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ภาพที่ 1  ค�านิยามของการสร้างค่านิยมร่วม (Creating Shared Value - CSV)

ที่มา : Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 

2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

หลัง
จากท่ีผู้เขียนได้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซีเอสอาร์ อย่าง

ละเอยีด สามารถหาอ่านได้จาก หนงัสอื DNA CSR แบบไทยๆ ตำม

กระแสโลก ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วประเทศ และเขียนเป็นตอนๆ ใน

นิตยสาร e-Leader ของเครือเออาร์เป็นประจ�าทุกเดือน ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา หลังจากนั้นผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วม 

CSR Asia Summit 2013 ที่จัดในกรุงเทพฯ โดย CSR Asia เมื่อวันที่ 

17-18 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา ซึ่งศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด 

ประธาน CSR Asia ได้บรรยายในหัวข้อ Shared Value Workshop 

ขยายองค์ความรู้ทางด้าน CSV-Creating Shared Value ทีป่รมาจารย์

ด้านการจดัการเชงิกลยทุธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ไมเคลิ อ ีพอตเตอร์ และ

มาร์ค อาร์ 

แครมเมอร์ ได้เขยีนบทความในนติยสาร Harvard Business 

Review ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 โดยศาสตราจารย์ 

รชิาร์ด เวลฟอร์ด ประธาน CSR Asia ได้สรปุแก่นหลกั CSV-Creating 

Shared Value ว่า CSV ไม่ใช่กำรบรจิำคหรอืกำรสร้ำงควำมย่ังยนื แต่

เป็นหนทำงใหม่ในกำรบรรลุควำมส�ำเร็จทำงเศรษฐกิจ ซึ่งกำรสร้ำง

คณุค่ำร่วมกนัถอืว่ำเป็นหวัใจหลกัส�ำคญัในกำรสร้ำงคลืน่ใหม่ทำงด้ำน

นวัตกรรม และกำรเติบโตทำงธุรกิจ ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสู่การสร้างค่านิยม

ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน

(CSR สู่ CSV-Creating Shared Value)
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จากภาพที ่3 แสดงให้เหน็ว่า ระดับแรกของการตอบสนองต่อ

ประเด็นสงัคมของธรุกิจ ทีท่างประชาชนหรอืสาธารณชนเริม่มองธรุกจิ

ต่างๆ ว่าท�าแต่ก�าไรแต่ไม่ได้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสังคมเลย ทางด้าน

องค์กรธรุกจิต่างๆ จงึเริม่โดยจากการท�าบญุหรอืการบรจิาค (Philan-

thropy) หรือการท�าความดี (Do Good Deed) เช่น การคืนก�าไรบาง

ส่วนของบริษัทให้แก่สังคมโดยการสร้างห้องสมุด หรือการให้ทุนการ

ศึกษา เป็นต้น ซึง่เป็นการให้หรอืการบรจิาคต่อประเด็นทางสงัคมเพยีง

ครั้งเดียว ไม่ต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน 

ส่วนระดับที่สอง คือ การท�ากิจกรรมด้าน CSR หลายๆ 

กิจกรรมในเวลาเดียวกัน หรือการไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม (Do No 

Harm) อาทิ การท�าบุญ การปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของ

อุตสาหกรรม การเป็นองค์กรที่ห่วงใยสังคม (Good Corporate Citi-

zenship) การปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustain-

able Development) การไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่หลายครัง้

ไม่ได้ตอบประเด็นด้านสังคมของชุมชน กล่าวโดยสรุปได้ว่า CSR 

เป็นการสร้างความสมดลุกบัมมุมองทัง้สามด้าน คอื เศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า Triple Bottom Line (โทโมซุโบโระ 

ยาโร่, 2003) หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการบริหารความสมดุลระหว่างก�าไร 

(Profit) สิ่งแวดล้อม (Planet) และสังคม (People) ที่เขียนโดยคุณ

ดนัย จันทร์เจ้าฉายในหนังสือ White Ocean Strategy, 2009 

ส่วนระดับที่สาม คือ CSV ซึ่ง Porter กล่าวว่า CSV มิใช่สิ่ง

ที่มาทดแทนการบริจาค หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร (CSR) ดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นโมเดลทางธุรกิจในอนาคตที่

ภาพที่ 2  ค�านิยามของการสร้างค่านิยมร่วม (Creating Shared Value - CSV)

ที่มา : Richard Welford, Shared Value Workshop, CSR Asia Summit 

2013, Bangkok, 17-18 September 2013.

Michael E. Porter and Mark R. Kramer ได้ให้ค�านิยามของ 

CSV-Creating Shared Value ว่าหมายถึง กำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม

ระหว่ำงองค์กรธรุกจิกบัชมุชนว่ำ เป็นนโยบำย และแนวปฏบิตัทิีส่่ง

เสรมิควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธรุกจิ ควบคูไ่ปกบักำรส่งเสรมิ

เศรษฐกจิ และสงัคมของชมุชนทีอ่งค์กรนัน้ตัง้อยู ่ให้ก้ำวหน้ำขึน้ไป

พร้อมๆ กัน หรือกำรแบ่งปันและเอื้อต่อกันเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้ทุก

ภำคส่วนของสงัคม อนัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำ และยกระดบัเศรษฐกจิ

ตลอดจนสังคมโดยรวมให้แข็งแรง สำมำรถขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ

พร้อมๆ กันได้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการทางด้านองค์ความรู้ที่

พัฒนาต่อยอดขึ้นไปจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรหรือ CSR โดย Porter ได้อธิบายถึงพัฒนาการ CSR ว่าได้

พัฒนามาจากการบริจาค (Philanthropy) และต่อมา CSR ก็มี

พัฒนาการสู่ CSV-Creating Shared Value : การสร้างค่านิยมร่วม

ระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน  ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 พัฒนาการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSR สู่ CSV)
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น�าระบบทุนนิยม (Capitalism) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้

ปัญหาสังคม ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าหรือก�าไรให้แก่ภาคธุรกิจ และ

สร้างคุณค่าแก่สังคมในขณะเดียวกันด้วย โดยเป็นคุณค่าท่ีสามารถ

วัดได้ (Scalable) และมีความยั่งยืน (Sustainable) 

Porter ยังได้กล่าวถึงมุมมองของการรับผิดชอบต่อสังคมใน

การด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้แนวความคิด CSV เช่น 

การมองว่าแนวความคิด CSV เป็นการรวมกันของความต้องการทาง

สังคม (Societal Needs) และความต้องการทางเศรษฐกิจ (Eco-

nomic Needs) ไม่จ�าเป็นทีค่วามต้องการของทัง้สองด้านจะต้องแตก

ต่างกัน ในทางกลับกัน ท�าให้ความต้องการทั้งสองด้านนั้นสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน 

การมองว่าผลเสียที่เกิดขึ้นกับสังคม (Social Harms) หรือ

ความอ่อนแอทางสังคม (Social Weakness) ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นจุด

อ่อนทางธุรกิจ เพราะท�าให้เกิดต้นทุนภายในท่ีสูง (High Internal 

Cost) เช่น การสิ้นเปลืองพลังงาน และวัตถุดิบส�าหรับการผลิตที่ไม่มี

ประสิทธิภาพหรือการใช้วัตถุดิบท่ีไม่มีคุณภาพ ต้นทุนท่ีเกิดจากการ

เกดิอบุตัเิหตใุนการท�างานอันเนือ่งมาจากสภาพแวดล้อมการท�างาน

ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการอบรมหรือให้การ

ศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ให้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การมอง

ว่าการระบถุงึข้อจ�ากดัจากทางสงัคม หรอืผลเสยีต่อสงัคมไม่จ�าเป็นที่

จะท�าให้ต้นทุนขององค์กรเพิ่มขึ้น เพราะองค์กรสามารถใช้วิธีใหม่ๆ 

หรือนวัตกรรมในการด�าเนินงานได้ และมองว่า CSV เป็นการขยาย

ขอบเขตมูลค่าร่วมระหว่างเศรษฐกิจและสังคม เช่น มีการให้การ

ศกึษาแก่เกษตรกรเพือ่ท�าให้เกษตรกรสามารถผลติผลผลติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งก็ท�าให้องค์กรได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต

จากค�านยิามของ Porter และ Kramer ได้กล่าวไว้ว่ากำรสร้ำง

คณุค่ำร่วมกนั (CSV) กค็อื การปฏบิตัใินด้านนโยบายและการด�าเนนิ

งานทีส่่งเสรมิความได้เปรยีบในการแข่งขนัของบรษัิท ในขณะเดียวกนั

กช่็วยเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ และเพิม่คณุค่าให้แก่สงัคมในชมุชนที่

องค์กรด�าเนินงานอยู่ ซึ่งคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) เป็นรูปแบบ

ใหม่ของระบบทุนนิยมท่ีมีการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

สังคมหรือชุมชนที่องค์กรด�าเนินธุรกิจอยู่ และตัวขององค์กรเอง โดย

กจิการเองนัน้ต้องเป็นผูร้เิริม่ในการน�าธรุกจิ และชมุชนผสานกลบัมา

อกีครัง้หนึง่ เน่ืองมาจากภายใต้ระบบทนุนยิมนัน้ ท�าให้มอีงค์กรธรุกิจ

เกิดขึ้นมากมาย และการเพิ่มขึ้นขององค์กรเหล่านี้ก็เป็นการด�าเนิน

งานทีก่่อให้เกดิต้นทนุโดยรวม อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดปัญหาทัง้ทางด้าน

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ทางแก้ปัญหาจึงต้องอยู่บนหลักของการสร้างคุณค่า

ร่วมกนัระหว่างสองฝ่ายในเรือ่งของมลูค่าทางเศรษฐกจิในลกัษณะที่

จะสร้างคณุค่าแก่สงัคมหรอืชมุชน โดยการระบถุงึความต้องการ และ

สิ่งที่ท้าทายของสังคมหรือชุมชน ซึ่งคุณค่าร่วมกันนั้น ไม่ใช่เรื่องของ

ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เป็นหนทางใหม่ที่ท�าให้องค์กรสามารถ

ประสบความส�าคัญในเชิงเศรษฐกิจได้ โดยใช้หลักการคิดในเรื่อง

ความสมดุลระหว่างความต้องการของสังคมหรือชุมชน กับความ

ส�าเร็จทางเศรษฐกิจ และเป็นแนวคิดที่ใช้ปัจจัยภายนอก มาก�าหนด

กลยุทธ์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น การค้าขายที่ยุติธรรม (Fair Trade) 

นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน เนื่องมาจากการค้าขายที่ยุติธรรม

นั้นอาจเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ยากจนได้โดยผ่านการจ่ายค่า

สนิค้าในราคาทีส่งูขึน้ แต่การด�าเนนิการเช่นเป็นเพยีงการกระจายราย

ได้มากกว่าการขยายมูลค่าให้แก่เกษตรกร สิ่งที่ CSV ท�านั้นคือ การ

เน้นไปทีก่ารพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร และเพิม่ความแขง็แกร่งให้

แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อที่จะท�าให้ประสิทธิภาพ ผลผลิต และคุณภาพ

ของผลผลติของเกษตรกรเพิม่สงูขึน้อย่างยัง่ยนื ซึง่สิง่นีเ้ป็นสิง่ทีก่่อให้

เกดิประโยชน์ร่วมกนัระหว่างเกษตรกรและบรษิทัทีต้่องซือ้สนิค้าจาก

ท้องถิ่นนั้น

ภาพที่ 4 CSV ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กร

ที่มา : บทความเรื่อง Creating Shared Value ของ โดย Michael E. Porter และ 

Mark R. Kramer ในวารสาร Harvard Business Review, January–Feb-

ruary 2011 ฉบับที่ 89 หน้า 68 และธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ  CREATING 

SHARED VALUE ก้าวใหม่ในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์

คณุค่าเพิม่รวมกนัให้กบัสงัคม วารสารวชิาชพีบญัชทีี ่8 ฉบบัที ่21 เมษายน 

2555 หน้า 100 http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap21/Full/

Jap21Theerachai.pdf 
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