ทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร
ทรงพระราชนิพนธ์ขนเพื
ึ อมอบกําลังใจให้ กบั คนพิการ
คําว่ายิมสู้จึงเป็ นสิงมงคล ขวัญกําลังใจ และปณิธาน
ของคนพิการทีจะต้ องฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ เอาชนะ
ความเชือของสังคมส่วนหนึงทีมองว่า “คนพิการคือ

social mission

social innovation

ภาระของสังคม ไม่สามารถทําอะไรได้ คอยแต่ความ
ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว” ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ประกอบการ
โดยคาดหวังว่า จะเป็ นแหล่งสร้ างงาน สร้ างรายได้
ฝึ กอาชีพให้ กบั คนพิการ และทลายกรอบความเชือเดิม
ทีว่า คนพิการเป็ นผู้ทีไม่มีความสามารถ ร้ านยิมสู้คาเฟ่
จึงเป็ นกรณีศกึ ษาทีน่าสนใจเกียวกับการประกอบการ
เพือสังคมในประเทศไทย
ในการวิจยั ครังนีจึงมีวตั ถุประสงค์เพืออธิบาย
การประกอบการเพือสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ในการ
สร้ างโอกาสการทํางานให้ กบั คนพิการ โดยตังสมมติฐาน
ชัวคราว (working hypothesis) ไว้ วา่ “พันธกิจทางสังคม
นวัต กรรมทางสัง คม การเปลี ยนแปลงทางสัง คม
และบทบาทของผู้ป ระกอบการเพื อสัง คมของร้ าน
ยิมสู้คาเฟ่ น่าจะมีความเชือมโยงกับการสร้ างโอกาส
ในการทํางานให้ กบั คนพิการ” มีกรอบแนวคิดการวิจยั
ดัง (Figure 1)

social change

role of social entrepreneurs

job opportunities for persons with disabilities

Figure 1 Research framework.
จาก (Figure 1) ต้ องการอธิบายการประกอบการ
เพือสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ในการสร้ างโอกาสการทํางาน
ให้ กบั คนพิการ ครอบคลุม 4 มิติ โดยพันธกิจทางสังคม
ถือเป็ นหัวใจหลักของการประกอบการเพือสังคม เป็ นการ
สร้ างคุณค่าหรื อแก้ ปัญหาสังคมต่างๆ ของสังคม ส่วน
นวัตกรรมทางสังคมเปรี ยบเสมือนกับเครื องมือทีนํามา
ใช้ เพือสร้ างคุณค่าหรื อแก้ ปัญหา ซึงนวัตกรรมไม่จํากัด

แต่เพียงวัตถุหรื อสิงประดิษฐ์ แต่ยงั ครอบคลุมแนวคิด
มาตรการ นโยบาย และแนวทางการทํางานใหม่ๆ สําหรับ
การเปลียนแปลงทางสังคมนันจะมุง่ เน้ นการทําให้ เกิด
การเปลียนแปลงไปสู่สงั คมที ดีก ว่า ทังนีต้ อ งอาศัย
บทบาทของผู้ประกอบการเพือสังคมในการขับเคลือน
การดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตาม
พันธกิจ สร้ างนวัตกรรม และนําไปสูก่ ารเปลียนแปลง
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วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนีตังอยูบ่ นกระบวนทัศน์การสร้ าง
การเปลียนแปลง (transformative paradigm) ทีมีระบบ
ความเชือผูกพันหรื อเชือมโยงอยู่กบั กลุม่ คนทีมีความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม มุ่งเน้ นการเพิมขึนของ
ความยุติธรรมทางสังคม นําปั ญหาเกียวกับโอกาสใน
การทํางานของคนพิการมาเป็ นจุดตังต้ นเพือเรี ยกร้ อง
ให้ เกิดการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงในการส่งเสริ ม
โอกาสการทํางานของคนพิการ การวิจัยมุ่งอธิ บาย
การประกอบการเพือสังคมในประเด็นพันธกิจทางสังคม
นวัตกรรมทางสังคม การเปลียนแปลงทางสังคม และ
บทบาทของผู้ประกอบการเพือสังคม เชือมโยงกับการ
สร้ างโอกาสการทํา งานให้ กับคนพิ การ เป็ นการทํ า
ความเข้ าใจปรากฏการณ์ ผ่ า นประสบการณ์ แ ละ
เรื องราวในรายละเอียดของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ในการวิจยั
ครังนีจึงได้ เลือกใช้ แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพแบบ
กรณีศกึ ษา (case study research) เป็ นแนวทางการวิจยั
ทีเหมาะกับการศึกษาเกียวกับการประกอบการเพือสังคม
ซึงยังคงเป็ นเรื องใหม่ ข้ อค้ นพบทีได้ จากกรณีศึกษา
จะเป็ นประโยชน์ต่อการเพิมองค์ความรู้ (knowledge
contribution) เกียวกับการประกอบการเพือสังคมได้ ดี
(Miller, & O’Connor, 2016)
ผู้วิจยั รวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญคือ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์
ผู้ก่ อ ตังร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ ร่ ว มกับ การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม
(group interview) ผู้เข้ าร่ วมสัมภาษณ์ ได้ แก่ พนักงาน
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ จํานวน 5 คน แบ่งเป็ น พนักงานพิการ
หูหนวก 2 คน พนักงานพิการทางการเคลือนไหว 1 คน
และพนักงานปกติ 2 คน กํ าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ เป็ นพนักงานทีทํางานกับร้ านยิมสู้คาเฟ่ ไม่น้อยกว่า
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6 เดือน เครื องมือการวิจัย ได้ แก่ ตัวผู้วิจยั และแนว
คําถามในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั เตรี ยมตัวในส่วน
ของความรู้ ด้ วยการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที
เกี ยวข้ อง สร้ างแนวคําถามที ใช้ สมั ภาษณ์ ระหว่า ง
การสัมภาษณ์ได้ จดบันทึก และบันทึกเสียงด้ วยเครื อง
บันทึกเสียง นํามาถอดเทปแบบคําต่อคํา นอกจากนี
ผู้วิจยั ยังได้ สงั เกตแบบไม่มีสว่ นร่ วม สังเกตพฤติกรรม
การปฏิ บัติ ง านของพนัก งานและสภาพแวดล้ อ ม
ภายในร้ านยิมสู้คาเฟ่ รวมทังได้ ศกึ ษาเอกสารแผ่นพับ
และข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตเพิมเติมเพือประกอบการวิจยั
โดยได้ รวบรวมข้ อมูลตังแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อหา
(content analysis) ให้ รหัสข้ อมูล ซึงเป็ นกระบวนการ
ลดทอนหรื อ แยกย่อยข้ อมูลให้ อยู่ในรู ป ของแนวคิ ด
หรื อสาระสําคัญ เพือให้ ร้ ูวา่ ข้ อความไหนเกียวข้ องกับ
เรื องใด จากนันเชือมโยงและหาความหมายของข้ อมูล
ทีได้ ตามวิธีการอุปมาน (inductive approach) โดย
การเปิ ดรหัส (open coding) หาความสัมพันธ์ ของรหัส
(axial coding) และคัดเลือกรหัส (selective coding)
หาแก่ นของเรื องสรุ ป ผลตามวัตถุป ระสงค์ การวิ จัย
ในการตรวจสอบความแม่นตรงและน่าเชือถือของข้ อมูล
ผู้วิ จัย ได้ ต รวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มูล
(methodological triangulation) เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากหลายวิธีการในเรื องเดียวกัน ได้ แก่ สัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์กลุม่ การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่ วม และ
การศึกษาจากเอกสารทีเกียวข้ อง รวมทังตรวจสอบ
สามเส้ าด้ านข้ อมูล (data triangulation) โดยการพิจารณา
ข้ อมู ล จากแหล่ ง บุ ค คลที ต่ า งกั น ว่ า จะได้ ข้ อมู ล ที
ตรงกันหรื อไม่ ได้ แก่ ข้ อมูลจากผู้ก่อตังร้ านยิมสู้คาเฟ่
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ข้ อมูลจากพนักงานทังในกลุม่ คนพิการ และพนักงาน
กลุ่ม คนปกติ ผู้วิ จัย พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งและ
เชือมโยงกันของข้ อมูลหลักฐานต่างๆ พิจารณาความ
สมเหตุสมผล ความเป็ นไปได้ แสดงถึงความแม่นตรง
และน่าเชือถือของผลการวิจยั (Creswell, 2014)
ผลการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า พันธกิจทางสังคม นวัตกรรม
ทางสังคม การเปลียนแปลงทางสังคม และบทบาท
ของผู้ ประกอบการเพื อสัง คมของร้ านยิ มสู้ค าเฟ่
มีค วามเชื อมโยงกับ การสร้ างโอกาสในการทํ างาน
ให้ กบั คนพิการ เป็ นไปตามสมมติฐานชัวคราวทีตังไว้
สามารถอธิ บ ายการประกอบการเพื อสัง คมของ
ร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ ในการสร้ างโอกาสการทํ างานให้ กับ
คนพิการ ได้ ดงั นี
1. พันธกิจทางสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ เกิดขึนจากการทีศาสตราจารย์
วิริยะ นามศิริพงศ์ พันธุ์ ต้ องการสร้ างงานให้ กับคน
พิ ก าร ทุ่ม เทการทํ า งานเพื อทํ า ให้ ร้ านยิ มสู้ไ ด้ เ ป็ น
สถานทีฝึ กอาชีพ จากการทีต้ องการสร้ างมุมมองใหม่
เกี ยวกับคนพิก ารว่าเป็ นผู้ที มีความสามารถในการ
ทํางาน มีอาชีพได้ และมีศกั ยภาพทีจะประกอบการ
ด้ ว ยการมองถึ ง ปั ญ หาทางสัง คมของคนพิ ก ารที มี
โอกาสในการจ้ างงานจํากัด และด้ วยการเล็งเห็นว่า
ร้ านกาแฟนันเหมาะสําหรับการเป็ นสถานทีในการฝึ ก
อาชีพ สร้ างงานให้ กบั คนพิการในเขตเมือง เปิ ดรับคน
พิการทุกประเภททังหูหนวก สายตาเลือนราง พิการ
ทางการเคลื อนไหว และออทิ ส ติ ก เข้ า มาร่ ว มงาน
“ร้านนีเ7 กิ ดจากการอยากสร้างงานให้กบั คนพิ การ คน
พิ การจํ านวนมากยังไม่มีงานทํ า เราก็พยายามทุ่มเท
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ในเรื G อ งการสร้ า งงานให้กับ คนพิ ก าร การฝึ กอาชี พ
แล้วคิ ดว่าอาชี พอิ สระจะเป็ นอาชี พสําคัญ ในเมื องจะ
เป็ นร้ านอาหารและกาแฟ ต่างจังหวัดจะเป็ นเกษตร
แปรรู ปกับการท่องเที Gยว สร้ างโอกาสให้กบั คนพิ การ
ถ้าเรามี การขยายสาขา และทํ าหลายอย่างจะช่วยฝึ ก
อาชี พหลายๆ อย่างด้วย”
พันธกิจทางสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ คือ การ
แก้ ปัญหาสังคมให้ กับคนพิการ ครอบคลุมเรื องของ
การจ้ างงาน การเพิมโอกาสในการทํางาน และการ
สร้ างอาชีพให้ กบั คนพิการ คนพิการทีเข้ ามาฝึ กอาชีพ
กับทางร้ านกาแฟยิมสู้เมือมีความรู้ ความสามารถที
เหมาะสมแล้ วจะออกไปเป็ นผู้จดั การร้ านของสาขาอืน
(ทางร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ มีแ ผนจะขยายสาขา) หรื อการ
ออกไปประกอบธุรกิจครอบครัว หรื อการออกไปก่อตัง
กิ จ การเป็ นผู้ป ระกอบการด้ ว ยตัว เอง พัน ธกิ จ ทาง
สังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ดังกล่าวนีเป็ นไปตามแนวคิด
ไม่ทิงใครไว้ ข้างหลังทีเรี ยกว่า no one left behind
หรื อสังคมเพือคนทังมวล (inclusive society) ซึงเป็ น
สิงทีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผู้ก่อตังร้ าน
ยิมสู้คาเฟ่ ให้ ความสําคัญ “เราต้องคิ ดถึงทุกคน ไม่ทิ7ง
ใครไว้ข้างหลัง no one left behind ถ้าเป็ นภาษาเชิ ง
บวกหน่อยเรี ยกว่า inclusive society สังคมที Gไม่ทิ7งใคร
เวลาทําอะไรก็คิดถึงทุกคน ตรงนีเ7 ป็ นจุดขายของร้าน”
อย่างไรก็ตาม ร้ านยิมสู้คาเฟ่ มีข้อจํากัดในการ
บรรลุซงพั
ึ นธกิจทางสังคม เนืองด้ วยทีผ่านมานันทาง
ร้ านมีสาขาเพียง 2 แห่ง คือทีถนนอรุ ณอัมริ นทร์ 39
และภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซึงสาขานีได้ ปิดตัวลงแล้ วด้ วย ทําให้ ทางร้ านรับคน
พิ ก ารเข้ า มาทํ า งานได้ เ พี ย งไม่กี คน รองรั บ การฝึ ก
อาชี พของคนพิการได้ จํากัด ซึงศาสตราจารย์ วิริยะ

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 6(1) : 1-18 (2021)

นามศิริพงศ์พนั ธุ์ เห็นว่า หากมีการขยายสาขาเพิมจะ
ทําให้ สามารถจ้ างงานและฝึ กอาชีพให้ กบั คนพิการได้
มากขึน กล่าวได้ ว่า การขยายสาขาเป็ นแนวทางทีจะ
ทําให้ ธุรกิจของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ขยายตัว (scale up)
และสร้ างโอกาสในการทํางานของคนพิการได้ มากขึน
ดังนัน หากมีผ้ ูประกอบการทีมีความชํ านาญในการ
ประกอบธุรกิจมาร่ วมลงทุนภายใต้ แบรนด์ยิมสู้หรื อมี
เครื อ ข่ า ยที สนับ สนุน การขยายสาขาจะทํ า ให้ ร้ าน
บรรลุพนั ธกิจทางสังคมได้ ดียิงขึน “เรายังไม่เก่ งเรื G อง
การทํ าธุรกิ จ เราเคยจี บร้านกาแฟแบลคแคนยอนมา
ลงทุน ยัง ไม่ สํ า เร็ จ มาเปิ ดร้ า นโดยใช้ แ บรนด์ ยิ7 ม สู้
บนเงื Gอนไขว่ากํ าไรเนี Gยใช้ประโยชน์เพือG สังคม คื อเรา
อยากได้นกั ธุรกิ จเก่ งๆ ที Gเค้ามี ทีมเข้ามาช่ วยทํ า ถ้า
เป็ นแบบนัน7 ก็จะประสบผลดีกว่าเยอะ และถ้าได้ทําเล
ดี ๆ เช่ น ที Gศิ ริ ราช ราคาไม่ แพงมาก อัน นี 7ก็ ไ ด้ต ลาด
เยอะแน่นอน ความสําเร็ จของร้านคื อสร้างงานให้กบั
คนพิ การ ถ้าทํ าสาขาได้เยอะก็ จ้างงานได้เยอะ คน
ของเราก็ ออกไปทํ างานอิ สระกับครอบครัว ไปขยาย
ธุรกิ จของตัวเองต่อได้มากขึ7น”
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บัญชี การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็ จ ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ใช้ แนวทาง
ของการดําเนินธุรกิจขับเคลือนพันธกิจ นําผลกําไรที
เกิดขึนมาลงทุนในการพัฒนากิจการ พัฒนากิจกรรม
ต่างๆ เพือส่งเสริ มโอกาสการทํางานให้ กับคนพิการ
และมีแผนทีจะขยายสาขาในอนาคตซึงจะทําให้ สามารถ
จ้ างงานคนพิการได้ มากขึน การดําเนินการดังกล่าวนี
ถือเป็ นนวัตกรรมทางสังคมในเรื องการบ่มเพาะคน
พิการให้ เป็ นผู้ประกอบการรายใหม่
ด้ านการตลาด ร้ านยิมสู้คาเฟ่ นําเสนออาหาร
และเครื องดืมโดยใช้ กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และราคา
เป็ นกลยุทธ์ หลักด้ านการตลาด มุ่งเน้ นคุณภาพและ
ความหลากหลายของอาหารและเครื องดืม เช่น เฮเซลนัท
แบลคฟอเรส ชาเขียวโกโกนมสด ข้ าวหน้ าไก่ สปาร์ เก็ตตี
และต้ มยํา ในราคา 55-80 บาท ตังราคาขายผลิตภัณฑ์
ทีไม่สูงมาก เหมาะสําหรับลูกค้ าทุกกลุ่มทุกวัย ส่วน
กลยุทธ์ เสริ ม ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ ผ่านสือสังคม
ออนไลน์ และอาศัยองค์ประกอบทางกายภาพ (physical
evidence) ด้ วยการตกแต่งร้ านให้ มีบรรยากาศทีสวยงาม
2. นวัตกรรมทางสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่
ดึงดูดลูกค้ าเข้ าใช้ บริ การ และเพือให้ ลกู ค้ าบอกต่อกัน
นวัต กรรมทางสัง คมของร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ คื อ แบบปากต่อปาก “ลูกค้าส่วนใหญ่มาทางโซเชี ยล ส่วนที G
การทําให้ ร้านคาเฟ่ เป็ นโรงเรี ยนสําหรับฝึ กอาชีพให้ กับ ธรรมศาสตร์ เป็ นกลุ่มนักศึกษา คนที Gเข้ามาที GนีปG ระจํ า
คนพิการ และบ่มเพาะคนพิการให้ เป็ นผู้ประกอบการ ก็พอมี จากสือG ดิ จิทลั พยายามบอกคนของเราว่าโลก
รายใหม่ กล่าวคือ ยิมสู้คาเฟ่ ในฐานะโรงเรี ยนสําหรับ ยุคใหม่ตอ้ งใช้สือG ช่วย ทําร้านให้สวยแต่ไม่ตอ้ งแพงมาก
ฝึ กอาชีพให้ กบั คนพิการ ได้ ทําหน้ าทีเป็ นแหล่งฝึ กอาชีพ ให้มีมุมถ่ายรู ป มี บรรยากาศที Gจะให้คนเข้าได้ถ่ายรู ป
โดยการเปิ ดรับคนพิการเข้ าทํางาน ให้ บริ การอาหารและ แล้วเช็คอิ น บอกต่อคนอืนG ๆ ผ่านถ่ายรู ปเช็คอิ น”
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ได้ ให้ บริ การอาหารและเครื องดืม
เครื องดืมกับลูกค้ า เรี ยนรู้ ทักษะในการเป็ นบาริ สต้ า
พ่อครัว และงานบริ การทัวไป นอกจากนี พนักงานยัง ทีรวดเร็ ว มุง่ เน้ นการให้ บริ การเพือสร้ างความประทับใจ
ได้ รั บการบ่ม เพาะให้ เป็ นผู้จัด การร้ าน พนัก งานได้ ให้ กบั ลูกค้ า โดยสังเกตได้ จากการทีพนักงานมีพฤติกรรม
เรี ยนรู้ การวางแผนการตลาด การบริ หารการเงินและ การให้ บริ การทีดี (service mind) เช่น ทักทายสวัสดี
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ลูกค้ าด้ วยภาษามือ บริ การด้ วยรอยยิม และตอบสนอง
ความต้ องการอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี แบรนด์ของ
ร้ านทีเป็ นร้ านคาเฟ่ เพือคนพิการยังถือเป็ นจุดขายสําคัญ
ทีทําให้ ยิมสู้คาเฟ่ สามารถดึงดูดลูกค้ าเข้ าใช้ บริ การ
รวมทังยังเป็ นกลยุทธ์ สร้ างความจงรักภักดีของลูกค้ า
ได้ อย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์วิริยะ
นามศิริพงศ์พนั ธุ์ มองว่าการดําเนินงานด้ านการตลาด
ของร้ านยิมสู้คาเฟ่ นันยังทําได้ ไม่ดีนกั โดยเฉพาะในเรื อง
การมองหากลไก (gimmick) เพือดึงดูด สร้ างจุดขายทาง
การตลาดให้ กบั ทางร้ าน “ยิ7 มสูเ้ ราก็ตอบโจทย์ ลูกค้านะ
เพียงแต่เรายังขาดทักษะด้านการตลาด ถ้าเรามี เราคงจะ
ไปได้เยอะ แล้วถ้ามี คนมาช่ วยสุมหัวกัน ทํ าอุปสรรค
ให้เป็ นโอกาสคื อ เปลี Gยนจุดอ่อนให้เป็ นจุดขาย จะช่วย
ได้เยอะ คือ เราต้องมานังG คิ ดกันว่าจะมี ลูกเล่นอย่างไร
ขายของพวกนีถ7 า้ เรามี ลูกเล่นดีๆ ก็จะไปได้เร็ ว”
ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีการจ้ างงาน
คนพิการและคนปกติเข้ ามาทํางานในอัตราค่าจ้ างที
แข่งขันได้ กบั ตลาดแรงงานทัวไป ดังเช่น ตําแหน่งบาริ สต้ า
เงินเดือน 12,000 บาท “ตัง7 ไว้ทีG 12,000 บาท โดยไม่
กํ าหนดคุณวุฒิ 12,000 น่าจะเลี 7ยงตัวเองได้แล้ว แต่
หากว่ามี ทีอG ืนG ให้เงิ นเดื อนที Gดีกว่า ไปได้ไม่ต้องเกรงใจ
เพราะอันนัน7 คือเป้ าหมายของเรา เราจะได้ฝึกคนใหม่
ไปเรื Gอยๆ” การจ้ างงานด้ วยอัตราจ้ างทีแข่งขันได้ นีเป็ น
กลยุทธ์ ดึงดูดกลุ่มคนพิการให้ เข้ ามาทํางานและฝึ ก
อาชีพกับทางร้ าน ในด้ านการพัฒนาได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนา
ทีเกิดขึนจากการทํางานประจําวัน (on the job) ทังใน
ส่วนของบาริ สต้ า พ่อครัว และงานบริ การทัวไป โดย
Arunee (2020) พนักงานร้ านให้ สมั ภาษณ์ ว่า “ตอนที G
มาสมัครงานไม่ มีพื7นฐานการชงกาแฟด้วยเครื G องมา
ก่อน ช่วงเดือนแรกค่อนข้างลําบาก แต่โชคดีได้พีๆG ใน

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 6(1) : 1-18 (2564)

ร้านคอยสอน ให้ความรู้จนสามารถทําได้ ร้านยิ7 มสูท้ ํา
ให้ชีวิตเปลี Gยนแปลงไปในทางที Gดีขึ7นมี ความสุขมากที G
ได้ทํางานทีนG ี”G ซึงจากการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่ วมนัน
พบว่า พนักงานทีเป็ นคนพิการมีความสามารถในการ
ปฏิ บัติ ง าน ใช้ เครื องชงกาแฟได้ อ ย่า งคล่อ งแคล่ว
อี ก ทังยัง มี พ ฤติ ก รรมบริ ก ารที ดี สร้ างรอยยิ ม และ
ความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ พัฒนาคนพิการให้ สามารถนํา
ความรู้ และทักษะเกียวกับการประกอบการร้ านอาหาร
และเครื องดืมไปประกอบอาชีพอิสระได้ ด้วยตนเองใน
อนาคต ความรู้ และทักษะที ทางร้ านมุ่ง เน้ น พัฒ นา
ให้ กบั พนักงาน เช่น ความรู้ เกียวกับกาแฟ ทักษะการ
ชงและแต่ ง หน้ า กาแฟ ทัก ษะการให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า
ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีเพือให้ บริ การลูกค้ า ความรู้
ทางการบัญชีและการเงิน เป็ นต้ น ความรู้ และทักษะ
เหล่านีได้ ถกู บ่มเพาะผ่านการทํางานจริ ง ซึงเกิดขึนใน
ทุก ๆ วัน ในลัก ษณะของการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ
(learning by doing) เสริ มด้ วยการพัฒนาทีเกิดขึน
จากการให้ คําแนะนําและการสอนแนะจากพนักงาน
รุ่ นพีรวมถึงพนักงานปกติ ทีทํางานควบคู่กัน ตลอด
ช่ ว งระยะเวลาที ได้ ทํ า งานอยู่ กั บ ร้ านยิ มสู้ คาเฟ่
พนักงานได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง จนมีคนพิการที
ผ่านการทํางานจากร้ านยิมสู้ นําความรู้ และทักษะที
ได้ รั บ ออกไปต่ อ ยอดพั ฒ นาธุ ร กิ จ เติ บ โตไปเป็ น
ผู้ประกอบการด้ วยตนเองรุ่นแล้ วรุ่นเล่า
ด้ า นการเงิ น ร้ านยิมสู้คาเฟ่ นํา เงิ น ที เป็ นผล
กํ า ไรจากการประกอบธุ ร กิ จร้ านคาเฟ่ มาใช้ ในการ
พัฒ นาร้ าน การขยายสาขา และการสร้ างศูน ย์ ฝึ ก
อาชีพคนพิการอาเซียน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม รายได้ ทีมาจากการขายกาแฟ เครื องดืม
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และอาหารนันยังไม่เพียงพอทีจะนําไปใช้ ในการขยาย
กิจการ ดังนันการระดมทุนในลักษณะของการบริ จาค
จึ ง เป็ นสิ งจํ า เป็ น ซึ งทางร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ ได้ ดํ า เนิ น
โครงการเพือระดมทุนอย่างต่อเนือง ดังเช่นโครงการ
ปั นไปไม่ ทิ งกัน ที จัด โดยมูล นิ ธิ ส ากลเพื อคนพิ ก าร
ดัง (Figure 2) “ผมปัG นจากกรุงเทพไปเชี ยงดาวนะ
มี ผมคนเดียวทีปG ระสบอุบตั ิ เหตุตกจักรยาน ตรงลําปาง
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หัวเข่าถลอกปอกเปิ ก แต่ปัGนต่อนะ พอดีใครๆ ก็อยาก
ปัG นนําผม เพราะปัG นนํ าผมมี สืGอจับ ที นี7ชาวฟิ ลิ ปปิ นส์
เขายังปัG นไม่ แข็ งแรง ดูถนนไม่ ออก ถี บเราลงไปตรง
ช่ อ งเส้ น ต่ อ ถนนลาดยางกับ ถนนปูน พอดี ลงร่ อ ง
ตกมาทัง7 สองคน มี ปัG น จากภู เ ก็ ต ถึ ง ตรัง อุ่น เครื G อ ง
พฤศจิ กาจะไปหนองคาย ไปโคราช จากนันG จะไปอุบล
บุรีรมั ย์ ส่วนปี หน้าจะวนมาทีภG าคกลาง”

Figure 2 Pun pai mai ting kun project.
(Source: Yimsoo Café, 2019)
โครงการนีได้ นําเงินทีได้ จากการบริ จาคมาใช้
พัฒนากิจการของร้ านยิมสู้คาเฟ่ และกิจการอืนๆ ของ
มูลนิธิสากลเพือคนพิการ การรับบริ จาคในนามของ
มูลนิธิมีข้อดีตรงทีจะทําให้ คนในสังคมทราบกันอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นการทําประโยชน์เพือสาธารณะ นําเงิน
บริ จ าคไปใช้ เ พื อช่ ว ยเหลือ สัง คม ดัง นันเมื อมูล นิ ธิ
ประสงค์ รับการสนับสนุนทางการเงิน ผู้คนในสังคม
ต่างช่วยๆ กันบริ จาค โครงการปั นไปไม่ทิงกันนีจึงเป็ น
ช่ อ งทางระดมทุ น เพื อนํ า เงิ น มาใช้ ในการพัฒ นา
กิจการของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ได้ เพิมมากขึนกว่ารายได้
ทีมาจากการขายผลิตภัณฑ์ของร้ านเพียงช่องทางเดียว

ทางด้ านเทคโนโลยี ร้ านยิ มสู้ คาเฟ่ ได้ นํ า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ แบบสัมผัสมาใช้ ใน
การดําเนินงาน อํานวยความสะดวกในการสังอาหาร
โดยลูก ค้ ากดสังอาหารและเครื องดื มได้ เองผ่ า น
หน้ า จอสัม ผัส มี ก ารติ ด ตังเครื องบริ ก ารถ่ า ยทอด
การสือสารสาธารณะ (TTRS) ไว้ สํา หรั บ ใช้ สือสาร
กับผู้พิการทางการได้ ยิน และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื อสาร ช่ องทางเว็ บไซต์ และสื อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ก) เพือประชาสัมพันธ์และสือสารความเคลือนไหว
ต่า งๆ ไปยังกลุ่ม ลูกค้ า และสัง คมทัวไป เทคโนโลยี
เหล่านีช่วยลดอุปสรรคในการสือสารระหว่างพนักงาน
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กับลูกค้ า เอื อต่อการทํางานของคนพิก าร และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การตลาดของร้ านยิมสู้คาเฟ่
3. การเปลียนแปลงทางสังคม
พันธกิจทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม และ
การดําเนินงานของร้ านยิมสู้คาเฟ่ มีขึนเพือทีจะทําให้
เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมใน 3 ประเด็น ได้ แก่
การเปลียนทัศนคติทีมีตอ่ คนพิการ “หลุดพ้ นมายาคติ
ของสังคมทีมีต่อคนพิการ” การขับเคลือนสังคมทีไม่
ทิงใครไว้ ข้างหลัง และการก้ าวสูส่ งั คมเพือคนทังมวล
สัง คมไทยหล่ อ หลอมให้ คนไทยเชื อว่ า คน
พิการ (โดยเฉพาะคนตาบอด) ไม่มีความสามารถทีจะ
ทําอะไรได้ เห็นมีเพียงการขายสลากกิ นแบ่งรัฐบาล
การเป็ นหมอนวดแผนโบราณ และการขอทานเลียง
ชี วิ ต ไปวัน ๆ ทัศ นคติ แ บบนี เป็ นไปในทางลบ เป็ น
อุปสรรคในการมีงานทําและการประกอบอาชีพของ
คนพิการ แนวทางการแก้ ปัญหาจึงต้ องเปลียนแปลง
ทัศนคติของคนไทยทีมีต่อคนพิการให้ เป็ นไปในทาง
สร้ างสรรค์ (Namsiripongpun, 2017) มายาคติของ
สังคมทีมีต่อคนพิการทีพูดถึงข้ างต้ น คือ การทีสังคม
มักมองว่าคนพิการเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ แต่มมุ มอง
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ไม่เป็ นเช่นนัน
คนพิการมีความสามารถไม่แพ้ คนทีมี ร่างกายปกติ
เพียงแต่ต้องขยัน อดทน และฝ่ าฟั นอุปสรรคมากกว่า
คนทัวไป ร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ จึ ง เปรี ย บได้ กั บ การเป็ น
ตัวแทนหรื อสัญลักษณ์ ทีต้ องการเรี ยกร้ องให้ เห็นว่า
คนพิการเป็ นผู้ทีมีความสามารถในการทํางาน ทังใน
ส่วนของการเป็ นพนักงาน ผู้จัดการร้ าน และการเป็ น
เจ้ า ของกิ จ การของตัว เอง “ทุก คนมี ค วามสามารถ
ตัวฉันมี ความสามารถและฉันทํ าได้...เป้ าหมายของ
เราอยู่ทีกG ารสร้างงานให้กบั คนพิ การ ความสําเร็ จของ
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ร้านคือ ถ้าเราทําสาขาได้เยอะ คนของเราเชื GอมันG เขา
ก็สามารถออกไปทํ างานกับครอบครัว ไปขยายต่อ...
เราฝึ กเราก็ดูว่าใครพอที Gจะเป็ นผู้จดั การร้านได้ เราก็
ขยายสาขาได้ ให้เค้าไปดูแลหลังจากนัน7 ”
สังคมไทยเป็ นสังคมมือใครยาวสาวได้ สาวเอา
เป็ นสังคมของผู้มีอํานาจ ผู้ทีแข็งแรงกว่าได้ เปรี ยบคน
ที อ่อ นแอกว่า บุค คลที มี ฐ านะเศรษฐกิ จ ดี มี โ อกาส
มากกว่าคนจนหรื อชาวบ้ านทัวไป ส่วนคนพิการคือ
คนทีถูกตัดสิทธิ‰ ไปเลย แล้ วความเป็ นธรรมอยู่ทีไหน
(Namsiripongpun, 2017) สังคมแบบนีจึงเป็ นสังคม
ทีกลุม่ คนต่างๆ ได้ รับโอกาสอย่างไม่เท่าเทียม คนบาง
กลุ่ ม ขาดโอกาสจึ ง กลายเป็ นกลุ่ ม คนที ถู ก ทิ งไว้
ข้ างหลัง โดยเฉพาะในเรื องโอกาสของการมีงานทํา
“บ้านเรายังให้สิทธิ ในการประกอบอาชี พของคนพิ การ
ได้ไ ม่ เ ต็ ม ที G เห็ นได้จ ากพระราชบัญ ญัติ ข้ า ราชการ
พลเรื อนที Gกําหนดให้คนพิ การขาดคุณสมบัติทีGจะเป็ น
ข้ า ราชการ กฎหมายเป็ นอุ ป สรรคสํ า คัญ ในการ
ประกอบอาชี พของคนพิ การ” นอกจากนี สังคมไทย
เป็ นสังคมทีสถานประกอบการยังไม่ค่อยเปิ ดโอกาส
รับคนพิการเข้ าทํางาน แม้ หลายแห่งจะมีความเชือว่า
คนพิการสามารถพัฒนาทักษะการทํางานได้ เท่ากับ
คนปกติแต่ยงั ไม่ค่อยเปิ ดรับคนพิการเข้ าทํางานด้ วย
มองว่าจะเป็ นการเพิมภาระ มีทศั นคติเชิงลบเกียวกับ
ประสิทธิ ภาพในการทํางาน และสถานประกอบการ
ยังขาดความพร้ อม เช่น สิงแวดล้ อม อาคารสถานที
หรื อสิงอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการทํางานของ
คนพิ ก าร ร้ านยิ มสู้ คาเฟ่ ต้ องการที จะแก้ ปั ญหา
ดัง กล่า ว ขับ เคลื อนการเปลี ยนแปลงไปสู่ส ัง คมที
ไม่ทิงใครไว้ ข้างหลัง เรี ยกร้ องโอกาสในการจ้ างงาน
ให้ กับคนพิ การ โดยการสะท้ อ นให้ เ ห็ นว่า คนพิ ก าร
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มี ค วามสามารถในการทํ า งาน มี ส มรรถนะในการ
จัดการร้ าน และมีศกั ยภาพพอทีจะเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
ได้ ยิ มสู้ คาเฟ่ ได้ ฝึ กอาชี พ พั ฒ นาทั ก ษะในการ
ประกอบการ และจัดหาสิงอํานวยความสะดวกทีเอือ
ต่อ การทํ า งานของคนพิ ก าร จนมี ค นพิ ก ารออกไป
ประกอบอาชีพอิสระรุ่นแล้ วรุ่นเล่า
ก้ าวสู่ส ัง คมเพื อคนทังมวล ศาสตราจารย์
วิริยะ ศิริพงศ์ พนั ธุ์ ได้ นําผลกําไรจากร้ านยิมสู้คาเฟ่
และเงิ น ที ได้ จ ากการระดมทุน ไปลงทุ น ในกิ จ การ
ท่องเทียวของมูลนิธิสากลเพือคนพิการ ณ ศูนย์ ฝึ ก
อาชี พ คนพิ ก ารอาเซี ย น อํ า เภอเชี ย งดาว จัง หวัด
เชียงใหม่ ภายใต้ แนวคิดการท่องเทียวเพือคนทังมวล
ดังทีท่านเรี ยกว่าการท่องเทียวเพือคนทุกคน (tourism
for all) “เราเริG ม tourism for all คื อคนทุกคนจะเที Gยว
ได้ เอาคนพิ การไปทดสอบ ถ้าคนพิ การทดสอบแล้ว
เที Gยวได้ก็คือทุกคนเที Gยวได้ อันนี 7พยายามให้เห็นว่ า
วิ ธี คิ ดสํ า คัญ เป็ นสัง คมเพื G อ คนทั7ง มวล สัง คมที G
ครอบคลุม ทุก คน เราสามารถใช้ ต รงนี 7เ ป็ นจุ ด ขาย
ผมกํ าลังทําทีเG ชี ยงดาว วีลแชร์ เทียG วได้ ผูส้ ูงอายุเทียG วได้
และเราต้องฝึ กอาชี พให้กบั คนพิ การ ให้คนพิ การนําเที Gยว
ตาบอดบรรยายเก่ งอยู่แล้ว ให้คนพิ การได้ฝึกอาชี พ
ด้า นบริ ก ารและโรงแรม” ศูนย์ ฝึ กอาชี พ คนพิก าร
อาเซียน อําเภอเชียงดาว มีความมุง่ หวังทีจะเป็ นต้ นแบบ
ของการฝึ กอาชี พสําหรั บคนพิการ พัฒ นาคนพิการ
ให้ พงตนเองได้
ึ
เป็ นทางออกในการช่วยเหลือคนพิการ
ทีอยู่ในชนบทให้ มีอาชีพทีแน่นอน มีคุณภาพชีวิตทีดี
ขึน และเรี ยกร้ องให้ เห็นถึงการประกอบการเพือสังคม
ทีมุง่ ก้ าวสูส่ งั คมเพือคนทังมวล
4. บทบาทของผู้ประกอบการเพือสังคมของร้ าน
ยิมสู้คาเฟ่
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ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ในฐานะ
ผู้ประกอบการเพือสังคมเป็ นบุคคลทีมีทศั นคติ ทักษะ
และจิ ต วิ ญ ญาณในการสร้ างคุ ณ ค่ า ทางสั ง คม
ขับเคลือนการดํ าเนิ นงานต่างๆ ของร้ านยิ มสู้ค าเฟ่
เพือให้ บรรลุพันธกิ จเรื องการจ้ างงานคนพิการ การ
เพิมโอกาสการทํางานให้ กับคนพิการ และการสร้ าง
คนพิการให้ เป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ ท่านเป็ นผู้ทีมี
แรงจูงใจในการทํางานเป็ นอย่างยิง แรงจูงใจในการ
ประกอบการเพือสังคมเกิ ดจากการที ท่า นมองเห็ น
ถึงโอกาสในการสร้ างประโยชน์และการเปลียนแปลง
ต่างๆ เพือแก้ ปัญหาสังคม สะท้ อนได้ จากคุณลักษณะ
ของการเป็ นผู้ทีมีพลังความมุ่งมัน (passion) มีความ
เห็นอกเห็นใจและเข้ าใจ (empathy) คนพิการเป็ นอย่างดี
และมีความต้ องการเปิ ดพืนทีเพือสร้ างความยุติธรรม
ทางสังคม (social justice)
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผู้ก่อตัง
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ เป็ นผู้ทีมีพลังความมุ่งมัน พร้ อมทีจะ
ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินงานของร้ านยิมสู้
คาเฟ่ ด้ วยความเข้ าใจดีวา่ สิงทีกําลังดําเนินงานอยู่นนั
มีขึนเพือชีวิตทีดีของคนพิการ เป็ นพลังความมุ่งมันที
ไม่ยอมแพ้ ตอ่ โชคชะตา ด้ วยความเชือทีว่า คนพิการมี
ศักยภาพทีจะทําในสิงต่างๆ ได้ ถ้าสังคมหยิบยืนโอกาส
ให้ “I’ m, I have, I can ฉันมี ฉนั สามารถ ท้าทายตัวเอง
เพือG ก้าวพ้นมายาคติ ทางสังคมทีมG ี ต่อคนพิ การ” แม้ จะ
เป็ นงานทียาก แต่ด้วยพลังความมุ่งมันทีมีทําให้ การ
ประกอบการนันมี ห นทางที จะประสบความสํา เร็ จ
ซึ งนับ แต่ เ ริ มก่ อ ตังร้ านจนปั จ จุ บัน ร้ านกาแฟยิ มสู้
ได้ กลายเป็ นแหล่ ง สร้ างคนพิ ก ารให้ กลายเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม่มาอย่างต่อเนื อง ”เราเปลี Gย น
จุด อ่ อ นให้เ ป็ นจุ ด แข็ ง ทํ า ให้เ ขาเก่ ง เมื G อ เก่ ง แล้ว ก็
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ไม่ได้รงั7 เขาไว้ เขาสามารถออกไปประกอบอาชี พอิ สระได้
เราก็ได้รบั คนใหม่เข้ามาฝึ กต่อไป”
ศาสตราจารย์ วิ ริ ยะ นามศิ ริ พงศ์ พันธุ์ มี ความ
เห็นอกเห็นใจและเข้ าใจคนพิการเป็ นอย่างดี เนืองด้ วย
ตัว ท่ า นเป็ นผู้ที มี ป ระสบการณ์ ต รง มี ปั ญ หาพิ ก าร
ทางสายตา แต่ได้ ฝ่าฟั นอุปสรรคต่างๆ ทังในเรื องการ
เรี ยนและการทํางาน จนประสบความสําเร็ จในปั จจุบนั
นอกจากนี ท่านยังต้ องการเรี ยกร้ องความยุติธรรมทาง
สังคมให้ กบั คนพิการ ดังเช่นกรณีทีท่านเคยได้ รับโอกาส
ทางการศึกษา จนสําเร็ จการศึกษา และประสบความสําเร็ จ
ในหน้ าทีการงานในตําแหน่งศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย
ซึงเป็ นสิงทีพิสจู น์ให้ เห็นถึงความสามารถของคนพิการ
และนําไปสูข่ ้ อเรี ยกร้ องให้ สงั คมเปิ ดโอกาสให้ “ฝรัGงเขา
จะเอาจุดอ่อนมาเป็ นจุดแข็ ง ทํ าอุปสรรคให้เป็ นโอกาส
เป็ นงานทีทG า้ ทายของมนุษย์ ปลูกฝั งความเชื Gอนี 7 ซึG งต่าง
จากเมื องไทยเรา ผมโชคดี ทีGก้าวพ้นคํ าสาปได้ แต่คน
พิ การหลายคนไม่ได้โชคดี ทีบG อกว่าโชคดีขอยกตัวอย่าง
ตอนทีผG มเรี ยน โรงเรี ยนรัฐบาลไม่รับคนตาบอดเข้าเรี ยน
ผมได้เรี ยนที Gโรงเรี ยนคาทอลิ ก จบเซนต์ คาเบี ยน แล้วก็
ไปต่ออัสสัมชัน แล้วจึ งมาต่อธรรมศาสตร์ โรงเรี ยนรัฐบาล
เขาไม่ รับเค้าบอกกฎหมายเขี ยนไว้ ทุพพลภาพไม่ ต้อง
เรี ยนหนังสือ ผมอยากจะเรี ยกร้องตรงจุดนีด7 ้วย” ใน
ทํานองเดียวกันกับการดําเนินงานของร้ านยิมสู้คาเฟ่
ซึงต้ องการเรี ย กร้ องให้ สงั คมเปิ ดโอกาสในการจ้ า ง
งานให้ กบั กลุม่ คนพิการ สะท้ อนถึงความยุติธรรมทาง
สังคมผ่านการทํางาน การฝึ กอาชี พ และการใช้ ชีวิต
ของคนพิการ “บางที เราไม่ มีประสบการณ์ เราคิ ดว่ า
เราทํ าไม่ ได้ คิ ดไว้ก่อนแบบนัน7 แต่ ร้านยิ7 มสู้เราขาย
แนวคิ ด I’m, I have, I can 3 วลี นีม7 าปลูกฝั งคนของ
เรา และต้องการทีจG ะให้สงั คมมองในมุมนีด7 ว้ ย”
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อภิปรายผล
ประเด็นแรก พันธกิจทางสังคมของร้ านยิมสู้
คาเฟ่ ผลการวิจัยสะท้ อนให้ เห็นว่าร้ านยิมสู้คาเฟ่
ได้ ประกอบการเพือสังคมตามแนวคิดวิสาหกิ จเพือ
สังคมทีบูรณาการกับการทํางาน (work-integration
social enterprise: WISE) สร้ างงาน สร้ างรายได้ และ
สร้ างอาชี พให้ กับคนพิการ ร้ านยิมสู้คาเฟ่ มีพันธกิ จ
ทางสังคมในเรื องการจ้ างงานคนพิการ การเพิมโอกาส
การทํางานให้ กับคนพิการ และการสร้ างคนพิการให้
เป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ พันธกิจทางสังคมทีชัดเจน
นีถือเป็ นเงือนไขสําคัญทีทําให้ การประกอบการวิสาหกิจ
เพือสังคมประสบความสําเร็ จ (Prateeppornnarong,
2020) นอกจากนี ผลการวิจัยพบว่า พันธกิจทางสังคม
ของร้ านยิมสู้คาเฟ่ คือ การขับเคลือนสังคมเพือคน
ทังมวล เป็ นสัง คมที ทุ ก คนสามารถเข้ ามาใช้ ชี วิ ต
ในพืนทีทางสังคมและทํากิจกรรมทางสังคมได้ อย่าง
เท่า เที ย มและมี ศัก ดิ‰ศ รี ปราศจากการเลือ กปฏิ บัติ
และได้ รับโอกาสอย่างเสมอภาคกัน
สํา หรั บ กลุ่ม คนพิ ก ารนันกล่า วได้ ว่า ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างเห็นถึงความสําคัญ
ร่ วมมือกันผลักดันนโยบาย แผนงาน และกฎหมาย
เกียวกับคนพิการ เช่น นโยบายส่งเสริ มศักยภาพและ
ความเข้ มแข็งของคนพิการ นโยบายการจัดสวัสดิการ
ให้ เหมาะสมกับการดํารงชีวิต พ.ร.บ. ส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552
และกฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการทีนายจ้ าง
หรื อเจ้ าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้ องรั บเข้ าทํางาน และจํ านวนเงินทีนายจ้ างหรื อ
เจ้ าของสถานประกอบการจะต้ องนําส่งเข้ ากองทุน
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ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที 5 (พ.ศ. 2560-2564) เป็ นต้ น นโยบาย แผนงาน
และกฎหมายเหล่านีต่างมุ่งเน้ นการสร้ างสังคมทีเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมให้ กบั คนพิการ อย่างไรก็ตาม แม้
จะมีกลไกดังกล่าวรองรั บการสร้ างสังคมเพือคนทัง
มวล แต่การสร้ างทัศนคติหรื อมุม มองทีมีความเท่า
เทียมและเสมอภาคเป็ นอีกเรื องสําคัญทีควรได้ รับการ
ผลักดัน (Pithakthanin, 2012) ซึงศาสตราจารย์วิริยะ
นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ได้ ดําเนินการผ่านพันธกิจทางสังคม
ของร้ านยิ มสู้คาเฟ่ สะท้ อนถึงการสร้ างทัศนคติหรื อ
มุมมองใหม่เกียวกับคนพิการ ต้ องการแสดงให้ เห็นว่า
คนพิการมีความสามารถในการทํางาน มีความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจ ตรงนีสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
Lysaght, Krupa, & Bouchard (2018) ที พบว่า
วิสาหกิจเพือสังคมจะต้ องเป็ นแหล่งสนับสนุนให้ คน
พิก ารได้ มีคุณ ภาพชี วิ ต ที ดีผ่า นการยกระดับทัก ษะ
ต่างๆ ให้ พร้ อมสําหรับการทํางาน เพิมความสามารถ
ในการจ้ างงาน และพัฒนาศักยภาพสําหรับคนพิการ
ทีจะออกไปเป็ นผู้ประกอบการด้ วยตนเองในอนาคต
ผลการวิจยั พบว่า ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ต้ องการทีจะ
เป็ นแหล่งฝึ กอาชี พให้ กับคนพิการ เมือพนักงานคน
พิการมีความรู้ ทักษะ และความสามารถเพียงพอที
ออกไปประกอบอาชีพอิสระด้ วยตนเองได้ แล้ ว ยิมสู้
คาเฟ่ ก็ไม่ได้ รังพนักงานเหล่านันไว้ แต่กลับยินดีกับ
การที พนัก งานได้ อ อกไปสร้ างเนื อสร้ างตัว ได้ เ ห็ น
พนักงานเติบโตและมีศกั ยภาพในการเป็ นผู้ประกอบการ
ลักษณะดังกล่าวนีสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Ruskin,
Seymour, & Webster (2016) ทีพบว่า ผู้ประกอบการ
เพือสังคมจะเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมให้ ความช่วยเหลือ
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ผู้อืนอย่างเต็มใจ (altruism) โดยไม่หวังสิงตอบแทน
และยัง เป็ นไปตามข้ อ เสนอของ Smith, McVilly,
McGillivrayc, & Chan (2018) ทีได้ ศึกษาวิสาหกิจเพือ
สังคมสําหรั บกลุ่มคนพิการในออสเตรเลีย ทําให้ ได้
ข้ อ สรุ ป ว่า ในการพัฒนาวิส าหกิ จ เพื อสัง คมสําหรั บ
กลุ่ม คนพิ ก ารนันนอกจากจะต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ
กับ โอกาสในการจ้ า งงาน ออกแบบงานที มี คุณ ค่ า
และจ่ายค่าตอบแทนทีเพียงพอกับการดํารงชีวิตแล้ ว
วิสาหกิจเพือสังคมยังต้ องมุ่งเน้ นการฝึ กทักษะความ
ชํ า นาญงาน พัฒนาความก้ า วหน้ าทางอาชี พ และ
เตรี ย มความพร้ อมให้ กับ กลุ่ม คนพิ ก ารเพื อออกไป
ประกอบธุรกิจด้ วยด้ วยตนเอง
ประเด็นที 2 นวัตกรรมทางสังคมของร้ านยิม
สู้คาเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมทางสังคมของ
ร้ านยิมสู้คาเฟ่ คือ การทําให้ ร้านคาเฟ่ เป็ นโรงเรี ยน
สําหรับฝึ กอาชีพให้ กบั คนพิการ และบ่มเพาะคนพิการ
ให้ เป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ สอดคล้ องกับผลงานของ
Smith, McVilly, McGillivrayc, & Chan (2018) ทีธุรกิจ
สามารถแก้ ปัญหาให้ กับ คนพิ การในเรื องโอกาสใน
การทํางานโดยการเปิ ดโอกาสให้ คนพิการได้ เข้ ามา
เรี ยนรู้ ฝึ กฝน และพัฒนาตนเองผ่านการทํางานจริ ง
ในสถานประกอบการ ซึงมีส่วนสําคัญทีจะทําให้ คน
พิการมีทกั ษะและประสบการณ์เพิมขึน เพิมโอกาสในการ
ได้ รับการจ้ างงาน และมีศกั ยภาพในการเป็ นผู้ประกอบการ
ด้ วยตนเอง ทังนี ผลการวิจัยครังนีพบว่า ความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจ และเครื อข่ายถือเป็ นเงือนไขสําคัญ
ของการนํานวัตกรรมทางสังคมมาประกอบการร้ านยิมสู้
ให้ ประสบความสําเร็ จ ประเด็นนีสามารถอธิบายได้ ด้วย
ทฤษฎีการพึงพาทรัพยากร (resource dependence
theory) ทีกล่าวว่าการอยู่รอดขององค์การจําเป็ นต้ อง
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อาศัยความสามารถในการได้ มาซึงทรัพยากร องค์การ
ที มี ปั ญหาขาดแคลนทรั พยากรในการดํ าเนิ นงานนัน
จํ าเป็ นต้ องพึงพาทรั พยากรจากองค์ การอืน ดังเช่ น
โครงการปั นไปไม่ทิงกัน โครงการทีมีขึนเพือระดมทุน
นําเงินบริ จาคทีได้ มาใช้ ในกิจการของร้ านกาแฟยิมสู้
นอกจากนีทฤษฎี การพึงพาทรั พยากรยังอธิ บายว่า
การเพิมความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิ จ
เพือสังคมนันจําเป็ นต้ องอาศัยการสร้ างเครื อข่ายกับ
บุคคล กลุ่มคน หรื อองค์ การอืนทีควบคุมทรัพยากร
ในกรณี ข องร้ านกาแฟยิ มสู้ซึ งมี จุ ด อ่ อ นเรื องการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจ หรื อเรี ยกว่า scaling ทําให้ การ
ขับเคลือนพันธกิจทางสังคมยังทําได้ ไม่เต็มที
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ มีแนวคิด
ทีจะสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาทีมีทรัพยากรต่างๆ เอือต่อการ
ประกอบการของร้ านกาแฟยิมสู้ แนวคิดทีจะนําไปสู่
การดําเนินการดังกล่าวนีจะทําให้ ร้านกาแฟยิมสู้ได้ มา
ซึงทรั พ ยากรเพื อสร้ างความเจริ ญเติบ โตทางธุ รกิ จ
การสร้ างเครื อข่ายจะมีสว่ นสําคัญในการประกอบการ
ของร้ านกาแฟยิมสู้ทีจะยังผลให้ เกิ ดการจ้ างงานคน
ผู้พิการเพิมสูงขึน ขับเคลือนพันธกิ จทางสังคม ข้ อสรุ ป
ดังกล่าวนีสอดคล้ องกับ Prateeppornnarong (2020)
ทีมองว่า การพัฒนาวิสาหกิ จเพือสังคมในประเทศ
ไทยให้ เกิ ดความยังยืน จะต้ อ งมี การสร้ างเครื อ ข่า ย
ซึงไม่จําเป็ นต้ องจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเพือสังคมด้ วยกันเท่านัน แต่เป็ นเครื อข่ายที
ครอบคลุมหน่วยงานภาครั ฐ บริ ษั ทเอกชน และภาค
การศึกษา เครื อข่ายทีเข้ มแข็งจะช่วยกันคิด ช่วยกัน
ทําให้ การประกอบการเพือสังคมบรรลุตามพันธกิ จ
ทางสังคมทีได้ กําหนดไว้
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ประเด็น ที 3 การเปลียนแปลงทางสังคม
ผลการวิจัยแสดงให้ เ ห็น ว่า ร้ านยิมสู้ค าเฟ่ ต้ องการ
เปลียนแปลงทางสังคมในเรื องทัศนคติทีมีตอ่ คนพิการ
“หลุด พ้ น มายาคติท างสัง คมที มีต่อ คนพิก าร” การ
ขับเคลือนสังคมทีไม่ทิงใครไว้ ข้างหลัง และการก้ าวสู่
สังคมเพือคนทังมวล กล่าวได้ วา่ การทีคนพิการได้ เข้ า
มาทํางานในร้ านยิมสู้คาเฟ่ ทําให้ คนพิการได้ เรี ยนรู้
และพัฒนาตนเอง นําความรู้ ทกั ษะทีได้ รับออกไปต่อ
ยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองเมือถึงเวลาทีเหมาะสม
นันเป็ นแนวทางหนึงที จะทํ า ให้ ส ังคมได้ ค้ ุน ชิ น และ
ปรั บเปลียนทัศนคติ มุมมองหรื อความเข้ าใจต่อคน
พิการ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างเสมอภาคกัน
ซึงลักษณะของการประกอบการเพือสังคมดังกล่าวนี
เป็ นการทํ าความเข้ าใจการประกอบการเพือสังคม
จากมุม มองด้ า นการเมื อ ง สัง คม และวัฒ นธรรม
(Bull, 2018) ทําให้ เห็นว่า จุดเน้ นของวิสาหกิจเพือ
สังคมร้ านยิมสู้คาเฟ่ คือ การเปลียนแปลงทางสังคม
เพือแก้ ปัญหาให้ กบั กลุม่ คนพิการเป็ นสําคัญ
ประเด็น ที 4 บทบาทของผู้ป ระกอบการ
เพื อสัง คมของร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ ผลการวิจ ัย พบว่า
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ เป็ นผู้ประกอบการ
เพือสังคมทีมีพลังความมุ่งมัน มีแรงจูงใจอย่างแรงกล้ า
ทีจะแก้ ปัญหาและสร้ างการเปลียนแปลงทางสังคมให้ กบั
คนพิ การ อธิ บ ายได้ ว่าท่านเป็ นผู้ทีมี ภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลงเชิงจริ ยธรรม (ethical transformational
leadership) ซึงพิจารณาได้ จากการมีอิทธิพลทางความคิด
ดังปรากฏให้ เห็นว่า ท่านมักพูดคุยเกียวกับความเชือ
ทีว่าคนพิการมีความสามารถ (I’m, I have, I can) อยู่
บ่อยครัง โดยท่านได้ สง่ มอบความเชือนีไปยังพนักงาน
รวมถึงสังคมได้ รับรู้ เรื อยมา นอกจากนียังพิจาณาได้
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จากการประกอบการของร้ านยิมสู้ค าเฟ่ ซึงมุ่ง เน้ น
ในสิงที อยู่เ หนื อ ประโยชน์ ส่ว นตัว ท่า นเอง เป็ นการ
ประกอบการทีแฝงด้ วยคุณธรรมจริ ยธรรม ผลการวิจยั นี
สอดคล้ องกับผลงานของ Miller, & O’Connor (2016)
ทีพบว่าความสําเร็ จของ Lion’s thread วิสาหกิจเพือ
สังคมในฮูกานดาเกิ ดขึนได้ เนืองจากการมีผ้ ูนํา คือ
Brin Enterkin ทีมีพลังความมุง่ มันอย่างชัดเจนในการ
แก้ ปัญหาความยากจนให้ กับคนในท้ องถิน มีวิสยั ทัศน์
มองเห็นโอกาสในการประกอบการ พัฒนาสินค้ าออก
จํ า หน่า ยยัง ต่า งประเทศ ทํ า ให้ วิ ส าหกิ จ เพื อสัง คม
เข้ มแข็งและเติบโตขึน สร้ างงานให้ กบั ผู้หญิ งพืนเมือง
ฮูกานดา และเป็ นกลไกสําคัญในการยกระดับรายได้
ให้ กั บ คนในท้ องถิ น ทํ า ให้ ครอบครั ว และชุ ม ชนมี
คุณภาพชีวิตทีดีขนึ
การมี พลัง ความมุ่งมัน มี แรงจูงใจอย่า งแรง
กล้ าของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ เกิดขึน
จากการทีท่านเป็ นคนพิการทางสายตา รั บรู้ ปั ญหา
ของคนพิการโดยตรง โดยเฉพาะในเรื องของการขาด
โอกาสในการทํางาน ตรงนีเองทีถือเป็ นแรงกระตุ้นจน
นําไปสูก่ ารหาหนทางทีจะช่วยแก้ ปัญหาโอกาสในการ
ทํางานของคนพิการ ผลการวิจยั ดังกล่าวนีสอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของ Thiumboonkit (2016) ทีพบว่า
ผู้ประกอบการเพือสังคมถือเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
ในการประกอบการเพือสังคม ซึงผู้ประกอบการเพือ
สัง คมส่ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ใ นชี วิ ต ที เกี ยวข้ อ ง
โดยตรงกับปั ญหาสังคม หรื อเป็ นผู้ทีได้ เข้ าไปมีส่วน
รับรู้ ปัญหาของกลุม่ บุคคลต่างๆ ในสังคม เช่น ความ
ยากจนของชาวเขา ปั ญหาของเด็ กทีเป็ นเหยือของ
ความรุนแรง และการว่างงานของคนในเขตเมือง เป็ นต้ น
การได้ คลุกคลีกบั ปั ญหาสังคมทําให้ เกิดแรงกระตุ้นที
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จะแก้ ปัญหา มีความมุ่งมันอย่างแรงกล้ าทีจะใช้ การ
ประกอบการเพือสังคมเป็ นหนทางในการแก้ ปัญหา
ให้ กบั กลุม่ คนต่างๆ ในสังคมนันเอง
สรุ ป
ผลการวิ จัย โดยสรุ ป สามารถอธิ บ ายการ
ประกอบการเพือสังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ในการสร้ าง
โอกาสการทํางานให้ กบั คนพิการ ได้ ดงั (Figure 3)
นวัต กรรมทางสัง คมของร้ านยิ มสู้ค าเฟ่ จะ
นําไปสู่ผลกระทบทีมีต่อสังคม คือการมุ่งหวังให้ เกิ ด
การเปลียนแปลงสังคมในเรื องทัศนคติของคนทีมีต่อ
คนพิการ เป็ นความต้ องการทีจะปลดปล่อยคนพิการ
ให้ หลุดพ้ นจากมายาคติทางสังคม อีกทังยังต้ องการ
สร้ างผลกระทบต่อสังคมทีไม่ทิงใครไว้ ข้างหลัง (no
one left behind) และสังคมเพือคนทังมวล (inclusive
society) ทีต้ องการให้ คนทุกคนสามารถใช้ ชีวิตในพืนที
ทางสังคมและทํากิจกรรมทางสังคมได้ อย่างเท่าเทียม
และมี ศักดิ‰ ศรี ปราศจากการเลือกปฏิ บัติ และได้ รั บ
โอกาสในการเข้ าถึงบริ การ สถานที ข้ อมูลทางสังคม
อย่างเสมอภาค การทีจะบรรลุพนั ธกิจทางสังคมโดย
อาศัยนวัตกรรมทางสังคมจนนําไปสูก่ ารเปลียนแปลง
สังคมดังกล่าวนีได้ ถูกขับ เคลือนโดยผู้ประกอบการ
ทางสังคม ผู้ซึงมีพลังความมุ่งมันทีจะสร้ างโอกาสใน
การทํางานในกับคนพิการ มีความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจคนพิการอย่างแท้ จริ ง และต้ องการเปิ ดพืนที
เพือสร้ างความยุติธรรมทางสังคม การประกอบการเพือ
สังคมของร้ านยิมสู้คาเฟ่ จะสําเร็ จได้ จําเป็ นต้ องการ
อาศัยความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ทังในส่วนของ
การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการ
นําเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการดําเนินงาน นอกจากนียัง
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ต้ องอาศัยเครื อข่ายในการประกอบการเพือก่อให้ เกิด สนับสนุนการดําเนินงานของร้ านและการขยายสาขาเพิมเติม
ผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่ด้วยการสร้ างความ อันจะนําไปสูค่ วามยังยืนของร้ านยิมสู้คาเฟ่ ช่วยสร้ าง
แพร่ หลาย (scaling) ให้ เกิดขึน เครื อข่ายทีเกิดขึนจะ โอกาสการทํางานให้ กบั คนพิการได้ อย่างต่อเนือง
social mission
• hiring persons with disabilities
• increasing job opportunities for
persons with disabilities
• creating persons with
disabilities to become
entrepreneurs

social innovation
• coffee shop for a professional
training school
• coffee shop for cultivating
new entrepreneurs

social change
• breaking the social myths toward
persons with disabilities
• driving a society that “no one left
behind”
• moving towards being an inclusive
society

condition for the success: business competency and network for social entrepreneurship
social entrepreneur
• entrepreneurship with passion
• understand and empathize with disabilities people
• make a demand to open up the social justice

Figure 3 Social entrepreneurship of Yimsoo Café to create job opportunities for persons with disabilities.
ข้ อเสนอแนะเพือนําไปใช้ ประโยชน์ และการทํา
วิจัยในอนาคต

สร้ างความสามารถในการประกอบการเพื อสัง คม
ช่ ว ยแก้ ปั ญหาโอกาสในการทํ า งานให้ กั บ กลุ่ ม
1. ร้ านยิมสู้คาเฟ่ ควรดําเนินการสร้ างความ คนพิการอย่างจริ งจัง โดยภาครั ฐต้ องออกนโยบาย
แพร่หลาย โดยใช้ แนวทางการดําเนินธุรกิจเเฟรนไชส์ กฎระเบี ยบมาเพื อจู งใจให้ ภาคเอกชนหรื อสถาบั น
ให้ สิทธิในการใช้ ชือกิจการ ระบบการทํางาน และระบบ การศึ ก ษาเข้ า มาทํ า งานร่ ว ม ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การฝึ กอาชีพคนพิการกับผู้ประกอบการทีสนใจ เพือ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มลงทุน และพัฒ นากิ จ การ
ทําให้ ร้านคาเฟ่ ภายใต้ แบรนด์ยิมสู้มีสาขาเพิมมากขึน หรื อสนับสนุนพืนที ทําเลทีตังสําหรับการประกอบการ
เกิดการขยายผลสร้ างโอกาสในการทํางาน เพิมรายได้ เพื อสัง คม เพื อทํ า ให้ การประกอบการเพื อสัง คม
สําหรับคนพิการเกิดความแพร่หลาย เพิมโอกาสการมี
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ สงู ขึน
2. ผลการวิ จั ย ครั งนี เรี ยกร้ องให้ ภาครั ฐ งานทํา และเป็ นกลไกของการขยายช่องทางในการ
ภาคเอกชน หรื อสถาบันการศึ กษาเข้ ามามี ส่วนช่ วย ฝึ กอาชีพให้ กบั คนพิการได้ ดียิงขึน
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3. การวิจยั ในอนาคต ควรวิจยั เพือหาแนวทาง
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุม่ บุคคลอืนทียังมี
ปั ญ หาเกี ยวกับ โอกาสในการทํ า งาน เช่ น กลุ่ม คน
ผู้พ้ น โทษจํ า คุก ซึ งถื อ เป็ นอี ก กลุ่ม คนที ถูก ปฏิ เ สธ
การจ้ างงาน แทบไม่มีโอกาสในการทํางานใดๆ ดังที
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์ พันธุ์ ได้ กล่าวไว้ ว่า
“คนคุก แทบไม่ มี ใ ครจ้ า ง รู้ ว่ า เป็ นคนคุก ก็ ไ ม่ มี ใ คร
อยากทํ าธุรกิ จด้วย ฉะนัน7 หากมี การใช้วิสาหกิ จเพื Gอ
สั ง คมเข้ า มาทํ าให้ เ หมื อนกั บ คนพิ การ ก็ จ ะมี
ประโยชน์มาก ในต่างประเทศเขาทํ าสําเร็ จทํ าไปไกล
กว่าเมื องไทยมากจริ งๆ”
4. การวิจัยในอนาคต ควรศึกษาเทียบเคียง
(benchmarking) การประกอบการเพือสังคมสําหรับ
คนพิการ กับวิสาหกิจสําหรับคนพิการอืนๆ เช่น บริ ษัท
ออทิ ส ติ ก ไทย วิ ส าหกกิ จ เพื อสัง คม จํ า กั ด บริ ษั ท
สังคมดี จํากัด บริ หาร คิดการดี วิสาหกิ จเพือสังคม
จํากัด หรื อผู้ประกอบการร้ านคาเฟ่ ทีมีการจ้ างงานคน
พิการ เช่น คาเฟ่ อเมซอน สตาร์ บคั ส์ และทรู คอฟฟี
เป็ นต้ น แสวงหาแนวทางการบริ หารกิจการทีเป็ นวิธี
ปฏิบตั ิทีดี (best practice) นํามาใช้ ประโยชน์ในการ
แก้ ปัญหาให้ กบั กลุม่ คนพิการ
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