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Seaprodex ในประเทศเวียดนาม ได้ท�าการเพิ่มวิตามิน และ 
แร่ธาตุในกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามันปลาที่มุ่งเฉพาะในการเพิ่มการ

เจรญิอาหารของเดก็เจรญิวยั ตัง้แต่บรษิทัเริม่การตลาดไปทีป่ระโยชน์
ทางด้านสขุอนามยัของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ยอดขายเตบิโตอย่างมาก
และผลติภณัฑ์ของบรษิทัก่อให้เกดิการปรบัปรงุผลทางด้านสขุอนามยั
ของเด็กยากจน 

Bata and Care ก�าลังร่วมมือกันในการช่วยเพิ่มรายได้แก่
สตรใีนชนบท เช่นเดยีวกับการสร้างโอกาสงานใหม่ ผ่านการขายสนิค้า
ของบาจาด้วยการขายของถึงบ้านในพื้นที่ชนบท ซึ่งบริษัทสามารถ
ขายสนิค้าทีเ่หมาะสมในพืน้ทีท่ีร้่านขายของช�าไม่สามารถเข้าถงึกลุม่
นี้ และสร้างรายได้อย่างมากให้แก่ผู้ขายสินค้า

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (ตอนที่ 5) 

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)

จากฉบับที่แล้วต่อ

บทสรุป

จากการท�าบุญหรือการบริจาค (Philanthropy) ได้พัฒนาสู่
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility) ซึ่งแนวคิด CSR เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อลดภาวะ
แรงกดดนัจากภายนอกทีเ่กดิจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั แล้วเกดิ
ผลกระทบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยเน้นการท�าดตีอ่สงัคม สรา้ง
ชื่อเสียงให้กับองค์กร แม้ว่าเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท แต่
กเ็ป็นต้นทนุทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ทีว่ดัเป็นตวัเลขได้ หรอืผลประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิแก่องค์กรได้อย่างชดัเจน และอาจไม่สามารถก่อให้เกดิ
รายได้หรือผลประโยชน์ในระยะยาวได้ ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดแนวคิดว่า
ท�าอย่างไรจึงจะให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ (Sustainable 
Development) 

ขณะที่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV-Creating Shared 
Value) ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน 
ท�าให้ได้รบัมลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ต่อองค์กร เป็นการร่วมมอืส่ง
เสรมิกนัระหว่างชมุชนกบัองค์กรให้เกดินวตักรรมใหม่ รวมถงึสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว และยั่งยืนได้ ทั้งยัง
สามารถสร้างคณุค่าให้แก่สงัคมและชมุชนุทีอ่งค์กรนัน้ๆ ด�าเนนิธรุกจิ
อยู ่อนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนั และเป็นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ทางธุรกิจ และสังคม ในที่สุดแล้วจะน�ามาซึ่งการท�าก�าไรสูงสุด และ
การสร้างมูลค่าแก่สินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างมูลค่าให้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในระยะยาวและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

บทสรุปแนวทางการพัฒนาโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วม
กัน (CSV) (Developing Shared Value Opportunities)

1.  อะไรคือความต้องการทางสงัคมทีย่งัมอียูใ่นชมุชนทีธ่รุกจิ
สามารถสร้างผลกระทบได้ (What social needs exist in the com-
munities where the business has an impact?)

2.  สนิทรพัย์ ความสามารถและความเชีย่วชาญอะไรทีธ่รุกจิ
ต้องเริ่มท�าเกี่ยวกับความจ�าเป็นทางสังคมเหล่านั้น (What assets, 
capabilities and expertise does the business have to begin to 
deal with those social needs?)

3.  ศักยภาพของบริษัทต่อทางแก้ไขสามารถที่จะชนะความ
ต้องการทางสังคมหรือไม่ (Are match business capabilities to a 
solution to overcoming social needs?)
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4.  นวตักรรมในห่วงโซ่อปุทานจะกลายเป็นแหล่งของคณุค่า
ร่วมกันอย่างไร (How can innovations along the value chain 
become a source of shared value?)

5.  องค์กรทางธุรกิจสามารถร่วมมือกับชุมชน ธุรกิจอื่น 
รัฐบาล และผู้ถือหุ้นในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างพันธมิตรในการ
สร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) อย่างไร (How can the business coop-
erate with communities, other businesses, governments and 
strategic stakeholders, developing innovative partnerships to 
create shared value?)

6.  มคีวามเสีย่งใดทีเ่กีย่วข้องกบัประเภทการสร้างคุณค่าร่วม
กนั (CSV) ซึง่ถ้ามพีวกเขาจะสามารถบรรเทาให้ลดลงได้อย่างไร (Are 
there any risks associated with a proposed shared value initia-
tive and if so how could they be mitigated?)

7.  ในกระบวนการของการสร้างคณุค่าร่วมกนั (CSV) อาจมี
ผลทางด้านลบต่อภายนอกโดยท่ีไม่ได้ตัง้ใจ ทีอ่าจถูกกล่าวถงึหรอืไม่ 
(In the process of creating shared value might there be unin-
tended negative externalities that will have to be addressed?)

8.  บริษทัเร่ิมมาตรการการวดัการสร้างคณุค่าร่วมกนั (CSV) 
อย่างไร (How might a company begin to measure shared value 
creation?)

“วัตถุประสงค์ของการร่วมมือต้องถูกจ�ากัดความใหม่เช่น
เดียวกับการสร้างคุณค่าร่วมกัน...”

(“The purpose of the corporation must be redefined as 
creating shared value…”)

ที่มา : Michael E. Porter and Mark R. Kramer, “Creating Shared 

Value,” Harvard Business Review, January-February 2011
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