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บทความ CSV ตอนนี้ จะ
พาท่านผู้อ่านไปทำาความรู้จักกับ
แนวคิดที่พัฒนามาจากการทำา
ธุรกิจปกติในแบบ “ธุรกิจเพื่อ
ธุรกิจ” (B2B) มาสู่การทำ ธุรกิจ
ในแบบ “ธุรกิจสำาหรับธุรกิจเพื่อ
สังคม”

B2B หรือ Business-to-Business 
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวิสาหกิจต่อ
วิสาหกิจ เป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้า
และบรกิาร ซึง่โดยทัว่ไป จะใชเ้กณฑพ์จิารณา
ที่คำานึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเชื่อมั่นและศักยภาพ
ของผู้ส่งมอบ เป็นต้น จัดเป็นธุรกรรมแบบ 
Conventional ที่เห็นได้เป็นปกติในธุรกิจ

B4B หรือ Business-for-Business 
เป็นแนวคดิของการใช้ธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ในหว่ง
โซ่ธุรกิจปกติ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อเป้าประสงค์บางอย่าง 
เพิม่เติมจากข้อพจิารณาทางธรุกจิในแบบปกต ิ
จัดเป็นธุรกรรมที่วิสาหกิจหนึ่ง (รายที่ให้การ

จาก B2B
สู่ B4B
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สนบัสนนุ) ดำาเนนิการสำาหรบัอกีวสิาหกจิหนึง่ 
(รายที่ได้รับการสนับสนุน) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือช่วยลดผลกระทบทางสังคมและส่ิง
แวดล้อม เป็นต้น

วิสาหกิจกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก

แนวคิด B4B ครอบคลุมตั้งแต่ ผู้ประกอบการ
ระยะเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ธุรกิจเพื่อสังคม 
(Social Business) โอทอปหรอืวสิาหกิจชมุชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวม
ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ทั่วไปด้วย

สว่นรปูแบบของธรุกรรมตามแนวคดิ 
B4B จำาแนกได้เป็น 3 จำาพวกหลัก ได้แก่ 
ธรุกรรมแบบเนน้สรา้งโอกาส (Inclusive) แบบ
เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลง (Impact) และแบบ
เน้นสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value)

ธุรกรรมแบบเน้นสร้างโอกาส 
(Inclusive) เป้าประสงค์ คือ ต้องการเปิด
โอกาสใหว้สิาหกจิเขา้ถงึตลาดในสว่นทีไ่มเ่คย
เข้าถึงได้มาก่อน อันเนื่องมาจากการไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ไม่มีสภาพเป็น
นิติบุคคล ขนาดของกิจการเล็กเกินไป ขาด
หลักประกันสัญญา ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ฯลฯ วิสาหกิจเป้าหมายที่จะได้รับ
การสนบัสนนุผา่นธรุกรรมในแบบ Inclusive นี ้
อาทิ ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจ
เพื่อสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ 
โอทอป วิสาหกิจชุมชน

ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Inclusive 
ไดแ้ก ่ธรุกจิขนาดใหญท่ีป่ระกอบการเครอืขา่ย
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ร้านอาหาร รับซื้อผัก ผลไม้ โดยตรงจากกลุ่ม
เกษตรกรหรอืวสิาหกจิชุมชนทีท่ำาแปลงเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำาให้สามารถลดค่าใช้
จา่ยของคนกลาง และไดร้าคาทีเ่ปน็ธรรม หรอื
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าบุคคลหรือรายย่อย
จำานวนมาก จัดซื้อของขวัญหรือของชำาร่วย
เพื่อมอบในช่วงเทศกาลสำาคัญๆ จากกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ โอทอป เพื่อ
กระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นและช่วยส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือธุรกิจทั่วไปที่ต้องจัด
อาหารของว่างเลีย้งรบัรองลกูคา้ในสำานกังาน
เป็นการท่ัวไปอยู่แล้ว จัดซื้ออาหารของว่าง
จากกลุม่แมบ่า้นหรอืรา้นคา้รายยอ่ยในชมุชน
ทีส่ำานกังานตัง้อยู ่เพือ่เปน็การกระจายรายได้
สู่ชุมชนหรือท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ
ปกติท่ีสร้างงานสร้างรายได้ นอกเหนือจาก
การทำากิจกรรมเพ่ือสังคมในแบบบริจาคให้
เปล่าแก่ชุมชน เป็นต้น

ธุ ร ก ร รมแบบ เน้ นส ร้ า ง ก า ร
เปล่ียนแปลง (Impact) เป้าประสงค์ คือ 
ต้องการใช้อำานาจหรือมูลค่าการจัดซื้อ ที่เป็น
ทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตหรือแปรรูป 
(Direct Materials) และวสัดทุีเ่ปน็สว่นประกอบ
หรือเ พ่ือใช้สอยในสำานักงาน ( Indirect 
Materials) เพื่อมุ่งลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางวิสาหกิจท่ี
ได้รับคำาสั่งซื้อให้ร่วมดำาเนินการ วิสาหกิจเป้า
หมายที่จะได้รับการสนับสนุนผ่านธุรกรรมใน
แบบ Impact นี้ กลุ่มแรกจะเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมท่ีตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจในการดำาเนินงาน
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง แต่ก็
สามารถเป็นได้ทั้งวิสาหกิจทั่วไปที่พร้อมจะ
ตอบสนองวตัถปุระสงคท์างสงัคมเพือ่แลกกบั
คำาสั่งซื้อนั้นๆ ได้ด้วย

ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Impact 
ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้แรงงานเป็น
หลกั วา่จ้างใหว้สิาหกจิเพือ่สงัคมท่ีทำางานชว่ย
เหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ทุพพลภาพ สร้าง
อาชีพหรือตำาแหน่งงานที่มีคุณค่าในสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่เหมาะสมให้แก่คนกลุ่ม
ดังกล่าว หรือธุรกิจที่ต้องการลดหรือขจัดการ
ทจุรติในสงัคม สร้างแนวรว่มการตา้นทจุรติใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยการผลักดันให้คู่ค้าดำาเนิน

นโยบายและแนวปฏบิตัทิีจ่ะไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับการทุจริต ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่าย
สินบน ผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่
มีการใช้กระดาษในสำานักงานจำานวนมาก จัด
ซื้อกระดาษที่ผลิตมาจากป่าปลูก เพื่อลดการ
ตัดไม้ทำาลายป่าธรรมชาติ นอกเหนือจากการ
รณรงค์ลดใช้กระดาษ เป็นต้น

ธุรกรรมแบบเน้นสร้างคุณค่าร่วม 
(Shared Value) เป้าประสงค์ คือ ต้องการ
ทำางานร่วมกับวิสาหกิจผู้ส่งมอบในลักษณะที่
เป็นหรือเทียบเท่ากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างให้เกิดคุณค่าท้ังกับธุรกิจและสังคมไป
พร้อมกัน โดยคำานึงถึงการนำาความเชี่ยวชาญ
และสนิทรัพยท์ีม่อียู ่มาใชเ้ปน็ฐานในการสรา้ง
คุณค่าร่วม ธุรกรรมในระดับน้ี เกิดขึ้นจาก
การนำาประเด็นปัญหาทางสังคม (และสิ่ง
แวดล้อม) ที่อยู่ในความสนใจหรือที่ยังมิได้รับ
การตอบสนอง มาพฒันาเปน็โจทยท์ีจ่ะเขา้ไป
ดำา เนินการแก้ไขด้วยรูปแบบทางธุร กิจ 
วิสาหกิจเป้าหมายท่ีจะได้รับการสนับสนุน
ผ่านธุรกรรมในแบบ Shared Value นี้ เป็นได้
ทัง้วสิาหกจิในระดับฐานราก (คุณคา่ทางสงัคม
เกดิขึน้ในตัววสิาหกจิเอง) จนถงึวิสาหกจิทัว่ไป
โดยไม่จำากัดขนาด (คุณค่าทางสังคมเกิดขึ้น

จากการดำาเนินงานของวิสาหกิจ)
ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Shared 

Value ได้แก่ ธุรกิจค้าน้ำามันรายใหญ่ ทำางาน
ร่วมกับสหกรณ์ในชุมชน พัฒนารูปแบบของ
ปั๊มสหกรณ์และปั๊มชุมชน นำาน้ำ ามันมา
จำาหนา่ยใหแ้ก่สมาชกิสหกรณห์รอืคนในชมุชน 
สร้างรายได้จากการขายน้ำามัน และครัวเรือน
ท่ีเป็นสมาชิกยังได้รับเงินปันผลเป็นรายรับ
เพิ่มด้วย หรือธุรกิจเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ 
ทำางานรว่มกบักลุม่แมบ่า้น กลุม่อาชพี พฒันา
สินค้าท่ีเป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ขายปลีก
ผ่านเครือข่ายตลาดท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือรับผลิตเคร่ืองแบบข้าราชการ 
เครื่องแบบพนักงานบริษัท ขายส่งผ่านเครือ
ข่ายธุรกิจที่คำานึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เป็นต้น

แนวคดิ B4B ทัง้ 3 รปูแบบ Inclusive 
• Impact • Shared Value สามารถนำามาใช้
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายภาค
รัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำา ช่วยกระจาย
เม็ดเงินรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือในภาคเอกชน รวมถึง
ร่วมดูแลผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน 
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