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ค าน า 
  
 รายงานแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประกอบการฝึกประสบการณ์การท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จัดท าได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และน าสิ่งที่
ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และตนเอง ในรายงานนี้มีเนื้อหา
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิเคราะห์
และคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

 ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้จัดท าต้อง
ขอขอบคุณศูนย์ประเมินผล ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร และอาจารย์ อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้
ค าแนะน าเพ่ือแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการท ารายงาน ผู้จัดท าหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
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ความเป็นมา 

 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและสังคม ที่เป็นผลมาจากการ
ด าเนินโครงการทางสังคมของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาควิชาการและภาคการกุศลที่ด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการทางสังคม การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ช่วยสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร ด้วยการยกระดับการเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนินงาน ช่วยอภิปรายกลยุทธ์ และช่วยให้มองเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ทางสังคมที่
เกิดจากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสังคม ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนานโยบายขององค์กรและสร้างประโยชน์มากกว่าเดิมในอนาคต (Pitsanu Fongsri, 
2010) เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสังคมมุ่งด าเนินการเพ่ือสร้าง “ผลกระทบทางสังคม (Social 
Impact)” เช่น “ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา” “ลดความยากจน” “ลดขยะ” หรือ “พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ ม ช น ”  
เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพันธกิจหลักของอุดมศึกษาไทยในการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืน ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ซึ่งจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทราบถึงคุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการแก่สังคม ช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษารู้ได้อย่างชัดเจนว่างานที่ท าไปนั้นตรงกับความต้องการของสังคมหรือไม่เพียงใด  

 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมมีประโยชน์ไม่เฉพาะส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและผู้ด าเนิน
โครงการเพื่อสังคมและผู้ด าเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เท่านั้น แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ตลอดจน
ภาคการกุศลก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือองค์กรก่อตั้ง
ใหม่ (Start up) ก็ล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมได้ทั้งสิ้น กิจการเพ่ือสังคมหลายแห่ง
เริ่มคิดเรื่องการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในครั้งแรกเพราะต้องรายงานผลการท างานตามที่ผู้ให้ทุนหรือ
ผู้สนับสนุนก าหนดมา อย่างไรก็ตาม การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ช่วยกิจการเพ่ือสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสียหลายฝุายได้มากกว่าการเป็นข้อมูลที่เขียนลงในรายการ 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยองค์กรในการท า
ความเข้าใจ หาขนาดของมูลค่าทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ แต่ละโครงการ
มักจะค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อแต่ละปัจเจกบุคคลเท่านั้น ไม่พิจารณาถึงผล เพ่ือศึกษาผลกระทบจากโครงการ 
กิจกรรม หรือการให้บริการที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกต์มาจากแนวคิดเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Accounting) และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit 
Analysis) ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการ
ลงทุน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินทั่วไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนผ่านอัตราส่วนหรือ
เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกบ่งชี้ว่ามีก าไรสุทธิทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหวังจ าก



๒ 
 

การลงทุนเท่าไร ไม่ได้ค านึงถึงในการรวมผลตอบแทนทางสังคมอ่ืนๆ เช่น สังคมสิ่งแวดล้อม หรือค่านิยมทาง
วัฒนธรรมที่ถูกสร้างข้ึนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน  

 SROI เป็นการประเมินที่ครอบคลุมมูลค่าทางสังคมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นวิธีการ
วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการน าผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นตัว
แปรเชิงคุณภาพที่องค์กรได้สร้างขึ้นมาแปลงค่าเป็นตัวเงิน (Monetized Value) โดยใช้การวัดตัวเงินแบบ 
คิดลด (Discounted Monetized Measurement) ของมูลค่าทางสังคมที่องค์กรได้สร้างขึ้น และค านวณหา
เปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการด าเนินกิจการขององค์กร เพ่ือดูว่ากิจการสร้าง
ผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพ่ือช่วยในการประเมินว่าการลงทุนนั้นๆ  
มีความคุ้มค่าหรือไม่ (โชติกา ภาษีผล, 2560) 

หลักการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  

หลักการข้อที่ 1 ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
 ในเมื่อกิจการหรือโครงการเพ่ือสังคมยึดเปูาหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้ง และในเมื่อ
ผลลัพธ์จากกิจการหรือโครงการเพ่ือสังคมอาจมีทั้งด้านบวกและด้านลบ การดึงให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี  
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและเข้าร่วมในทุกขั้นตอนที่ท าได้ โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายของพันธกิจทางสังคม จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลลัพธ์อย่างเที่ยงตรงและรอบด้าน “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในแง่นี้หมายถึง
บุคคลหรือองค์กรที่เกิด “การเปลี่ยนแปลง” อะไรสักอย่างจากการด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ภาครัฐ สื่อ ชุมชน หรือบางกรณี
อาจรวมถึงคู่แข่งด้วย ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณท ากิจการเพ่ือสังคมที่เปิดร้านขายงานฝีมือของผู้พิการ ผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มส าคัญ คือ ผู้พิการที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการท างานของกิจการ และลูกค้าที่มาซื้อผลงานของผู้
พิการที่กิจการของคุณจัดจ าหน่าย นอกจากนี้ ยังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประหยัดทรัพยากรได้จากการ
ท างานของกิจการด้วย (เช่น รัฐสามารถประหยัดเงินช่วยเหลือผู้พิการหลังจากที่ผู้พิการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
กิจการเพ่ือสังคม) อีกตัวอย่างหนึ่ง d.light Design กิจการเพ่ือสังคมที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาให้
แสงสว่างแก่ท้องถิ่นที่ไม่มีไฟฟูาใช้ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มส าคัญคือ ลูกค้าในชุมชนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการ
ซื้อถ่านไฟฉายหรือน้ ามันก๊าด พวกเขามีรายได้เพ่ิมขึ้นเพราะสามารถท างานตอนกลางคืนได้นานขึ้น ครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในระยะยาว เช่น เด็กๆ สามารถท าการบ้านหรืออ่านหนังสือได้ในตอนกลางคืน ในเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงน่าจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด และช่วยแยกแยะ
ระหว่าง “ผลลัพธ์ที่ส าคัญ” กับ “ผลลัพธ์ที่ไม่ส าคัญ” หลักการข้อนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการ “ระบุ” ว่าผู้มี
ส่วนได้เสียมีใครบ้าง ไปจนถึงการ “หารือ” ตลอดจนการ “วิเคราะห์” ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกิจการเพ่ือสังคมทุก
กิจการย่อมมี “ผู้มีส่วนได้เสีย” หลายกลุ่มที่มีความต้องการและความคิดไม่เหมือนกันและบางครั้งก็ขัดแย้งกัน 
ไม่ต่างจากธุรกิจแสวงก าไรสูงสุด “ผู้รับประโยชน์” อาจไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม
ก็อาจไม่มีปากไม่มีเสียง ต้องมีคนมาพูดแทนให้ เช่น ระบบนิเวศ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียบางฝุายอาจ “เสีย” 
มากกว่า “ได”้ ก็เป็นได้ เช่น การผลิตสินค้าเขียวสุดท้ายอาจท าลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าประโยชน์เชิงอนุรักษ์ที่
ตั้งใจจะสร้างความแตกต่างอันซับซ้อนเช่นนี้ท าให้จ าเป็นที่จะต้องดึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม
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ตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและหาวิธีสื่อสารผลการประเมินตามบริบทที่ตรงกับผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

หลักการข้อที่ 2 เข้าใจสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมเป็นการวัดสิ่งที่ “เปลี่ยนแปลง” ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง เช่น “กิจการนี้ช่วยให้ผู้พิการมีงานท ามากขึ้น 200 ราย ใน พ.ศ. 2554” หรือ “กิจการนั้นช่วยลดขยะ
ได้ 1,000 ตัน ระหว่าง พ.ศ. 2553–2555” ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องประเมิน 
ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับการบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งตระหนักด้วยว่าการ
เปลี่ยนแปลงมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีทั้งที่ตั้งใจและที่ไม่ตั้งใจ ถ้าจะให้
การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมเป็นประโยชน์ จะต้องครุ่นคิดให้ถี่ถ้วนและรอบด้านว่ากิจการ
ส่งผลให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง บันทึกและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร ในเมื่อแทบเป็นไป
ไม่ได้ที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย หลักการข้อนี้จึงขับเน้นให้หลักการข้อแรก 
คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทวีความส าคัญยิ่งกว่าเดิม เพราะเป็นผู้ที่สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงได้
โดยตรง 

หลักการข้อที่ 3 ใช้ “ค่าแทนทางการเงิน” ตีค่าผลส าคัญ (เฉพาะการค านวณ SROI) 

 ผลลัพธ์ทางสังคมในหลายกรณีจะไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงแต่ก็เกี่ยวโยงกับสิ่งที่มีราคาตลาด สามารถน า 
“ค่าแทนทางการเงิน” (financial proxy) มาใช้ประเมินมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ และเพ่ือให้โอกาสกับ
บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในระบบตลาด แต่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจการ อย่างเช่น ชุมชนโดยรอบ
หรือสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น น าราคาคาร์บอนที่ซื้อขายกันในตลาดคาร์บอนเครดิตมาใช้เป็น “ค่าแทน” 
ของต้นทุนก๊าซเรือนกระจก โดยน าราคาคาร์บอนมาคูณกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ เพ่ือแสดงผลว่า  
ยิ่งกิจการลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไร กิจการก็ยิ่งสร้างมูลค่าทางสังคมได้มากเท่านั้น เพราะช่วยสัง คม
ประหยัดต้นทุนก๊าซเรือนกระจก ประเด็นที่พึงระวังของการใช้ค่าแทนทางการเงินคือ ควรจะมั่นใจได้ว่ามันจะ 
“แทน” ผลลัพธ์ทางสังคมที่อยากวัดได้จริงๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ทั้งหมด ไม่ใช่เกินเลย
หรือไม่เกี่ยวข้องกัน และต้องค านึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ควรใช้อะไรเป็นค่าแทนของผลลัพธ์ทางสังคม “สุขภาพที่ดีข้ึน” จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่บ่ง
บอกถึงการที่คนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น อาจจะใช้ “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่น้อยลง” หรือ “รายได้ที่เพ่ิมขึ้น” 
(อาจจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพราะลาปุวยน้อยลงและสามารถท างานได้มากขึ้น) การพยายามหาค่าแทนทางการเงิน
ส าหรับผลลัพธ์ทางสังคมที่ไม่ใช่ตัวเงินตรงๆ นั้น นอกจากจะเสริมให้การวิเคราะห์ครบถ้วนและรอบด้านแล้วยัง
นับเป็น การ “เพ่ิมอ านาจ” ให้กับผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มที่มักจะถูกกีดกันอยู่นอกกรอบการค านวณ
เปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ เพียงเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบตลาดและไม่มีมูลค่าทางการเงิน
โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องเลือกระหว่างโครงการก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานสองโครงการ โครงการ
แรกคุ้มค่าทางการเงินมากกว่า คืนทุนได้เร็วกว่า ขณะที่โครงการที่สองถึงแม้จะคืนทุนช้ากว่า ให้ผลตอบแทน
ทางการเงินต ่ากว่า แต่ก็สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนน้อยกว่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับคน
ในชุมชน ถ้าหากพิจารณาแต่ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินตรงๆ ย่อมเลือกโครงการแรก แต่ถ้าหากพิจารณามูลค่าของ 
“สุขภาพ” และ “คุณภาพชีวิต” ของคนในชุมชนประกอบด้วย โครงการที่สองอาจเป็นโครงการที่ “ดี” กว่า 
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และ “คุ้มค่า” เมื่อประเมินมูลค่าอย่างครอบคลุมมากกว่าในแง่นี้จึงกล่าวได้ว่า การพิจารณามูลค่าของ 
“สุขภาพ” และ “วิถีชีวิต” เท่ากับท าให้คนในชุมชนมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าเดิมในกระบวนการตัดสินใจ  

 

หลักการข้อที่ 4 รวมเฉพาะสิ่งที่เป็น “สาระส าคัญ” และเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลัก 

 การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเก็บ
รวบรวมได้อย่างสม่ าเสมอ แต่การเก็บข้อมูลย่อมมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น การแยกแยะระหว่างปัจจัยที่ส าคัญกับ
ปัจจัยที่ไม่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าท ากิจการเพ่ือสังคมเพ่ือเด็กไร้บ้าน พันธกิจหลักคือ
มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กไร้บ้านด้วยการหางานให้พวกเขา ในปีที่ผ่านมา เด็กที่ช่วยจ านวนหนึ่งไป
ท างานเก็บ คัดแยก และก าจัดขยะและพวกเขาก็ท าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทศบาล ส่งผลให้ขยะในชุมชน
ลดลงจริงๆ ค าถามคือในเมื่อ “ขยะที่ลดลง” เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่เปูาหมายหลักของ
กิจการ ค าตอบขึ้นอยู่กับว่าขยะที่ลดลงนั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ทางสังคมอ่ืนๆ ที่
กิจการเพ่ือสังคมสร้างขึ้น ถ้างานช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กได้ 1,000 คน แต่เด็กที่ไปท างานเก็บและ
ก าจัดขยะมีจ านวนเพียง 10 คน (ร้อยละ 1) ผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นก็ไม่ส าคัญพอที่จะนับรวมในการ
วิเคราะห์ ภาษีทางบัญชีเรียกว่า ไม่ใช่ “สาระส าคัญ” (materiality) ผลการประเมินน าไปใช้ได้จริง ต้องคัดสรร
เฉพาะผลลัพธ์ทางสังคม จะได้เน้นการจัดการไปยังประเด็นที่มีความส าคัญจริงๆ การตัดสินผลลัพธ์ต้องอาศัย
การอ้างอิง พันธกิจขององค์กร (กระบวนการภายใน) และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฝุายต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่อยากสร้างประโยชน์ให้ (กระบวนการภายนอก) โดยพยายามสร้าง “สมดุล” 
ระหว่างกระบวนการภายในและภายนอก จึงควรตั้งต้นจากกระบวนการภายในก่อน ดูว่าเปูาหมายคืออะไร  
ท าอะไรเพื่อบรรลุเปูาหมายนั้นไปแล้วบ้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบ ถ้าไม่รับฟังเลยก็ไม่ดี
เพราะสุ่มเสี่ยงที่จะเจออคติ “เลือกแต่ผลลัพธ์ที่ตัวเองชอบ” (selectivity bias) ส่งผลให้มองข้ามผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ทางบวกหรือทางลบ กฎจ าง่าย (rule of thumb) ที่
อาจน ามาใช้ คือ เลือกประเมินผลลัพธ์ไม่เกิน 3 รายการที่ส าคัญที่สุดเท่านั้น หรือประเมินเฉพาะผลลัพธ์ที่ผู้มี
ส่วนได้เสียเกินครึ่งหนึ่ง (จากการสุ่มสัมภาษณ์หรือส ารวจ) หลักส าคัญคือควรเน้นเฉพาะประโยชน์ทางตรง ที่
ชัดเจนว่าเกิดจากกิจการ เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่จะกล่าวอ้างเกินจริง ไม่นับประโยชน์อีกทอดหรือสองทอด
ถัดไป เช่น ถ้าหากกิจกรรมหลักของกิจการ คือ การจ้างคนจนในชุมชนที่อาศัยติดกับกองขยะมาคัดแยกขยะ 
น าขยะบางชนิดกลับไปรีไซเคิลใหม่ ส่งเสริมให้พวกเขามีอาชีพ ผลลัพธ์ทางตรงที่ควรพิจารณาได้แก่ “รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น” “ปริมาณขยะที่ลดได้” ส่วนผลทอดต่อไป เช่น “ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้” (สมมุติว่าขยะส่วนใหญ่
น าไปผลิตไฟฟูา) หรือ “ความสุขของคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น” (จากการที่ขยะลดลง) จะเป็นสิ่งที่ควรน ามา
พิจารณารวมไว้ด้วยก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผลดังกล่าวเกิดจากกิจการจริงๆ เท่านั้น (เช่น กิจการขาย
ขยะไปให้กับโรงไฟฟูาจริงๆ) 

หลักการข้อที่ 5 หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างเกินจริง 

 กิจการเพ่ือสังคมอาจมีเปูาหมายที่น่าชื่นชม แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กิจการเพียงหนึ่งเดียวที่
พยายามแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ว่าจะท างานในประเด็นที่ยังไม่มีใครแตะต้องจริงๆ ซึ่งเป็นไปได้
ยากมาก เพราะทุกปัญหาล้วนมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล มูลนิธิ และองค์กรอื่นๆ เข้ามาพยายามแก้ไข 
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ผลลัพธ์เชิงบวกท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีก่อตั้งกิจการอาจเป็น “ฝีมือ” เพียงส่วนเดียวก็ได้ ดังนั้น การระบุว่าคนหรือ
องค์กรอ่ืนมีส่วนสร้างผลลัพธ์ด้วยหรือไม่ เพียงใด (attribution) จึงเป็นปัจจัยส าคัญยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า
กิจการเพ่ือสังคมตั้งเปูาไว้ที่การช่วยให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยมีรายได้เสริมหลังจากผ่านไปหนึ่งปี ผลลัพธ์
ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายมีรายได้เพ่ิมเฉลี่ยคนละ 900 บาทต่อเดือน แต่ในช่วง
เวลาเดียวกันรัฐบาลเพ่ิงเริ่มใช้นโยบายเบี้ยสนับสนุนเกษตรกรรายได้น้อยคนละ 500 บาท เท่ากับว่าผลลัพธ์ 
“ผู้ชรามีรายได้เพ่ิมขึ้น” ที่มีส่วนสร้างคือ 900 − 500 = 400 บาทต่อคนต่อเดือน หรือร้อยละ 44 ของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (400/900) ฉะนั้น ตัวเลขที่คุณควรใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมคือ 400 บาท
ต่อคนต่อเดือน ไม่ใช่ 900 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะต่อให้ไม่ท ากิจการนี้เลย เกษตรกรรายได้น้อย  
ทุกคนจะยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นเดือนละ 500 บาท จากนโยบายที่รัฐบาลริเริ่มในปีที่แล้วหลายครั้ง ยากที่จะ
ค านวณอย่างเที่ยงตรงว่าผลลัพธ์ทางสังคมที่กิจการมีส่วนสร้างนั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของผลลัพธ์ทั้งหมด 
โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานอ่ืนตรงๆ ในกรณีนี้ อาจต้องอ้างอิง
แนวโน้มในอดีต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตัวชี้วัดมาตรฐาน (benchmark) เพ่ือช่วยประเมินสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากงาน แตต่่อให้ไม่ท าอะไรเลยเกษตรกรรายได้น้อยก็น่าจะยังมีรายได้เพ่ิมอันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เงินโอนจากลูกหลาน ฯลฯ 

หลักการข้อที่ 6 เน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอน 

 ในเมื่อผลลัพธ์ทางสังคมมักจะเป็นคุณค่าเชิงนามธรรมที่วัดยาก หลากหลายและแต่ละคนก็มีมุมมองที่
แตกต่างกัน การประเมินทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะท าได้จึงเป็นหลักการพ้ืนฐานที่จ าเป็น ภายใต้
หลักการข้อนี้ ควรจัดท าเอกสารประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
บันทึกผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ใช้ รวมถึงแจกแจงแหล่งที่มา วิธีเก็บข้อมูล และวิธีพิจารณาทางเลือก
ต่างๆ ในการประเมิน เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้วก็ควรสื่อสารผลการประเมินให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
และแสดงข้อคิดเห็น ตลอดจนเสนอค าอธิบายว่าองค์กรจะน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไร
ในอนาคต 

หลักการข้อที่ 7 พร้อมรับการตรวจสอบ 

 ถึงแม้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวัดผลตอบแทนทางสังคมจะมีความเป็น “วิทยาศาสตร์” 
พอประมาณ และช่วยสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าที่เกิดจากการด าเนินงานได้มากขึ้น แต่การมีทัศนคติส่วนตัวก็
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนอาจมองว่าประเมินมูลค่าผลลัพธ์ทางสังคมหรือมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม
ออกมาสูงเกินจริง บางคนมองว่าต ่าเกินไป บางคนอาจตั้งค าถามกับวิธีเก็บข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นค่าแทน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงควรพร้อมรับการตรวจสอบผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
ด้วยความยินดี ถ้าเป็นไปได้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินหรือเขียนความเห็นไม่ต่างจาก
รายงานของผู้สอบบัญชีในการจัดท างบการเงินประจ าปีการแสดงความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและการ
แสดงความเห็นของผู้ประเมินอิสระจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตัดสินใจได้ว่า การประเมินท าอย่าง
ตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผลหรือไม่ รวมทั้งจะเชื้อเชิญให้ทุกฝุายอยากแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินครั้งต่อๆ ไป 
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กรอบการประเมินและเครื่องมือที่ส าคัญ 

กรอบคิดในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (SIA) และการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) อยู่
ภายใต้กรอบการประเมินเดียวกัน ก่อนอ่ืนต้อง “นิยาม” เปูาหมายและพันธกิจทางสังคมขององค์กรให้ชัด 
(define) เสร็จแล้วก็ต้องระบุผลลัพธ์ที่วัดได้ (quantify) เพ่ือประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและถ้าหากประสงค์จะ
ไปให้ถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ก็จะต้องแปลงผลลัพธ์เหล่านั้นออกมาเป็นมูลค่าทาง
การเงิน (monetize) เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับต้นทุน ค านวณอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในขั้นตอน “นิยาม” เป้าหมายและพันธกิจทางสังคมขององค์กร (Define)  

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)  

 หมายถึง การตอบค าถาม “กิจการนี้มอบคุณค่าอะไร ให้กับสังคมบ้าง” คือ “ถ้าไม่มีกิจการนี้อยู่ ผลลพัธ์ทางสังคมนี้
จะไม่เกิดขึ้น”อย่างชัดเจนที่สุดและเป็นรูปธรรม การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท าได้หลายแบบ วิธหีนึ่งคือสื่อสารเป็นประโยค
ในรูป “ถ้า....แลว้.....” จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เชน่ ถ้ากิจการเพ่ือสังคมพุ่งเปูาไปที่การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมแถบ
จังหวัดน่านด้วยการหาแหล่งรายได้อ่ืนให้กับเกษตรกร จะได้ไม่ต้องปลูกและเผาซังข้าวโพดปริมาณมหาศาล พร้อมทั้งสรา้ง
แรงจูงใจให้ดูแลรักษาปุา จะเขียนทฤษฎีการเปลีย่นแปลงของกิจการนี้ได้ว่า “ถ้าเกษตรกรนา่นมีรายได้เพียงพอจากวิถีการเกษตร
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแลว้ ภูเขาหัวโล้นของน่านจะกลับกลายเป็นปุาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ระบบนเิวศจะฟ้ืนคืน ชาวน่านจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม” 

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ดี คือ ทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อกิจการตั้งขึ้นมาแล้ว กิจการจะท าอะไร
เป็นหลัก แล้วปัญหาสังคมด้านใดที่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์ ถ้าอธิบายไม่ได้ก็
แสดงว่ากิจการนั้นไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใด  ๆต่อสังคม ควรเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้เชื่อมโยงกับเปูาหมายของ
กิจการและแสดง “การเปลี่ยนแปลง” จริงๆ  ส่วนแรกของทฤษฎีคือกิจกรรมหลักที่จะท านั้นก็ส าคัญไม่แพ้กัน ยิ่งเขียนเป็น
รูปธรรมได้เท่าไร ยิ่งเป็นผลดีกับการออกแบบแบบจ าลองทางธุรกิจ วางกลยุทธ์ขององค์กร และประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในขั้น
ต่อไป 

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก “ถ้าเกษตรกรน่านมีรายได้เพียงพอจากวิถีการเกษตรที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม” ยังไม่ชัดเจนว่า วิถีการเกษตรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม” คืออะไร บ่งชี้ว่าอาจยังไม่มีแบบจ าลองทางธุรกิจที่ชัดเจน 
ถ้าชัดเจนควรเขียนให้เจาะจงกว่านั้น เช่น “ถ้าเกษตรกรน่านมีรายได้เพียงพอจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์” (สมมุติว่าค้น
พบว่าน่านปลูกข้าวออร์แกนิคได้ และมั่นใจในโมเดลธุรกิจรวมถึงการหาตลาดให้กับเกษตรกร) หรือ “ถ้าเกษตรกรน่านมีรายได้
เพียงพอจากการปลูกข้าวโพดโดยไม่ต้องเผาซังทิ้ง” (สมมุติว่าค้นพบวิธีปลูกข้าวโพดได้ปีละหลายครั้งโดยไม่ต้องเผาซังข้าวโพด 
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หรือสมมุติว่าโมเดลธุรกิจคือรับจ้างโครงการซีเอสอาร์ของบริษัทผู้รับซื้อข้าวโพดรายใหญ่ตรวจสอบการ
เพาะปลูกของเกษตรกร โดยบริษัทจะยินดีจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับเกษตรกรที่ไม่เผาซังข้าวโพด) 

ตัวอย่างการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

โครงการปลูกป่าชายเลน “คนืชีวติให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม” (กิจการสมมติ) 

 โครงการ “คืนชีวิตให้พ้ืนที่ปุาชายเลนเสื่อมโทรม” เป็นโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุากว่าหนึ่ง
พันไร่ในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคใต้ พ้ืนที่ปุาที่เคยโอบล้อมชุมชนแห่งนี้ถูกท าลายไปอย่างมากในช่วงยี่สิบปีที่
ผ่านมาเพราะมีการลักลอบตัดไม้ในปุาชายเลนเพ่ือใช้ในการเผาถ่าน หรือขายไม้ต่อไปท าไม้เสาเข็ม ไม้ค้ ายัน 
และเฟอร์นิเจอร์ พ้ืนที่ปุาชายเลนจึงถูกบุกรุกท าลายโดยทั่วไปพ้ืนที่ปุาชายเลนเป็นแหล่งผลิตอาหารและแหล่ง
อนุบาลที่ส าคัญส าหรับสัตว์น้ าหลายประเภทที่ชุมชนใช้เป็นแหล่งอาหาร เมื่อปุาชายเลนหายไปชุมชนต้อง
ประสบปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ และประสบกับความเสียหายจากวาตภัยเป็นระยะ เพราะไม่มีปุาไว้ชะลอ
ความเร็วลม เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูปุาชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ชุมชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่นี้จึงได้
รวมตัวกันท าโครงการปลูกปุาชายเลนเพ่ือให้ระบบนิเวศของปุาดีขึ้น ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ด าเนินโครงการหลักได้
เขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโครงการไว้ดังนี้  

“ถ้าปลูกปุาชายเลนในพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมเดิมแล้ว  
ระบบนิเวศปุาชายเลนจะสมบูรณ์ขึ้นและชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” 

 การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis)  

 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือองค์กรตัวแทน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อกิจการเพ่ือสังคม เพราะสร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากกิจการ เนื่องจากการประเมิน 
ผลลัพธ์ทางสังคมคือ การวัด “ความเปลี่ยนแปลง” ทางสังคมที่เกิดกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืองานด้าน
สิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กิจการเลือกที่จะแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ที่จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้ดีที่สุดคือกลุ่มเปูาหมายทางสังคมของกิจการซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์นั่นเอง  

 ในบางกรณีก็อาจจะเป็น “ตัวแทน” ของคนกลุ่มนั้น เพราะกลุ่มเปูาหมายทางสังคมอาจไม่สามารถ
บอกความเปลี่ยนแปลงได้เอง เช่น ครูอาจจะเป็นตัวแทนระบุความเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ยังเล็ก หรือผู้ปกครองเป็นตัวแทนระบุพัฒนาการของเด็ก  

 “ตัวแทน” ที่ว่ายิ่งทวีความส าคัญในกรณีที่ผู้รับประโยชน์บอกให้เราทราบถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลถือเป็นตัวแทนปะการังที่จะช่วยยืนยันได้ว่าปะการังเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อ
ได้รับการฟื้นฟู หรือนักนิเวศวิทยาเป็นตัวแทนของปุาที่จะช่วยบอกได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไป
หรือไม่เม่ือมีการปลูกและรักษาปุา  

 นอกเหนือจากผู้รับผลประโยชน์ทางบวก กิจการเพ่ือสังคมยังอาจสร้างผลลัพธ์ทางลบให้คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยมิได้ตั้งใจ การรวบรวมคนกลุ่มดังกล่าว เข้ามาในการประเมินจึงมีความส าคัญเช่นกัน รวมไปถึง



๘ 
 

พันธมิตรในการท างานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมที่กิจการท างานก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ
ที่อาจจะให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินได้ เช่น หน่วยงานรัฐอย่างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาจช่วยระบุพ้ืนที่ปุาที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการปลูกปุาได้จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม หรือผู้น าชุมชนช่วยระบุกิจกรรมการรวมกลุ่มในชุมชนอันเกิดจากความสามัคคีท่ีมากขึ้นได้  

ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

ตารางท่ี 1 โครงการปลูกป่าชายเลน “คนืชีวติให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม” (กิจการสมมติ) 

ผู้มีส่วนได้เสีย การมสี่วนร่วม/เกี่ยวข้อง ควรรวมเข้ามาพิจารณาในการวัดผล
ลัพธ์ทางสังคมหรือไม่ เพราะอะไร 

ป่าชายเลน(ตัวแทนคือนัก
นิเวศวิทยา) 

เป็นเปูาหมายหลักของโครงการได้รับ
การฟื้นฟูท าให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ชายฝั่งถูกกัดเซาะ
ลดลง 

รวม เพราะได้รับประโยชน์ทางตรง 

ชุมชนที่อยู่รอบบริเวณป่าพ้ืนที่ฟ้ืนฟู เป็นทั้งผู้ร่วมด าเนินโครงการและเป็น
เปูาหมายหลักของโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการบริโภคสัตว์น้ าที่
เพิ่มขึ้น ประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งลดลงและความเสียหายจากวา
ตภัยลดลง 

รวม เพราะได้รับประโยชน์ทางตรง 

ผู้น าชุมชน เป็นผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลของ
โครงการ และก าหนดเกณฑ์ความ
ร่วมมือในการรักษาปุาร่วมกันของ
ชุมชน 

รวม เพราะระบุความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนหลังจากที่ปุาชายเลนฟื้นฟูได้
แล้ว 

ชาวประมงพ้ืนบ้าน ได้รับประโยชน์จากการที่ปริมาณสัตว์
น้ าบางชนิดเพิ่มขึ้น 

รวม เพราะได้รับประโยชน์ทางอ้อม
และช่วยระบุความเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณสัตว์น้ าได้ 

ส านักงานป่าไม้จังหวัด เป็นเจ้าของพื้นที่ปุา รวม เพราะเป็นพันธมิตรหลักของ
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ช่ ว ย ร ะ บุ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของปุาชายเลนได้ 

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนฝ่ัง
และป่าชายเลน 

ดูแลและอนุรักษ์ชายฝั่ง  
ปุาชายเลนและเฝูารายงานปัญหาการ
กัดเซาะของชายฝั่ง 

รวม เพราะช่วยระบุความเปลี่ยนแปลงของ
ปุาชายเลนและชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้ 

ชาวประมงเรือพาณิชย ์ อาจได้รับประโยชน์จากการที่ปริมาณ
สัตว์น้ าบางชนิดเพิ่มขึ้น 

ไม่รวม เพราะสัตว์น้ าที่เรือพาณิชย์จับ
ได้ไม่ได้ก าเนิดจากปุาชายเลน 

ธุรกจิท่องเท่ียวในท้องถิ่น อาจได้ รับประโยชน์จากการที่ปุ า
กลั บ ม า สม บู ร ณ์ อี ก ค รั้ ง  ท า ให้ มี
นักท่องเที่ยวมามากขึ้น 

ไม่รวม เพราะปุาชายเลนจะได้รับการ
ฟื้นฟูหรือไม่ นักท่องเที่ยวก็มาที่ชุมชน
นี้เพราะมีชายหาดสวยงามอยู่ดี 

ที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มลออ (2560) 
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ที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มลออ (2560) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในขั้นตอนการระบุผลลัพธ์ที่วัดได้ (Quantify) 

 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) 
 คือการแจกแจงกิจกรรม (activities) และผลผลิต (output) ที่จะท าให้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่คุณ
นิยามไว้แล้ว เกิดข้ึนเป็นความจริง มีองค์ประกอบดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 1 องค์ประกอบของห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) 

  
   
  ปัจจัยน าเข้า (inputs) หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการต้องใช้ในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม คือปัจจัยขั้นต้น
หรือต้นทุนส าหรับกิจการ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ฯลฯ 
  กิจกรรม (activities) หมายถึง การแทรกแซง (intervention) หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในกิจการและท าให้
เกิดผลผลิตขั้นต้น ขึ้นอยู่กับเปูาหมายทางสังคมของกิจการ ในการเขียนห่วงโซ่ผลลัพธ์คุณจะต้องระบุกิจกรรมต่างๆ  ที่กิจการจะ
ท าหรือท าไปแล้ว ซึ่งแปลงปัจจัยน าเข้า ในส่วนแรกของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลลัพธ์ในส่วนหลัง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
“เปิดคอร์สสอนหลักสูตรอาชีพแก่ผู้พิการ” “จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์” “บริการอาหารกลางวันที่
มีโภชนาการครบถ้วนในโรงเรียน” “ตั้งกองทุนสวัสดิการการแยกขยะในชุมชน” หรือ “ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต ่าแก่คนจน” 
  ผลผลิต (outputs) หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นผลขั้นต้นจากกิจกรรมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เป็นตัวเชื่อมและแปรกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ ต้องระบุผลผลิตที่เป็นรูปธรรม วัดได้ และสะท้อนได้ว่า
ผลลัพธ์ทางสังคมนั้นเกิดขึ้นจริง เช่น “จ านวนผู้พิการที่ลดการพ่ึงพาด้านรายได้จากครอบครัว” “จ านวนเกษตรกรที่มีรายได้มาก
ขึ้น” “จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาการขาดโภชนาการลดลง” “จ านวนครัวเรือนที่มีการแยกขยะมากขึ้น” “จ านวนคนจนที่มีรายได้
เพ่ิมขึ้นและมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเส้นความยากจน”  
  ทั้งนี้ กิจกรรมและผลผลิตถือเป็น “ตัวชี้วัดน า” (leading indicators) คือวิธีปฏิบัติ ผลผลิต หรือผล
พลอยได้ที่กิจการวัดได้หรือเข้าถึงข้อมูลได้เอง โดยตรง ข้อมูลส่วนนี้มักใช้เป็น “ค่าแทน” ของผลลัพธ์ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

สิ่งที่ต้องใช้ใน
โครงการเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ 
เช่น ทรัพยากร
ต่าง ๆ 

กิจกรรมหลักที่ท าใน
โครงการเพื่อให้
เกิดผลที่คาดหวัง 

 

ผลผลิตจากการท า
กิจกรรมที่สามารถ
วัดได้ 

 

ผลลัพธ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคม 

- 

 

 

= 

Impact ผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

Leading Indicator 

ผลผลิต 
(Outputs) 

กิจกรรม 
(Activities) 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน
แม้ไม่มีโครงการ 
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  ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง เปูาหมายทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลง (ผลลัพธ์) ทางสังคมที่กิจการ
อยากเห็นจากการท ากิจการ ซึ่งระบุไว้ในส่วนหลังของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (รวมไปถึงผลที่กิจการไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่
เกิดขึ้นเองจากการท ากิจการ)  
  ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ วัดได้ และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ได้นั้นสามารถใช้เป็นตัวชี้วัด 
(indicators) ว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตรงกับเปูาหมายและพันธกิจได้มากน้อยเพียงใด พูดอีกแง่หนึ่ง การระบุ
และวัด ผลผลิตเหล่านี้ก็คือผลการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมนั่นเอง 
  ห่วงโซ่ผลลัพธ์คล้ายกับกระบวนการผลิตของในโรงงาน ตรงที่กิจการใส่ ปัจจัยน าเข้า อะไรเข้าไปใน 
กิจกรรม ก็จะออกมาเป็น ผลผลิต อย่างนั้น ถ้าหาก ผลผลิต ไม่ได้ออกมาอย่างที่วางแผนไว้ ก็ควรตรวจสอบว่า ใส่
ทรัพยากรหรือ ปัจจัยน าเข้า ถูกประเภทไหม หรือเพียงพอหรือไม่ จะท ากิจกรรม หรือขั้นตอนการผลิตอย่างไรให้ได้เป็น 
ผลผลิต ซึ่งควรเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ จับต้องได้ นับได้ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง คือ ผลลัพธ์ ที่มุ่งหวังไว้ตั้งแต่แรกตั้ง
กิจการเพ่ือสังคม ทุกกล่องของห่วงโซ่ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์และมีตรรกะ (logical) เป็นเหตุเป็นผลกัน 
 เมื่อการด าเนินงานผ่านไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น เมื่อถึงปลายปี ควรทบทวนห่วงโซ่ผลลัพธ์ว่า ควรจะปรับแก้แต่
ละส่วนหรือไม่อย่างไร เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ 
 ตัวอย่างห่วงโซ่ผลลัพธ์  
ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของโครงการ “คืนชีวิตให้พื้นที่ปุาชายเลนเสื่อมโทรม” แสดงเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ของโครงการคืนชีวติให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม  

 ที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มลออ (2560) 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
  - ที่ดินจากกรมปุาไม้   - เงินทุน     - ผู้เชี่ยวชาญ ความรู ้
  - เครื่องจักร อุปกรณ์ ต้นกล้า  - แรงงานจากอาสาสมคัร 

กิจกรรม (Activities) 
  - การส ารวจพ้ืนท่ี วิเคราะห์วิจยั   - การปรับพ้ืนท่ี   - การปลูกปุา 
  - การบริหารจัดการในการดูแลรักษา   - การติดตามผล 

ผลผลิต (Outputs) 
  - พื้นที่ปุาชายเลนท่ีได้กลับคืนมา  - ความเสียหายจากวาตภัยต่อชุมชนลดลง 
 - จ านวนและชนิดพันธ์ุสัตวเ์พิ่มขึ้น  - ชุมชนมีแหล่งอาหารจากสัตว์น้ ามากขึ้น   
 - จ านวนและชนิดพันธ์ุพืชเพิ่มข้ึน  - ความเสียหายจากพ้ืนท่ีชาบฝั่งท่ีถูกกัดเซาะลดลง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  - ระบบนิเวศปุาชายเลนจะสมบรูณ์ขึ้น 
  - ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 ตัวชี้วัดทางสังคม (Social Impact Indicator) 

 การพัฒนาห่วงโซ่ผลลัพธ์ไปสู่การหาผลลัพธ์ทางสังคม หรือไปถึงการค านวณผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) คือการเลือกตัวชี้วัดทางสังคมหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ทาง
สังคมแต่ละเรื่องในห่วงโซ่ เพ่ือบอกได้ว่าผลลัพธ์เกิดขึ้น “หรือไม”่ และเกิดขึ้น “เท่าไร” 

 การสร้างตัวชี้วัดที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแปลว่าจะต้องคอยตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรม การบริโภค สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามประเด็นที่จะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมที่กิจการต้องการสร้างอยู่เสมอ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างจุดแรกเริ่มตอนที่
กิจการเพ่ิงก่อตั้งกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท างานไประยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะวัดในกรอบเวลาใด อย่าลืม
ว่าตัวชี้วัดจะต้องเชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์กรและผลลัพธ์ที่ต้องการอยู่เสมอ และตัวชี้วัดก็จะมีความแตกต่าง
กันไปตามประเภทของกิจการเพ่ือสังคมและปัญหาสังคมที่ต้องการแก้ไข 

 ถ้าหา “ผลผลิต” ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ “ผลลัพธ์” แต่ละข้อในกิจกรรมที่แล้ว คือการเขียนห่วงโซ่
ผลลัพธ์ ผลผลิตเหล่านั้นก็มักจะใช้เป็นตัวชี้วัดได้โดยตรง แต่ถ้าผลผลิตยังไม่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์จะต้องคิดต่อว่า
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่าคืออะไร เช่น “จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมด้านเกษตรอินทรีย์” อาจจะยังไม่
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้าน “สุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดการใช้สารเคมี” เพราะจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม
ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรทุกคนที่จะกลับไปเปลี่ยนวิธีเพาะปลูกให้เป็นอินทรีย์แล้วส่งผลให้สุขภาพของพวก
เขาดีขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็น “จ านวนเกษตรกรที่เจ็บปุวยจากการใช้สารเคมีลดลง” จะ
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ “สุขภาพที่ดีข้ึนจากการลดการใช้สารเคมี” ได้ชัดเจนกว่า  

 กิจการอาจเลือกสร้างตัวชี้วัดทางสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของงานของกิจการเองได้ตามตัวอย่าง
ข้างต้น โดยการระบุสิ่งที่จะสะท้อนว่าผลลัพธ์ทางสังคมได้เกิดขึ้นแล้ว แต่หากกิจการต้องการผ่านมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งหรือมุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่สอดคล้องกับแนวคิดสากล เช่น กิจการด้านเกษตรอินทรีย์ที่ใช้
มาตรฐาน IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือการท าธุรกิจ
กับชุมชนโดยใช้ตรามาตรฐานสินค้าเพ่ือการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ก็ควรจะอ้างอิงตัวชี้วัดจากมาตรฐาน
ดังกล่าว  

ตัวชี้วัดที่ “ดี” ควรมีลักษณะ“SMART” ดังต่อไปนี้ 

• จ าเพาะเจาะจง (Specific) ไม่เหวี่ยงแหตีขลุม มีความเฉพาะเจาะจงในระดับพ้ืนที่หรือกลุ่มเปูาหมาย 
• วัดได้ (Measurable) รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้เปรียบเทียบข้ามองค์กรได้  
• บรรลุได้ (Achievable) สามารถบรรลุได้ในความเป็นจริง มิใช่เลื่อนลอยหรือเป็นไปไม่ได้ 
• เกี่ยวข้องกับประเด็น (Relevant) ตรงตามผลลัพธ์ทางสังคมที่ต้องการจะศึกษา และสอดคล้องกับเปูาหมาย
ของกิจการ   
• มีเงื่อนเวลา (Time-bound) สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป และแยกย่อยการวัดตามหน่วย
เวลาแต่ละช่วงได้ (เช่น รายปี รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ) 
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ตัวอย่างตัวชี้วัดทางสังคมและวิธีเก็บข้อมูล  

ตารางท่ี 2 โครงการ “คนืชีวติให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม” (กิจการสมมุติ) 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด วิธีเก็บข้อมลู 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 

ปุาชายเลน 
จะสมบูรณ์ข้ึน 

• จ านวนและชนิดพันธุ์
พืชเพ่ิมข้ึน 
• จ านวนและชนิดพันธุ์
สัตว์เพ่ิมข้ึน 

• การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงโดย 
นักนิเวศวิทยาหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ 
เกี่ยวข้อง 

ชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน • จ านวนสัตว์น้ าจากปุา 
ชายเลนที่ชุมชนน าไป
บริโภคได้เพ่ิมข้ึน 
•  คว าม เ สี ยหายจาก 
วาตภัยต่อชุมชนลดลง 
•  ความเสียหายที่ เกิด
จากชายฝั่งกัดเซาะลดลง 

• การส ารวจจากชุมชน  
และชาวประมงพ้ืนบ้าน 
• รายงานและสถิติจาก 
หน่วยงานการปกครอง 
ท้องถิ่น เช่น อบต. 
• แผนที่ภาพถ่ายทาง 
ดาวเทียม เช่น จากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การ 
มหาชน) หรือรายงานจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

ที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มลออ (2560) 

 กรณฐีาน (Base Case Scenario)  

 การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมไม่มีทางเป็นภววิสัย (objective) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
เนื่องจากผลลัพธ์ทางสังคมหลายข้อเป็นนามธรรมเราท าได้ดีที่สุดเพียงแต่หา “ตัวชี้วัด” และ “ค่าแทนทาง
การเงิน” (ในกรณีที่จะค านวณ SROI) ที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท าได้เท่านั้น อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มก็
อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันว่าผลลัพธ์ที่องค์กรสร้างคืออะไรและมีส่วนร่วมในการสร้างมากน้อยเพียงใด 

 การประเมินที่น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดหรือที่เรียกว่า “กรณีฐาน” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของการประเมินเพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกิจการ คือรวมเฉพาะคุณค่าทางสังคมที่องค์กร
น่าจะมีส่วนสร้างจริงๆ เท่านั้น ไม่ต่างจากการท าประมาณการทาง การเงินของธุรกิจทั่วไป 

 บริบทของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม “กรณีฐาน” หมายถึงผลการประเมินที่ตั้งอยู่บนหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าต้องใช้สมมุติฐานก็ใช้เฉพาะกรณีท่ีมีแหล่งอ้างอิง และใกล้เคียงกับบริบทของกิจการมากที่สุด 

2. ค านึงถึงความเป็นไปได้ที่ว่า องค์กรอื่นๆ อาจมีส่วนสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันได้ (attribution) 
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 ลองประเมินสัดส่วนผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากองค์กรอ่ืนได้ด้วยการเริ่มต้นยอมรับว่าองค์กรอ่ืนๆ 
อาจมีส่วนสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันได้ หรือกิจการไม่ได้ท างานในเรื่องนั้นๆ เพียงองค์กรเดียว แทบจะไม่มี
ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีกิจการเพียงกิจการใดกิจการหนึ่งเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นอยู่ หรือกระทั่ง
การท างานกับผู้มีส่วนได้เสียฝุายต่างๆ ไม่ว่าจะเกษตรกร ชุมชน นักเรียน หรือผู้พิการ ก็มักจะไม่ได้มีแต่กิจการ
ที่ท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา  

 เริ่มพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรอ่ืนจากการสังเกตหรือสอบถามผู้มีส่วนได้เสียว่ามีหน่วยงานรัฐ 
มูลนิธิ โครงการซีเอสอาร์ กิจการเพ่ือสังคม หรือกิจการอ่ืนๆ เข้ามาท างานเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเดียวกัน
หรือไม่ ผู้มีส่วนได้เสียมักจะเป็นผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดว่าใครมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบ้าง และมีสัดส่วน
โดยประมาณเท่าไร 

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรอื่น (Attribution): 

• “ระบบนิเวศปุาชายเลนดีขึ้น” อาจมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันได้จากการที่มีกิจการอ่ืนๆ เข้ามาฟ้ืนฟูปุาใน
บริเวณท่ีติดๆ กัน หรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องมีมาตรการรักษาปุาที่เข้มงวดขึ้น 

3. ผลลัพธ์บางส่วนอาจเกิดขึ้นได้เองแม้ว่าจะไม่มีองค์กรไหนท างานด้านนี้ (ผลลัพธ์ส่วนเกิน — deadweight) 

 ผลลัพธ์ส่วนเกิน หมายถึง ผลลัพธ์ที่แม้ต่อให้ไม่มีองค์กรไหนท างานเรื่องนี้ในพ้ืนที่นี้ผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นอยู่
ดี ผู้รับประโยชน์บางคนอาจพบวิธีบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือสภาพสังคม เศรษฐกิจโดยรวม และ
ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ อาจดีขึ้นเองก็ได้  

ตัวอย่างผลลัพธ์ส่วนเกิน (Deadweight):  

• “ระบบนิเวศปุาชายเลนดีขึ้น” อาจมีผลลัพธ์ส่วนเกินจากการมีพ้ืนที่ปุา ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจาก
ตะกอนสะสมที่พัดพามาโดยกระแสน้ าหรือธรรมชาติฟ้ืนตัวได้เองเมื่อเวลาผ่านไป 

 สัดส่วนผลลัพธ์ส่วนเกินที่ประมาณการได้จะต้องน ามาหักออกจากมูลค่าตัวชี้วัดทางสังคมที่ประเมินได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การประเมินโครงการฟ้ืนฟูชุมชนพบว่ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ในพ้ืนที่ 
ที่มีการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลา
เดียวกัน ดังนั้น “ผลงาน” ของโครงการฟ้ืนฟูอาจเท่ากับ 7 − 5 = 2 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ 7 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้  
ผู้ประเมินจ าเป็นจะต้องหาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในระดับที่กว้างกว่าเพ่ือทดสอบสมมุติฐานนี้ด้วย 

 การค านวณ “ผลลัพธ์ส่วนเกิน” เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหรือการเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
มาตรฐาน (benchmark) การเปรียบเทียบที่ดีควรเปรียบเทียบประชากรกลุ่มเดียวกัน แต่เทียบความแตกต่างที่
เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม กับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ 

 พึงระวังว่า ผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรอ่ืน และ “ผลลัพธ์ส่วนเกิน” อาจเป็นเพียง “ค่าประมาณ” 
เท่านั้น เนื่องจากเป็นไปไดย้ากท่ีจะมีการเปรียบเทียบอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็จ าเป็นที่จะต้องหาข้อมูลที่มีความ
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ใกล้เคียงกับกลุ่มเปูาหมายของแผนงานเท่าที่ท าได้ ยิ่งมีความใกล้เคียงมากเท่าไร ค่าประมาณก็จะยิ่งมีความ
ถูกต้องมากเท่านั้น 

4. ค านึงถึงความเป็นไปได้ที่ว่า ผลลัพธ์บางส่วนอาจไม่ใช่ส่วนเพ่ิม แต่เป็นการทดแทนผลลัพธ์อ่ืน (ผลลัพธ์
ทดแทน — displacement) 

 ผลลัพธ์ทดแทน หมายถึง กรณีที่ผลลัพธ์เชิงบวกส าหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งได้รับการ “ชดเชย” 
ด้วยผลลัพธ์เชิงลบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าการที่คนคนหนึ่งได้งานท าอาจแปลว่าคน
อีกคนหนึ่งต้องตกงาน ผลลัพธ์ทางสังคม “คนมีงานท ามากขึ้น” ในกรณีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกิจการเพ่ือสังคมท่ีมีขนาดเล็กหรือท างานในประเด็นปัญหายากๆ ที่ถูกละเลยมานาน ผลลัพธ์ทดแทนก็
น่าจะมีขนาดเล็กจนไม่ต้องหาทางค านวณ  

ตัวอย่างผลลัพธ์ทดแทน (Displacement):  

• “ผู้พิการมีงานท ามากขึ้น” ผลลัพธ์ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นคือผู้พิการท างานกับกิจการอ่ืน ๆ อยู่แล้วก่อนจะมา
เข้าร่วมกับกิจการนี้ 

 การหาค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy) 

 จาก ห่วงโซ่ผลลัพธ์ เมื่อระบุ ผลผลิต ที่ส าคัญต่างๆ หากผลผลิตเหล่านั้นสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่
จะน าไปสู่ ผลลัพธ์ทางสังคม ที่มุ่งหวังได้ ผลผลิตเหล่านั้นถือเป็น ตัวชี้วัดทางสังคม ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
เมื่อจะเริ่มการค านวณ SROI ต้องน าตัวชี้วัดทางสังคมเหล่านี้มา “แปลง” ให้เป็นมูลค่าทางการเงินก่อน 

 ตัวชี้วัดทางสังคมหลายตัวอาจมีมูลค่าทางการเงินอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่จ าเป็นต้องให้ค่าแทนทางการเงิน
อีก เช่น รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรจากการปลูกข้าวอินทรีย์ ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง เงินออมที่เพ่ิมขึ้นของ
สมาชิก ฯลฯ แต่มีตัวชี้วัดอีกจ านวนมากที่ไม่ได้มีมูลค่าหรือเป็นนามธรรม เช่น ความสามัคคีที่เพ่ิมขึ้นในชุมชน 
ปุาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ฯลฯ ผลลัพธ์ทางสังคมหลายตัวถึงแม้จะไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงแต่ก็เกี่ยว
โยงกับสิ่งที่มีราคาตลาด กรณีเหล่านี้สามารถน าราคาตลาดมาใช้ประเมินมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ เช่น 
ตัวชี้วัดหนึ่งของ “ปุาไม้รอบชุมชนสมบูรณ์ขึ้น” คือ การที่ชุมชนหาของปุาได้มากขึ้น ของปุาเหล่านั้นมีราคา
ตลาดอยู่ เช่น เห็ด น้ าผึ้ง และผักหวาน  

 แบ่งวิธีประเมินมูลค่าทางการเงินทั้งหลายที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ออกคร่าวๆ เป็นสองประเภท ได้แก่ วิธี
ที่อาศัย “ความพอใจผ่านพฤติกรรม” (revealed preference) กับวิธีที่อาศัย “ความพอใจที่บอกเอง” 
(stated preference)  

 

 

 

 



๑๕ 
 

วิธีการประเมินมูลค่าที่อาศัย “ความพอใจผ่านพฤติกรรม” 

 1. ราคาตลาด เนื่องจากเป็นราคาที่ผู้ซื้อเต็มใจซื้อ และผู้ขายเต็มใจขาย 

 2. วิธีประเมินมูลค่าที่สะท้อนความต้องการ (Hedonic Pricing Model: HPM) ใช้กันมากในเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะใช้ในการประเมินมูลค่าของผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศบริสุทธิ์ พ้ืนที่
ปลอดเสียงรบกวน อัตราอาชญาต่ า ฯลฯ ซึ่งไม่มีราคาตลาดแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่วัดได้ทางอ้อม เช่น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ (บ้านที่อยู่ในละแวกที่มีอากาศบริสุทธิ์น่าจะซื้อขายกันในราคาแพงกว่าบ้านในละแวกที่อากาศสกปรก) หรือ
โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะที่มีสิ่งแวดล้อมและปะการังอุดมสมบูรณ์จะมีราคาห้องพักสูงกว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะที่
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม วิธีประเมินมูลค่าแบบ Hedonic ตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างราคาทางอ้อม 
(เช่น ราคาบ้าน) กับตัวแปรอ่ืน  ๆที่เป็นผลลัพธ์ส าคัญ (คุณภาพอากาศ)  

 3. วิธีประเมินต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) วิธีนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า คนเราเต็มใจจะ
เดินทางไปไขว่คว้าประโยชน์เชิงสุนทรียะและสันทนาการจากสภาพแวดล้อมที่ไหนสักแห่ง อาจประเมินมูลค่าของประโยชน์ที่
คนเสาะหาเหล่านั้นในรูปของต้นทุนในการเดินทางไปถึง 

 4. วิธีประเมินต้นทุนในการปูองกัน (Prevention Cost Method: PCM) วิธีนี้ใช้ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายถ้าอยาก
ปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ  เป็นค่าแทนผลลัพธ์ทางสังคมของการไม่มีปัญหานั้น  ๆเช่น ต้นทุนที่รัฐเสียไปกับแก้ปัญหาการ
ว่างงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายประกันการว่างงาน) เป็นค่าแทนผลลัพธ์ “การที่คนว่างงานน้อยลง” ถ้าเลือกใช้วิธีนี้พึงระวังความ
แตกต่างระหว่าง “ค่าใช้จ่ายคงที่” (fixed cost) กับ “ต้นทุนผันแปร” (variable cost)  

 5. ค่าใช้จ่ายโดยผู้มีส่วนได้เสีย สามารถประเมินมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงจากเงินที่ผู้มีส่วนได้เสียไปกับสินค้า
และบริการอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น สมมุติว่ากิจการเพ่ือสังคมมุ่งสร้างผลลัพธ์ “ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดีขึ้น” ส าหรับครอบครัวที่มีปัญหา ถ้าสมาชิกในครอบครัวบอกคุณ (จากแบบสอบถามสัมภาษณ์ ฯลฯ) ว่าความ
เปลี่ยนแปลงคือพวกเขาใช้เวลาสังสรรค์กันภายในครอบครัวมากขึ้น คุณอาจใช้ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าแทนทางการเงินส่วนหนึ่ง
ของ “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น” คุณสามารถใช้สถิติ “ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย” (Average Household Spending) 

 ถ้าหากจะใช้ค่าเฉลี่ยต่าง ๆ  เป็นค่าแทนทางการเงินของตัวชี้วัด คือไม่ใช่ใช้เป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานในการ
ค านวณผลลัพธ์ส่วนเกิน (deadweight) หรือผลลัพธ์ทดแทน (displacement) ควรใช้วิธีนี้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถ
ประเมินค่าแทนทางการเงินจากตัวชี้วัดโดยตรงเท่านั้น เช่น ไม่อาจสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียได้เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณหรือเวลา และพึงเลือกใช้เฉพาะค่าเฉลี่ยที่สมเหตุสมผลเท่านั้น นั่นคือ น่าจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียจริงๆ  

 ยกตัวอย่างเช่น อาจใช้ “ค่าใช้จ่ายด้านระบบประกันสุขภาพทั้งระบบของรัฐในปีที่ผ่านมา” เป็นค่าแทนทางการเงิน
ของ “สุขภาพผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น” ได้ เนื่องจากน่าจะอนุมานได้ว่าสุขภาพมีมูลค่าต่อผู้คนใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด
หรือมีรายได้เท่าไร แต่ส าหรับ “รายได้ของผู้พิการในท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น” ไม่อาจใช้ “รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรทั้งประเทศ” 
เป็นค่าแทนทางการเงินได้ เนื่องจากรายได้ของผู้พิการในท้องถิ่น น่าจะแตกต่างจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวทั้งประเทศมาก เพราะ 
“รายได้” คือ สิ่งที่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตั้งแต่โอกาสการหางานในชุมชนระดับการศึกษา ความสามารถ 
ฯลฯ ดังนั้น วิธีเดียวที่จะประเมินรายได้ของกลุ่มเปูาหมายก็คือการไปสอบถามพวกเขาโดยตรง 



๑๖ 
 

ที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มลออ (2560) 

 

วิธีการประเมินมูลค่าโดยอาศัย “ความพอใจที่บอกเอง” (Stated Preference)  

 วิธีหลักของการประเมินมูลค่าโดยอาศัย “ความพอใจที่บอกเอง” คือวิธีสอบถามทางตรง ซึ่งในภาษาเศรษฐศาสตร์
เรียกว่า Contingent Valuation Method (CVM) โดยถามค าถามในท านองว่า “คุณเต็มใจจะจ่ายเงินเท่าไรเพ่ือให้ปุาไม้รอบชุมชน
ที่เคยหายไปกลับมาดังเดิม” หรือ “คุณเต็มใจจะจ่ายเงินเท่าไรเพ่ือให้มีน้ าในการเกษตรใช้อย่างเพียงพอตลอดปี” เป็นต้น 
อนุมานว่าค าตอบของผู้มีส่วนได้เสียคือค่าแทนทางการเงินของผลลัพธ์ในค าถาม 

 “ค่าเฉลี่ย” มักเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในกรณีที่หาข้อมูลละเอียดไม่ได้ หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
หรือ “ตัวแทน” ได้โดยตรงเพราะข้อจ ากัดต่างๆ  อาจจะอ้างอิงข้อมูลค่าแทนทางการเงินจากบทความทางวิชาการหรืองานวิจัย
อ่ืน  ๆเช่น มูลค่านิเวศบริการของปุาไม้ในด้านต่างๆ  มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติประเภทต่างๆ  ข้อควรระวังคือแม้งาน
วิชาการหรืองานวิจัยเหล่านั้นจะแสดงมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ที่สนใจ แต่ยังคงต้องตรวจสอบว่าผลการวิจัยนั้นเหมาะสม
ส าหรับตัวชี้วัดทางสังคมของกิจการหรือไม่ ตรงกับการสะท้อนผลลัพธ์ทางสังคมที่กิจการมุ่งหวังหรือไม่ 

ตัวอย่างค่าแทนทางการเงินที่เป็นไปได้ 

ตารางท่ี 3 โครงการ “คนืชีวติให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม” (กิจการสมมุติ) 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าแทนทางการเงินที่
เป็นไปได ้

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
ปุาชายเลน 
จะสมบูรณ์ข้ึน 

• จ านวนและชนิดพันธุ์พืช
เพ่ิมข้ึน 
• จ านวนและชนิดพันธุ์
สัตว์เพ่ิมข้ึน 

• มูลค่านิเวศบริการของ
ปุาชายเลน (อ้างอิงจาก
งานวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น • จ านวนสัตว์น้ าจากปุา
ชายเลนที่ชุมชนน าไป
บริโภคได้เพ่ิมขึ้น 
• ความเสียหายจาก 
วาตภัยต่อชุมชนลดลง 
• ความเสียหายที่เกิดจาก
ชายฝั่งกัดเซาะลดลง 
• ปุาดูดซับก๊าซเรือน
กระจกได้มากข้ึน 

• ราคาตลาดของสัตว์น้ า 
• มูลค่าความเสียหายของ
วาตภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
• มูลค่าการสร้างเขื่อนเพ่ือ
ปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรือมูลค่าความ
เสียหายต่อทรัพย์สินเมื่อ
ชายฝั่งถูกกัดเซาะ 
• “ราคา” ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (อ้างอิง
จากราคาในตลาด
คาร์บอนเครดิต หรือ
งานวิจัยด้าน



๑๗ 
 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 การค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 คือ เครื่องมือที่ใช้ในส่วนสุดท้ายส าหรับกิจการที่ต้องการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมให้ถึงระดับ 
“มูลค่า” และแสดงความคุ้มค่าของการลงทุนในกิจการเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม SROI หมายถึงการน า
ผลลัพธ์ทางสังคมในด้านต่างๆ ที่กิจการสร้าง มาค านวณหา “มูลค่าเงินเทียบเท่า” (Monetized Value) แล้ว
เปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการด าเนินกิจการ เพ่ือดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม
คิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป 

 ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะแสดงเป็นอัตราส่วนโดยใช้
มูลค่าทางการเงินของประโยชน์ที่เกิดเป็นตัวตั้ง และใช้ต้นทุนการลงทุนเป็นตัวหาร แต่ก็ไม่ได้แสดงมูลค่าเงินที่
เป็นตัวเงินจริงๆ หากนับเป็นการประมวล “บทสรุป” ของ “ชุดคุณค่าส าคัญ” (key values) ที่เชื่อมโยงกับ
พันธกิจของกิจการมากกว่า เพราะหลายครั้งประโยชน์จากกิจการเพ่ือสังคมไม่ใช่ตัวเงินตรงๆ (เช่น รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง) แต่เป็นผลลัพธ์ด้านอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการ เช่น ผู้รับประโยชน์มี
สุขภาพดีขึ้น ขยะลดลง ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู ฯลฯ โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

 

  

 มูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ = ผลลัพธ์ทางสังคมที่แปลงด้วยค่าแทนทางการเงิน (proxy) ส่วนมูลค่า
ผลลัพธ์ที่กิจการไม่ได้ก่อ = มูลค่าของผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรอ่ืน (attribution) + มูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกิน 
(deadweight) + มูลค่าของผลลัพธ์ทดแทน (displacement) 

 ในเมื่อผลลัพธ์หลายอย่างที่เกิดจากกิจการเพ่ือสังคมสะท้อน “คุณค่า” ซึ่งมักจะเป็นนามธรรมและวัด
เป็นตัวเลขยากมาก อย่าว่าแต่จะแปลงเป็นตัวเงิน อัตราส่วนที่เรียกว่า “ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” 
จึงแสดง “คุณค่า” ของผลลัพธ์ทางสังคมที่สร้าง ซึ่งพยายามตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินอย่างใกล้เคียงที่สุด เพ่ือ
จะได้น ามาเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่ใช้ไปในการสร้างผลลัพธ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สูตรการค านวณ SROI จึง
ไม่นิยมที่จะน าเงินลงทุนมาหักออกจากมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ทางสังคมของตัวหาร เนื่องจากผลลัพธ์
ไม่ใช่ตัวเงินจริงๆ ทั้งหมด 

 ในเมื่อผลลัพธ์ทางสังคมบางรายการไม่ใช่ตัวเงิน หลักคิดส าคัญที่จะช่วยแปลงผลลัพธ์ทางสังคมให้
ออกมาเป็น “มูลค่า” ที่มีหน่วยเป็นเงิน คือ การใช้ค่าแทนทางการเงิน (financial proxy) มาช่วย “แปลง” 
ผลลัพธ์ทางสังคมที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร โอกาสที่นักเรียนจะเรียนต่อในระดับสูง
ขึ้น ปุาชายเลนฟื้นฟูที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ ออกมาเป็น “มูลค่า” ที่มีหน่วยเป็นบาท เพ่ือจะน าไปหารด้วยเงิน
ลงทุนและค านวณ SROI ออกมาได้ 

 

 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) =
มูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ −  มูลค่าผลลัพธ์ที่กิจการไมไ่ดก้่อ

ต้นทุน
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ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI)  

 หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุนค านวณต่อหน่วยว่าเกิดผลตอบแทนเท่าไหร่ ช่วยในการประเมินว่า
การลงทุนนั้นๆ มี “ความคุ้มค่า” หรือไม ่

สูตรค านวณ ROI (%) = 
ผลตอบแทนจากการลงทุน   ต้นทุนในการลงทุน

ต้นทุนในการลงทุน
       

 ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรลงทุนไป 1,000,000 บาท มีรายได้เพ่ิมขึ้น 2,000,000 บาท หลังจากที่
ผ่านไป 1 ปี ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ของเกษตรกรจึงเท่ากับ  

 [(2,000,000 – 1,000,000)/1,000,000] x 100 = 100% 
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สรุป 
 การประมาณผลกระทบทางสังคม มีเครื่องมือในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ช่วยให้คนท างานด้านสังคมทราบมูลค่าผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ในรูปของตัวเงิน SROI หาได้จากมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหารด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินลงทุน แปลงผลออกเป็น
ลงทุนไป 1 บาท สร้างผลตอบแทนทางสังคมกีบ่าท  

 การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เริ่มจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change: ToC) 
เป็นเครื่องมือไม่ใช่ทฤษฎีช่วยนิยาม (Define) เปูาหมายและพันธกิจทางสังคมขององค์กรที่ชัดเจน สร้างคุณค่า
ทางสังคมให้กับใคร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ท ากิจกรรมหรือกิจการเพ่ือสังคมสามารถอธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่าง “กิจกรรม” สู่ “เปูาหมายระยะยาว” โดยมักจะถาม “ถ้า...แล้วจะเกิด...” ความส าคัญของโครงการ
สื่อสารให้เข้าใจโดยใช้ระยะเวลาสั้น ถัดมาวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้ประโยชน์ (User) ต้องได้รับ
ผลกระทบ (บวก และลบ) ทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นผลกระทบที่ชัดเจน “เกิดการเปลี่ยนแปลง” รายได้ 
คุณภาพชีวิต (คน) หาก “ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง” ห้ามน ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อมาสร้างห่วงโซ่
ผลกระทบ (Impact Value Chain) จะมี Inputs (ปัจจัยน าเข้า) สิ่งที่ต้องใช้ในโครงการเพ่ือสร้างผลลัพธ์ เช่น 
ทรัพยากรต่างๆ, Activities (กิจกรรม) กิจกรรมหลักที่ท าในโครงการเพ่ือให้เกิดผลที่คาดหวัง, Output 
(ผลผลิต) ผลผลิตจากการท ากิจกรรมที่สามารถวัดออกมาได้, User (ผู้ใช้ประโยชน์) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ได้รับ
ประโยชน์, Outcomes (ผลลัพธ์) ผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม และ Impact (ผลกระทบ) การเปลี่ยนแปลง
สังคม ก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ก าหนดผลประโยชน์จากโครงการสร้างกรณีฐาน (Base Case Scenario) 
หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแม้ไม่มีโครงการของเรา ผลจากปัจจัยอ่ืนๆ (Attribution) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานหน่วยงาน/โครงการอ่ืนที่ร่วมส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ส่วนเกิน (Deadweight) เป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีแม้ไม่มีองค์กรไหนท า ผลลัพธ์ทดแทน (Displacement) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดเชิงบวกกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบเชิงลบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกกลุ่มหนึ่ง  สุดท้ายค่าแทนการเงิน 
(Financial Proxy) การแปลงเป็นมูลค่าทางการเงิน (Monetize) การ “แปลงผลลัพธ์ทางสังคม” ที่ไม่มีราคา
ตลาด ให้ออกมาเป็น “บาท” ท า “คุณค่า” ให้ออกมาเป็น “มูลค่า” เพราะ “ผลลัพธ์ทางสังคม” มันมี 
“คุณค่า” แต่ไม่มี “มูลค่าตลาด” ซื้อขายไม่ได้ ค่าแทนทางการเงินคือ วัดได้จากราคาตลาด เช่น รายได้ที่
เพ่ิมข้ึน และวัดไม่ได้จากราคาตลาด เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความรู้สึก 

 การประเมินผลกระทบทางสังคมนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอนาคตหรือทบทวนอดีต
แล้ว การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมยังช่วยให้กลับไปทบทวน “กระบวนการ” และ 
“กลยุทธ์” ของกิจการเพ่ือสังคม บางครั้งผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจนละเลยการ
ออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทั้งที่พันธกิจ กระบวนการ และวิธีการย่อมมีอยู่
ในทุกองค์กร ไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม การวิเคราะห์ SROI จะท าให้พันธกิจ กลยุทธ์ และกระบวนการ
ในองค์กรเด่นชัดกว่าเดิม ผ่านการพิจารณาผลลัพธ์ส าคัญแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น การประเมินและวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมมีประโยชน์คล้ายกับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัททั่วไปตรงที่คุณสามารถใช้
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มันเป็นเครื่องมือทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือน ามาปรับปรุงกลยุทธ์ 
กระบวนการ หรือแม้แต่โมเดลธุรกิจของกิจการต่อไปในอนาคต 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนช่วยในการด าเนินงานของกิจการด้วยการ ช่วยอภิปรายกลยุทธ์และช่วยให้
มองเห็นมูลค่าของผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากกิจกรรม ช่วยบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือจัดการกับ
ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวัง ทั้งทางบวกและทางลบ แสดงความส าคัญของการจับมือร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ที่พยายาม
สร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นเดียวกัน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรศาสนา 
และองค์กรการกุศล ระบุจุดร่วมพ้ืนฐานระหว่างสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุและสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการบรรลุ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากที่สุด และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน ลูกค้า 
องค์กรพันธมิตร ท าให้พวกเขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบการท างานของกิจการเพ่ือสังคมอย่างมี
ความหมายและตรงต่อความต้องการมากข้ึน 
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