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การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม
ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 3)

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

CSR มีความเหมือนหรือความแตกต่างกับ CSV
อย่างไรบ้าง

หลังจากที่ผู้อ่านได้คุ้นเคย และเข้าใจกับคำ�ว่า การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)
มากว่าทศวรรษแล้ว แต่ทว่าเมื่อเร็วๆ นี้ เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่พัฒนา
ขึ้นมา นั่นคือ การสร้างค่านิยมร่วม (Creating Shared Value - CSV)
คงมีผอู้ า่ นหลายท่านเกิดคำ�ถามเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในใจบ้างแล้วว่า CSR
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมา และพัฒนามาก่อนว่ามีความเหมือน
หรือความแตกต่างกับ CSV อย่างไรบ้าง
กล่าวโดยสรุปได้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่สรุปว่า CSR เน้น
เรือ่ งการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand Image) โดยบางองค์กร
ธุรกิจใช้ CSR จัดทำ�โครงการเป็นรูปแบบหนึง่ ของการประชาสัมพันธ์
หรือบางองค์กรนำ� CSR เป็นหลักในกระบวนการผลิตหรือบริหารจัดการบนพื้นฐานของแนวคิด Triple Bottom Line (การสร้างความ
สมดุลกับมุมมองทั้งสามด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
ด้วยการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคม
Corporate Social Responsibility
คุณคาคือการทําความดี
การเอื้อเฟอเผื่อแผ
การตอบสนองตอแรงกดดันภายนอก
ไมเกี่ยวกับการสรางกําไรสูงสุด
ประเด็ น นโยบายที่ จ ะดําเนิ น การถู ก กําหนดโดย
ภายนอก
มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณจากงบประมาณ
ทางดาน CRS ที่กําหนดโดยบริษัท
มีแนวคิดบนพื้นฐานของ Triple Bottom Line คือการ
สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

และสิง่ แวดล้อม เช่น การผลิตสินค้าโดยคำ�นึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น แต่ทว่า CSV จะเจาะลงในมิติที่ลึกกว่า เพราะเน้นหนักที่การ
เสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงศักยภาพมนุษย์
อย่างยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนดำ�เนินการ เป็นการแบ่งปัน
หรือเอื้อประโยชน์กันระหว่างองค์กรกับสังคม โดยแนวคิดนี้ ผู้บริหาร
องค์กรธุรกิจ และคนในสังคมจะมองภาพองค์กรธุรกิจต่างไปจากเดิม
คือ ธุรกิจจะเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของสังคม
ผู้เขียนจึงได้สรุปข้อแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV ซึ่ง
Porter และ Kramer กล่าวว่า CSV ควรนำ�มาใช้ทดแทน CSR เพื่อ
เป็นแนวทางของบริษทั ต่อการลงทุนในชุมชน และสังคม ซึง่ CSR นัน้
ส่วนมากเน้นทีก่ ารสร้างชือ่ เสียงให้แก่กจิ การ และมีความเชือ่ มโยงต่อ
ธุรกิจค่อนข้างตํ่า ทำ�ให้มีความเป็นไปได้ยากในการดำ�เนินกิจกรรม
CSR ในระยะยาว ในทางกลับกัน CSV เป็นการผสานรวมกันเพื่อให้
เกิดความสามารถในการแข่งขัน และการทำ�กำ�ไรให้แก่องค์กรธุรกิจ
โดยสามารถสรุปความแตกต่างได้ ดังต่อไปนี้

Creating Shared Value
คุณคาคือการสรางประโยชนทางสังคมและทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณากับตนทุน
การรวมกันสรางมูลคาระหวางบริษัทกับชุมชุน
การรวมกันกับชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
รวมกันเพื่อสรางกําไรสูงสุด
ประเด็นนโยบายที่จะดําเนินการถูกกําหนดโดยภายใน
เปนสวนหนึ่งของงบประมาณที่ใชในการดําเนินกลยุทธขององคกรปกติ
มีแนวคิดบนพื้นฐานของการนำ�ระบบทุนนิยม (Capitalism) มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าหรือกำ�ไรให้แก่ภาคธุรกิจและ
สร้างคุณค่าแก่สังคมในขณะเดียวกันด้วย เป็นคุณค่าที่สามารถวัดได้ (Scalable)
และมีความยั่งยืน (Sustainable)

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

แผนภาพที่ 11 การออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ Shared Value (Shared
Value Initiative Design)

การสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ขององค์กร
คุณค่าร่วม เกิดขึ้นจากจุดร่วมกันระหว่าง โอกาส และความ
ท้าทายทางธุรกิจ ความต้องการทางสังคม และสินทรัพย์ และความ
เชี่ยวชาญขององค์กร นั่นคือ นโยบาย และข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมการ
สร้างความได้เปรียบของบริษัท ร่วมกับการสร้างความก้าวหน้าทาง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในชุมชนที่บริษัทดำ�เนินการ
อยู่ ซึ่ง CSV-Creating Shared Value ไม่ใช่การแบ่งปันคุณค่าที่ได้
สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น การบริจาค คุณค่าส่วนบุคคล การ
ตอบแทนคืน และการประนีประนอม ดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 CSV-Creating Shared Value: การสร้างค่านิยมร่วมระหว่าง
องค์กรธุรกิจกับชุมชน

ที่มา : Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit
2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

การออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์ Shared Value เริ่มด้วย
การค้นหาส่วนที่ทับกันระหว่างวงกลม 3 วง ทั้งโอกาสและความ
ท้าทายทางธุรกิจ ความต้องการทางสังคม และสินทรัพย์ และความ
เชีย่ วชาญขององค์กร ทีก่ ำ�หนดชุดโอกาสของคุณค่าร่วม โดยรูปแบบ
ของคุณค่าร่วมต้องถูกออกแบบเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ การ
กำ�หนดถึงความต้องการที่เจาะจงของสังคม รวมทั้งการยกระดับ
สินทรัพย์องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังแผนภาพที่ 11

ที่มา : Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit
2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

โดยแต่ละบริษทั สามารถเลือกแบบการลงทุนในแต่ะส่วน โดย
จะเน้นทางด้านการให้บริจาค หรือรูปแบบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ทั้ง 6 ประเภท (Initiative) ได้แก่ การส่งเสริมการ
รับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทาง
สังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล
การอาสาช่วยเหลือชุมชน และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมตามหนังสือ “Corporate Social Responsibility” (Kotler และ
Lee, 2005) ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านธุรกิจ และสังคม
ค่อนข้างต่ำ� ในขณะที่องค์กรใดที่เลือกการสร้างคุณค่าร่วม โดยการ
ให้ความสำ�คัญทางธุรกิจก่อน (Shared Value Initiatives, Business
First) ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านธุรกิจ และสังคมค่อนข้างสูง
ยิง่ เน้นให้ความสำ�คัญทางด้านรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม ก็จะยิง่ ก่อ
ให้เกิดผลทั้งทางด้านธุรกิจ และสังคมสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 12 Shared Value Portfolio Framework

ที่มา : Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit
2013, Bangkok, 17-18 September 2013.
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