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SROI คืออะไร?

Social Return
on Investment

การวิเคราะห ์หรือประเมิน
ผลตอบแทนทางส ังคม (Social
Return on Investment) จาก
การลงทุนเป็นการนํ าผลล ัพธ ์ทาง
ส ังคม (Social Impact) ใน
แง่ มุมต่างๆ ซึงเป็ นผลกระทบจาก
การดําเนิ นกิจกรรมหรือโครงการที
ได้จากการลงทุน มาคํานวณหา
มู ลค่าทีเป็ นตัวเงินแล้วเปรียบเทียบ
ก ับมู ลค่าทางการเงินของเงินทุนที
ลงทุนในการดําเนิ นกิจกรรมหรือ
โครงการ

What Is
Social Impact?

ผลลัพธ ์ทางสังคม คือ
คุณค่าทางสังคมทีเกิด
จากการดําเนิ นงานของ
กิจการ ซึงควรสอดคล้อง
ก ับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายและ
พันธกิจของกิจการ
…ลองระบุความเปลียนแปลงอันเกิ ด

ผลล ัพธ ์ทางส ังคม

จากกิ จกรรมต่างๆ ทีกิ จการทําเพือ
เปลียนแปลงสังคม
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จารึก สิงหปรีชา

จารึก สิงหปรีชา

จารึก สิงหปรีชา

การประเมินมู ลค่าทางส ังคม

??
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SROI ทําอย่างไร?
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SROI = IMPACT/INPUT

การประเมินผลกระทบของโครงการฯ โดยSROI

1.ทร ัพยากร/ปัจจ ัย นํ าเข้า (INPUT)
Stakeholder

Inputs

Process

Output

2.ผลสัมฤทธิ/การเปลียนแปลง (IMPACT)

Outcome
Stakeholder

ประเมินจากมุมมองของผูม้ ีส่วนได ้ส่วนเสียจากโครงการ
พิจารณาผลผลัพธ ์ของโครงการฯ ทีทําให ้เกิดการเปลียนแปลงกับ
ผูม้ ีส่วนได ้ส่วนเสีย

Inputs

Our Boundary

Process

Output

Outcome

Surrounding

จารึก สิงหปรีชา

จารึก สิงหปรีชา
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ขันตอนในการประเมิน SROI
1. กําหนดขอบเขตการประเมิน SROI กําหนดผู ม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียสําคัญ
2. สร ้างห่วงโซ่เชือมโยงผลลัพธ ์ (Mapping Outcome)
3. กําหนดตัวชีวัดและประเมินมู ลค่าผลลัพธ ์
4. ปร ับมู ลค่าผลลัพธ ์ทีเหมาะสม (Adjust Impact)
5. คํานวณมู ลค่าผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI Ratio)
6. บู รณาการสู ่การสือสาร รายงานผล และการนํ าไปประยุกต ์ใช ้

จารึก สิงหปรีชา

จารึก สิงหปรีชา

จารึก สิงหปรีชา

กรณี ต ัวอย่าง : กิจการอินทรีย ์ไทยเลือกใช ้ค่าแทนทางการเงินสําหร ับ
ตัวชีวัดทางสังคมแต่ละตัวดังต่อไปนี

ตัวชีวัด

ค่ าแทนทางการเงิน

สมาชิกเกษตรกรที่ ฐานะเศรษฐกิจ
เขารวม
ของสมาชิกดีขนึ้

รายไดทเี่ พิม่ ขึน้ ของสมาชิก
ตนทุนที่ลดลงของสมาชิก

ไมตองหา เพราะเปนมูลคาทาง
การเงินแลว

ชุมชน

สุขภาพของคนใน
ชุมชนดีขนึ้

จํานวนผูป ว ยจากสารเคมีเกษตรลดลง
ปริมาณสารเคมีในเลือดลดลง

คา รักษาพยาบาลทีล่ ดลง

ชุมชน

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน

สมาชิกใชเวลาในการประชุมเครือขาย
แลกเปลีย่ นความรู มากขึน้ หรือทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนดว ยความ
สมัครใจมากขึน้

คา เสียโอกาส (เวลาทีม่ าทํา
กิจกรรมกลุม สามารถสราง
รายไดไดดว ย)

รัฐ

ประหยัดคาใชจา ย จํานวนคนที่ออกจากการใชบริการ
มูลคางบประมาณทีร่ ัฐใชกบั
ดา นสวัสดิการผูม ี สวัสดิการผูม รี ายไดนอ ยเพราะรายไดเกิน สวัสดิการผูม รี ายไดนอ ย
รายไดนอ ย
เกณฑ

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ผลลัพธ์

จารึก สิงหปรีชา

สกุณี อาชวานันทกุล ภัทราพร แย้มละออ
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กรณี ตวั อย่าง
ผูมีสวนได
เสีย

SROI Calulation

Total Value
Total Input

เกษตรกรที
เป็ นสมาชิก

= SROI

จํานวน
ผูมีสวน
ไดเ สีย

ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

400

ฐานะทาง
เศรษฐกิจที ดี
ขึน

รายได้ ทีเพิมขึน
ต้ นทุ นที ลดลง

400

มูลคาป 1

มูลคาป 2

มูลคาป 3

มูลคาป 4

มูลคาป 5

มูลคา
ผลลัพธ
รวม)

มูลคาปจจุบนั
(present
value)

4,320,000.00

4,104,000.00

3,898,800.00

3,703,860.00

3,518,667.00

19,545,327.00

19,545,327.00

200,000.00

190,000.00

171,475.00

171,475.00

162,901.25

904,876.25

904,876.25

รั ฐ

1

ลดภาระใน
การดู แลผู้มี
รายได้ น้อย

จํานวนสมาชิกที มี
ฐานะยากจนลดลง
(ออกจากทะเบี ยน
ผู้มีรายได้ น้อย)

97,800.00

92,910.00

83,851.28

83,851.00

79,658.71

442,484.49

442,484.49

ชุมชน

1

ชุมชนมี
สุขภาพดี ขนึ

จํานวนครั งที คนใน
ชุมชนเข้ ารั บการ
รั กษาพยาบาลจาก
สารเคมีเกษตร
ลดลง

12,000.00

11,400.00

10,830.00

10,288.50

9,774.08

54,292.58

54,292.58

ชุมชน

1

ชุมชนมี
ความ
สามัคคี มาก
ขึน

จํานวนชัวโมงที แต่
ละครั วเรื อนมา
เป็ นอาสาสมัครใน
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ต่าง ๆ

90,000.00

85,500.00

81,225.00

77,163.75

73,305.56

407,194.31

407,194.31

มูลคาผลประโยชนทไี่ ดรบั

฿21,354,174.62

สกุณี อาชวานันทกุล ภัทราพร แย้มละออ

หลักการประเมินผลลัพธ ์
ทางสังคม SROI

การคํานวณ SROI ของกิจการอินทรียไทย โดย ใช r = 3.14%
กิจการใชเงินลงทุนไปในปแรกที่ 10,000,000 บาท
อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เท ากั บ
มูลคา ปจจุบันทั้งหมด หารดวยมูลคาการลงทุนที่ใชไป
อัตราสวน SROI = มูลคาปจจุบันรวม
มูลคาการลงทุนรวม
มูลคาปจจุบันรวม = 21,354,174.62
SROI

หมายความวา เงินทุก 1 บาทที่ลงทุนในกิจ การเพื่อ
สังคมอินทรียไ ทย จะสรางประโยชนทางสังคมมูลคา
2.14 บาท

หลักการข้อที 1 คํานึ งถึงผู้มีส่วนได้เสีย
และดึง ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากทีสุด
หลักการข้อที 2 เข้าใจสิ งทีมีการ
เปลียนแปลง
หลักการข้อที 3 ใช้ “ค่าแทนทางการเงิน”
ตีค่าผลสําคัญ (เฉพาะการคํานวณ SROI)

= มูลคาปจจุบันรวม/มูลคาการลงทุนรวม

= 21,354,174.62/10,000,000
= 2.14 : 1

สกุณี อาชวานันทกุล ภัทราพร แย้มละออ

Resources
ขันตอนการวิเคราะห ์ผลตอบแทนทางสังคม
เร ียนออนไลน์ฟ ร ี
https://thailand-sroi.online/
โชติกา ภาษีผล. การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
Social Return on Investment
(SROI)
http://lib.edu.chula.ac.th/FILER
OOM/CU_FORMJOURNAL/DRAWER001/GEN
ERAL/DATA0017/00017179.PDF

คู่มอื การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social
Impact Assessment : SIA) และ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI:
Social Return on Investment)
https://www.sethailand.org/res
ource/sia-sroi-guideline-bytseo/

หลักการข้อที 4 รวมเฉพาะสิ งทีเป็ น
และเชือมโยงกับ
กิ จกรรมหลัก
หลักการข้อที 5 หลีกเลียงการกล่าว
อ้างเกิ นจริ ง
หลักการข้อที 6 เน้ นความโปร่งใสทุก
ขันตอน
หลักการข้อที 7 พร้อมรับการ
ตรวจสอบ

“สาระสําคัญ”

สกุณี อาชวานันทกุล ภัทราพร แย้มละออ

Thanks!

การวิเคราะห ์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) :
Social Return on Investment
(SROI):
กรณี ศก
ึ ษาการดําเนิ นงานของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร_างเสร ิมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/c
ontact/getfile_books.php?e_id=
397
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