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CSR มคีวามเหมอืนหรอืความแตกต่างกบั CSV 

อย่างไรบ้าง 

หลังจำกที่ผู้อ่ำนได้คุ้นเคย และเข้ำใจกับค�ำว่ำ กำรแสดง

ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 

มำกว่ำทศวรรษแล้ว แต่ทว่ำเมื่อเร็วๆ นี้ เริ่มมีองค์ควำมรู้ใหม่พัฒนำ

ขึ้นมำ นั่นคือ กำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม (Creating Shared Value - CSV) 

คงมผีูอ่้ำนหลำยท่ำนเกดิค�ำถำมเหลำ่นีเ้กดิขึน้ในใจบำ้งแลว้วำ่ CSR 

ซ่ึงเป็นองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นมำ และพัฒนำมำก่อนว่ำมีควำมเหมือน

หรือควำมแตกต่ำงกับ CSV อย่ำงไรบ้ำง 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำนักวิชำกำรส่วนใหญ่สรุปว่ำ CSR เน้น

เรือ่งกำรเสรมิสรำ้งภำพลักษณอ์งคก์ร (Brand Image) โดยบำงองค์กร

ธรุกิจใช ้CSR จดัท�ำโครงกำรเปน็รปูแบบหนึง่ของกำรประชำสมัพนัธ ์

หรือบำงองค์กรน�ำ CSR เป็นหลักในกระบวนกำรผลิตหรือบริหำร-

จัดกำรบนพื้นฐำนของแนวคิด Triple Bottom Line (กำรสร้ำงควำม

สมดุลกับมุมมองทั้งสำมด้ำน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

ด้วยกำรสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสังคม 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 3) 

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

จากฉบับที่แล้วต่อ

และสิง่แวดลอ้ม เชน่ กำรผลติสนิค้ำโดยค�ำนงึถงึกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

เป็นต้น แต่ทว่ำ CSV จะเจำะลงในมิติที่ลึกกว่ำ เพรำะเน้นหนักที่กำร

เสริมสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงศักยภำพมนุษย์

อย่ำงยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนด�ำเนินกำร เป็นกำรแบ่งปัน

หรือเอื้อประโยชน์กันระหว่ำงองค์กรกับสังคม โดยแนวคิดนี้ ผู้บริหำร

องค์กรธรุกิจ และคนในสงัคมจะมองภำพองค์กรธรุกิจต่ำงไปจำกเดมิ 

คือ ธุรกิจจะเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของสังคม 

ผู้เขียนจึงได้สรุปข้อแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV ซึ่ง 

Porter และ Kramer กล่ำวว่ำ CSV ควรน�ามาใช้ทดแทน CSR เพื่อ

เปน็แนวทางของบรษิทัตอ่การลงทนุในชมุชน และสงัคม ซึง่ CSR นัน้

สว่นมากเนน้ทีก่ารสรา้งชือ่เสยีงใหแ้กก่จิการ และมคีวามเชือ่มโยงตอ่

ธุรกิจค่อนข้างต�่า ท�าให้มีความเป็นไปได้ยากในการด�าเนินกิจกรรม 

CSR ในระยะยาว ในทางกลับกัน CSV เป็นการผสานรวมกันเพื่อให้

เกิดความสามารถในการแข่งขัน และการท�าก�าไรให้แก่องค์กรธุรกิจ 

โดยสำมำรถสรุปควำมแตกต่ำงได้ ดังต่อไปนี้ 

Corporate Social Responsibility Creating Shared Value

คุณค่ำคือกำรท�ำควำมดี คุณค่ำคือกำรสร้ำงประโยชน์ทำงสังคมและทำงเศรษฐกิจ โดยพิจำรณำกับต้นทุน

กำรเอื้อเฟอเผื่อแผ่ กำรร่วมกันสร้ำงมูลค่ำระหว่ำงบริษัทกับชุมชุน

กำรตอบสนองต่อแรงกดดันภำยนอก กำรร่วมกันกับชุมชนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ไม่เกี่ยวกับกำรสร้ำงก�ำไรสูงสุด ร่วมกันเพื่อสร้ำงก�ำไรสูงสุด

ประเด็นนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรถูกก�ำหนดโดย

ภำยนอก

ประเด็นนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรถูกก�ำหนดโดยภำยใน

มีข้อจ�ำกัดในเรื่องงบประมำณจำกงบประมำณ

ทำงด้ำน CRS ที่ก�ำหนดโดยบริษัท

เป็นส่วนหนึ่งของงบประมำณที่ใช้ในกำรด�ำเนินกลยุทธ์ขององค์กรปกติ

มีแนวคิดบนพื้นฐำนของ Triple Bottom Line คือกำร

สร้ำงสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มีแนวคิดบนพื้นฐำนของกำรน�ำระบบทุนนิยม (Capitalism) มำประยุกต์ใช้ใน

กระบวนกำรแก้ปัญหำสังคม ซึ่งสำมำรถสร้ำงคุณค่ำหรือก�ำไรให้แก่ภำคธุรกิจและ

สร้ำงคุณค่ำแก่สังคมในขณะเดียวกันด้วย เป็นคุณค่ำที่สำมำรถวัดได้ (Scalable) 

และมีควำมยั่งยืน (Sustainable)

แผนภาพที่ 9  ข้อแตกต่างระหว่าง CSR (Corporate Social Responsibility) กับ CSV (Creating Shared Value)
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แผนภาพที่ 11  การออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ Shared Value (Shared 

Value Initiative Design)

ที่มา :  Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 

2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

โดยแต่ละบรษิทัสำมำรถเลือกแบบกำรลงทนุในแต่ะสว่น โดย

จะเน้นทำงด้ำนกำรให้บริจำค หรือรูปแบบของควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร ทั้ง 6 ประเภท (Initiative) ได้แก่ กำรส่งเสริมกำร

รับรู้ประเด็นปัญหำทำงสังคม กำรตลำดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทำง

สังคม กำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำสังคม กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 

กำรอำสำชว่ยเหลอืชุมชน และกำรประกอบธรุกจิอย่ำงรับผดิชอบตอ่

สังคมตำมหนังสือ “Corporate Social Responsibility” (Kotler และ 

Lee, 2005) ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทำงด้ำนธุรกิจ และสังคม

ค่อนข้ำงต่�ำ ในขณะที่องค์กรใดที่เลือกกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม โดยกำร

ให้ควำมส�ำคัญทำงธุรกิจก่อน (Shared Value Initiatives, Business 

First) กจ็ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทำงดำ้นธรุกจิ และสงัคมคอ่นขำ้งสงู 

ยิง่เนน้ใหค้วำมส�ำคญัทำงดำ้นรปูแบบกำรสรำ้งคณุคำ่รว่ม ก็จะย่ิงก่อ

ให้เกิดผลทั้งทำงด้ำนธุรกิจ และสังคมสูงมำกขึ้น ดังแผนภำพที่ 12

แผนภาพที่ 12  Shared Value Portfolio Framework

ที่มา :  Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 

2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

        

 

จากแนวคิด CSV-Creating Shared Value 

สู่การปฎิบัติได้จริง

การสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ขององค์กร

คุณค่ำร่วม เกิดขึ้นจำกจุดร่วมกันระหว่ำง โอกำส และควำม

ท้ำทำยทำงธุรกิจ ควำมต้องกำรทำงสังคม และสินทรัพย์ และควำม

เช่ียวชำญขององค์กร นั่นคือ นโยบำย และข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมกำร

สร้ำงควำมได้เปรียบของบริษัท ร่วมกับกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำง

ด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในชุมชนที่บริษัทด�ำเนินกำร

อยู่ ซึ่ง CSV-Creating Shared Value ไม่ใช่กำรแบ่งปันคุณค่ำที่ได้

สรำ้งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ตวัอย่ำงเชน่ กำรบรจิำค คณุคำ่ส่วนบคุคล กำร

ตอบแทนคืน และกำรประนีประนอม ดังแผนภำพที่ 10

แผนภาพที่ 10  CSV-Creating Shared Value: การสร้างค่านิยมร่วมระหว่าง

องค์กรธุรกิจกับชุมชน

ที่มา :  Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 

2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

กำรออกแบบ และวำงแผนกลยุทธ์ Shared Value เริ่มด้วย

กำรค้นหำส่วนท่ีทับกันระหว่ำงวงกลม 3 วง ทั้งโอกำสและควำม

ท้ำทำยทำงธุรกิจ ควำมต้องกำรทำงสังคม และสินทรัพย์ และควำม

เชีย่วชำญขององคก์ร ทีก่�ำหนดชดุโอกำสของคณุคำ่รว่ม โดยรปูแบบ

ของคุณค่ำร่วมต้องถูกออกแบบเพื่อสร้ำงผลตอบแทนทำงธุรกิจ กำร

ก�ำหนดถึงควำมต้องกำรท่ีเจำะจงของสังคม รวมท้ังกำรยกระดับ

สนิทรพัยอ์งคก์รใหม้ปีระสิทธิภำพ และประสิทธิผล ดงัแผนภำพที ่11

ต่อฉบับหน้าอ่าน


