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Porter 
ได้เปรียบเทียบโอกำสของภำคธุรกิจในกำร

สร้ำงคุณค่ำร่วม (CSV) ระหว่ำงธุรกิจกับ

สงัคม เสมอืนบนัได 3 ขัน้ ขัน้แรก คอื ผลติสนิค้ำ และบรกิำรเพือ่ตอบ

สนองควำมจ�ำเป็นของสังคม (Social Needs) หรือส่วนตลำด (Mar-

ket Segment) ที่มีลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำก ที่ซึ่งธุรกิจทั่วไปอำจละเลย 

หรือมองข้ำมไป ขั้นที่สอง ให้พิจำรณำว่ำจะเปลี่ยนโครงสร้ำงห่วงโซ่

คุณค่ำ (Value Chain) ของธุรกิจอย่ำงไร ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดซื้อ  

กำรหำวัตถุดิบ กำรผลิต กำรกระจำยสินค้ำ กำรขำยและกำรตลำด 

กำรเพิ่มก�ำลังควำมสำมำรถ (Capability) ของพนักงำนหรือคนใน

ชุมชน เป็นต้น ที่จะส่งผลกระทบด้ำนบวกต่อผลิตผล (Productivity) 

ของธุรกิจ รวมทั้งตอบโจทย์ปัญหำด้ำนสังคม และส่ิงแวดล้อมด้วย 

ข้ันท่ี 3 เป็นกำรเปลี่ยนกรอบควำมคิดหรือมุมมองของผู้บริหำรภำค

ธรุกจิเสยีใหม่ แทนทีจ่ะมองสังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัภำยนอก 

(Externalities) แต่ให้มองเป็นปัจจยัภำยใน (Internalities) เสมอืนอยู่

ในระบบนิเวศน์เดียวกันที่มีควำมสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Eco-

system) ร่วมกันค้นหำค�ำตอบและก�ำหนดกลยุทธ์ร่วม เพื่อป้องกัน

แก้ไขประเดน็ท้ำทำยทำงด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมของชมุชน ท�ำให้

ทั้งภำคธุรกิจและภำคสังคมได้รับประโยชน์ท้ังคู่ และเป็นไปอย่ำง-

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 2) 

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

จากฉบับที่แล้วต่อ

ยั่งยืน มำกยิ่งกว่ำนั้น ยังท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี 

ควำมหมำย (Sense of Purpose) มำกยิ่งขึ้น อันเป็นบ่อเกิดแห่ง

นวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ธุรกิจและสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

ดังแผนภำพที่ 7

แผนภำพที ่7 ซึง่ Porter ได้มุง่ไปยงักำรจดักำรตำมระดบัของ

ควำมต้องกำรแบบตรงๆ กับเรือ่งทีต้่องสร้ำงตลำดขึน้ใหม่เพือ่น�ำไปสู่

กำรจดักำรส่วนทีเ่ป็น Unmet Needs ทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว โดยกำรสร้ำง

คุณค่ำร่วมทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ตำมที่ Porter ได้ตั้งประเด็น

ทำงสังคมตำมข้อร้องเรียนว่ำมีเรื่องที่เก่ียวข้องทั้งภำยใน และ

ภำยนอกกำรจัดกำรของสังคม ซึ่งมีผลกระทบซึ่งกัน และกันต่อ

ประสิทธิผลขององค์กร ดังต่อไปนี้ ผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  

กำรเข้ำถงึ  และทำงผ่ำนของวตัถดุบิในกำรผลติสนิค้ำ และผลติภณัฑ์

ของผู้ผลิต ควำมเชี่ยวชำญของพนักงำน ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ  

และเชือ้ชำติ ควำมปลอดภยัของคนงำน สุขอนำมยัของพนกังำน กำร

ใช้น�้ำ กำรใช้พลังงำน โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงประกอบที่เกี่ยวกับ

กำรประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจ CSV อำทิ บริษัท Novo Nordisk ได้สร้ำง

แผนภาพที่ 7  CSV-Creating Shared Value: การสร้างค่านิยมร่วมระหว่าง
องค์กรธุรกิจกับชุมชน
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เกดิชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรเท่ำนั้น หรือโครงกำรทรูปลูกปัญญำเป็นต้น 

ที่ให้ควำมรู้ และกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่โรงเรียนใน

ชุมชน เป็นต้น

ท้ำยสุด Porter ได้สรปุว่ำภำคธรุกิจเป็นเพยีงหน่วยของสงัคม

หน่วยเดยีวเท่ำนัน้ทีส่ร้ำงควำมมัง่คัง่ให้แก่ประเทศอย่ำงยัง่ยนื รฐับำล

เป็นเพียงหน่วยงำนเก็บรำยได้จำกภำคธุรกิจ และจัดสรรเป็น 

งบประมำณของแผ่นดนิ และเอน็จโีอ (NGOs) กเ็พยีงท�ำหน้ำทีร่ะดม

ทนุจำกภำคส่วนต่ำงๆ และน�ำไปแก้ปัญหำสงัคมเฉพำะด้ำนที ่NGOs 

นั้นๆ สนใจ ท่ำนสรุปโดยตั้งโจทย์ว่ำ CSV เป็นโมเดลธุรกิจยุคใหม่ที่

สร้ำงโอกำสใหม่ๆ จะเป็นกรอบแนวคิดของภำคธุรกิจ ก่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่

อปุทำน ด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์ ฯลฯ ท่ำนผูอ่้ำนเหน็ด้วยไหม

ครบั คงไม่นำนเกินรอเรำคงได้เหน็ผลของกำรประยุกต์ใช้โมเดลธรุกจิ 

CSV ในประเทศไทยแนวคดิกำรสร้ำงค่ำนยิมร่วมระหว่ำงองค์กรธุรกจิ

กับชุมชน หรือ CSV (Creating Shared Value) เป็นแนวคิดที่คำดว่ำ

จะมอีทิธพิลอย่ำงสงูต่อองค์กรธรุกจิจ�ำนวนมำกในโลก โดยมีทีม่ำจำก

ควำมคดิพืน้ฐำนว่ำ ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธรุกิจส่วน

หนึง่ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธ์กบัสงัคมทีอ่งค์กรนัน้เป็นสมาชกิอยู่ กล่าว

คือ สงัคมต้องการธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ และเติบโตเพือ่เป็นแหล่ง

สร้างรายได้ และความก้าวหน้าให้คนในสังคม ขณะเดียวกันองค์กร

ธุรกิจก็จ�าเป็นต้องพึ่งพาสังคม ในแง่ของการเป็นผู้บริโภคสินค้าที่ตน

ผลิต และให้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ ความเกี่ยวโยง

กันนี้จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเป็น

ประชาชนจ�านวนมาก ยิง่ไปกว่านัน้ CSV ยงัเป็นแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ และจะเป็นโมเดลทางธุรกิจของบริษัทชั้นน�าในอีก 5 

ถึง 20 ปีข้างหน้า 

    

นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ท�ำให้บริษัทขำยอินซูลินแก่ผู ้ป่วยโรค- 

เบำหวำนในประเทศจีนซึ่งมีจ�ำนวนมหำศำล ได้รับควำมสะดวก

สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำโรคได้ในรำคำที่ผู้ป่วยสำมำรถจ่ำยได้ ทั้ง 

ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงก้ำวกระโดดติดต่อกัน 

หลำยปี ธนำคำรกรำมีน (Grameen Bank) เป็นธนำคำรทีท่�ำให้คนจน

ในบังกลำเทศเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เหมำะสม และธนำคำรก็สำมำรถ

เลี้ยงตัวได้อย่ำงยั่งยืน 

ตัวอย่างอื่นเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนของการสร้าง CSV 

ในสังคมไทย เช่น บริษัท Nestle ที่หันมามุ่งเน้นเป็นบริษัทด้าน

โภชนาการ (Nutrition) แทนการเป็นเพียงบริษัทผลิตอาหารเท่านั้น 

หรือกระดาษดับเบิลเอ ที่ได้สร้าง CSV ให้แก่ชุมชนไทย ด้วยการวาง

กลยทุธ์ร่วมกนัระหว่างบรษิทักบัชมุชน ก่อให้เกดิการร่วมพฒันาก�าลงั

ความสามารถ (Capability) ของชุมชน เริ่มด้วยการสนับสนุนของ

บริษัท จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการท�าเกษตรกรรมที่ดี การแจก

พันธุ์ไม้ ต้นไม้เพื่อให้เกษตรกรน�าไปปลูก การใช้ทรัพยากรในชุมชน

อย่างเหมาะสม และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) อย่างครบวงจร ด้วยการน�าผลผลิตก็สามารถน�าผลผลิตกลับ

มาขายท่ีบริษทัฯ ส่งผลให้ทัง้บรษิทั และเกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้ และ

สามารถลดต้นทุนอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ยังท�าให้คุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย อาทิ การให้เมล็ดพันธุ์กาแฟ หรือพันธุ์

ต้นยางพาราแก่เกษตรกรในชุมชนเพื่การเพาะปลูก แล้วรับซื้อราคา

สนิค้าเกษตรจากชมุชน เพือ่การสร้างค่านยิมร่วมระหว่างองค์กรธรุกจิ

กับชุมชน 

นอกจำกนี้ บริษัท Nestle ยังได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับ

เร่ืองของกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน โดยรำยงำนน้ีได้มีกำรระบุถึงตัววัด

ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนหลัก (Key Performance Indicators) 

โดยได้ระบถุงึประโยชน์ทำงเศรษฐกิจท่ีกิจกำรได้รบัต่อกำรด�ำเนนิงำน

ในด้ำน CSV ต่ำงๆ เช่น ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนน�้ำและควำมยั่งยืนทำง

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนของทรัพยำกรบุคคลของ 

Nestle ซึ่งแตกต่ำงจำกรำยงำนทำงด้ำน CSR ที่เน้นระบุถึงแต่โครง

กำรทีท่�ำขึน้เพือ่สงัคม และดเูหมอืนเป็นกำรเน้นประชำสมัพนัธ์เพือ่ให้

ต่อฉบับหน้าอ่าน

แผนภาพที่ 8 The future for Nestle’s and water


