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บทคัดยอ 
 การสรางคุณคารวม (Creating Shared Value) หรือ CSV คือ แนวคิดในการสรางสรรคหาจุดที่เกิดผลประโยชนรวมกัน
ระหวางธุรกิจและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในสังคม อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกรและสังคมอยางแทจริงและย่ังยืน
บทความฉบบันีน้าํเสนอววิฒันาการ วเิคราะหความแตกตาง และแสดงใหเหน็ถงึพฒันาการของแนวคิดการสรางคณุคารวม ผาน
การรวบรวมสาระจากบทความของ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer นับตั้งแตป ค.ศ. 2002 ที่วาดวยการสรางความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันจากการใหและการบริจาคขององคกร มาถึงป ค.ศ. 2006 ที่กลาวถึงความเชื่อมโยงระหวางการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมกับการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน จนกระท่ังตกผลึกเปนแนวคิดการสรางคุณคารวมในป ค.ศ. 2011 
ทีมุ่งเนนการสรางผลประโยชนสงูสดุขององคกร ควบคูไปกบัการสรางประโยชนใหกบัผูมสีวนไดสวนเสีย อนัจะนําไปสูความมัน่คง
ในการดําเนินธุรกิจ และชวยเหลือสังคมไดอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ: การสรางคุณคารวม การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม การบริจาค
 
Abstract 
 Creating shared value (or CSV) aims specifi cally to achieve the common interest goals, directing at 
the success and sustainability of organization and whole society.  Thus, this article displays the evolvement 
of creating shared value; analysis of the differences and describes how the creating shared value developed 
from the collected articles written by Professor Dr.Michael E. Porter and Dr.Mark R. Kramer in 2002, and their 
articles in 2006 on the competitive advantage, which involved the corporate donations and the relations 
between corporate social responsibility and competitive advantage. Later in 2011, those concepts had been 
crystallized into creating shared value that focused on the organization  is best interest and stakeholders’ 
benefi t, leading to business stability as well as providing social assistance continuously. 
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บทนํา
 Kramer ผูบริหารระดับสูง และผูกอต้ังองคกร 
Foundation Strategy Group หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา FSG 
รวมกับ Porter ศาสตราจารยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกอยาง Harvard Business School ดํารงตําแหนงเปนที่
ปรึกษาอาวุโส และบอรดบริหารของ FSG ซึ่งเปนองคกรที่ให
คําปรึกษากับนักธุรกิจที่มีแนวความคิดในการประสบความ
สําเร็จทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของการมีสวนในการพัฒนาสังคม
ไปพรอมๆ กัน ดวยบริการใหคําปรึกษา การวิจัย  การประเมินผล 
และการวางแผนกลยุทธ ที่มีปณิธานในการมุงเปล่ียนแปลง
สังคมสูอนาคตที่ดีขึ้นในดานตางๆ ไมวาจะเปน สิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย การศึกษา และสังคม ซึ่งในปจจุบัน FSG มีที่
ต้ังสํานักงาน 4 แหงในสหรัฐอเมริกา และอีก 1 แหงใน กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือมุงม่ันขยายแนวคิดสรางคุณคารวม 
ใหเกิดขึ้นอยางแทจริงในโลกธุรกิจ
 การสรางคุณคารวม (Creating Shared Value) หรือ
เรียกกันสั้นๆ วา CSV ตามนิยามของ Porter และ Kramer 
(2011) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการองคกร โดย
หยิบยกประเด็นปญหาทางสังคม หรือเศรษฐกิจมาแกไข 
ดวยการใชความสามารถตามความถนัดขององคกรใหเกิด
ประโยชนในการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจควบคูกันไป ไมมี
การใหเปลา และเปนมากกวาการสรางภาพลักษณดวยการ
แสดงความรับผิดชอบสูสังคม ดังนั้น CSV จึงเปนการมุงตอบ
โจทยปญหาทางสังคมเฉพาะดาน ที่ความสําเร็จคือ การแสวง
ผลตอบแทนทางธรุกจิไดอยางเต็มศกัยภาพ ดวยความสามารถ
หลักขององคกร โดยเนนความสําเร็จเชิงเศรษฐกิจขององคกร
เปนหลัก เพราะ 1) เม่ือธุรกิจสามารถสรางผลกําไรอยางตอเน่ือง 
เกดิความมัน่คงทางการเงนิ ยอมสามารถตอบแทนกลบัสูสงัคม
ไดอยางตอเนือ่งเชนเดียวกนั และ 2) ประเด็นปญหาทางสงัคม
ไมไดถกูมองเปนภาระทีต่องแสดงความรบัผดิชอบ แตกลบัเปน
พืน้ทีท่ีท่บัซอนระหวางธุรกิจกับสงัคม ซึง่ลวนแตมผีลตอความ
อยูรอดอยางยั่งยืนของกันและกัน
 ในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา มีการนําเสนอแนวคิดการ
สรางคุณคารวมในแวดวงนักวิชาการและวงการธุรกิจ 
วาสามารถนําไปวางเปนกลยุทธทางการดําเนินงานอันจะทําให
ธุรกิจประสบความสําเร็จไปพรอมๆ กับการสรางสรรคสังคม
ใหดีขึ้น โดย Porter และ Kramer แนะนําวาเปนเครื่องมือใน
การสรางความไดเปรียบในการจัดการเชิงธุรกิจ แตกวาจะได
รับการยอมรับและกลาวถึงอยางกวางขวางในปจจุบัน 
การสรางคณุคารวมมวีวิฒันาการมายาวนานกวาทศวรรษ ทัง้นี ้
บทความสําคัญชิ้นแรก The Competitive Advantage of 

Corporate Philanthropy (Porter & Kramer, 2002) คือ
บทความนํารองท่ีปลุกความตื่นรู ใหธุรกิจในการทําความดี 
ลดความสูญเปลา ไรการสูญเสีย ผานการพิจารณา เรื่อง
ประเดน็ และวธิกีารของการบรจิาคสูสงัคมแบบมกีลยทุธ เพือ่
สรางประโยชนใหแกทัง้ภาคธรุกจิในฐานะผูใหและสงัคมและ
ผูเก่ียวของในฐานะผูรับ ถัดมาในป ค.ศ. 2006 มีการตีพิมพ
บทความเรือ่ง The Link Between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility (Porter &  Kramer, 
2006) ในชวงปที่กระแสการแสดงความรับผิดชอบสูสังคม
กลายเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการธุรกิจ เปนมาตรฐานที่
ถกูกําหนดข้ึนดวยกฎหมาย และยงัเปนขอเรยีกรองจากสังคม 
บทความน้ีจึงไดนําเสนอแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบสู
สังคม (CSR) เพื่อการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
จนมาถึงป ค.ศ. 2011 มกีารตพีมิพเผยแพรบทความเรือ่ง The 
Big Idea: Creating Shared Value  (Porter & Kramer, 
2011) โดยนําเสนอแนวคิดใหมในการสรางความสําเร็จใหกบั
องคกร ดวยการใชความถนัดขององคกรมาสรางผลตอบแทน
สงูสดุดวยการใหบรกิาร หรอืจดัจาํหนายผลติภัณฑทีส่ามารถ
ชวยแกไขประเดน็ปญหาทัง้ทางเศรษฐกจิ และสงัคมโดยกลาว
ถงึววิฒันาการของแนวคดิของการสรางคณุคารวม (Creating 
Shared Value: CSV) ดวยการนําเสนอแกนสาระจาก
บทความทั้ง 3 ชิ้นของ Porter และ Kramer อันแสดงใหเห็น
วา แนวคิดของการสรางคุณคารวมมีพฒันาการรากฐานความ
คิดมายาวนานกวาทศวรรษ

จุดเริ่มตนของการสรางคุณคารวม 
 Porter และ Kramer (2002) ไดเสนอบทความเร่ือง 
The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy 
ที่กลาวถึงการปลุกจิตสํานึกการทําความดี การให และการ
บริจาคสูสาธารณะอยางมีกลยทุธเพือ่การสรางความไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน ในชวงเวลาที่ธุรกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลก 
ทัง้องคกรขนาดเลก็และขนาดใหญเริม่ทําความรูจกัและมุงให
ความสนใจในการจัดโครงการสาธารณะประโยชนตางๆ เพื่อ
ตอบแทนสูสังคมตามกระแสนิยมในขณะนั้น แตในชวงเวลา
เดยีวกันนัน้ในฝงประเทศสหรัฐอเมริกา กลบัเร่ิมประสบปญหา
จํานวนธุรกิจท่ีบริจาคและการกุศลเพื่อสังคมลดลง เพราะไม
อาจปฏิเสธความเปนจริงในการทําธุรกิจไดวา ไมมีการลงทุนใด
โดยไมหวังผลตอบแทน ยิ่งลงทุนไปกับการบริจาคมากเทาใด 
ธุรกิจยอมคาดหวังผลตอบแทนกลับมามากเทานั้น ยิ่งไป
กวาน้ัน เมื่อการบริจาคและการชวยเหลือถูกตีความวาไมได
เกิดจากเจตนาอันบริสุทธ์ิ เพราะถูกนําเสนอวาการใหและ
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การบริจาค (Philanthropy) เปนเพียงเครื่องมือทางการตลาด เพ่ือการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณใหกับองคกร ดังน้ัน 
เมื่อไมไดรับผลตอบแทนท่ีจับตองไดทั้งเชิงธุรกิจ และจับตองไมไดอยางการช่ืนชม ยกยอง ตามความคาดหวัง ความตกตํา
เชิงตัวเลขทั้งจํานวนธุรกิจ และในการบริจาคจึงเกิดข้ึน Porter และ Kramer จึงรวมกันเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อกลาวถึง การให
และบริจาคอยางมีกลยุทธ เปรียบไดวาคือ “การลงทุนให” ในส่ิงท่ีเสริมศักยภาพ จนสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหกับองคกร 

 Where to Focus: ประเด็นการบริจาคสูสังคม
 ในบทความฉบับนี้ Porter และ Kramer (2002) ไดแนะนําใหแสดงจิตสาธารณะ หรือลงทุนดวยการใหอยางไมสูญเปลา 
โดยอธิบายดวย Diamond Model ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปนตัวแบบท่ีใชในการวิเคราะหศักยภาพการแขงขัน
ของธุรกิจ หากแตเมื่อมาผนวกเขากับแนวทางการบริจาคที่ตอบแทนสูสังคมดวยการใหในรูปแบบตางๆ โดยที่การบริจาคนั้นจะ
ตองสามารถเสริมสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหกับองคกรได ก็นับเปนการชี้ทางสวางใหกับหนวยงานท่ีนําประเด็นการ
บริจาคไปประยุกตใช 

ภาพที่ 1 Diamond Model ระบบเพชรตัวแบบในการวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของธุรกิจ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ม.ป.ป.)

 การใช Diamond Model เปนตัวแบบในการวเิคราะหศกัยภาพการแขงขัน ผานการวเิคราะห พจิารณา และการประเมนิ 
ศักยภาพทางการแขงขัน ภายใตสภาวะแวดลอมสําคัญ 4 ประการที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก สภาวะแวดลอมภายใต
เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต เงื่อนไขดานอุปสงคและความตองการของตลาด เง่ือนไขดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุน 
และเง่ือนไขดานกลยุทธและการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งเม่ือพิจารณาการบริจาคใหแกสังคมที่อยูบนพ้ืนฐานของการเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของธุรกิจ ตามแบบฉบับของ Porter และ Kramer จึงสามารถนําเสนอแตกเปนประเด็นเพื่อการสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันของธุรกิจผานวิธีการบริจาค ไดเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
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 1) เนนทีป่จจยัดานการผลิต (Factor Conditions) 
หมายถงึ การบรจิาคทีก่อใหเกดิผลติผล และสงเสรมิผลติภาพ 
ทางการผลติ และดาํเนนิงาน ตัง้แตตนนาํถงึปลายนาํ ไมวาจะ
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการเพ่ิมทักษะและความรู
ในมนุษยทั้งภายในและภายนอกองคกร แตตองเปนกลุมท่ี
เอ้ือประโยชนในการเขามาเปนสวนหน่ึงของปจจัยการผลิตใน
อนาคต การพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) 
อยางแหลงแรธาตุ ปาไม และพลังงาน การพัฒนาทรัพยากร
ความรู (Knowledge Resources) เชน ลงทุนพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรม เพื่อประโยชนใน
การตอยอดพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงระบบโครงสราง
พืน้ฐานทางการดําเนินธรุกจิ (Infrastructure) เชน การขนสง 
สาธารณสุข และระบบอินเทอรเน็ต เปนตน 
 2) เนนที่จุดกระตุนความตองการ (Demand 
Conditions) หมายถึง การบริจาคเพื่อประโยชนในการ
กระตุนใหเกดิความตองการสนิคาและบรกิาร โดยเปนกลุมคน
ที่สอดคลองกับผลิตภัณฑของธุรกิจ ทั้งขนาดของความ
ตองการ ความสามารถการขยายตัวและการเติบโตไปในตลาด
วงกวาง เชน ในยุคที่ Apple ยังไมเปนที่รูจักมากนัก บริษัทได
บริจาคคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูจักและแนะนําสินคาใหกับกลุมวัยรุนที่เปน
กลุมเปาหมายทางธุรกิจ นําไปสูการบริโภคสินคาแบรนด 
Apple นอกโรงเรียนของกลุมครูและนกัเรียน
 3) เนนท่ีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและสนับสนุน 
(Related and Supporting Industries) หมายถึง การสราง
สมัพนัธภาพทีด่กีบัอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของและสนบัสนนุดวย
การใหความชวยเหลือ และเสริมสรางความเขมแข็ง เพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจยอนกลับในทางออม ตัวอยางเชน American 
Express ผูใหบรกิารบตัรเครดติไดจดัการฝกอบรม การฝกงาน
ชวงฤดูรอน และมอบทุนการศึกษาดานการทองเที่ยวใหกับ
นักเรียนมากกวาแสนคน ในสิบประเทศทั่วโลก เพื่อเอื้อ
ประโยชนแกอุตสาหกรรมการบริการครบวงจร ทั้งโรงแรม 
ภัตตาคาร และสายการบินตางๆ อันเปนกลุมอุตสาหกรรม 
(Cluster) ที่เปนแหลงเชื่อมโยง American Express กับกลุม
ผูถือบัตร
 4) เนนท่ีจุดกระตุนการแขงขัน (Context for 
Strategy and Rivalry) หมายถงึ การสนับสนนุเพือ่เปดชอง
ใหเกิดการแขงขัน หรือเพื่อลดการผูกขาดทางการตลาดไวกับ
องคกรใดเพียงองคกรหน่ึง เมื่อตลาดอยูในสภาพแวดลอมท่ี
เอื้อตอการแขงขันมากขึ้นจะสงผลใหเกิดประโยชนทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท้ังระบบตามไปดวย ตัวอยางเชน 

การสนบัสนนุใหธรุกจิในประเทศกาํลงัพฒันาตางๆ รวมลงทนุ
กับองคกรจากประเทศที่พัฒนาแลว ในการผลิตสินคาที่มี
มาตรฐานสูงข้ึน จนสามารถนําเขามารวมแขงขันในตลาด
ในประเทศของผูทีใ่หการสนับสนุน นาํไปสูการแขงขนัสมบูรณ
ในตลาดในที่สุด
 จะเห็นไดวาทุกประเด็นท่ี Porter และ Kramer นําเสนอ
ใหธุรกิจพิจารณาบริจาคเพ่ือการกุศลน้ัน ลวนแลวแตสงผล
ทางบวก และเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ไมตางจาก
การลงทุนทางธุรกิจประเภทหน่ึง

 How to contribute: วิธีการบริจาค
 นอกจากน้ัน Porter และ Kramer (2002) ยังใหคําแนะนํา 
4 ขอในบทความนี้คือ การบริจาคเพื่อใหเกิดผลตอบรับ 
(Impact) สูงสุด โดยเรียงลําดับของการสรางมูลคาจากการ
ลงทุนจากนอยไปมาก ดังนี้
 1) เลือกผูรับบริจาคที่คูควร (Select the Best 
Grantees) หมายถึง การบริจาคใหกับบุคคล คณะบุคคล 
มลูนธิ ิหรอืกลุมองคกรอยางคัดสรรแลววาสามารถจัดสรรเงิน
บริจาคไวใชประโยชนไดอยางคุมคา 
 2) เชื้อเชิญใหผูอื่นมีสวนรวม (Signaling Other 
Funders) หมายถึง การเพิ่มมูลคาของการบริจาคดวยการ
เผยแพรขอมูลสูสาธารณะไมไดหวังผลเพียงเพ่ือการสรางช่ือเสียง 
แตเปนการเชื้อเชิญขยายวงเชื่อมโยงไปยังธุรกิจ ลูกคา และ
แมแตผูสรรหาวัตถุดิบ ใหเขามามีสวนรวมขยายวงเงินในการ
บริจาค 
 3) รวมพัฒนา มากกวาแคเปนผูให (Improving 
the Performance of Grant Recipients) หมายถึง การ
มีสวนรวมพัฒนา ซึ่งเปนการลงทุนอีกระดับหนึ่ง ตัวอยางเชน 
DreamWorks ธุรกิจภาพยนตรเขาไปมีสวนชวยเหลือในการ
ออกแบบหลกัสตูรใหกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่ผลติบณัฑติทีม่ี
คุณภาพและตรงสายงานเขาสูตลาดวงการบันเทิง หรือการที่ 
American Online (AOL) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ที่มีสาขา
ในหลายประเทศทั่วโลก ไดรวมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของในสถานศึกษา ดวยการ
สนับสนุนเคร่ืองมือ และโปรแกรมการสอนในรายวิชาที่
เก่ียวของ ซึง่ทาํให DreamWorks และ AOL ไดรบัการยอมรบั
มากกวาผูบริจาคท่ัวไป แตเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนา
องคกรที่เขาไปชวยเหลือ
 4) ใหความรู อยูเหนือการใหทั้งปวง (Advancing 
Knowledge and Practice) หมายถึง การใชความ
เช่ียวชาญ ความสามารถทางการคิดคนวิจัย และสรางองค
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ความรูในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนา ชวยเหลือ และแกปญหา
ที่สังคมนั้นๆ กําลังประสบ ดวยทางเลือกใหมที่ไดผลกวาวิธี
การแบบเดิม ตวัอยางเชน Pfi zer องคกรผูผลติยาและเวชภัณฑ
ชั้นนําระดับโลก ไดรวมกับองคการอนามัยโลก และมูลนิธิ 
Edna McConnell Clark นํารองโครงการพัฒนารูปแบบ วิธี
การรักษา ยา และความรูในการรักษาโรคริดสีดวงตาใหกับ
ประชาชนในประเทศกําลงัพัฒนาทีม่ขีอจาํกดัในการเขาถงึยา
และการรักษาท่ีมีคุณภาพอยางประเทศโมร็อกโก และแทนซาเนีย 
และปจจุบัน Pfi zer ยังไดรับความรวมมือจาก มูลนิธิ Bill & 
Melinda Gates และรัฐบาลอังกฤษ โดยมีจุดมุงหมายในการ
เขาถึงประชากรกวา 30 ลานคนท่ัวโลก เพ่ือรบัความชวยเหลือ
และพัฒนา กลาวไดวารูปแบบการใชและใหความรูเชนนี้ไม
เพยีงแตการชวยแกปญหาสังคม แตยงันาํไปสูโอกาสทางธุรกจิ
ในการขยายตลาดของ Pfi zer เขาไปในประเทศกําลังพัฒนา
เหลานั้น 
 ดังนั้น การบริจาคในแบบของ Porter และ Kramer 
ทีน่าํเสนอในบทความฉบับป ค.ศ. 2002 นี ้หมายถึง การลงทุน
อยางมีกลยุทธ (Strategic Philanthropy) ดวยการพิจารณา
ประเด็น และวิธีการการบริจาคตามท่ีไดนําเสนอไปขางตน 
เพื่อหวังผลสูงที่สุด เปรียบเสมือนการปลุกการตระหนักรูให
กบัธรุกจิทีม่จีติสาธารณะ ใหมุงมัน่ทาํธรุกจิอยางมกีลยทุธ และ
สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ควบคูไปกับการทําความ
ดีเพื่อสรางประโยชนใหกับสังคม 

CSR บันไดข้ันถัดมาของการสรางคุณคารวม 
 Porter และ Kramer (2006) ไดเสนอบทความทีก่ลาว
ถึงความเช่ือมโยงระหวางการแสดงความรับผิดชอบสูสังคม 
เขากับการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่ชื่อ The Link 
Between Competitive Advantage and Corporate 
Social Responsibility ในชวงป ค.ศ. 2006 เมื่อกระแสเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ไดกลายเปน
กระแสสังคม ถือเปนขอเรียกรองใหองคกรทุกแหงตองดําเนินการ 
ทั้งที่อยูในรูปของขอกําหนดท่ีเปนรูปธรรมผานกฎหมาย
ขอบังคับ และท่ีอยูในรูปของการยอมรับช่ืนชม หรือต้ังขอเรียกรอง
จากสังคมหากองคกรใดละเลยท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ
สูสังคม Porter และ Kramer (2006) ไดนําเสนอบทความ
เรื่องแนวคิด CSR ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
เชื่อมโยงกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม หรือการทํา 
CSR แบบมีกลยุทธ 

 CSR ในมุมของ Porter และ Kramer คอื การช้ีใหเห็น
โอกาสการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกรที่มี
แนวปฏิบัติในการทํา CSR อยางมีกลยุทธ กลาวคือ กิจกรรม
นั้นจะตองใชศักยภาพท่ีองคกรมี และสังคมยอมรับในความ
สามารถน้ันมาใชเพือ่แสดงออกซ่ึงความรับผดิชอบท่ีตอบแทน
สูสังคม ผานแนวคิด Looking Inside-Out โดยใชกิจกรรมใน
หวงโซคณุคา (Value Chain) ดงัแสดงในภาพที ่2 ขององคกร
ใหเกิดประโยชน เสมือนประหน่ึงวาสามารถใชกิจกรรมหลัก
และกจิกรรมสนับสนนุในองคกร เพือ่มาแสดงความรับผิดชอบ
สูสังคม โดย Porter ไดนําเสนอแนวคิดวา การวิเคราะห
หวงโซแหงคณุคานีส้ามารถสรางศกัยภาพทางการแขงขนัของ
ธุรกิจจากกิจกรรมตางๆ ในองคกร ทั้งกิจกรรมหลักของธุรกิจ 
อันประกอบดวย ระบบโลจิสติกสขาเขา การดําเนินงาน 
โลจสิตกิสขาออก การตลาดและการขาย และการบริการ รวม
ถึงกิจกรรมสนับสนุนขององคกร ตั้งแตโครงสรางพื้นฐานของ
องคกร การบรหิารทรพัยากรมนษุย การพฒันาเทคโนโลย ีและ
การจัดซื้อของธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนในการวิเคราะหหา
จดุออนและจุดแข็งขององคกร อนันาํไปสูการบูรณาการความ
สามารถในระบบกิจกรรมตางๆ ขององคกร เขากับการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม เชน ในกิจกรรมหลักขององคกรก็
สามารถแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดโดยการลดมลพิษ
ทัง้จากกระบวนการผลติ และการขนสง รวมถงึการไมใชเครือ่ง
มอืทางการตลาดท่ีหลอกลวงและสรางผลเสียตอผูบรโิภค หรอื
แมแตในกิจกรรมสนับสนุนนัน้กม็กีารดําเนินงานท่ีคาํนงึถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสวัสดิภาพในการทํางานของ
พนักงาน เปนตน 
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ภาพที ่2  Value Chain ระบบหวงโซคณุคาแสดงกจิกรรมหลกัและกจิกรรมสนบัสนนุเพือ่การบรหิารจดัการธรุกจิในแตละองคกร
ที่มา: กิตตินันท นอยมณี (2556)

 แนวคิด Looking Outside-In เนนการใชหาผลกระทบ
และปญหาของสังคมภายนอกในการแสดงความรับผิดชอบ
และสรางโอกาสทางธรุกจิ เชน การสนบัสนนุการดาํเนนิธุรกจิ
อยางโปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได หรือการคํานึงถึงความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในการสรรหาวัตถุดิบ เปนตน 
จะเห็นไดวาแนวคิดทั้งสอง เปนการแสดงความรับผิดชอบ 
ควบคูไปกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
อยางมีกลยุทธ 

 ความแตกตางของ CSR เชิงรับ และ CSR เชิงรุก 
  ในปจจุบัน การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรับ 
(Responsive CSR) ไมเพยีงพอในการเสริมสรางศกัยภาพเพ่ือ
สรางรายไดใหกับองคกร ในขณะที่การแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมเชิงรุก (Strategic CSR) โดยกอใหเกิดผลกระทบตอ
สังคม ก็ไมเปนผลดีตอการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น การสราง
ขอไดเปรียบเชิงธุรกิจเพ่ือการแขงขัน โดยการแสดงความ
รับผิดชอบสูสังคม จึงมีความเชื่อมโยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
 1) CSR เชิงรับ (Responsive CSR) หมายถึงการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงรับผิดชอบ แกไข ปรับปรุง และปองกัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือเพื่อลดผลกระทบที่จะนําไปสูปญหา 
เชน การท่ีธุรกิจติดต้ังเคร่ืองบําบัดนําเสียกอนปลอยสูแมนํา-
ลําคลอง หรือการกรองควันพิษ และกล่ินไมพึงประสงคจาก

กระบวนการผลิต เปนการแสดงความรับผิดชอบตามเกณฑ
มาตรฐานที่ถูกกําหนดโดยสังคม ทั้งในรูปของกฎหมาย และ
กฎระเบียบขอบังคบั เปนการทําดีผานกิจกรรมเพ่ือสังคม หรอื
เปนการแสดงความรบัผดิชอบทัง้กบัสงัคมภายนอกและสงัคม
ภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล การทํา CSR เชิงรับจึงเปน
บรรทดัฐานในการบรหิารจดัการธรุกิจในประเทศทีพ่ฒันาแลว 
และในประเทศท่ีกําลังพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ทีบ่ญัญตัขิึน้ เพือ่ใหไดรบัการยอมรบัและสรางภาพลกัษณทีด่ี
ขององคกร เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ไมทํา CSR เลย 
ดังตัวอยางของบริษัท Mattel ผูผลิตของเลนเด็กหลากหลาย
ชนิด รวมถึงตุกตา Barbie ในสหรัฐอเมริกา ประกาศหยุดซื้อ
กลองกระดาษบรรจุภัณฑตามการรณรงคของเหลาสมาชิก 
Greenpeace ที่แจงวา ที่มาของบรรจุภัณฑสําหรับของเลน
เหลานั้น มาจากการทําลายปาฝนเขตรอนในประเทศ
อินโดนีเซีย ที่เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด รวม
ถึงเสือสุมาตราที่ใกลสูญพันธุ ดังนั้น เมื่อปลายป ค.ศ. 2011 
บริษัท Mattel จึงตัดสินใจประกาศงดใชบริการธุรกิจบรรจุภัณฑ
จากบริษัทท่ีใชเยื่อกระดาษท่ีทําลายปาไม แตประกาศ
สนับสนุนใหแกบริษัทบรรจุภัณฑจากกระดาษท่ีนํากลับมาใช
ใหมแทน 
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 2) CSR เชงิรกุ (Strategic CSR) หมายถงึ การแสดง
ความรับผิดชอบอยางสรางสรรค และเชื่อมโยงความสามารถ
หลักขององคกรเขากับการชวยเหลือ และแกไขปญหาสังคม 
เพื่อนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนทั้งธุรกิจและสังคมในเวลา
เดยีวกัน ตวัอยางเชน ระบบ Hybrid ในรถโตโยตา สรางความ
ภาคภูมิใจแกองคกรท่ีมีสวนรวมรักษโลกลดมลภาวะใหกับ
ผูบรโิภค ยงัตองยอมรบัวาในทางธรุกจิ บรษิทั โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จาํกดั ประสบความสาํเรจ็กบัการสรางรายไดทาง
ธุรกิจจากนวัตกรรมใหมนี้ หรือตัวอยาง นําดื่มนําทิพย ของ
บริษทั โคคา-โคลา ประเทศไทย ทีไ่ดพฒันาระบบการผลติเพือ่
การประหยัดพลังงาน เปนมติรกับสิง่แวดลอม ผานบรรจุภณัฑ 
Eco-Crush ทีส่อดคลองกบัแนวคดิ “นาํทพิย คดิมาเพือ่โลก” 
โดยใชนวัตกรรมบรรจุขวด PET ที่ลดการใชพลาสติกกวา
รอยละ 30 ทาํใหขวดมคีวามบางเบาพเิศษ ลดการใชทรพัยากร
และชวยลดนําหนักในการขนสง ทั้งนี้ การเปลี่ยนขวดบรรจุ-
ภัณฑครั้งน้ีไดสรางประโยชนทางธุรกิจใหบริษัท โคคา-โคลา 
ประเทศไทย ในการลดตนทุนควบคูไปกับการแสดงความ
รับผิดชอบสูสังคม และผูบริโภคก็รูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปน
สวนหนึ่งของการรวมอนุรกัษธรรมชาติ 
 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา การทํา CSR แบบกลยุทธตาม
แนวคิดของ Porter และ Kramer อยูบนพ้ืนฐานท่ีทกุฝายเปน
ผูได (Win-Win Position)  ไมวาจะเปนการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ  ทีน่าํไปสูสรางรายไดหรอืลดตนทนุ จงึนบัเปนการสราง
ประโยชนทางธุรกิจในขณะท่ีไดชวยเหลือสังคมอยางเต็มท่ี
ดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบสูสังคมเชิงรุก (Strategic 
CSR) จึงพัฒนานําไปสูการสรางคุณคารวมกันระหวางสังคม
และธุรกิจ (Creating Shared Value: CSV) 

ยุคของการสรางคุณคารวม 
 Porter และ Kramer (2011) ไดเขียนบทความเสนอ
แนวคิดการสรางคุณคารวม คือ “The Competitive 
Advantage of Corporate Philanthropy” เมือ่ป ค.ศ. 2002 
ที่วาดวยการบริจาค และการแบงปนสูสังคมของธุรกิจ
เชิงกลยุทธ (Strategic Philanthropy) ตอมาในป ค.ศ. 2006 
บทความ “The Link Between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility” กลาวถงึประโยชน
ของการทํา CSR เชิงกลยุทธซ่ึงไมเพียงแตจะแสดงความรับผิดชอบ
ตอสงัคม แตเปนการนําความเขมแขง็ของธุรกจิในการสรางคุณ
ประโยชนใหกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อผลตอบแทนท้ังท่ีจับตองได
เชงิธุรกจิและผลตอบแทนท่ีจบัตองไมได อนันาํไปสูโอกาสของ
องคกรในการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันแนวคิดเหลานั้น

พัฒนาเปน การสรางคุณคารวม (Creating Shared Value: 
CSV) หรือแนวทางที่ธุรกิจสามารถพัฒนา และสรางสรรค
คุณคาไดอยางคุมคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

 ความหมายของการสรางคุณคารวม 
 แนวคิดการสรางคุณคารวมเปนการนําความสําเร็จมา
สูธุรกิจ โดยการแกไขประเด็นปญหาทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
และเปนจุดเริม่ตนในการใชความสามารถความเช่ียวชาญของ
องคกร เพือ่สรางผลตอบแทนทางธรุกิจควบคูกนั แนวคดิ CSV 
เปนการมุงตอบโจทยปญหาทางสังคมเฉพาะดานที่แสวงผล
ตอบแทนทางธุรกิจไดอยางเต็มศักยภาพ 
 ในการนี้ CSV เปนตัวเชื่อมโยงระหวางความสําเร็จเชิง
เศรษฐกิจใหกับธุรกิจ และสังคมท่ีมีประเด็นปญหาโดยสราง
โอกาสใหธุรกิจใชประโยชนจากศักยภาพขององคกร แนวคิด
แบบ CSV ของ Porter และ Kramer ในป ค.ศ. 2011 นี้
จึงเนนกิจกรรมท่ีตอบแทนสูสังคมแลว องคกรก็จะตองได
ผลตอบกลับมาในเรื่องของรายได และในขณะเดียวกัน
เมื่อสังคมเห็นศักยภาพขององคกรผานกิจกรรม CSR ในที่สุด
ก็จะกลับมาสนับสนุนสินคาหรือบริการของหนวยงานน้ันๆ
ซึ่งมีผลทําใหเกิดการพ่ึงพากัน บนพื้นฐานการยอมรับใน 
“ความรับผิดชอบตอสังคม” จากกระบวนการทํางาน (CSR in 
process) ท่ีองคกรมี 

 จุดเริ่มตนของการสรางคุณคารวม 
  การท่ีองคกรทุกประเภทสามารถนําแนวคิด CSV 
ไปปรบัใชใหประสบความสาํเรจ็ บคุลากรในองคกรตองมหีลกั
คดิอนัเสมอืนเสาเขม็ของสิง่ปลกูสรางท่ีแข็งแรงทีเ่ปนฐานหลกั
ที่ตอยอด 3 หัวขอ (Porter & Kramer, 2011)  ดังนี้
 1) หลักคิดท่ีกอใหเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจ ไมวา
จะเปนการลดตนทุน หรือการเพิ่มรายได มีแรงจูงใจจากผล
ตอบแทนเปนแรงผลักดัน และการขับเคลื่อนตนเอง 
 2) หลกัคดิทีเ่ปดโอกาสใหใชศกัยภาพขององคกร ทัง้
สินทรัพย ความเช่ียวชาญ และใชสมรรถนะขององคกรให
คุมคาสูงสุด
 3) หลักคิดท่ีตอบสนองความจําเปนของสังคม
เฉพาะดาน โดยเนนเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อการทุมเท
สรรพกําลังกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดผล-
ตอบแทนอยางชัดเจน
 วิธีการท่ีจะชวยสงเสริมหลักคิดเริ่มตนของการสราง 
CSV ใหเกิดขึ้นในองคกร อาจเริ่มจากการสรางแผนธุรกิจ
ประกอบการตัดสินใจ โดยระบุถึงวิธีการจัดการ และรูปแบบ
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การจดัสรรทรัพยากรขององคกรทีจ่ะถกูดงึมาสรางคุณคารวม
กับสังคม คํานวณถึงจํานวนเงินที่ตองใชในการลงทุน นําไป
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนทางธุรกิจและผลลัพธทางสังคม
ทีจ่ะไดรบั โดยอาจมีการสรางพันธมติรทางธุรกจิดวยการระดม
ทุนรวมกัน เพ่ือเสริมศักยภาพจากการบูรณาการความเช่ียวชาญ 
และทุนจากธุรกิจอื่นอันจะสรางประโยชนตอสังคมไดมากขึ้น  
 วิธีการสรางคุณคารวม
  CSV เปนแนวคดิทีท่ัง้องคกรและสงัคมจะพฒันาใหเกิด
คุณคาทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคมไปพรอมๆ กัน 
เมื่อปญหาของสังคมที่จะไดรับการแกไข ก็จะสรางความ
แตกตางใหกับผลิตภัณฑเปนหนทางใหมในการขยายตลาด
ควบคูไปกบัประสทิธภิาพของการไดรบัผลตอบแทนทางธรุกจิ 
ไมวาจะเปนในการลดตนทุนหรือสรางรายได โดยมีตัวอยาง
ของการนําแนวคิด CSV ไปสรางใหเกิดประโยชน 3 รูปแบบ 
(Porter &  Kramer, 2011) ดังนี้
 1) คิดใหม ไดตลาดใหม ผลิตภัณฑใหม (Reconceiving 
Products and Markets) การที่บริษัทผูผลิตอาหารหันมา
สนใจการพฒันาคณุภาพของอาหาร และคณุคาทางโภชนาการ
เพียงพอและเปนประโยชนครบถวนตอรางกายผูบริโภค เกิด
เปนผลิตภัณฑอาหารที่ดีตอสุขภาพเพื่อใหบริการแกผูบริโภค 
นับเปนตัวอยางของการสรางคุณคารวมท่ีธุรกิจสามารถสราง
ความแตกตางในการเขาถึงตลาดใหมที่มีจํานวนมากขึ้น
ของกลุมผูบริโภคที่สนใจกับการบริโภคอยางถูกสุขลักษณะ 
เปนแนวคิดที่สวนทางกับธุรกิจและกลุมผูบริโภคทั่วไปท่ีมอง
แคความสะดวกและชวีติทีเ่รงรบี ซึง่เปนชวีติกึง่สาํเรจ็รปูทีด่อย
คุณภาพ ทั้งน้ี ธุรกิจจะสามารถสรางความแตกตางของ
ผลติภณัฑขึน้ในใจผูบรโิภค และนาํไปสูผลตอบแทนจากตลาด
ทีม่กีาํลงัซือ้ผลติภณัฑอาหารทีด่ตีอสขุภาพเพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ จงึ
เห็นไดวาเกิดการสรางคุณคารวมระหวางธุรกิจและคุณภาพ
ชีวิตดานการบริโภคที่ดีขึ้น
 ในการน้ี มีประเด็นปญหาทางสังคมอ่ืนๆ ที่สามารถ
สรางความแตกตางของผลิตภณัฑ เพือ่หาโอกาสทางการตลาด
ใหมไดเชนกัน เชน การลดการใชพลังงาน การรักษาส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาทกัษะ สิง่แวดลอมทางการทํางาน และคณุภาพชีวติ
ของพนักงาน เปนตน
 2) หวงโซคุณคาท่ีตองสรางคุณคาไดอยางแทจริง 
(Redefi ning Productivity in the Value Chain) พ้ืนท่ีทับ
ซอนระหวางการดําเนินธุรกิจในหวงโซคุณคา และการกอให
เกิดประเด็นปญหาสังคม ไมวาจะเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
สุขภาพ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานในทุก
กระบวนการในหวงโซ ลวนแลวแตสามารถนาํมาหยบิยกสราง
ใหเกิดคุณคารวมไดทั้งสิ้น ตัวอยางเชน 

• การสรางคุณคารวมจากระบบ Logistics ของ 
Wal-Mart  ดวยการลดการใชบรรจภุณัฑทีไ่มจาํเปน และการ
ปรับปรุงนําหนักขนถายและสายการกระจายสินคาของหาง
สรรพสินคา Wal-Mart ทําใหลดปญหามลภาวะและชวย
ประหยัดตนทุนการดําเนินงานไดกวา 200 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ

• การสรางคุณคารวมจากการใชทรัพยากรของ 
Coca-Cola โดยการลดปริมาณการใชนําจากรอยละ 9 เมื่อป 
ค.ศ. 2004 มาเปนรอยละ 20 ในป ค.ศ. 2012 ดวยใช
กระบวนการบําบัดนาํ ทาํใหสามารถลดปริมาณการใชนาํกวา
พนัลานลติรในแตละป ผลจากการสรางคณุคารวมไมเพยีงแต
ชวยลดปรมิาณการใชนาํจํานวนมหาศาล แตยงัชวยให Coca-
Cola สามารถลดตนทุนการใชนาํไปไดถึง 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ

•  การสร างคุณค าร วมจากการจัดซื้ อของ 
Nespresso และ Dolce Gusto อีกสายผลิตภัณฑของบริษัท 
Nestle ที่จําหนายเคร่ืองชงกาแฟ (Espresso Machine)
คูกับกาแฟแคปซูลท่ีบรรจุเมล็ดกาแฟค่ัวบดจากไรกาแฟ
คุณภาพทั่วโลก เปนการสรางคุณคารวมดวยระบบการจัดซื้อ
ที่ชวยเหลือเกษตรกรชาวไรกาแฟท่ัวโลก กับการสรางสาย
ผลิตภัณฑใหมใหกับบริษัท Nestle ที่แตเดิมมีเพียง Nescafe 
กาแฟกึ่งสําเร็จรูป และที่สามารถสรางยอดขายเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องกวารอยละ 30 นับแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา

• การสรางคุณคารวมจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงานของบริษัท Johnson & Johnson โดยการชักชวน
พนักงานเขาโปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการเลิก
สูบบุหรี่ ทําใหพนักงานกวา 2 ใน 3 ของพนักงานที่สูบบุหร่ี
สามารถเลิกบุหรี่ไดเปนผลสําเร็จ ดังนั้น ไมเพียงพนักงานมี
สขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ยงัสงผลตอคุณภาพการทาํงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดการสญูเสยีเวลาการทาํงานไปกบัการพกั
สูบบุรี่ และยังทําใหบริษัท Johnson & Johnson สามารถ
ประหยดัคาใชจายดานการรกัษาสขุภาพใหกบัพนกังานไดกวา 
250 ลานดอลลารสหรัฐฯ
 กลาวโดยสรุป การปรับปรุงกระบวนการในหวงโซ
คุณคา (Value Chain) สามารถสรางคุณคาใหเกิดประโยชน
รวมกันทั้งกับธุรกิจ และสังคม นับเปนความคุมคาที่คูควร
แกการลงทุน 
 3) ชุมชนดี ธุรกิจดี สังคมดี (Enabling Local Cluster 
Development) ความสําเร็จของการสรางคุณคารวม
ระหวางธุรกิจ ชุมชนใกลเคียง และกลุมองคกรตางๆ ไมวาจะ
เปน กลุมผูใหบริการลูกคา กลุมผูดูแลระบบการขนสง กลุม
ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ หรือแมแตกลุมหนวยงานดานวิชาการ 
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หนวยงานภาครฐัและสมาคมการคาตางๆ ลวนมสีวนสาํคญัใน
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ และชุมชนใกลเคียง 
ดังนั้น การสรางคุณคารวมกันกับกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของยอม
สรางโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ทําใหเกิดการสรางงาน 
และบริการอื่นๆ ใหกับชุมชน ตัวอยางเชน บริษัท Yara ผูผลิต
และจัดจําหนายปุยและเคมีภณัฑเพ่ือการเพาะปลูกระดับโลก 
หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกวา “ปุยเรือใบไวก้ิง”  ไดรับความรวมมือ
จากรัฐบาลประเทศนอรเวย และหนวยงานดานการวาง
ผังเมืองและการจราจรในประเทศโมซัมบิก ทวีปแอฟริกา ใน
การพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ และถนนหนทาง สราง
ความสะดวกในการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนแถบ
ทุรกันดาร และดวยการสรางคุณคารวมกัน ระหวาง ธุรกิจ 
ชุมชน และหนวยงานภาครัฐทั้งของนอรเวยและโมซัมบิก
คร้ังน้ัน ทําใหปจจุบันสามารถสรางเกษตรกรกวา 200,000 คน 
และอาชีพใหมใหกบัคนในชุมชนกวา 350,000 คน ประชาชน
ในประเทศโมซัมบกิมงีานทาํ มรีายได มวีถิชีวีติความเปนอยูที่
ดขีึน้ และเม่ือเกษตรกรมีจาํนวนมากข้ึนในประเทศท่ียงัพึง่พา
เกษตรกรรมเปนรายไดหลักของประเทศ บริษัท Yara ยอมได
รับประโยชนในการขยายฐานตลาดปุยและเคมีภัณฑไปใน
ประเทศนั้นไดเปนธุรกิจแรก 
 กลาวโดยสรุปวิธีการสรางคุณคารวมท้ัง 3 รูปแบบไมวา
จะเปนหาชองวางทางการตลาดท่ีถกูมองขาม การสรางคณุคา
รวมใหผูบริโภคไดผลิตภัณฑที่ดี หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดาํเนินงานในหวงโซคณุคาใหสามารถลดตนทนุ หรอืสราง
รายได หรือการชวยเหลือชุมชนใหเขาถึงอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกวา ลวนอาศัยความรวมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาเพื่อสรางคุณคารวมกัน เพื่อนําไปสูการ
สรางสรรคสิ่งที่ดีกวากับทุกภาคสวนอยางแทจริง

 ความแตกตางระหวาง CSR กับ CSV
 อยางไรกต็าม การสรางคณุคารวม (CSV) ไมใชแนวคิด
ที่สามารถทดแทนความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ได เพราะ
การมุงแกปญหาสังคม หรือการสงเสริมศักยภาพขององคกร
บางจุดเพ่ือการสรางคุณคารวมใหเกิดรายได จะไมกอใหเกิด
ประโยชนหากการแสดงความรับผดิชอบพ้ืนฐานของธุรกิจตอ
สังคมยังไมมีคุณภาพ 
 กรณีลาสุดที ่Kwon Oh-hyun CEO ของ บรษิทัระดับ
โลกอยางบรษิทั Samsung ประกาศขอโทษอยางเปนทางการ
ตอการลมปวยและเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของ
พนักงาน อันเปนผลกระทบจากสารเคมีภายในโรงงาน โดย
พบวาตลอด 20 กวาปทีผ่านมา พนกังานกวา 200 คนลมปวย

จากการทาํงาน โดยกวาครึง่เปนพนกังานในแผนกผลิต Semi-
Conductor Chip และที่คาดวามีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวประมาณ 10 ราย ขาวดังกลาวแสดงถึงความ
บกพรองในการแสดงความรับผิดชอบในระดับมาตรฐานใน
การปกปองพนักงานใหปลอดภัยจากการรับรังสีและสารเคมี
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (Kyle, 2014)  
 ขาวเชิงลบขางตนขัดแยงกับการท่ีบริษัท Samsung 
พยายามนําเสนอภาพในการสรางคุณคารวมกับสังคมในแง
อื่นๆ อยางตอเนื่องไมวาจะเปนดานการใหบริการลูกคาท่ีลด
ความยุงยากและข้ันตอนท่ีเสียเวลาของผูรับบริการ การ
รณรงคใหพนักงานประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรอยาง
รูคา ซึง่ชวยลดคาใชจายในการดาํเนนิงานและสรางประโยชน
ใหกับหลายฝายที่เก่ียวของ 
 จากตัวอยางของบริษัท Samsung จึงแสดงใหเห็นวา 
CSV ไมไดแทนท่ี CSR และการสรางคุณคาเชิงเศรษฐกิจรวมกัน
ของธุรกิจกับสังคม ไมสามารถทดแทนสํานึกรับผิดชอบ
พืน้ฐานตางๆ ได ดงันัน้จงึสามารถสรปุใหเหน็ถงึความแตกตาง
ระหวาง CSR และ CSV ไดดังนี้
 CSR คอื การแสดงความรบัผดิชอบ เพือ่ลดปญหาทีจ่ะ
เกิดทั้งกับทุกภาคสวนภายในองคกร และผูที่ เกี่ยวของ
ภายนอก เปนการทําดีโดยไมหวังผลเปนกําไรสูงสุด และตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินงานดาน CSR และหากเปนการ
ทํา CSR เชิงกลยุทธแลว ธุรกิจไมใชเพียงแตเปนผูให แตตอง
เปนผูใหอยางไดประโยชนตอบแทนกลับมาสูองคกร อันเปน
จุดกําเนิดของการสรางคณุคารวมในลําดับถัดมา
 CSV คอื การสรางคุณคารวม ในการหาจุดท่ีเปนความ
สัมพันธระหวางธุรกิจกับสังคม ในการสรางจุดไดเปรียบ และ
แตกตางเชิงการแขงขัน มุงเนนความสําคัญในการสรางกําไร
สูงสุดอันสามารถเกิดไดทั้งจากการสรางรายไดที่เพิ่มขึ้น หรือ
การลดตนทุนจากการสรางคุณคารวม ที่สําคัญ CSV ไมตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินงานเฉพาะสวน แตเปนงบประมาณ
ทัง้หมดของการดําเนินงานธุรกจิเพ่ือการทํางานภายใตแนวคิด
การสรางคุณคารวม

บทสรุป
 Kramer และ Porter พยายามใหความรูและชีแ้นวทาง
ความสําเร็จในการประกอบธุรกจิบนพ้ืนฐานของการมีสวนใน
การพัฒนาสังคมไปพรอมกัน ในบทความที่วาดวยการสราง
ความไดเปรียบเชิงแขงขันจากการบริจาคและการใหอยางมี
กลยุทธตั้งแตป ค.ศ. 2002 มาถึงความเชื่อมโยงระหวางการ
แสดงความรับผิดชอบสูสังคมกับการสรางความไดเปรียบ
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เชงิแขงขนัในป  ค.ศ. 2006 จนมาถึงการสรางคุณคารวมในป ค.ศ. 2011 โดยเนน “การทําด ีทีไ่มสญูเปลา” ของผูให และ “ความ
มีประโยชนสุข” ของทั้งผูใหและผูรับ ทั้งนี้ แนวคิดลาสุดของ CSV คือการสรางผลประโยชนสูงสุดขององคกร ควบคูไปกับการ
ตอบแทนและสรางประโยชนใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจ และชวยเหลือสังคมไดอยาง
ตอเนื่อง เพราะรายได กําไร และการเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันของธุรกิจและทุกภาคสวนที่เก่ียวของในสังคม จะนําไปสูความ
เจริญอันถึงพรอมอยางย่ังยืนและแทจริง
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