
21TPA news

CSR Talk

C
S
R
 
T
a
lk

February 2014 ●  No. 206

CSV สามารถตอบสนองความต้องการทางสงัคม

ศำสตรำจำรย์ริชำร์ด เวลฟอร์ด ประธำน CSR Asia ได้

บรรยำยเพิ่มเติมใน Shared Value Workshop ของ CSR Asia Sum-

mit 2013 ว่ำจำกกำรที่ Michael E. Porter and Mark R. Kramer ได้

อธิบำยถึงพัฒนำกำรของ CSR สู่ CSV ซึ่งในแต่ละพัฒนำกำรได้มี

กำรเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญ กำรใช้เครื่องมือ รวมทั้งกำรตอบแทนที่

แตกต่ำงกันในแต่ละพัฒนำกำร กล่ำวคือ พัฒนำกำรแรกซึ่งก็คือกำร

บริจำค (Philanthropy) ที่เน้นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ / กำร

บริจำคแก่ชุมชน (Giving to Communities) ซึ่งผลที่ได้คือ กำรสร้ำง

กำรรับรู้ (Recognition) พัฒนำกำรขั้นที่สองคือ กำรลงทุนในชุมชน 

(Community Investment) ที่เน้นกำรลงทุนในชุมชน (Investing in 

Communities) ซึง่ผลทีไ่ด้คอื กำรสร้ำงควำมเชือ่ถือต่อแบรนด์ (Brand 

Reputation Trust) พัฒนำกำรขั้นที่สำม นั่นคือ กำรสร้ำงคุณค่ำร่วม 

(Shared Value) ที่เน้นกำรสร้ำงกิจกรรมทำงธุรกิจในชุมชน (Com-

mercial Activities in Communities) ซึ่งผลที่ได้คือ กำรสร้ำงก�ำไร

ร่วมกัน (Profit) ดังแผนภำพที่ 5 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 2) 

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

จากฉบับที่แล้วต่อ

แผนภาพที่ 6  องค์ประกอบของแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน 
(Creating Shared Value)

แผนภาพที่ 5  CSV สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคม
 ที่มา: Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 2013, 

Bangkok, 17-18 September 2013.

ทั้งนี้กำรที่จะสร้ำงคุณค่ำร่วมกันได้นั้น Porter และ Kramer 

ได้อธบิำยไว้ว่ำสำมำรถท�ำได้ 3 ทำงด้วยกนัคอื 1) กำรท�ำควำมเข้ำใจ

ใหม่ในเรื่องสินค้ำและตลำด (Reconceiving Products and the 

Value Chain) 2) กำรระบใุหม่ถงึประสทิธผิลในห่วงโซ่คณุค่ำ (Rede-

fining Productivity in the Value Chain) และ 3) พัฒนำกลุ่มชุมชน

ท้องถิ่น (Enabling Local Cluster Development) โดยกำรสร้ำง

คุณค่ำร่วมกัน (CSV) ด้วยวิธีกำรท�ำควำมเข้ำใจใหม่ในเรื่องสินค้ำ 

และตลำด ดังอธิบำยในแผนภำพที่ 6

ตัวอย่ำงเช่น บริษัท Thompson Reuter ได้เสนอบริกำรให้

ข้อมูลข่ำวสำรในรำคำถูกทำงด้ำนสภำพอำกำศ และรำคำพืชผล 

แก่เกษตรมำกกว่ำ 2 ล้ำนคนในอินเดีย โดยที่ไม่มีใครเคยคิดเรื่องนี้

มำก่อน เนื่องจำกมองว่ำกลุ่มตลำดเกษตรกรไม่ใช่กลุ่มตลำดหลักใน

เรื่องของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งท�ำให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จ 

ในเรื่องกำรบริกำรที่น�ำเสนอ และท�ำให้เกษตรกรในอินเดียเกิด

ประสทิธภิำพในกำรเพำะปลกูมำกขึน้ กำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกนัโดยกำร

ระบุใหม่ถึงประสิทธิผลในห่วงโซ่คุณค่ำนั้น มองว่ำประสิทธิผล และ

กระบวนกำรทำงสังคมนั้นเชื่อมโยงกันอย่ำงมำก จะเห็นได้จำกทุกวันนี้ 
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เมอืงหลวงหรอืคนมเีงนิ จะสำมำรถพฒันำสนิค้ำหรอืบรกิำรเพือ่ตอบ
สนองต่อ Unmet Needs เหล่ำนัน้

กำรมุง่พฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรทีช่่วยตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของสงัคมหรอืชมุชนนัน้ เป็นโอกำสทำงกำรตลำดทีม่ำกมำย
มหำศำล และนอกเหนือจำกกำรเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจแล้ว ยัง
เป็นกำรช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชนอีกด้วย ธนำคำรแห่งหนึ่งของ
อเมรกิำ (Well Fargo) ได้พฒันำผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิทีช่่วยให้ลกูค้ำ
สำมำรถบรหิำรงบประมำณ บรหิำรหนี ้และสำมำรถจ่ำยหนีไ้ด้อย่ำงดี
หรอืบรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่ำง GE กม็โีครงกำรทีเ่รยีกว่ำ Econmagination 
ทีน่อกจำกจะเป็นผลติภณัฑ์ส�ำหรบักำรขำยของ GE แล้ว ยงัช่วยเหลอื
ต่อสงัคม และโลกมนษุย์อกีด้วย หรอืตัวอย่ำงของ Grameen Bank ที่
พฒันำ Micro Finance กเ็ป็นอกีตัวอย่ำงหนึง่ทีไ่ด้ทัง้ธรุกจิ และได้ทัง้
ภำคสงัคม

กำรคิดถึงสินค้ำ และบริกำรจำกจุดเริ่มต้นในเรื่องของควำม
ต้องกำรสงัคม และชมุชนนัน้เป็นโอกำสทีจ่ะน�ำไปสูน่วตักรรมใหม่ๆ ใน
ด้ำนต่ำงๆ และในขณะเดยีวกนัสงัคม และชมุชนกย่็อมจะดขีึน้ โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ถ้ำเรำมุง่เน้นไปทีส่งัคมหรอืชมุชนทีด้่อยโอกำสหรอืยงัไม่
ได้รับกำรพัฒนำที่ดี เรำจะพบว่ำสังคมหรือชุมชนเหล่ำนี้เป็นโอกำส
ส�ำหรบันวตักรรมใหม่ๆ ในด้ำนต่ำงๆ บรษิทัยกัษ์ใหญ่ของโลกจ�ำนวน
มำกได้หนัมำให้ควำมสนใจในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ และบรกิำรใหม่ 
ในประเทศทีก่�ำลงัพฒันำทีม่ขีนำดใหญ่อย่ำงเช่น อนิเดยี จนี บรำซิล 
เนือ่งจำกประเทศเหล่ำนีย้งัมโีอกำสส�ำหรบักำรพฒันำผลติภณัฑ์และ
บรกิำรใหม่ๆ ได้อกีมำก

ส�ำหรบัในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน แทนทีบ่รษัิทต่ำงๆ จะเพยีง
พำพนกังำนออกไปสร้ำงห้องสมดุ ห้องน�ำ้ ปลูกป่ำ สร้ำงศำลำ ให้ทนุ
กำรศึกษำ บรจิำคเงนิ ฯลฯ ซึง่ถอืเป็นกจิกรรม CSR นัน้ คือท�ำให้เกดิ
ควำมรูส้กึทีดี่ว่ำได้ตอบแทนสงัคม แต่ถ้ำคิดในเชงิของ CSV ทีเ่ริม่จำก
กำรไปเสำะแสวงหำควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของสงัคมหรอืชมุชนต่ำงๆ 
จำกนั้นลองกลับมำพิจำรณำดูตัวองค์กรเองว่ำมีควำมสำมำรถหรือ
ศักยภำพในเรื่องใดบ้ำง และลองดูว่ำจะสำมำรถพัฒนำสินค้ำหรือ
บรกิำรใดกต็ำมทีส่ำมำรถไปตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสงัคม และ
ชมุชนนัน้ๆ ได้บ้ำง ท�ำให้เกดิปรำกฏกำรณ์ทีเ่ป็น Win-Win นัน่คอื ทัง้
สงัคม และชมุชนกม็สีนิค้ำ และบรกิำรทีม่ำตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
และในขณะเดียวกนับรษิทักม็โีอกำสทำงธรุกจิ แถมสิง่ทีพ่ฒันำขึน้มำ
ส�ำหรับสังคม และชุมชนนั้น ก็สำมำรถน�ำกลับมำขำยต่อได้ในเมือง
ใหญ่ๆ ซึง่อำจจะสำมำรถสร้ำงควำมต้องกำรใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ ดัง่สภุำษิต
ทีว่่ำ ควรสอนให้เขำจบัปลำด้วยตวัเองไม่ใช่เพยีงให้แต่ปลำมำท�ำอำหำร 
ซึ่งหมำยถึงต้องสอนให้เขำยืนอยู่ได้ด้วยล�ำแข้งของเขำเอง ตัวอย่ำง
โครงกำร CSV ในประเทศไทย อำท ิดีแทคทีท่�ำโครงกำรสำยด่วนทำง
รำคำพชืผลทำงด้ำนเกษตรแก่ชำวเกษตรกร หรอืทรทูีท่�ำโครงกำรปลกู
ปัญญำ เนสท์เล่ได้ส่งเสรมิเกษตรกรไทยให้ปลกูกำแฟ เพือ่กำรส่งขำย

กำแฟให้แก่โรงงำนผลติกำแฟของเนสท์เล่ เป็นต้น

มีกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดผลดีต่อทั้งส่ิงแวดล้อม  
และผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัททั้งในเรื่องของกำรใช้ทรัพยำกรที่ดีขึ้น 
กระบวนกำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ และรวมถงึคณุภำพของสนิค้ำ 
และบรกิำรทีเ่พิม่มำกขึน้ ตวัอย่ำงเช่น กำรบรหิำรกำรขนส่ง และหบีห่อ 
โดยกำรลดบรรจภุณัฑ์ลง และลดระยะทำงในกำรขนส่งมำกกว่ำ 100 
ไมล์ ท�ำให้ Wal-Mart สำมำรถลดกำรปล่อยคำร์บอน และประหยดั
ต้นทนุได้ถงึ 200 ล้ำนดอลล่ำร์ต่อปี 

ส่วนกำรท�ำ CSV โดยกำรพฒันำกลุ่มชมุชนท้องถ่ินนัน้ มองว่ำ
ควำมส�ำเร็จของบรษิทั ได้รบัผลมำจำกกำรสนบัสนนุของกลุม่องค์กร
ต่ำงๆ และโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) ในท้องถิ่นที่ธุรกิจนั้น 
ด�ำเนนิงำนอยู ่และมกัพบว่ำประสิทธิผล และนวตักรรมน้ันจะเกดิโดย
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นๆ เช่น ธุรกิจเก่ียวเนื่องคู่ค้ำ 
โครงสร้ำงกำรขนส่ง เป็นต้น กลุม่ทีเ่กีย่วข้องไม่ใช่เป็นเพยีงแต่กลุม่ที่
เกีย่วกบัด้ำนธุรกจิเท่ำนัน้ แต่รวมถึงสถำบนัต่ำงๆ ทีอ่ยู่ในชมุชนนัน้ด้วย 
เช่น สถำบนักำรศกึษำ กลุม่สมำคม และองค์กรต่ำงๆ ซึง่บรษิทัสำมำรถ
สร้ำงคณุค่ำร่วมกนั โดยสร้ำงกลุ่มพฒันำชมุชน (Local Development 
Cluster) ตวัอย่ำงเช่น บรษัิท Nestle ได้จดัให้มกีำรช่วยเหลืออย่ำงมำก
ในกำรสร้ำงบริษัทท่ีเกี่ยวกับกำรเกษตร เทคโนโลยี กำรเงิน และ
กำรขนส่ง ในเขตพืน้ท่ีทีป่ลกูกำแฟ ท�ำให้เกดิกำรปรบัปรงุประสทิธผิล
ของบรษิทั และเกษตรกรมำกขึน้

ทำงด้ำนควำมส�ำคญัของโมเดลธุรกิจ CSV น้ัน สำมำรถน�ำไป
ปฏบิตัใิช้ได้จริง ส่งผลกระทบทีด่ต่ีอผลประกอบกำรด้ำนกำรเงนิของ
บรษิทั และด้ำนสงัคมในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัด�ำเนนิกำรอย่ำงทีไ่ม่เคยมมีำก่อน 
ยิง่กว่ำนัน้ CSV ยงัเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ และจะ 
เป็นโมเดลทำงธรุกจิของบรษิทัชัน้น�ำในอกี 5 ถงึ 20 ปีข้ำงหน้ำ ซึง่มี 
รำยละเอยีดมมีำกมำย แต่ผู้เขยีนขอสรปุสำระส�ำคญั 2 เรือ่งใหญ่ๆ คือ 
ระดับกำรตอบสนองต่อสังคมของภำคธุรกิจ และโอกำสในกำรสร้ำง
คณุค่ำร่วม (Creating Shared Value - CSV) ของภำคธุรกิจเอกชนกบั
ภำคสงัคม

กลวิธีการสร้าง CSV-Creating Shared 

Value: การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กร

ธุรกิจกับชุมชน  

กลวธิกีำรสร้ำง CSV มข้ีอแนะน�ำหลำยประกำร แนวทำงแรก
กคื็อ กำรปรบัเปลีย่นรปูแบบ และวธีิกำรคดิเพือ่ให้ได้มำซึง่สินค้ำ บรกิำร 
รวมทัง้วธิกีำรคดิใหม่ๆ เพือ่สร้ำงตลำดใหม่ ทัง้นี ้แทนทีจ่ะคดิสนิค้ำหรอื
บรกิำรในเชงิของควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเดยีว ให้เริม่ต้นทีค่วำม
ต้องกำรของชมุชน และสงัคมเป็นหลกั เนือ่งจำกสงัคม และชมุชนนัน้มี
ควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ อยูม่ำก ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งของอำหำรทีม่สีำร
อำหำรทีม่คีณุค่ำหรอืกำรดแูลสุขภำพ กำรมท่ีีอยู่อำศยัท่ีดขีึน้ กำรดูแล
ผูสู้งอำย ุกำรมเีงนิทนุหรอืกำรลดกำรท�ำลำยส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ซึง่ควำม
ต้องกำรต่ำงๆ ของชมุชนหรอืสังคมน้ันถือเป็น Unmet Needs ทีใ่หญ่
มำกในสภำวะเศรษฐกจิปัจจบุนั เป็นไปได้หรอืไม่ทีอ่งค์กรธรุกจิต่ำงๆ 
เมือ่คดิท่ีจะพฒันำสนิค้ำหรอืบรกิำรต่ำงๆ แทนทีจ่ะมองทีก่ลุม่คนใน

ต่อฉบับหน้าอ่าน


