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แผนภาพที่ 20  Addressing Social Needs in a Commercially 

Viable Way

ที่มา : Richard Welford, CSR Asia, Chad Bolick, FSG, Shared Value 

Workshop, CSR Asia Summit 2013, 17-18 September 2013, Bang-

kok, Thailand.

แผนภาพที่ 21  Addressing Social Needs in a Commercially 

Viable Way (ต่อ)

ที่มา : Richard Welford, CSR Asia, Chad Bolick, FSG, Shared Value 

Workshop, CSR Asia Summit 2013, 17-18 September 2013, Bang-

kok, Thailand 

จากแผนภาพที่ 20-21 Richard Welford ได้ระบุถึงความ
จ�าเป็นทางสังคมในเชิงธุรกิจท่ีเกิดขึ้นได้จริง (Addressing Social 

ดร.วรพรรณ เอื้ออ�ภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 5) 

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

จากฉบับที่แล้วต่อ

Needs in a Commercially Viable Way) ประกอบด้วย 
1. การสร้างนวัตกรรมสินค้า และบริการใหม่ๆ (Creating 

innovative new products and services) ที่สามารถตอบสนองต่อ
ความจ�าเป็นทางสังคมในขณะทีส่ามารถสร้างก�าไรให้แก่องค์กร ด้วย 
วิธีการนี้ท�าให้องค์สามารถสนับสนุนสินค้า และบริการแก่กลุ่มคน
ยากจน และกลุ ่มชายขอบ ซึ่งอาจรวมถึงการให้บริการอนามัย  
น�้าสะอาดหรือโภชนาการแก่คนยากจนในราคาถูก  

2. การมส่ีวนร่วมในโครงการสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ ด้วยการ
เป็นพันธมิตรกับชุมชนท้องถิ่น (Engaging in local environmental 
initiatives in partnership with local communities) เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพ และการประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ และการปรับปรุง
ทรพัยากรสิง่แวดล้อมส�าหรบัชมุชน ตวัอย่างเช่น การบรหิารทรพัยากร
น�า้ท้องถิน่ และการสร้างความยดืหยุน่ในเวลาแห้งแล้งผ่านการบรหิาร
ทรัพยากรน�้าที่ดี  

3. การท�าให้ห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
และมีผลิตผลมากขึ้นด้วย (Making a company’s value chains 
more efficient and more productive) เพื่อเพิ่มรายได้ทันทีส�าหรับ
คนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นสินค้า และบริการ
มีความมั่นคงมากขึ้นส�าหรับองค์กรนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการท�างานกับ
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ชาวนาที่ยากจนในการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าที่ผู้
ผลิตจัดส่งในห่วงโซ่อุปทาน 

4. การระบุโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน 
(Identifying inclusive business opportunities along value chains) 
ที่สามารถสร้างงานและรายได้ส�าหรับคนกับความจ�าเป็นทางสังคม 
และในเวลาเดยีวกนัปรบัปรงุการเชือ่มต่อภายในห่วงโซ่อปุทาน สร้าง
เครือข่ายการกระจายสินค้าใหม่ และการเพิ่มยอดขาย อาทิ การ 
สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง/ชายชอบ
ในการขายสินค้าที่ขายได้ในชนบท   

5. การสร้างกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจในท้องถ่ินด้วยการ 
ร่วมมือกับภาคี (Creating clusters of local economic activity in 
cooperation with others) ที่สามารถกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ 
ท้องถิ่น โอกาสงานใหม่ การสร้างความร�่ารวยและการลงทุน การ
ท�างานในท้องถิ่นด้านการพัฒนาทักษะและช่วยเหลือประชาชน 
ในการเริ่มท�าธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ทั้งชุมชนท้องถิ่นและธุรกิจในการขายสินค้าและบริการ 

6. การทุ่มเท และการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะด้วย
การร่วมมือกับรัฐบาล และองค์กรต่างๆ (Advocacy and public 
policy engagement cooperating with governments and agen-
cies) ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อนุญาตให้คนยากจนเข้าถึง
บริการท่ีจ�าเป็นได้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจรวมการท�างานในการ
สร้างระบบการควบคุมให้คนยากจนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของ
ธนาคารและการท�าธุรกรรมต่างๆ ครอบคลุม

กรณีศึกษ�ในเอเชีย

บรษัิท FrieslandCampina ทีผ่ลติสนิค้าจากนมววั ได้จดัอบรม
และให้ความรู ้แก่ผู ้ผลิตในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ 
ค่อนข้างยากจน (มีวัว 12 - 15 ตัว) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

และปริมาณของนมวัว ชาวนาเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนม 
และความรู้ที่ดีขึ้น ท�าให้เกิดการพัฒนาชีวิตของเขา และครอบครัว 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้การศึกษาสตรีและชุมชนในชนบท  
สุขอนามัยของคนงานเกี่ยวกับโภชนาการ และความส�าคัญของ
ผลิตภัณฑ์นมในสุขภาพและการพัฒนาเด็ก

State Bank ในประเทศอนิเดยี และการให้บรกิารทางด้านการ
เงิน EKO India สามารถน�าสินค้า และบริการต่างๆ แก่คนยากจนที่
ไม่มีมีเลขที่บัญชีด้วยการให้ค�าแนะน�าทางด้านการเงิน และการช่วย
เหลือ โดยการให้ความส�าคัญแก่การสนับสนุนการลงทุนในสังคม  
และส่งเสรมิศกัยภาพสตร ีด้วยการสร้างกลุม่กจิกรรมทางธรุกจิอย่าง
ต่อเนื่องในการขยายกฎเกณฑ์ในการบริการทางด้านท�าธุรกรรม
ทางการเงิน 

Sarangani CocoTech เป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก
การผลิตใยผ้าจากเยื่อมะพร้าวที่ทิ้งแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ ธุรกิจที่
ก�าลงัเติบโต และก�าไรได้สร้างรายได้มากขึน้แก่ชาวสวนมะพร้าวด้วย
การส่วเสรมิสตรชีนบทให้ถกัเสือ่ และลดของเสยี เสือ่สามารถใช้ได้ใน
พืน้ทีดิ่นผุพงั และมคีวามเส่ียงของดินถล่มจากผลของพายุไต้ผุน่ การ
สร้างคุณค่าร่วมเน้นไปที่การบรรเทาควมยากจน ส่งเสริมสตรี และ
การเตรียมตัวรับภับพิบัติ


