
แ น ว คิ ด ข อ งก า ร ส ร้ า ง
คุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV) เสนอให้ธุรกิจ
ต้องสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อม
กันเพ่ือความสำาเร็จในระยะยาว 
บทบาทของธุรกิจต่อสังคมใน
บริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บน
ฐานคิดแบบระยะยาว (Long-
term Thinking) เน้นการสร้าง
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมให้
เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

การสร้างคุณค่าร่วมเป็นแนวทางที่
ตอ้งการแกโ้จทยค์วามไมเ่ชือ่มโยงกันระหวา่ง
ความตอ้งการของสงัคมและของธรุกจิ ซึง่เปน็
อุปสรรคและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำาในการ
พัฒนา ธุรกิจที่ดำาเนินในวิถีทางของ CSV จึง
ตอ้งสรา้งคณุคา่ใหแ้กส่งัคมควบคูก่บัการสรา้ง
คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดเป็นผลสำาเร็จ
ในระยะยาว

ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจให้ความช่วย
เหลือแก่สังคมในรูปของ Corporate Social 
Investment (CSI) ชนิดที่เป็นการช่วยเหลือ 
ทางตรงในลักษณะการบริจาคเพ่ือการกุศล 
(Corporate Philanthropy) หรือการสนับสนุนใน
ลักษณะการอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community 
Volunteering) รว่มกบัพนกังานหรอืรว่มมอืกบั
องค์กรอื่น ซึ่งมิได้มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่
ธรุกจิดำาเนนิการอยูเ่ทา่ใดนกั จดัเปน็ความรบั
ผิดชอบต่อสังคมจำาพวกที่แยกต่างหากจาก
การดำาเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของ
กิจการและเกิดขึ้นภายหลัง (CSR-after-
process)

พัฒนาการในระยะตอ่มา การดำาเนนิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จึงมี
ความพยายามในการเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีธุรกิจ
ดำาเนนิการอยู ่กอ่ใหเ้กดิเปน็การดำาเนนิความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ ในกระบวนการ
ทำางานหลกัของกิจการ (CSR-in-process) โดย

องค์กรจะมีสินทรัพย์หรือมีความเชี่ยวชาญ
เป็นทุนเดิมอยู่หรือไม่ก็ตาม

พัฒนาการล่าสุดท่ีเกิดข้ึนในแวดวง
ของการดำาเนนิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีอ่ยู่
ในกระบวนการทำางานหลกัของกจิการ มคีวาม
พยายามที่จะยกระดับมาสู่การส่งมอบผล 
กระทบ (เชิงบวก) จากการดำาเนินงาน ใน
ลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วม (Shared 
Value) ระหว่างองค์กรและสังคม ด้วยการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์และจากความ
เชี่ยวชาญขององค์กรเป็นสำาคัญ

จะเห็นได้ว่า แนวคิด CSV มิได้ถูก
พฒันาขึน้เพือ่มาทดแทนเรือ่ง CSR หรอืเรือ่ง
ความยั่งยืน แต่ธุรกิจที่นำาแนวคิด CSV มาใช้ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านการทำาธุรกิจในแบบ CSR-in-
process ที่แต่ละองค์กรได้ใช้ความถนัดและ
ความเช่ียวชาญของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูง เป็นแนวคิดที่กิจการ
สามารถนำามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่
ความยั่งยืน ด้วยการตอบโจทย์ทางธุรกิจและ
สังคมไปพร้อมๆ กัน

หากพิจารณาเพียงผิวเผิน แนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV อาจมีความ
คลา้ยคลงึกบัแนวคดิอืน่ๆ ในสาขาการพฒันา
ที่ยั่งยืน อาทิ Blended Value (Jed Emerson), 
Mutual Benefit (Stuart Hart), Bottom of the 
Pyramid (C.K. Prahalad and Hart) , 

Source: INCITE, What is Shared Value?, 2014.
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

คำานึงถึงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (เชิง
ลบ) จากการดำาเนินงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของกจิการ ในลกัษณะท่ีเปน็การบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) ครอบคลุมทัง้ในเรือ่งและ
ประเด็นทางสังคมท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายเปน็พืน้ฐาน รวมถงึเรือ่งและประเดน็
ทีส่งัคมหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของกจิการคาดหวงั
ให้องค์กรดำาเนินการ โดยไม่จำากัดว่าเรื่องนั้น 
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Sustainability (John Elkington), Triple Bottom 
Line (Andrew Savitz and Karl Weber), 
Conscious Capitalism (David Schwerin and 
John Mackey)

ในความเป็นจริง CSV มีความต่าง
จากแนวคิดของ Jed Emerson ในเร่ือง 
Blended Value ที่เน้นการผสมผสานคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้าง
ขึ้นจากองค์กรทั้ งที่แสวงหากำาไรและไม่
แสวงหากำาไร เพ่ือนำามาซึ่งผลรวมสูงสุดของ
ทุกคุณค่าที่เกิดขึ้นกับกิจการและในตลาดทุน 
ขณะที่ CSV เน้นที่การนำาโจทย์ทางสังคมมา
แก้ไขและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ มิใช่การผสมหรือสร้างสมดุลของ
คุณค่าต่างๆ เข้าด้วยกัน

ส่วนกรอบแนวคิดของ Stuart Hart 
ในการสร้างคุณค่าที่ย่ังยืน เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การพัฒนา
กลุ่มคนชั้นฐานราก และการติดตามดูแล
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดมีความซ้อนเหลื่อมกัน
อยู่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเมื่อเทียบกับระดับ
ของการสร้างคุณค่าร่วม

ในงานของ C.K. Prahalad และ Hart 
ทีมี่ความโดดเดน่เรือ่งการเขา้ถงึตลาดในระดับ
ฐานราก ถือเป็นแง่มุมหนึ่งของการสร้าง
คุณค่าร่วม อย่างไรก็ดี ในงานของ Hart และ 
Kash Rangan ไดช้ี้ให้เหน็ตรงกนัวา่ ผลติภณัฑ์
และบริการที่ออกแบบสำาหรับตลาดในระดับ
ฐานราก จะสามารถสรา้งคณุคา่ทีย่ัง่ยนืได ้ตอ่
เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่ทุกความริเร่ิมในระดับ
ฐานรากที่เป็นเช่นนั้น

ความซ้อนเหลื่อมระหว่างการสร้าง
คุณค่าร่วมกับการสร้างความยั่งยืน มีตั้งแต่
เรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ให้
ความสำาคัญกบัการลดตน้ทนุและการปรบัปรงุ
ผลติภัณฑเ์พือ่สรา้งใหเ้กดิคณุคา่รว่ม ไปจนถงึ
การปกป้องสภาพแวดล้อมไว้ให้สำาหรับคนรุ่น
หลัง ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่อาจส่ง
ผลต่อการรักษาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและกลไกการทำางานของทุนในรูปแบบท่ี
ผิดเพ้ียนไปจากท่ีควรจะเป็น

แน่นอนว่ า  การปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย และการดำาเนินความรับผิดชอบต่อ

เวลาในสนามธุรกิจจนกลายเป็นหลักปฏิบัติท่ี
แพร่หลายมาก่อนหน้านี้

ข้อเสนอเร่ืองความรับผิดชอบและ
การพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ร ท่ีมุง่หวงัให้
ธุรกิจละท้ิงหรือลดทอนเป้าประสงค์ในเร่ือง
ของการแสวงหากำาไรสูงสุด เพื่อให้ได้ช่ือว่า
เปน็องคก์รทีดี่กวา่ท่ีเปน็อยูน่ัน้ นอกจากจะไม่
เปน็ทีข่านรบัในแวดวงธรุกจิแลว้ ยังจะเปน็การ
ตอกล่ิมให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกิจกรรม
ทางธุรกิจและทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

แน่นอนว่า ธุรกิจไม่สามารถที่จะ
แก้ไขทุกปัญหาทางสังคม และก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจ
ทีจ่ะเปน็ธรุกจิท่ีดตีอ่สงัคม เชน่เดยีวกบัวถิทีาง
ของการสร้างคุณค่าร่วมที่ไม่อาจใช้ขจัดความ
ไม่เป็นธรรมทั้งมวลได้ แต่การนำาแรงจูงใจใน
เรื่องผลกำาไรและกลยุทธ์ทางธุรกิจมาใช้เป็น
เคร่ืองมือจัดการกับปัญหาทางสังคม ที่ซึ่ง
แนวคิด CSV มีส่วนในการผลักดันและได้ถูก
นำาไปขยายผลอยา่งกวา้งขวางนี ้สามารถท่ีจะ
ช่วยทั้งกับธุรกิจเพื่อให้มีส่วนในการตอบแทน
ชดเชย และกบัโลกเพือ่ใหด้ขีึน้กวา่ทีเ่ปน็อยูใ่น
ปัจจุบัน 

สังคมในมิติของการดูแลผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากกิจการ เป็นส่ิงที่ต้องดำารงอยู่หรือทำาให้
เกิดขึ้นก่อนการสร้างคุณค่าร่วม แนวคิดของ 
CSV จงึเปน็ภาคตอ่ของการยกระดบัความรบั
ผิดชอบจากการดูแลผลกระทบในเชิงลบ มาสู่
การส่งมอบคุณค่าในเชิงบวก

มีการวิพากษ์ในทำานองว่า แนวคิด 
CSV ยังคงยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 
มไิดแ้ตกตา่งไปจากรปูแบบกลยทุธท์างธรุกิจที่
มีอยู่เดิม ซ่ึงมีส่วนท่ีก่อให้เกิดปัญหาในเชิง
ระบบ และเสนอว่าทางออกควรจะตอ้งเกดิขึน้
ภายใตก้ระบวนการท่ีผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายฝ่าย
เขา้รว่มอยา่งเสมอภาค วาทกรรมดงักลา่วเปน็
อดุมการณข์องกลุม่ทีต่อ้งการเหน็โลกสวย ซึง่
สวนทางกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความจริง

เหตุที่การสร้างคุณค่าร่วมมีแรงหนุน
และนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงจรงิกเ็พราะความ
ก้าวหน้าทางสังคมและผลประโยชน์ของ
องค์กรถูกปรับวางให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่าง
เป็นรปูธรรมและจบัตอ้งไดส้งู เฉกเชน่กลยทุธ์
อื่นๆ ขององค์กรท่ีได้รับการพิสูจน์ผ่านกาล

(เรียบเรียงจาก What’s the Value of Shared Value? โดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์)
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