
Shared Value Enterprise
: องค์กรเปลี่ยนโลก

ปัจจุบัน องค์กรชั้นนำ ที่ใช้แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 
ในทางที่ผนวกประเด็นทางสังคมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเชื่อมโยงพันธกิจขององค์กรในทางที่สร้าง
ผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม มีจำ นวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างก้าวกระโดด และกำ ลังก่อตัวกลายเป็น
กระแสหลักในแวดวงของธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมในรูปของการบริจาค 
และการดูแลผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นของการสร้างคุณค่าร่วม หรือ  
CSV คือ การเพิ่มความเป็นรูปธรรมใน
สร้างผลกระทบทางสังคมที่วัดได้ด้วยผล
การดำาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผล
ที่ติดตามมาหลายประการ

ประการแรก ทำาให้องค์กรธุรกิจ 
เคล่ือนย้ายจุดสนใจที่มีต่อการสร้างผล
กระทบทางสังคม จากระดับโครงการ
นำาร่องเพียงเพื่อให้ได้ภาพการดำาเนินงาน
ทางสังคม มาสู่ระดับกลยุทธ์การดำาเนิน
งานทางธุรกิจ และจากส่วนตลาดที่ด้อย
ความสำาคัญในสายตาของธุรกิจ กลายมา
เป็นส่วนตลาดที่มีนัยสำาคัญในวิถีของ
ธุรกิจได้

ตัวอย่างของ เนสท์เล่ ที่ริเริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเวชภัณฑ์ ที่ตอบ
โจทย์โภชนาการเฉพาะทางในการป้องกัน
โรค โดยใช้การวิจัยทางคลินิก ซึ่งทำาให้
บริษัท ก้าวท้ิงห่างจากคู่แข่ง และทำาให้
บริษัทเห็นโอกาสในการสร้างการเติบโต 

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

และสามารถสร้างเป็นแหล่งรายได้ใหม่ๆ 
ประการที่สอง ทำาให้องค์กรธุรกิจ 

รื้อและสร้างความมุ่งประสงค์ (Purpose) 
ของกิจการขึ้นใหม่ จากเดิมที่มุ่งผลิต
สินค้าและบริการเพียงเพื่อตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจ มาสู่การปรับสายผลิตเพ่ือให้สินค้า

และบริการของตนสามารถสนองตอบต่อ
โจทย์ทางสังคมด้วย

ท่ามกลางองค์กรที่คิดทำา เพียงเพื่อ
ให้ได้ภาพพีอาร์ มากกว่าเรื่องเนื้อหา จะ
มีหลายองค์กรที่เริ่มหยั่งถึงความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจกับสังคม ได้รับผลบวกที่

มาร์ค เครเมอร์ (ซ้าย) และไมเคิล พอร์เตอร์ (ขวา)
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มหาวิทยาลัยท่ัวโลกจำ นวนเกือบ 
500 แห่ง ได้บรรจุเอาแนวคิด
คุณค่าร่วมไว้ ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของตน

ราคาหุ้นวิ่งเหนือ วอลกรีนส์ คู่แข่งใน
สนามเดียวกัน กว่าร้อยละ 50 ในรอบ
ระยะเวลาห้าปี แม้จะต้องสูญเสียยอดขาย
มูลค่า 2 พันล้านเหรียญ จากการเลิกขาย
บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ถูกชดเชย
ด้วยรายได้ที่มาจากโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
และจากแรงจูงใจพนักงานที่เพิ่มขึ้น อัน
เป็นผลมาจากความมุ่งประสงค์ใหม่ของ
กิจการ

หรือตัวอย่างของ บริษัทจัดการ
ลงทุน เจเนอเรชัน ที่สามารถสร้างผล
ตอบแทน ชนะดัชนีเอ็มเอสซีไอ เฉลี่ย 
500 จุดต่อปี ในรอบระยะเวลาสิบปี ด้วย
การลงทุนในบริษัทที่ใช้กลยุทธ์คุณค่าร่วม

นอกจากนี้ ตัวเลขการลงทุนที่มุ่ง
ผลกระทบ รวมทั้งการลงทุนที่มุ่งผลได้
ทางสังคมพร้อมกับผลตอบแทนทางการ
เงิน ที่ถูกจับตามอง มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 
พบว่า ปัจจุบัน มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารเกิน 6 หมื่นล้านเหรียญ

จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่า พัฒนาการ
ของแนวคิดและเคร่ืองมือสำาหรับการ
สร้างคุณค่าร่วม ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวคิดการบริหารกระแสหลัก 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกจำานวนเกือบ 500 
แห่ง ได้บรรจุเอาแนวคิดคุณค่าร่วมไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของตน

ฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล กำาลังจะเปิด
หลักสูตรเอ็มบีเอ สาขาการสร้างคุณค่า
ร่วม ในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากท่ี
ได้เปิดหลักสูตรภาคพิเศษสำาหรับผู้บริหาร 
ซึ่งได้รับความนิยม มาหลายปี

การผนวกผลกระทบทางสังคมเข้ากับ
กลยุทธ์องค์กร ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบบแผนความคิดรุ่นต่อไป ในการ
บรรลุถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และภาพความเปล่ียนแปลงน้ีกำาลังปรากฏ
ชัดขึ้นเรื่อยๆ

เป็นความผูกพันและแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรท่ีทำางานอยู่ รวมท้ังดึงดูดบุคลากร
ใหม่ที่มีฝีมือและศักยภาพ ให้เข้าร่วมงาน
กับองค์กร ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการขยายขอบข่ายของธุรกิจ

ตัวอย่างของ ชไนเดอร์ อีเล็คทริค 
ที่มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่ปลอดภัยต่อ
สิ่ งแวดล้อม ทำาให้บริ ษัทมีอัตราการ
เติบโตจากการเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ท่ี
พัฒนามาเป็นสินค้าและบริการ ซ่ึงช่วย
ลดการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของลูกค้า

ประการที่สาม ทำาให้องค์กรธุรกิจ 
ร้ือฟื้นและสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ
องค์กรไม่แสวงหากำาไร หรือบรรดาเอ็นจีโอ
ต่างๆ จากเดิมที่มองเพียงว่าเอ็นจีโอ
มีสถานะที่เล่นบทเป็นคู่กรณีหรือคู่ปรับ
กับธุรกิจ มาสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่
ท่ีเอ็นจีโอสามารถเป็นหุ้นส่วนหรือคู่หู
ร่วมดำาเนินงาน

ตัวอย่างของ แกล็กโซสมิทไคล์น ท่ี
ทำางานกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save 
the Children) ร่วมมือกันพัฒนาเจล
ฆ่าเช้ือชนิดคลอร์เฮกซิดีนในราคาต่ำา 
สำาหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อทางสาย
สะดือ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน
ทารกแรกเกิดในกลุ่มประชากรที่มีรายได้
ต่ำาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

กองทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้เข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วนดำาเนินงานกับ วอลล์มาร์ต 
เพ่ือระบุแนวทางในการลดต้นทุนด้าน
พลังงานและการใช้พลังงาน

องค์การระหว่างประเทศ อย่าง
สหประชาชาติ และธนาคารโลก ได้ร่วม
กับองค์กรการกุศลชั้นนำา อย่างมูลนิธิบิล
และเมลินดาเกตส์ มูลนิธิร็อกเกอะเฟล-
เลอร์ และมูลนิธิโรเบิร์ต วู้ด จอห์นสัน ใน
การออกแบบกลยุทธ์การดำา เนินชุด
โครงการที่เป็นมากกว่าหุ้นส่วนภาครัฐ-
ประชาสังคมดังที่เคยมีมา แต่ยังผนวก
เอาความร่วมมือจากภาคเอกชนในมิติ
ของการสร้างคุณค่าร่วม ท่ีเปิดโอกาสให้

มีการนำาสมรรถภาพอันเป็นที่ต้องการ
จากภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นความท้าทายระดับโลก

หรือตัวอย่างของการริเริ่มโครงการ 
YieldWise ด้วยวงเงินดำาเนินงานจำานวน 
130 ล้านเหรียญ โดยมูลนิธิร็อกเกอะ-
เฟลเลอร์ เพื่อทำางานร่วมกับภาคเอกชน 
อาทิ โคคา-โคลา คาร์กิลล์ และดังโกเต 
กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ
ไนจีเรีย ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อที่จะลด
การสูญเสียอาหาร และยกระดับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชากรในชนบทท่ัวโลก 
ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประการท่ีสี่ ทำาให้แวดวงตลาดทุน
ตื่นตัวหันมาให้ความสนใจลงทุนกับ
กิจการท่ีใช้กลยุทธ์คุณค่าร่วม จากเดิมที่
ผู้ลงทุนมีความกังขากับการพิจารณา
จัดสรรเม็ดเงินลงทุนโดยใช้ปัจจัยทาง
สังคม ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องน้อยมากใน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ มาสู่การให้
ความสำาคัญในกิจการที่ยึดมั่นในความ
มุ่งประสงค์ ใหม่  ที่ แตกต่างจากการ
ประชาสัมพันธ์หรือการดำาเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั่วไป และสามารถ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มี
สัดส่วนที่ตายตัว

ตัวอย่างของ ซีวีเอส เฮลท์ ท่ีผัน
ความมุ่งประสงค์จากการเป็นร้านค้าปลีก
สะดวกซื้อ มาเป็นร้านเพื่อสุขภาพ ทำาให้

(เรียบเรียงจากบทความ The Lesson 
Behind Fortune’s ‘Change the World’ 
List โดย Michael E. Porter, Mark R. 
Kramer, August 2016.)
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