
กิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน มีทั้งที่เป็นการสร้างและ
การทำ ลายคุณค่า ส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนรอบข้างและสภาพแวดล้อมที่
อยู่รายรอบ ในหลายกรณี 

CSV: กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม

ผลกระทบถูกถ่ายทอดไปยังผู้คนท่ี
อยู่ไกลออกไป รวมท้ังระบบนิเวศโดยรวม 
เช่น ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ 
ผลักดันให้เกิดการเสาะหาแหล่งเชื้อเพลิง
สำารอง เกิดเป็นโครงการสำารวจและผลิตนอก
ชายฝั่ง รวมถึงการขนถ่ายเชื้อเพลิงที่มีโอกาส
หกรั่วไหลสู่สภาพแวดล้อม ซ่ึงเส่ียงต่อการ
สร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศ และเกิด
เป็นกรณีอยู่เนืองๆ

ตัวอย่างท่ียกข้ึนมาน้ี มิได้ต้องการ
นำาไปสู่การระงับหรือยกเลิกกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่มีส่วนในการสร้างคุณค่าต่อระบบ
เศรษฐกิจ หรือการรักษาความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ เพื่อแลกกับการยับยั้ง
ความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น 
แต่ต้องการช้ีให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าที่ต้อง
ดำาเนินควบคู่กับการป้องกันความเสี่ยงต่อ
เหตุการณ์หรือการดำาเนินงานที่อาจส่งผล

2 4 Oct-Nov
2014

COVER STORY



เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือที่ดีไปกว่า
นั้น คือ ใช้โอกาสที่กิจการได้รับ สร้างให้เกิด
เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งมอบคุณค่าร่วมกัน 
(Shared Value) ระหว่างธุรกิจและสังคมไป
พร้อมกัน

องค์กรธุรกิจในทุกวันนี้ ต่างต้อง
ดำาเนินกิจการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้อง
บริหารกิจการบนความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพ-
การณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นทั้งความ
ท้าทายและโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

การบริหารความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย มิอาจดำาเนินการได้โดยลำาพัง
ในลักษณะที่แยกต่างหากจากการประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นกระบวนงานหลักของกิจการ 
ความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีต่อสังคม
มิได้อาศัยเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยก
ต่างหากจากการดำาเนินธุรกิจ (CSR-after-
process) แต่ยังรวมถึงบทบาทในการดูแล
รับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-process) นับตั้งแต่การจัดการ
ผลกระทบเชิงลบไปจนถึงการส่งมอบผล
กระทบเชิงบวกในรูปของคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียและสังคมโดยรวม 

การสร้างคุณค่าร่วม (Creating 
Shared Value: CSV) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่ใช้ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
บริบทของ CSR-in-process ที่เน้นการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญ
หลักของกิจการ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้
กับกิจการและสังคมไปพร้อมกัน 

ประโยชน์จากการสร้างคุณค่าร่วม
ที่ธุรกิจจะได้รับ ได้แก่ ยอดรายได้เพิ่มขึ้น 

ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น การเติบโตของตลาด 
ต้นทุนลดลง การมีแหล่งจัดหาท่ีม่ันคง ผลิต
ภาพดีขึ้น คุณภาพดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน
สำาหรับการกระจายสินค้าและบริการดีขึ้น 
ระดับการเข้าถึงแรงงานสูงข้ึน ขีดความสามารถ
ในการทำากำาไรสูงขึ้น เป็นต้น

ประโยชน์จากการสร้างคุณค่าร่วม
ที่สังคมจะได้รับ ได้แก่ ยอดการใช้พลังงาน
ลดลง ยอดการใช้ น้ำาลดลง ยอดการใช้
วัตถุดิบลดลง ทักษะในการทำางานดีขึ้น 
รายรับของพนักงานดีขึ้น ระบบการดูแล

CSV เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
ที่ให้ความสำาคัญกับสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value) ให้
กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อ
ความสำ เร็จในระยะยาว

ผู้ป่วยได้รับการปรับปรุง ปริมาณรอยเท้า
คาร์บอนลดลง โภชนาการที่ดีขึ้น การศึกษา
ที่ดีขึ้น การสร้างงานเพิ่มขึ้น สุขภาวะท่ีดีขึ้น 
เป็นต้น

นิยามของ CSV
CSV หรือการสร้างคุณค่าร่วม เป็น

แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับ
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 
ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อความ
สำาเร็จในระยะยาว บทบาทของธุรกิจต่อสังคม
ในบริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ
ระยะยาว (Long-term Thinking) เน้นการ
สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมให้เกิด
เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 

แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม 
พัฒนาขึ้นโดย ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ
มาร์ค เครเมอร์ เพื่อต้องการแก้โจทย์ความ
ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างความต้องการของ
สังคมและของธุรกิจ ซ่ึงเป็นอุปสรรคและก่อ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์
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ให้เกิดความเหลื่อมล้ำาในการพัฒนา ธุรกิจ
ที่ต้องการดำาเนินอยู่บนวิถีของ CSV จำาเป็น
ต้องสร้างคุณค่าให้แก่สังคมควบคู่กับการ
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดเป็นผล
สำาเร็จในระยะยาว

จุดกำ เนิด CSV
เนื่องจากคำาว่า Shared Value เป็น

คำาท่ัวไป จึงมีที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป ไม่จำากัด
เฉพาะการใช้ในเรื่อง CSV เพียงแต่ ไมเคิล 
อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ นำาคำา
ว่า Shared Value มาอธิบายสิ่งท่ีเป็นการ
ตกผลึกทางความคิดนับต้ังแต่บทความ
ชิ้นแรกๆ ท่ีชื่อว่า “Philanthropy’s New 
Agenda: Creating Value” ตีพิมพ์เมื่อปี 
ค.ศ.1999 โดยกล่าวถึงการสร้างคุณค่าของ
องค์กรสาธารณกุศลในบริบทใหม่ 

ในปี ค.ศ.2002 “The Competitive 
Advantage of Corporate Philanthropy” 
เป็นบทความของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ
มาร์ค เครเมอร์ ที่เริ่มพูดถึงการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมจากกิจกรรมเพื่อ
สังคมของภาคธุรกิจ ตามมาด้วยบทความ 

“The Link Between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility” 
ในปี ค.ศ.2006 ที่ปรากฏคำาว่า Shared Value 
เป็นครั้งแรก ภายใต้การดำาเนินกิจกรรม CSR 
เชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ จนมาสู่บทความ 
“The Big Idea: Creating Shared Value” 
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2011 ที่ถือว่าเป็นการให้
กำาเนิดเรื่อง CSV อย่างเป็นทางการ

ทำ ไมต้องเป็น CSV
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เคร

เมอร์ ชี้ให้เห็นถึงมุมมองหรือท่าทีท่ีองค์กร
ธุรกิจมีต่อประเด็นปัญหาทางสังคม จาก
ระดับต่ำาสุดท่ีไม่ได้ตระหนักว่า ประเด็นดัง
กล่าวเป็นปัญหาแก่องค์กร จึงแสดงออก
ด้วยการเพิกเฉย หรือรับผิดชอบให้น้อยที่สุด 
และหากเล่ียงไม่ได้ ก็จะใช้วิธีการบริจาคเป็น
ทางออก

ระดับต่อมา คือ ตระหนักว่าเป็น
ปัญหาแก่องค์กร จึงเพิ่มกิจกรรมการบริจาค
ให้มากขึ้น ใช้การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นเครื่องมือ
ดำาเนินการ

ระดับท่ีถัดข้ึนมาอีกขั้น คือ สำานึก
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรสำาหรับการแก้ไขปัญหา 
หรือใช้ความถนัด ท่ีองค์กรมีอยู่ จัดการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดำาเนินการกับปัญหานั้นๆ

ส่วนระดับที่ Shared Value จะเกิด
ขึ้น คือ การพิจารณาว่าเป็นโอกาส แทนที่จะ
มองว่าเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข ซึ่ง
จะเปิดทางให้องค์กรสามารถเห็นช่องทางใน
การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ขยายการเติบโตของ
รายได้ และสร้างความแตกต่างในคุณค่าที่นำา
เสนอเหนือองค์กรอื่น

ความแตกต่างของ CSV
จุดยืนของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ

มาร์ค เครเมอร์ ในเรื่อง CSV เน้นการได้มา
ซ่ึงคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างคุณค่า
ทางสังคม เป็นการใช้วิถีทางในกรอบของ
ทุนนิยมเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม คำานึง
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่สามารถ
ขยายขนาดของการดำาเนินการและย่ังยืนใน
ตัวเอง

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ได้
ขยายความเพ่ิมเติมไว้ว่า CSV มิใช่การแบ่งปัน
คุณค่าที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีอยู่แล้วให้แก่สังคม
ในรูปของการบริจาคหรือโครงการสาธารณกุศล 
มิใช่การดำาเนินตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และยึดค่านิยมส่วนบุคคลเป็นท่ีตั้ง มิใช่การ
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สร้างสมดุลในผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสีย และที่สำาคัญและท้าทายอย่างย่ิง คือ 
CSV มิใช่เรื่องเดียวกันกับความยั่งยืน

ลักษณะของ CSV
การสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทาง

ของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ 
มิใช่การแบ่งปันหรือส่งมอบคุณค่าท่ีได้เกิดข้ึน
แล้วในรูปของการบริจาคหรือ Philanthropy 
เช่น การคืนกำาไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกกระบวนการธุรกิจและเกิดขึ้นภายหลัง 
(CSR-after-process)

คุณลักษณะของ CSV จะต้องมี 
“ภาวะคู่กัน” (Duality) ของคุณค่าที่เกิดขึ้น
ทั้งต่อองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน 

ทำาให้การริเร่ิม CSV จึงต้องคำานึงถึงปัจจัย 
3 ประการ คือ ความท้าทายหรือโอกาสทาง
ธุรกิจ ประเด็นปัญหาทางสังคมที่รอการแก้ไข 
ความเช่ียวชาญและสินทรัพย์ท่ีองค์กรมีอยู่

ปัจจัยแรกก่อให้เกิดผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจในรูปของรายได้ ผลกำาไร ส่วนแบ่ง
ตลาด การสร้างตลาดใหม่ การลดค่าใช้จ่าย
หรือลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ปัจจัยท่ี
สองก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในรูปของ
การพัฒนา การแก้ไขเยียวยา การยกระดับ
คุณภาพชีวิต การรักษาและฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อม การลดความเหล่ือมล้ำา การสร้าง
โอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคมในด้าน
ต่างๆ ส่วนปัจจัยท่ีสามก่อให้เกิดผลิตภาพ
ที่ทำาให้การส่งมอบผลลัพธ์ท้ังทางธุรกิจและ
ทางสังคมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เต็มคุณค่า

ระดับของ CSV
CSV สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ระดับ คือ ระดับของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ 
(Products) ข้ึนใหม่ท่ีเป็นความต้องการของ
สังคม โดยเฉพาะกับตลาดหรือกลุ่มลูกค้า
ท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง ระดับของการ
กำาหนดบรรทัดฐานใหม่ในเร่ืองผลิตภาพโดย
ให้ความสำาคัญกับประเด็นทางสังคมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) และระดับของ
การพัฒนากลุ่มความร่วมมือ (Cluster) ใน
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อธุรกิจ

ในระดับของการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ขึ้นใหม่ท่ีเป็นความต้องการของสังคม โดย
เฉพาะกับตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่ ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง เป็นแนวปฏิบัติในการ
สร้างคุณค่าร่วมโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา 
‘Products’ เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
สังคม ซ่ึงเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม
โดยตรงผ่านทางตัวสินค้าและบริการ ในขณะ
ที่ธุรกิจจะได้รับคุณค่าในรูปของรายได้ ส่วน
แบ่งตลาด การเติบโต และความสามารถใน
การทำากำาไรที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างของการสร้างคุณค่าร่วมใน
ระดับผลิตภัณฑ์ อาทิ ในธุรกิจการเงิน มีการ
ออกแบบสินเช่ือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สำาหรับผู้ประกอบการสังคม หรือโครงการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการนำาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 
มีการพัฒนารูปแบบของแหล่งพลังงานทดแทน 
พลังงานสะอาด ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีการใช้สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ในการประกอบหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ลดการใช้สารเคมีหรือสารปรุงแต่งอาหาร
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คุณลักษณะของ CSV จะต้อง
มี “ภาวะคู่กัน” (Duality) ของ
คุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในธุรกิจบริการ
สุขภาพ มีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
สำาหรับคนช้ันฐานราก ด้วยคุณภาพใน
ราคาที่ เหมาะสมและเป็นธรรม ในธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม มีการขยายบริการ
เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ชนบทห่างไกล
และขาดแคลนบริการ เป็นต้น

ในระดับของการกำาหนดบรรทัดฐาน
ใหม่ในเรื่องผลิตภาพ โดยให้ความสำาคัญกับ
ประเด็นทางสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็น
แนวปฏิบัติในการสร้างคุณค่าร่วมโดยมุ่ง
เน้นท่ีการยกระดับ ‘Value Chains’ โดยใช้
ประเด็นทางสังคมมาเป็นโจทย์ในการพัฒนา
ผลิตภาพร่วมกับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ในห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงเป็นการส่งมอบคุณค่าให้
แก่สังคมจากการจัดการทรัพยากร วัตถุดิบ 
แรงงาน ค่าตอบแทน ในขณะที่ธุรกิจจะได้
รับคุณค่าในรูปของประสิทธิภาพ การบริหาร
ต้นทุน ความมั่นคงทางวัตถุดิบ คุณภาพ และ
ความสามารถในการทำากำาไรที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างของการสร้างคุณค่าร่วม
ในระดับห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ในธุรกิจการเงิน 
มีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงและการทำา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์
มือถือ (Mobile Banking) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการนำาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 
มีการปรับปรุงสวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการพัฒนา
แหล่งวัตถุดิบและผู้ส่งมอบในท้องถิ่น ใน
ธุรกิจบริการสุขภาพ มีการขยายช่องทาง
บริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น 

ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ใน
ธุรกิจบริการโทรคมนาคม มีการผนึกพลังร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าโครง
ข่ายด้วย Application หรือ Content ต่างๆ 
เป็นต้น

ในระดับของการพัฒนากลุ่มความ
ร่วมมือในท้องถิ่นที่เอื้อต่อธุรกิจ เป็นแนว
ปฏิบัติในการสร้างคุณค่าร่วมโดยมุ่งเน้นที่ 
‘Cluster’ โดยเพิ่มบทบาทในการร่วมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในแง่มุมที่ เ อื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงเป็นการส่งมอบคุณค่าให้
แก่สังคมด้วยการสร้างงาน การสาธารณสุข 
การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม 
ในขณะที่ธุรกิจจะได้รับคุณค่าทั้งในแง่ของ
รายได้และการบริหารต้นทุน การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ 
รวมถึงความสามารถในการทำากำาไรที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างของการสร้างคุณค่าร่วม
ในระดับกลุ่มความร่วมมือ อาทิ ในธุรกิจการเงิน 
ให้การสนับสนุนสินเช่ือแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ในระดับฐานราก (Microfinance) ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการนำาทรัพยากรธรรมชาติ

ไปใช้ประโยชน์ มีการร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างบริบทการแข่งขันในตลาดเกิดใหม่ 
ในธุร กิจอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มการ
ลงทุนและพัฒนาผลผลิตในภาคเกษตรท่ี
เป็นแหล่งวัตถุดิบ ในธุรกิจบริการสุขภาพ 
ขยายบทบาทการให้ความรู้ เรื่องสุขภาพ
แก่ชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ในธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม มีการสนับสนุนบริการ
โทรคมนาคมขั้นพ้ืนฐานและบริการเพื่อ
สังคม เช่น ศูนย์อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และ
ศูนย์อินเทอร์เน็ตในชุมชน เป็นต้น

ในระดับผลิตภัณฑ์ องค์กรสามารถ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นความต้องการของ
สังคมขึ้นใหม่ โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนอง โดยอาศัยโอกาสที่
ธุรกิจได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์ในตลาดที่
เข้าไปเก่ียวข้อง อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงิน 
การปรับปรุงด้านโภชนาการและสุขภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน การ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้และการศึกษา บ้านพัก
อาศัยราคาประหยัด เป็นต้น

ในระดับห่วงโซ่คุณค่า องค์กรสามารถ
ยกระดับผลิตภาพ โดยอาศัยประเด็นร่วม
ระหว่างคู่ค้าจากกิจกรรมในสายคุณค่าที่
เข้าไปเก่ียวข้อง อาทิ ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร/พลังงาน การพัฒนาการเกษตร 
การจำากัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และของเสีย การเพิ่มมูลค่าในการจัดซื้อจัด
จ้าง สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 
การจัดหาทรัพยากรจากท้องถิ่น การกระจาย
สินค้าและบริการไปยังพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น
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ในระดับกลุ่มความร่วมมือ องค์กร
สามารถสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในท้อง
ถิ่น อาทิ การร่วมพัฒนาชุมชน การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การเสริมสร้างทักษะและการ
ศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพการกำากับดูแล
และการบริหารส่วนท้องถิ่น การรณรงค์การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ด้วยแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม
ทั้ง 3 ระดับข้างต้น จะช่วยให้องค์กรสามารถ
แปลงกลยุทธ์ CSV ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล CSV เพิ่มเติม
เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้จัดทำาเนื้อหาที่

อ้างอิงถึง Shared Value เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
และข้อมูลในหลายแหล่ง ได้มีการพัฒนา
ต่อเติมจากแนวคิด CSV ดั้งเดิม รวมทั้งมี
การนำา CSV ไปดัดแปลงใช้ในบริบทเฉพาะ
ตน เรียกว่า Corporate Shared Value บ้าง 
หรือ Customer Shared Value บ้าง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากการสร้างคุณค่าร่วมตาม
แนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค 
เครเมอร์ สำาหรับผู้สนใจที่ต้องการค้นคว้า
ข้อมูลเรื่อง CSV ในฉบับที่ เป็นต้นตำารับ 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sharedvalue.org
http://www.isc.hbs.edu/creat ing-
shared-value

สถาบันไทยพัฒน์ ได้ก่อตั้ง CSV Forum ขึ้นในปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และความเคล่ือนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมใน
ประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำาหนังสือ “กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม : Creating Shared 
Value (CSV)” ประมวลบทความที่เก่ียวข้องกับ CSV และเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยว
เน่ืองกับ CSV ไว้ท่ีเว็บไซต์เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR 
Network) ผู้สนใจข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้าถึงได้ที่

http://www.csvforum.com
http://bit.ly/creatingsharedvalue

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 
ทำางานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย ฝึกอบรม 
และให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate ครอบคลุมภาค
พื้นเอเชีย ในปี 2556
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