
นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี. พอร์-
เตอร์ ได้นำ� เสนอแนวคิดเรื่อง 
Creating Shared Value 
(CSV) ร่วมกับ ม�ร์ค เครเมอร์ 
ในปี พ.ศ. 2554 ว่�เป็นบทบ�ท
ของภ�คธุรกิจ ท่ีจะร่วมพัฒน�
สังคมด้วยก�รนำ�ทรัพย�กรและ
คว�มเช่ียวช�ญหลักขององค์กร
ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ในก�รสร้�ง
คุณค่�ร่วมระหว่�งองค์กรและ
สังคมควบคู่ ไปพร้อมกัน ซึ่งมี
คว�มแตกต่�งจ�กก�รขับเคลื่อน 
CSR ในรูปแบบเดิม จนในปัจจุบัน 
มีองค์กรธุรกิจที่ข�นรับเอ�แนวคิด
ดังกล่�วไปใช้กันอย่�งแพร่หล�ย
ในทุกส�ข�อุตส�หกรรม

สำ�หรับองค์กรที่ต้องก�รนำ�แนวคิด 
CSV เคลื่อนไปสู่ภ�คปฏิบัติ ข้อแนะนำ�ของ
ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ และม�ร์ค เครเมอร์ ที่ได้
ให้ผ่�นท�งชุมชนนักปฏิบัติ “Shared Value 
Initiative” ซึ่งทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งในปี พ.ศ.
2555 มีจุดเริ่มต้นจ�กก�รสร้�งให้เกิดสภ�พ
แวดล้อมหรือเงื่อนไขสนับสนุนใน 3 ประก�ร
สำ�คัญ ไดแ้ก ่ก�รกำ�หนดเปน็ขอ้ผกูมดัหรอืขอ้
ยึดม่ันในระดับองค์กร ก�รจัดว�งโครงสร้�ง
พื้นฐ�นที่เปิดท�งให้เกิดก�รขับเคลื่อน ก�ร
เฟน้ห�และบม่เพ�ะบุคล�กรใหม้ไีฟและมพีลงั
นำ�ก�รขับเคลื่อน

แนวท�งของก�รกำ�หนดเร่ืองก�ร
สร�้งคณุค�่รว่มใหเ้ปน็ขอ้ผกูมดัหรอืขอ้ยดึมัน่
ในระดับองค์กร มีจุดท่ีเริ่มต้นได้จ�กก�รปรับ
เจตจำ�นงขององคก์รและก�รกำ�หนดวสิยัทัศน์
ที่แสดงให้เห็นก�รคำ�นึงถึงคุณค่�ร่วม ก�ร
เชือ่มโยงคว�มตอ้งก�รท�งสงัคมในประเดน็ที่
กำ�หนดเข�้กบักลยทุธท์�งธรุกจิ และก�รสร�้ง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ส่วนก�รจัดว�งโครงสร้�งพื้นฐ�นที่
เปิดท�งให้เกิดก�รขับเคล่ือน CSV ในระดับ
องคก์ร ประกอบดว้ย ก�รออกแบบโครงสร�้ง

พนักง�น ก�รพัฒน�บ่มเพ�ะคว�มรู้ สมรรถภ�พ 
และภ�วะผู้นำ� รวมถึงก�รเฟ้นห�บุคล�กรท่ีมี
คว�มส�ม�รถโดดเด่นในเร่ืองดังกล่�วเข้�ม�
ร่วมง�น

หลังจ�กที่ ได้ดำ� เนินก�รจัดว�ง
เงื่อนไขสนับสนุนและสภ�พแวดล้อมที่เอื้อ
อำ�นวยให้เกิดขึ้นแล้ว ข้อพิจ�รณ�ต่อม� คือ 
ก�รจดัว�งองคป์ระกอบท่ีชว่ยในก�รออกแบบ
คว�มรเิริม่หรอืแผนง�นในก�รสร�้งคณุค�่รว่ม 
ซ่ึงประกอบด้วย ก�รพัฒน�กรณีท�งธุรกิจ 
ก�รเข้�ร่วมกับหุ้นส่วนดำ�เนินก�รภ�ยนอก 
ก�รกำ�หนดกจิกรรมและเมด็เงนิลงทุน ก�รจดั
โครงสร�้ง ทรพัย�กรในองคก์ร ก�รกำ�หนดตวั
ชี้วัดผลลัพธ์ท�งธุรกิจและท�งสังคม

ทั้งนี้ ก�รที่องค์กรจะส�ม�รถจัดว�ง
องค์ประกอบ สำ�หรับคว�มริเริ่มหรือแผนง�น
ในก�รสร�้งคณุค�่รว่ม องคก์รจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้ง
ทร�บหรอืกำ�หนดระดับก�รสร�้งคณุค�่รว่มที่
ประสงค์จะดำ�เนนิก�ร โดยพจิ�รณ�จ�กคว�ม
พรอ้มของทรพัย�กรและเงือ่นไขทีอ่งคก์รมอียู่
ในขณะนัน้ว�่สอดคลอ้งกบัระดบัทีเ่ปน็ก�รสง่
มอบคุณค่�ให้แก่สังคมโดยตรงผ่�นท�งตัว
สินค้�และบริก�ร หรือเป็นก�รกำ�หนด
บรรทัดฐ�นใหมใ่นเรือ่งผลติภ�พ โดยใหค้ว�ม
สำ�คัญกับประเด็นท�งสังคมตลอดห่วงโซ่
คณุค�่ หรือเป็นก�รร่วมพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น
ในท้องถ่ิน เช่น ก�รสร้�งง�น ก�รส�ธ�รณสุข 
ก�รศึกษ� เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิก�รสังคม

Source: Shared Value Initiative, Shared Value at the Enterprise Level: 
Conditions for an Enabling Environment, 2013.

กรอบก�รขับเคลื่อน
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       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

ก�รดำ�เนินง�นใหม่จ�กก�รพิจ�รณ�ภ�วะ
คว�มพร้อมของเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบ ก�ร
แสวงห�หุ้นส่วนก�รทำ�ง�นร่วมกับองค์กร
ภ�ยนอกซึ่งมีคว�มเชี่ยวช�ญจำ�เพ�ะใน
ประเด็นท�งสังคมนั้นๆ ก�รพัฒน�หรือ
ดัดแปลงกระบวนก�รธุรกิจ รวมถึงก�รสร้�ง
ระบบก�รวัดผลในเชิงคุณค่�ร่วม

ในแง่ของก�รเฟ้นห�และบ่มเพ�ะ
บุคล�กรให้มีไฟและมีพลังนำ�ก�รขับเคล่ือน
เร่ือง CSV มีข้อพิจ�รณ�ตั้งแต่ก�รสร้�งแรง
จูงใจหรือให้ส่ิงจูงใจในรูปแบบที่เหม�ะสมแก่
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ก�รขับเคลื่อน CSV ควร
เริ่มต้นจ�กก�รสำ รวจและทำ ให้
เกิดสภ�พแวดล้อมหรือเง่ือนไข
ที่ เอื้อต่อก�รลงมือปฏิบัติใน 
3 ประก�รสำ คัญ ได้แก่ ก�ร
กำ หนดให้ CSV เป็นข้อผูกมัด
หรือข้อยึดม่ันในระดับองค์กร 
ก�รจัดว�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
ท่ีเปิดท�งให้เกิดก�รขับเคล่ือน 
CSV ก�รเฟ้นห�และบ่มเพ�ะ
บุคล�กรให้มีไฟและมีพลังนำ�
ก�รขับเคล่ือน CSV

เม่ือองคก์รส�ม�รถกำ�หนดระดับก�ร
สร้�งคุณค่�ร่วมที่จะดำ�เนินก�ร สิ่งที่จะต้อง
คำ�นงึถงึในขัน้ต่อไป คอื ก�รระบตุวัชีว้ดัทีเ่ปน็
ผลลัพธ์ทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงสังคมของ
คว�มริเริ่มหรือแผนง�นท่ีสอดคล้องกับระดับ
ก�รสร้�งคุณค่�ร่วมที่เลือกดำ�เนินก�ร

ตัวอย่�งของคุณค่�ท�งธุรกิจท่ีได้รับ 
ได้แก่ ยอดร�ยได้เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตล�ดเพิ่ม
ขึ้น ก�รเติบโตของตล�ด ต้นทุนลดลง ก�รมี
แหล่งจัดห�ท่ีม่ันคง ผลิตภ�พดีข้ึน คุณภ�พดีข้ึน 
โครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับก�รกระจ�ยสินค้�
และบรกิ�รดขีึน้ ระดบัก�รเข�้ถงึแรงง�นสงูขึน้ 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรสูงขึ้น

ตัวอย่�งของคุณค่�ท�งสังคมท่ีได้รับ 
ได้แก่ ยอดก�รใช้พลังง�นลดลง ยอดก�รใช้น้ำ�
ลดลง ยอดก�รใช้วัตถุดิบลดลง ทักษะในก�ร
ทำ�ง�นดีข้ึน ร�ยรับของพนักง�นดีข้ึน ระบบก�ร
ดูแลผู้ป่วยได้รับก�รปรับปรุง ปริม�ณรอยเท้�
ค�ร์บอนลดลง โภชน�ก�รท่ีดีข้ึน ก�รศึกษ�ท่ีดี
ข้ึน ก�รสร้�งง�นเพ่ิมข้ึน สุขภ�วะท่ีดีข้ึน เป็นต้น

กรอบก�รขับเคลื่อน CSV ที่เป็นผล
จ�กก�รประมวลเงือ่นไขหรือสภ�พแวดลอ้มที่
องคก์รตอ้งทำ�ใหมี้ข้ึน องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นก�ร
ออกแบบคว�มรเิริม่หรอืแผนง�น ก�รกำ�หนด
ระดับก�รสร้�งคุณค่�ร่วมที่บูรณ�ก�รเข้�กับ
กลยุทธ์องค์กร และก�รกำ�กับก�รสร้�งคุณค่�
ร่วมโดยใช้ตัวช้ีวัดท้ังท�งธุรกิจและท�งสังคม
ควบคู่กัน ส�ม�รถแสดงได้ดังภ�พ

ร่วมในก�รคิดค้นและพัฒน�แนวท�งก�ร
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กร และให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คีหุ้นส่วนภ�ยนอก
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับปรุงพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง

ในบริบทของก�รสร้�งคุณค่�ร่วม 
ตัวชี้วัดท่ีเป็นผลลัพธ์เชิงสังคมจะใช้เป็นตัว
ตัดสินใจหรือตอบโจทย์ก�รลงทุนในคว�ม
ริเร่ิมหรือแผนง�นท่ีองค์กรได้ออกแบบเพื่อ
ดำ�เนินก�ร โดยผลได้ในเชิงสังคมท่ีเกิดข้ึนจะ
ใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ�ให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ
ต�มม�ด้วย

จะเห็นว่� ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�
หรอืแกไ้ขปญัห�สงัคมต�มแนวคดิ CSV จะมุง่
เน้นในเรื่องหรือประเด็นท�งสังคมที่ เปิด
โอก�สให้เกิดก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กร
และคว�มเชี่ยวช�ญขององค์กร โดยมีก�รนำ�
ประเด็นปัญห�สังคมดังกล่�วม�ใช้เป็นโจทย์

Source: Shared Value Initiative, Measuring Shared Value: Common Initiative-Level Outcomes, 2013.

Source: Thaipat Institute, Shared Value Framework, Aggregated from APS Network Training: 
London Cohort, 2013.
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