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1. บทนำ�
บทความนีน้ ำ� เสนอเกีย่ วกับการสร้างคุณค่าร่วมของ
ธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือในประเทศนิวซีแลนด์ โดยการ
เปรียบเทียบการสือ่ สารการตลาดของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือในประเทศนิวซีแลนด์ มีทั้งสิ้น 4 เครือข่าย ได้แก่
Vodafone, 2 Degrees, Skinny และ Spark (Wikipedia,
2558, online) โดยเครือข่าย Vodafone มีการสร้างคุณค่า
ร่วม (Creating Share Value หรือ CSV) ของเครือข่าย
โทรศัพท์มอื ถือ โดยมีการจัดท�ำคุณค่าร่วมในหลากหลายมิติ
ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า 2) การให้ค�ำมั่นสัญญาในเรื่องการให้บริการ
เครือข่าย 3) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ 4)
การบริหารความสัมพันธ์กบั พนักงานของบริษทั 5) การบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า 6) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และ 7)
การจัดตัง้ กองทุนต่างๆ ซึง่ การสร้างคุณค่าร่วมของเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ Vodafone มีความเหมาะสมตามหลักการ
สร้างคุณค่าร่วม เนือ่ งจากเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ภาคธุรกิจกับชุมชนแวดล้อมอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดเป็นการ
พัฒนาธุรกิจแบบยัง่ ยืนต่อไป
การสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ
CSV) เป็นแนวคิดใหม่ของภาคธุรกิจที่น�ำประเด็นปัญหา
ในสังคม หรือเศรษฐกิจ มาเป็นจุดร่วมในการจัดท�ำความรับ
ผิดชอบต่อสังคม โดยภาคธุรกิจจะได้ผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
และมีความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่ภาคสังคม และ
ภาคเศรษฐกิจไม่ได้เป็นภาระทีภ่ าคธุรกิจต้องรับผิดชอบตาม
แนวคิดความรับผิดชอบสังคมแบบเดิมอีกต่อไป (วิลาสินี
ยนต์วกิ ยั , 2557: 73) ซึง่ Porter และ Kramer (2011) ได้
ให้ความหมายของคุณค่าร่วม (Shared Value) หมายถึง
นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมทีอ่ งค์กรธุรกิจจัดท�ำขึน้ เพือ่
น�ำไปสู่การเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันขององค์กร
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และในขณะเดียวกันก็สร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนโดยรอบ ที่ธุรกิจด�ำเนินงานอยู่ ดังนั้น
การใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ใน
3 รูปแบบ ได้แก่ (วิลาสินี ยนต์วกิ ยั , 2557: 74-75)
1. การสร้างสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ และการตลาดที่ดี
(Reconceiving Products and Markets เป็นการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทดี่ ี มีคณ
ุ ภาพต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค น�ำไปสูค่ ณ
ุ ค่า
ทีค่ คู่ วรต่อการบริโภคอย่างแท้จริง โดยมีการสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างธุรกิจและคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคที่ดีขึ้นของ
ลูกค้าในสังคม
2. การนิยามผลผลิตที่เกิดจากห่วงโซ่คุณค่าใหม่
(Redefining Productivity in the Value Chain) เป็นการ
ใช้หว่ งโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการธุรกิจ
ทั้งหมด เช่น ระบบการขนส่งสินค้า การใช้ทรัพยากรของ
องค์กร การสร้างคุณค่าร่วมจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานในองค์กร
3. การพั ฒ นากลุ ่ ม ต่ า งๆ ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Enabling Local Cluster Development) เป็นการร่วม
ระหว่างภาคธุรกิจ กับชุมชนแวดล้อม หรือกลุม่ องค์กรต่างๆ
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับภาคธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility หรือ CSR) ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
หมายถึง คุณธรรมซึ่งเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่
แสดงออกเพือ่ สนองความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไร
เป็นสิ่ง ที่พึง ปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อ มที่จะ
แสดงออกเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสิง่ แวดล้อมมากระตุน้ (Good,
1973) ซึง่ Griffin (1996) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมไว้วา่ เป็นข้อผูกพันและเป็นหน้าทีข่ ององค์กรทีม่ หี น้าที่
ในการปกป้องและให้ผลประโยชน์ตอ่ สภาพแวดล้อมรอบข้าง
ในขณะที่ Mondy (1998) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมายถึง ข้อผูกมัดของผู้บริหารในการหาวิธีที่จะรักษาหรือ
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ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
องค์กรเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้ให้ความหมายว่า เป็นแนวคิดทีอ่ งค์กรธุรกิจใช้การปฏิบตั งิ าน
ขององค์กรร่วมสนับสนุนและส่งเสริมประเด็นทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อมโดยร่วมกับผูถ้ อื หุน้ ขององค์กรและกลุม่ จิตอาสา
(Crowther and Aras, 2014: 11) ดังนัน้ การบริหารธุรกิจ
ในยุคใหม่องค์กรต้องให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมมีความส�ำคัญ
ดังนี้ (Crowther and Aras, 2014: 14-16)
1. ความยัง่ ยืน (Sustainability) องค์กรต้องเน้นเรือ่ ง
การกระท�ำในปัจจุบันขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่ออนาคต
เช่น การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าหรือบริการ หาก
องค์กร ไม่ประหยัดทรัพยากรในการผลิต หรือไม่จัดหา
ทรัพยากรมาทดแทน อาจส่งผลให้ในอนาคตองค์กรไม่มี
ทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิต
2. ความสามารถในการตรวจสอบได้  (Accountability)
การด�ำเนินการด้านธุรกิจ องค์กรต้องรายงานความก้าวหน้า
และการพัฒนาองค์กร ตลอดจนแสดงถึงผลก�ำไรให้ทกุ ฝ่ายที่
เกีย่ วข้องได้ทราบ
3. ความโปร่งใส (Transparency) กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอกขององค์กรต้องการให้องค์กรแสดงความโปร่งใสใน
การบริหารงาน ดังนัน้ องค์กรต้องน�ำเสนอข้อมูลการบริหาร
งานทีโ่ ปร่งใส เพือ่ ในอนาคตอาจมีบคุ คลภายนอกต้องการร่วม
เป็นผูถ้ อื หุน้ ขององค์กรเพิม่ ขึน้
นอกจากนีส้ ามารถแบ่งประเภทของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2554)
1. การจัดท�ำความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวน
การด�ำเนินงานขององค์กร (CSR In process) หมายถึง
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการ
พนักงาน การผลิตทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า
2. การจั ด ท� ำ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมภายหลั ง
กระบวนการด�ำเนินงานขององค์กร (CSR After Process)
หมายถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ
สังคม และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการด�ำเนินงานขององค์กร
โดยตรง เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึก การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
3. การด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัด
ท�ำในรูปแบบขององค์กร หรือมูลนิธิ (CSR As Process)
หมายถึ ง องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและ

สิง่ แวดล้อม โดยไม่มงุ่ หวังผลก�ำไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคม
การกุศลต่างๆ
ในขณะเดียวกันได้มีการแบ่งระดับของการจัดท�ำ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็น 4 ระดับ ได้แก่
(สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน, 2558, ออนไลน์)
ระดับ 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Mandatory
Level) ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่ วข้อง เช่น กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายเเรงงาน
การจ่ายภาษี เป็นต้น
ระดั บ 2 การสร้ า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ
(Elementary Level) หมายถึง การทีธ่ รุ กิจค�ำนึงถึงความ
สามารถในการอยู ่ ร อดและให้ ผ ลตอบเเทนแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ซึง่ ก�ำไรทีไ่ ด้นนั้ ต้องมิใช่กำ� ไรซึง่ เกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ระดับ 3 การมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Preemptive
Level) หมายถึง การทีธ่ รุ กิจสามารถสร้างผลก�ำไรแก่ผถู้ อื หุน้
ได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้
ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้
ทีอ่ ยูร่ อบข้างทีม่ คี วามคาดหวังว่าจะได้รบั การ ดูเเล หรือเอาใจ
ใส่จากผูป้ ระกอบธุรกิจ
ระดับ 4 การจัดท�ำความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ
สมัครใจ (Voluntary Level) หมายถึง การด�ำเนินธุรกิจควบคู่
กับการปฏิบตั ติ ามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้
ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน
ของการมุง่ ประโยชน์ของสังคมเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ ธุรกิจต้องด�ำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็น
อย่างน้อ ย ส่ว นการด�ำเนินการในระดับต่อไปให้ขึ้นกับ
ความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักส�ำคัญของการปฏิบตั ิ
ตามเเนวทาง CSR ควรอยูบ่ นหลักพอประมาณทีธ่ รุ กิจต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียน
สังคม
ความแตกต่างระหว่างการสร้างคุณค่าร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เมือ่ น�ำ  CSR กับ CSV มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (2558) กล่าวไว้วา่
ในขณะที่ CSR เน้นเรือ่ งการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดย
บางองค์กรธุรกิจใช้ CSR จัดท�ำโครงการเป็นรูปแบบหนึง่ ของ
การประชาสัมพันธ์ หรือบางองค์กรน�ำ  CSR เป็นหลัก
ในกระบวนการผลิตหรือบริหารจัดการ เช่น การผลิตสินค้า
โดยค�ำนึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นต้น แต่ CSV จะลงลึกกว่า
เพราะเน้นหนักที่การเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงศักยภาพมนุษย์อย่างยัง่ ยืน โดยเป็นส่วนหนึง่ ของ
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ต้นทุนด�ำเนินการ เป็นการแบ่งปันหรือเอื้อประโยชน์กัน
ระหว่างองค์กรกับสังคม
ดังนั้นจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นและการเปรียบ
เทียบความแตกต่างของ วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (2558)

สามารถน�ำมาวิเคราะห์ความแตกต่างของการสร้างคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ำเสนอในรูปแบบตาราง
เปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม
(Creating Share Value หรือ CSV)
1. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดี่ ี
มีคณ
ุ ภาพต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
2. มีการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ
และคุณภาพชีวติ ด้านการบริโภคของลูกค้าในสังคม
3. การใช้หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการธุรกิจทัง้ หมด
4. ร่วมระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนแวดล้อม
หรือกลุม่ องค์กรต่างๆ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้วา่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นแนวคิดดัง้ เดิมทีอ่ งค์กรธุรกิจมุง่ เน้นการท�ำความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสังคม
หรือชุมชน (วารุณี สุนทรเจริญนนท์, 2558) เป็นสิง่ ทีอ่ งค์กร
ธุรกิจมีความต้องการท�ำเท่านั้น ในขณะที่แนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วมมีแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ น้นการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคม ท�ำให้องค์กรต้องก�ำหนดการ
ท�ำความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้องค์กรธุรกิจ และสังคมได้
ประโยชน์รว่ มกัน

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
1. ด�ำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
2. ค�ำนึงถึงความอยูร่ อดและให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้
โดยก�ำไรทีไ่ ด้ตอ้ งไม่เบียดเบียนสังคม
3. มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. มีความใส่ใจต่อความเป็นไปในสังคมมากขึน้
5. การด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยความสมัครใจ
การด�ำเนินธุรกิจธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือใน
ประเทศนิวซีแลนด์
การวิเคราะห์ลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นประเทศนิวซีแลนด์ มีทงั้ สิน้ 4 เครือข่าย
ได้แก่ Vodafone, 2 Degrees, Skinny และ Spark สามารถ
น�ำเสนอในรูปแบบตารางวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการสือ่ สารการตลาดของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือในประเทศนิวซีแลนด์
เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
ในประเทศนิวซีแลนด์
Vodafone
2 Degrees
Skinny
Spark

การสือ่ สารการตลาดทีเ่ น้น
ด้านการส่งเสริมการขาย
✓
✓
✓
✓

จากการศึกษาเว็บไซต์ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(2 Degrees, 2015), (Skinny, 2015), (Spark, 2015),
(Vodafone, 2015) พบว่า มีเพียงเครือข่าย Vodafone ทีม่ ี
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value หรือ CSV)
ในขณะที่อีก 3 เครือข่ายมีลักษณะของการสื่อสารในด้าน
การส่งเสริมการขายเท่านัน้

การสือ่ สารการตลาดทีเ่ น้น
ด้านการสร้างคุณค่าร่วม
✓
✗
✗
✗

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของเครือข่ายโทรศัพท์มือ
ถือ Vodafone ซึ่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Vodafone
เริม่ ต้นธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด์ เมือ่ ค.ศ. 1998 มีจำ� นวนลูกค้า
138,000 ราย ในปี ค.ศ. 2013 มีลกู ค้าทัง้ สิน้ 2,307,000 ล้าน
เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ มีสว่ นแบ่งการตลาด 42% ของ
ตลาดเครือข่ายโทรศัพท์ มือถือของประเทศนิวซีแลนด์
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ส�ำหรับการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value
หรือ CSV) ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Vodafone มี
ลักษณะการน�ำเสนอในรูปแบบของรายงานความรับผิดชอบ
ขององค์กร หรือ Corporate Responsibility (CR) โดยจัด
เป็นหมวดหมูช่ ดั เจน ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ อง Vodafone
ได้ผลิตขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้
ด้อยโอกาสในสังคม หรือผูพ้ กิ าร ได้แก่ ชุดหูฟงั โทรศัพท์มอื ถือ
ทีส่ ามารถเป็นเครือ่ งช่วยฟังส�ำหรับคนหูหนวกได้ นอกจากนัน้
มีการลดราคาค่าส่งข้อความทางโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และค่าใช้บริการการโทรศัพท์ดว้ ยวิดโี อ
โดยใช้ภาษามือในการสือ่ สารชุดหูฟงั โทรศัพท์มอื ถือทีส่ ามารถ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ในการโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินโดยใช้ปมุ่ เดียว
เท่านัน้ เครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือมีแป้นพิมพ์ใหญ่พเิ ศษ มีปมุ่ กด
ทีช่ ดั เจน มีการแสดงของสีในหน้าจอชัดเจน สามารถสัง่ การ
ด้วยเสียงได้ ตลอดจนการให้บริการของพนักงานบริการลูกค้า
ที่อบรมเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าผู้พิการโดยเฉพาะ
นอกจากนัน้ ศูนย์บริการของ Vodafone ได้จดั ท�ำระบบประตู
สไลด์อตั โนมัติ ทางลาด และลิฟท์ การท�ำเคาน์เตอร์ให้มคี วาม
สูงลดลง การท�ำระบบผนังที่รองรับการได้ยินเสียงส�ำหรับผู้
พิการทางการได้ยนิ การจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับลูกค้าให้นงั่ พักผ่อน
และรับชมภาพยนตร์โฆษณาของบริษทั
ส�ำหรับแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แก่
ColorADD เป็นแอพลิเคชัน่ ส�ำหรับคนตาบอดสี ให้สามารถ
เข้าใจสีจากระบบรหัสสีสากล MindTags เป็นแอพลิเคชั่น

แปลงข้อความเป็นเสียง และแปลงจากเสียงเป็นข้อความ เพือ่
รองรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ และพิการทางสายตา รวมถึงการ
Tweet ในเครือข่ายสังคม Twitter เพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มี
ทักษะทางเทคโนโลยีตำ 
�่ คนพิการทางสายตา และคนสูงอายุ
ให้สามารถใช้เครือข่ายสังคม Twitter ได้งา่ ยขึน้ การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นครั้ ง นี้ เ ริ่ ม พั ฒ นาในประเทศสเปนก่ อ น
ตามกฎหมายด้านผูพ้ กิ ารในประเทศสเปน
Vodafone ได้ชว่ ยผูป้ กครองปกป้องบุตรหลานจาก
เนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสม และการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของเด็กที่
ปลอดภัย โดยมีการน�ำเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ช่วยแนะน�ำ
ผูป้ กครองให้เข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันบุตรหลานจากการจัด
เรตติง้ เกมออนไลน์ การพนัน และเรือ่ งเกีย่ วกับเพศสัมพันธ์
ซึง่ มีการเผยแพร่ผา่ นนิตยสารของบริษทั ทัง้ แบบออนไลน์และ
แบบสือ่ สิง่ พิมพ์ รวมถึงการให้ผปู้ กครองสามารถปิดการใช้สอื่
ออนไลน์ของบุตรหลานจากใช้เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ รวมถึง
การตัง้ ค่าเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสมส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี
นอกจากนั้น Vodafone ได้ผลิต Web Super
Skills cards เพื่อช่วยผู้ปกครองสอนบุตรหลานตั้งแต่อายุ
4 ปีขึ้นไปโดยมี 10 คุณลักษณะการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
ปลอดภัย ซึง่ การ์ดเหล่านีส้ ามารถขอรับได้ทรี่ า้ น Vodafone
ในประเทศไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร
นอกจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาเกมออนไลน์ ชือ่ Moshi Monsters
ส�ำหรับเด็ก เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
2. ด้านการให้คำ� มัน่ สัญญาในเรือ่ งเครือข่าย บริษทั
ได้ให้คำ� มัน่ สัญญาในการตระหนักถึงชุมชน และเรือ่ งเทคนิค
ดังนี้

ตารางที่ 3 การให้คำ� มัน่ สัญญาในเรือ่ งเครือข่าย
ความตระหนักด้านชุมชน
1. การปกป้องพืน้ ทีโ่ รงเรียน โรงพยาบาล
ธรรมชาติ และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
2. ผลกระทบของพืน้ ทีท่ เี่ ห็นเป็นรูปธรรม
3. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีท่ อ้ งถิน่ ได้วางแผนไว้
4. สร้างผลกระทบต่อชุมชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ
5. มีขอ้ มูลทีเ่ ข้าถึงได้
6. มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน

ความตระหนักในเชิงเทคนิค
1. การมีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
2. มีการรับประกันการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3. มีตำ� แหน่งการเชือ่ มต่อเครือข่ายทีเ่ หมาะสม
4. ลดการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีโครงสร้างทีม่ นั่ คงและแข็งแรง
6. มีการน�ำเสนอสูป่ ระชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ครัง้ แรก
7. มีการบ�ำรุงรักษาทีด่ แี ละเข้าถึงได้งา่ ย
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การตัง้ เสาเครือข่ายทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีม่ องเห็นได้ บริษทั Vodafone เลือกใช้การติดตัง้ เสาร่วมกับ
เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถืออืน่ ๆ มีการใช้เสาอากาศภายในบ้าน
เป็นเสารับสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ การออกแบบเสาเครือข่าย
ให้มีลักษณะที่น�้ำหนัก ขนาด และมีความสวยงามเหมือน
เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับตกแต่งตามถนน โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และนอกจากนั้นการจัดท�ำเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 3G ทั้งระบบโทรศัพท์มือถือและบรอดแบนด์
ให้แก่คนในชนบทสามารถใช้สญ
ั ญาณโทรศัพท์ เคลือ่ นทีท่ ดี่ ี
ได้ทง้ั แบบโทรศัพท์ธรรมดาและสมาร์ทโฟน ด้วยความมุง่ หวัง
ของบริษัทให้คนนิวซีแลนด์ในชนบทสามารถใช้บริการได้
เช่นเดียวกับคนในเมือง หรือในเมืองใหญ่ ในอนาคตบริษัท
จะจัดท�ำโครงข่าย 4G ความเร็วสูงในพืน้ ทีช่ นบทภายใน 5 ปี
3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท�ำงานด้าน
สิง่ แวดล้อมของบริษทั Vodafone ทีม่ งุ่ เน้นการลดให้มากขึน้
ได้แก่ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้คาร์บอน ลดความสิน้ เปลือง
และลดการใช้ทรัพยากร บริษทั มุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาเครือข่าย
การใช้พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การใช้พลังงานทางเลือก และ
ท�ำให้ลูกค้าตระหนักถึงการลดใช้คาร์บอน บริษัทให้ความ
ส�ำคัญกับเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล และการปฏิบัติการ โดยมี
ต้นทุนทางพลังงานทีป่ ระหยัดขึน้ บริษทั ต้องจัดการกับการ
ปล่อยพลังงานคาร์บอนทีเ่ ป็นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น
ความสิ้นเปลืองด้านอิเล็กทรอนิกส์ ความสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ์สำ� นักงาน การท�ำลายชัน้ บรรยากาศ การใช้นำ�้
Vodafone มี เ ป้ า หมายที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั โดยมุง่ เน้น
ทีผ่ รู้ บั จ้างช่วง (Supplier) และลูกค้าเพือ่ ลดการใช้คาร์บอน
จากผลกระทบของอายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ และ
กระบวนการผลิตสินค้า ส่วนลูกค้า บริษทั ได้เสนอทางเลือก
ให้ลกู ค้าน�ำโทรศัพท์มอื ถือเข้าสูก่ ระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เมือ่ ไม่ตอ้ งการใช้สนิ ค้านัน้ แล้ว Vodafone ได้จดั
อันดับการอนุรกั ษ์พลังงานของโทรศัพท์มอื ถือ (Vodafone’s
Eco-rating scheme) เป็น 5 ระดับ มีชว่ งคะแนนตัง้ แต่ 0-5
คะแนน ส�ำหรับคะแนน 5 ถือว่าเป็นสินค้าทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อจริยธรรมทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยมีการ
ติ ด ค่ า คะแนนของสิ น ค้ า ไว้ ที่ ร ้ า นตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยของ
Vodafone และในร้านค้าแบบออนไลน์ ซึง่ สินค้าทีม่ กี ารจัด
อันดับการอนุรักษ์พลังงานของโทรศัพท์มือถือ พบได้ใน
ประเทศ สาธารณรัฐเช็ค เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สเปน และ
สหราชอาณาจักร

4. ด้ า นการบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
การบริหารงานของ Vodafone ได้มีการอบรมพนักงานใน
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่พนักงานของบริษัท พนักงาน
สัญญาจ้าง บริษัทสาขา ผู้ร่วมค้า และผู้รับจ้างช่วง ต้องมี
ความรับผิดชอบตามแบบฉบับของ Vodafone ต่อประชาชน
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทตระหนักถึง
การรายงานเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การติดสินบน การคอรัปชั่น หรือการฝ่าฝืนกฎหมายการ
แข่งขันโดยทีมนักกฎหมาย ส่วนการป้องกันความลับของ
บริษทั เกีย่ วกับการโกง หรือความไม่ซอื่ สัตย์ การสูญหายของ
ข้อมูล การติดสินบน หรือเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่างๆ
ต้องรายงานภายใน 48 ชัว่ โมง และได้ดำ� เนินการตามแนวคิด
การลดการติดสินบนให้เป็นศูนย์ของ Vodafone โดยมี
โปรแกรมการต่อต้านการติดสินบนที่แข็งแกร่งทั่วโลกซึ่ง
มีหลักการด�ำเนินการดังนี้
4.1 กระบวนการท�ำงานมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสม มีการ
ก�ำหนดความเสี่ยงพิเศษ และความต้องการเฉพาะของ
ท้องถิน่ รวมถึงการฝึกอบรม และวิธกี ารอืน่ ๆ
4.2 การให้ค�ำมั่นสัญญาของผู้บริหารระดับสูงของ
Vodofone ตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป ที่ต้องเข้าร่วม
โปรแกรมการต่อต้านการติดสินบน
4.3 การบริหารความเสี่ยง บริษัทต้องพัฒนาแบบ
จ�ำลองการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนการต่อต้าน
การติดสินบนที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานของ
แต่ละท้องถิน่ กระบวนการนีม้ กี ารทบทวนและปรับปรุงทุกปี
4.4 การสร้างความอุตสาหะ ความเสีย่ งของบริษทั
ทีส่ งู เกิดจากผูร้ บั จ้างช่วง และหุน้ ส่วนธุรกิจ ท�ำให้บริษทั ต้อง
มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการแสดงออกของกลยุทธ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ บั จ้างช่วง
4.5 การสือ่ สารและการอบรม จากนโยบายต่อต้าน
การติดสินบนได้รวมถึงจรรยาบรรณ การประกาศแนวทาง
ในหน้าของอินทราเน็ตทีเ่ ป็นแนวทางสนับสนุน และส่งเสริม
การอบรมทัว่ โลก และโปรแกรมการสือ่ สารทีร่ วมถึง การสอน
ออนไลน์ทตี่ อ่ ต้านการติดสินบน ให้กบั พนักงานทัง้ หมดของ
บริษทั
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนของ Vodafone
มีการด�ำเนินการ ได้แก่ (1) การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ โดยไม่มกี ารแบ่งชนชัน้ ทางสังคมในบริษทั
ระบบข้ า ราชการและการเมื อ ง สิ ท ธิ ข องเด็ ก สิ ท ธิ ท าง
เศรษฐศาสตร์ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรมทีเ่ หมาะ
สมกับสภาพแวดล้อม (2) การให้สทิ ธิในเรือ่ งแรงงาน บริษทั
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ได้ดแู ลเรือ่ งความปลอดภัยและสุขภาพแก่พนักงาน และไม่ใช้
แรงงานเด็ก โดยมีการสร้างความผูกพันของพนักงานใน
องค์กร และ (3) ส�ำหรับบริษทั คูค่ า้ ต้องมีแรงงานทีส่ ขุ ภาพดี
ปลอดภัย และมีมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานของ
Vodafone ทัว่ โลก
5. ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานของ
บริษทั Vodafone ได้ตงั้ วิถแี ห่ง Vodafone โดยมีการก�ำหนด
แนวทางในการท�ำงานของบริษัท เพื่อให้เป็นบริษัทที่มี
ศักยภาพสูง ดังนี้ เป็นองค์กรทีน่ า่ ชืน่ ชมในสายตาประชาชน
ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน บรรลุวตั ถุประสงค์ในการอยูใ่ นใจของ
ลูกค้า แสวงหานวัตกรรม กระตือรือร้น และมีการแข่งขัน โดย
มีการปฏิบตั ิ คือ ความรวดเร็วต่อการน�ำผลิตภัณฑ์และบริการ
ไปสู่ตลาด และจัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ดี ความเรียบง่าย คือ การสร้างความง่ายให้กบั ลูกค้า คูค่ า้
และเพือ่ นร่วมงานของบริษทั สิง่ สุดท้าย คือ ความเชือ่ ถือ โดย
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความ
ยุตธิ รรม น�ำไปสูค่ วามน่าเชือ่ ถือ และความโปร่งใส โดยบริษทั
ดูแลพนักงานในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้คำ� ปรึกษา
กับพนักงาน การปรับโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจากการอบรมตามความ
สามารถของพนักงานแต่ละบุคคล การให้ผลตอบแทนและ
รางวัลแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม และเสริมสร้างให้พนักงาน
ของบริษทั มีสขุ ภาพทีด่ ที งั้ ร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัย
ในการท�ำงาน โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศ
6. ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัท
สร้างนโยบายความปลอดภัยแก่ลูกค้า ได้แก่ 6.1 การให้
ความเคารพในกฎหมายและวัฒนธรรมทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า
แต่ละพื้นที่ 6.2 เปิดเผยและซื่อสัตย์ บริษัทมีการสื่อสาร
ทีช่ ดั เจน มีนโยบายความเป็นส่วนตัวทีม่ ผี ลกระทบสูง รับฟัง
ผลสะท้อนกลับจากการท�ำงานของบริษัท 6.3 ทางเลือก
บริษัทให้ทางเลือกที่มีความหมายและง่ายต่อความเป็น
ส่วนตัว 6.4 การออกแบบความเป็นส่วนตัว โดยพัฒนาจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร 6.5 ความสมดุล เมือ่ บริษทั
ต้องการความสมดุลระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ต่อต้าน
เสรีภาพและสังคมที่ปลอดภัย 6.6 กฎหมายและมาตรฐาน
บริษัทใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัว และท�ำงานกับรัฐบาล
ผู้คุมกฎระเบียบ ต�ำรวจมาเป็นต้นแบบในการท�ำกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัวและมาตรฐาน และ 6.7 สิ่งที่สามารถ
อธิบายได้ บริษัทได้ตั้งหลักการท�ำงานที่เสมือนการท�ำงาน
กับเครือญาติ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั จ้างช่วงของบริษทั ด้วย

7. ด้านการจัดตัง้ มูลนิธิ Vodafone New Zealand
ได้ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 และได้คัดเลือก
บุคคลที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี ที่ต้องการสร้างความ
แตกต่างให้ชมุ ชน มูลนิธไิ ด้สนับสนุนให้บคุ คลเหล่านีท้ ำ� งานได้
เสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินและฝึกความเป็น
มืออาชีพเป็นเวลา 1 ปี โครงการนีไ้ ด้ใช้หลักของกลยุทธ์การ
จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเยาวชนทีโ่ อโตรัว (Aotearoa) มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างผู้น�ำและศักยภาพส่วนบุคคลที่สามารถท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน ครอบครัว โรงเรียน เพือ่ น และเครือข่ายได้
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
8. ด้านการก่อตั้งกองทุน Starship เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยเด็ก มีการจัดท�ำการช่วยเหลือทางอากาศกับเด็กหลาย
พันคน โดยมีการบริจาคเงินรายเดือนจ�ำนวน 1 ดอลลาร์ 2
ดอลลาร์ 3 ดอลลาร์ 5 ดอลลาร์ หรือ 10 ดอลลาร์ในใบแจ้ง
ค่าบริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ Vodafone เงินเหล่านีจ้ ะ
ส่งไปยังกองทุน Starship นอกจากนั้น Vodafone ได้ให้
บริการ wifi ฟรีแก่เด็กและเยาวชนในโรงพยาบาลในเครือ
Starship ท�ำให้เด็กหลายๆ คนทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง และบางคน
เป็นโรคติดเชือ้ หรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ใช้บริการ wifi ฟรีเพือ่
สือ่ สารกับเพือ่ น ครอบครัว และสนุกสนานบนโลกออนไลน์
9. ด้านการจัดตัง้ กองทุน Canterbury เป็นกองทุน
ทีก่ อ่ ตัง้ ในความร่วมมือกับหุน้ ส่วนหลายฝ่ายทีช่ ว่ ยสนับสนุน
การซ่อมแซมโบสถ์ Christchurch ทีพ่ งั ทลายจากแผ่นดินไหว
เมือ่ ปี ค.ศ. 2011 และยังช่วยสนับสนุนต่อผลกระทบเกีย่ ว
เนือ่ งกับแผ่นดินไหว เพือ่ ท�ำให้ชมุ ชนที่ Christchurch ดีขนึ้
และมีความแตกต่างทีด่ ขี นึ้ ในระยะยาว กองทุนมุง่ สนับสนุน
เยาวชนเป็นแกนน�ำหลัก ยอดการบริจาคต้องแต่เกินแผ่นดิน
ไหวใน Canterbury ทีม่ กี ารบริจาคอย่างต่อเนือ่ งสูงถึง 2.67
ล้านดอลลาร์
10. ด้านการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมเมารี
บริษัทได้จัดสอนภาษาเมารีทุกสัปดาห์ โดยท�ำต่อเนื่องมา
มากกว่า 50 สัปดาห์ มีการจัดท�ำค�ำศัพท์เมารีใหม่ๆ เผยแพร่
ผ่านเฟซบุ๊ก และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเมารีอย่าง
ต่อเนือ่ ง
สร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
ในประเทศนิวซีแลนด์
การสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื
ถือในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีการจัดท�ำคุณค่าร่วมใน
หลากหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า การให้ค�ำมั่นสัญญาในเรื่อง
การให้บริการเครือข่าย การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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ธุ ร กิ จ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ พนั ก งานของบริ ษั ท
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการจัดตัง้ กองทุนต่างๆ สามารถน�ำเสนอแผนภาพความ

สัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือในประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์
การส่งเสริม
ภาษาและ
วัฒนธรรมเมารี

การก่อตัง้ กองทุน

ค�ำมัน่ สัญญา
ในเรือ่ ง
เครือข่าย

CSV
Vodafone

การจัดตัง้ มูลนิธิ

การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม

หลักธรรมาภิบาล
การบริหาร
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

การบริหาร
ความสัมพันธ์
พนักงาน

ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือในประเทศนิวซีแลนด์
การสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์ มือ
ถือในประเทศนิวซีแลนด์ มีการจัดท�ำการสร้างคุณค่าร่วม
เพียงเครือข่ายเดียว คือ เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ Vodafone
โดยมีการจัดท�ำคุณค่าร่วมในหลากหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การให้
ค�ำมั่นสัญญาในเรื่องการให้บริการเครือข่าย การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์
กับพนักงานของบริษัท การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการจัดตัง้ กองทุนต่างๆ ซึง่ การสร้าง
คุณค่าร่วมของเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ Vodafone มีความ
เหมาะสมตามหลักการสร้างคุณค่าร่วม เนื่องจากเป็นการ
สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนแวดล้อมอย่าง
แท้จริง ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาธุรกิจแบบยัง่ ยืนต่อไป

2. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้ ได้รับการสนับสอนจากคณะ
เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่ให้โอกาสและเวลาในการเขียนบทความวิชาการ
ท�ำให้บทความวิชาการนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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