CSV

นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ ได้ นำ � เสนอแนวคิ ด เรื่ อ ง
Creating Shared Value
(CSV) ร่วมกับ มาร์ค เครเมอร์
ในปี พ.ศ. 2554 ว่าเป็นบทบาท
ของภาคธุ ร กิ จ ที่ จ ะร่ ว มพั ฒ นา
สั ง คมด้ ว ยการนำ � ทรั พ ยากรและ
ความเชี่ยวชาญหลักขององค์กร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
คุ ณ ค่ า ร่ ว มระหว่ า งองค์ ก รและ
สั ง คมควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั น ซึ่ ง มี
ความแตกต่างจากการขับเคลื่อน
CSR ในรูปแบบเดิม จนในปัจจุบัน
มีองค์กรธุรกิจที่ขานรับเอาแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในทุกสาขาอุตสาหกรรม
สำ�หรับองค์กรที่ต้องการนำ�แนวคิด
CSV เคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ ข้อแนะนำ�ของ
ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ที่ได้
ให้ผ่านทางชุมชนนักปฏิบัติ “Shared Value
Initiative” ซึ่งทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งในปี พ.ศ.
2555 มีจุดเริ่มต้นจากการสร้างให้เกิดสภาพ
แวดล้อมหรือเงื่อนไขสนับสนุนใน 3 ประการ
สำ�คัญ ได้แก่ การกำ�หนดเป็นข้อผูกมัดหรือข้อ
ยึดมั่นในระดับองค์กร การจัดวางโครงสร้าง
พื้นฐานที่เปิดทางให้เกิดการขับเคลื่อน การ
เฟ้นหาและบ่มเพาะบุคลากรให้มไี ฟและมีพลัง
นำ�การขับเคลื่อน
แนวทางของการกำ � หนดเรื่ อ งการ
สร้างคุณค่าร่วมให้เป็นข้อผูกมัดหรือข้อยึดมัน่
ในระดับองค์กร มีจุดที่เริ่มต้นได้จากการปรับ
เจตจำ�นงขององค์กรและการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
ที่แสดงให้เห็นการคำ�นึงถึงคุณค่าร่วม การ
เชือ่ มโยงความต้องการทางสังคมในประเด็นที่
กำ�หนดเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการสร้าง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส่วนการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานที่
เปิดทางให้เกิดการขับเคลื่อน CSV ในระดับ
องค์กร ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง
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กรอบการขับเคลื่อน

CSV
เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำ�นวยการสถาบันไทยพัฒน์

การดำ�เนินงานใหม่จากการพิจารณาภาวะ
ความพร้อมของเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบ การ
แสวงหาหุ้ น ส่ ว นการทำ � งานร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ภายนอกซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญจำ � เพาะใน
ประเด็ น ทางสั ง คมนั้ น ๆ การพั ฒ นาหรื อ
ดัดแปลงกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบการวัดผลในเชิงคุณค่าร่วม
ในแง่ของการเฟ้นหาและบ่มเพาะ
บุคลากรให้มีไฟและมีพลังนำ�การขับเคลื่อน
เรื่อง CSV มีข้อพิจารณาตั้งแต่การสร้างแรง
จูงใจหรือให้สิ่งจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสมแก่

พนักงาน การพัฒนาบ่มเพาะความรู้ สมรรถภาพ
และภาวะผูน้ �ำ รวมถึงการเฟ้นหาบุคลากรที่มี
ความสามารถโดดเด่นในเรื่องดังกล่าวเข้ามา
ร่วมงาน
หลั ง จากที่ ไ ด้ ดำ � เนิ น การจั ด วาง
เงื่อนไขสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
อำ�นวยให้เกิดขึ้นแล้ว ข้อพิจารณาต่อมา คือ
การจัดวางองค์ประกอบทีช่ ว่ ยในการออกแบบ
ความริเริม่ หรือแผนงานในการสร้างคุณค่าร่วม
ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากรณีทางธุรกิจ
การเข้าร่วมกับหุ้นส่วนดำ�เนินการภายนอก
การกำ�หนดกิจกรรมและเม็ดเงินลงทุน การจัด
โครงสร้าง ทรัพยากรในองค์กร การกำ�หนดตัว
ชี้วัดผลลัพธ์ทางธุรกิจและทางสังคม
ทั้งนี้ การที่องค์กรจะสามารถจัดวาง
องค์ประกอบ สำ�หรับความริเริ่มหรือแผนงาน
ในการสร้างคุณค่าร่วม องค์กรจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ทราบหรือกำ�หนดระดับการสร้างคุณค่าร่วมที่
ประสงค์จะดำ�เนินการ โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของทรัพยากรและเงือ่ นไขทีอ่ งค์กรมีอยู่
ในขณะนัน้ ว่าสอดคล้องกับระดับทีเ่ ป็นการส่ง
มอบคุณค่าให้แก่สังคมโดยตรงผ่านทางตัว
สิ น ค้ า และบริ ก าร หรื อ เป็ น การกำ � หนด
บรรทัดฐานใหม่ในเรือ่ งผลิตภาพ โดยให้ความ
สำ � คั ญ กั บ ประเด็ น ทางสั ง คมตลอดห่ ว งโซ่
คุณค่า หรือเป็นการร่วมพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในท้องถิน่ เช่น การสร้างงาน การสาธารณสุข
การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม

Source: Shared Value Initiative, Shared Value at the Enterprise Level:
Conditions for an Enabling Environment, 2013.
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เมือ่ องค์กรสามารถกำ�หนดระดับการ
สร้างคุณค่าร่วมที่จะดำ�เนินการ สิ่งที่จะต้อง
คำ�นึงถึงในขัน้ ต่อไป คือ การระบุตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็น
ผลลัพธ์ทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงสังคมของ
ความริเริ่มหรือแผนงานที่สอดคล้องกับระดับ
การสร้างคุณค่าร่วมที่เลือกดำ�เนินการ
ตัวอย่างของคุณค่าทางธุรกิจที่ได้รับ
ได้แก่ ยอดรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม
ขึ้น การเติบโตของตลาด ต้นทุนลดลง การมี
แหล่งจัดหาทีม่ น่ั คง ผลิตภาพดีขน้ึ คุณภาพดีขน้ึ
โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับการกระจายสินค้า
และบริการดีขนึ้ ระดับการเข้าถึงแรงงานสูงขึน้
ขีดความสามารถในการทำ�กำ�ไรสูงขึ้น
ตัวอย่างของคุณค่าทางสังคมที่ได้รับ
ได้แก่ ยอดการใช้พลังงานลดลง ยอดการใช้น�ำ้
ลดลง ยอดการใช้วตั ถุดบิ ลดลง ทักษะในการ
ทำ�งานดีขน้ึ รายรับของพนักงานดีขน้ึ ระบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยได้รบั การปรับปรุง ปริมาณรอยเท้า
คาร์บอนลดลง โภชนาการทีด่ ขี น้ึ การศึกษาทีด่ ี
ขึน้ การสร้างงานเพิม่ ขึน้ สุขภาวะทีด่ ขี น้ึ เป็นต้น
กรอบการขับเคลื่อน CSV ที่เป็นผล
จากการประมวลเงือ่ นไขหรือสภาพแวดล้อมที่
องค์กรต้องทำ�ให้มขี นึ้ องค์ประกอบทีใ่ ช้ในการ
ออกแบบความริเริม่ หรือแผนงาน การกำ�หนด
ระดับการสร้างคุณค่าร่วมที่บูรณาการเข้ากับ
กลยุทธ์องค์กร และการกำ�กับการสร้างคุณค่า
ร่วมโดยใช้ตัวชี้วัดทั้งทางธุรกิจและทางสังคม
ควบคู่กัน สามารถแสดงได้ดังภาพ

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

ในบริ บ ทของการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม
ตั ว ชี้ วั ด ที่เป็นผลลัพธ์เชิงสังคมจะใช้เป็นตัว
ตั ด สิ น ใจหรื อ ตอบโจทย์ ก ารลงทุ น ในความ
ริเริ่มหรือแผนงานที่องค์กรได้ออกแบบเพื่อ
ดำ�เนินการ โดยผลได้ในเชิงสังคมที่เกิดขึ้นจะ
ใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ�ให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ
ตามมาด้วย
จะเห็นว่า การขับเคลื่อนการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสังคมตามแนวคิด CSV จะมุง่
เน้ น ในเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ทางสั ง คมที่ เ ปิ ด
โอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
และความเชี่ยวชาญขององค์กร โดยมีการนำ�
ประเด็นปัญหาสังคมดังกล่าวมาใช้เป็นโจทย์

ร่ ว มในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นาแนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กร และให้ความสำ�คัญ
กับการทำ�งานร่วมกับภาคีหุ้นส่วนภายนอก
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

การขั บ เคลื่ อ น CSV ควร
เริ่มต้นจากการสำ�รวจและทำ�ให้
เกิดสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไข
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
3 ประการสำ�คัญ ได้แก่ การ
กำ�หนดให้ CSV เป็นข้อผูกมัด
หรือข้อยึดมั่นในระดับองค์กร
การจัดวางโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เปิดทางให้เกิดการขับเคลื่อน
CSV การเฟ้นหาและบ่มเพาะ
บุ ค ลากรให้ มี ไ ฟและมี พ ลั ง นำ �
การขับเคลือ่ น CSV

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