
บทความ CSV ในฉบับนี้ 
ขอส ลับ ด้ วยบรรยากาศการ
ปร ะ ชุ ม สุ ด ยอด  “Sha red 
Value Leadership Summit 
2015” ภายใต้ธีม “Business 
as its best” ณ มหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่ งจัดขึ้น เมื่อ เดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา

โดยผมไดม้โีอกาสเขา้รว่มงาน พร้อม
กับคณะคนไทยอีก 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณ
เชาวภาค ศรีเกษม Chief Marketing Officer 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) 
คณุสธุชิา เจรญิงาม รองผูอ้ำานวยการ สถาบนั
ไทยพฒัน ์และคณุปาจารยี ์คณุชยัมงั หุน้สว่น 

บรษิทั เอก็ซเ์พริท์ แอสเปค อนิเตอรเ์นช่ันแนล 
จำากัด กับผู้ร่วมประชุมกว่า 350 คน จากทั่ว
โลก

งานประชุม Shared Value Leadership 
Summit ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 นับจากครั้ง
แรกที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นปีเดียวกับ
ที่บทความ “Creating Shared Value” ของ 
ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ก เครเมอร์ ได้
ตีพิมพ์ในนิตยสาร ฮาร์วาร์ด บิซิเนส รีวิว  
เช่นกัน

Shared Value as Core 
Corporate Strategy

ไฮไลต์ของงานประชุมปีนี้  อยู่ที่  
Keynote Address ของพอร์เตอร์ ในหัวเรื่อง 
“Shared Value as Core Corporate 
Strategy” ที่ได้ตอกย้ำาความเป็น “กลยุทธ์” 
ระดับองค์กรของคุณค่าร่วม

เลียบเวทีประชุม 
Shared
Value 
Leadership

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์
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พอรเ์ตอรช์ีใ้หเ้หน็วา่การสรา้งคณุคา่
ร่วมมิได้ใช้เพียงเพื่อให้การดำาเนินงานของ
องค์กรดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่เป็นการตรา
คุณค่าทางกลยุทธ์ เช่นเดียวกับที่การสร้าง
คณุคา่รว่มมไิด้ใชเ้พยีงเพือ่ใหอ้งคก์รอยูเ่หนอื
คู่แข่งขัน แต่เป็นการสร้างความแตกต่างจาก 
คู่แข่งขัน

สารที่พอร์เตอร์ต้องการสื่อกับ 
ผูเ้ข้ารว่มประชมุปีนี ้เนน้ว่า การสรา้งคุณคา่
รว่มเปน็กลยทุธท่ี์ไมส่ามารถพฒันาข้ึนจาก
การลอกแบบ Best Practices ให้ทัดเทียม
หรือดีกว่าที่องค์กรอื่นมีอยู่ได้

สำาหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับการ
สร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ตามที่พอร์เตอร์ 
และเครเมอร์นิยามขึ้น ขอขยายความให้เห็น
ภาพวา่ ลกัษณะของ CSV มใิชก่ารแบง่ปันหรอื
ส่งมอบคุณค่าท่ีได้เกิดขึ้นแล้วในรูปของการ
บริจาคหรือ Philanthropy เช่น การคืนกำาไรสู่
สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร แต่จะ
ตอ้งม ีภาวะคูก่นั (Duality) ของคณุค่าทีเ่กดิขึน้
ทั้งต่อองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

ในการสร้างคุณค่าร่วม องค์กรจะ
ต้องคำานึงถึงปัจจัยสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ปัจจัยแรก คือ ความท้าทายหรือโอกาสทาง
ธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจในรูปของ
รายได้ ผลกำาไร สว่นแบง่ตลาด การสรา้งตลาด
ใหม่ การลดค่าใช้จ่ายหรือลดความสูญเสียใน
ด้านต่างๆ

ปัจจัยที่สอง คือ โจทย์หรือประเด็น

ปัญหาทางสังคมที่รอการแก้ไข ซ่ึงนำาไปสู่
การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในรูปของการ
พัฒนา การแก้ไขเยียวยา การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การ
ลดความเหลือ่มล้ำา การสรา้งโอกาสหรอืความ
เป็นธรรมทางสังคมในด้านต่างๆ

และปัจจัยท่ีสาม คือ การใช้ประโยชน์
จากความเชีย่วชาญและสนิทรพัยท์ีอ่งคก์ร
มอียู ่อนันำามาซึง่ผลติภาพทีท่ำาใหก้ารสง่มอบ
ผลลัพธ์ท้ังทางธุรกิจและทางสังคมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลเต็มคุณค่า

ด้วยปัจจัยข้อหลังนี้ ทำาให้การสร้าง
คุณค่าร่วม กลายเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ย่ิงเม่ือได้ผสมผสาน
เข้ากับปัจจัยที่หนึ่งและปัจจัยที่สองด้วยแล้ว 
คงไม่มี Best Practices ไหนที่องค์กรจะ
สามารถใช้อ้างอิงได้

พอร์ เตอร์ยังได้ทำาหน้าที่นำาการ
เสวนาในช่วงถัดมา ในหัวข้อ “Supporting 
the Conditions to Create Business at its 
Best” ด้วยการเน้นย้ำาว่าการสร้างคุณค่าร่วม 
เปน็กลยุทธท์ีอ่งคก์รใช้สรา้งผลกำาไรทางธรุกจิ 
ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม ไม่ใช่
การทำาเพื่อการกุศลหรือตั้งข้อรังเกียจการทำา
เพื่อกำาไรแต่อย่างใด พร้อมด้วยคู่หู มาร์ก  
เครเมอร์ ขึ้นกล่าวรับลูกปิดช่วงเสวนาของ
พอรเ์ตอร ์กบัวลทีีว่า่ การสรา้งคณุคา่รว่ม เปน็
แกนของกลยุทธ์ธุรกิจ มิใช่เพียงการดำาเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคม!

The “Why” of Shared 
Value

งานในวันแรก (12 พฤษภาคม) เน้น
นำาเสนอประเด็น ซึ่งเป็น “เหตุ” แห่งคุณค่า
ร่วม ที่นอกจากการใช้รูปแบบเชิงเสวนาแล้ว 
ยังมีเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการใน 4 ประเด็นที่
สำาคญั ไดแ้ก ่โอกาสแหง่คณุคา่รว่มในเรือ่งสขุ
ภาวะ การจ้างงานเยาวชน ความมั่นคงทาง
อาหาร และบทบาทของสตรี

ในประเด็นสุขภาวะ ความท้าทาย
ด้านสุขภาพในระดับโลก ไม่เพียงแต่ส่งผล 
กระทบต่อธุรกิจด้านสุขภาพ เภสัชภัณฑ์ และ
เทคนคิการแพทย ์ประเดน็สขุภาวะและสภาพ
ความเปน็อยูท่ีด่ทีัง้ของพนกังาน ของผูบ้รโิภค 
และของสังคม ได้ส่งผลกระทบไปยังทุกๆ 
องค์กร และธุรกิจท่ีไม่น่ิงเฉย ต่างมุ่งค้นหา
นวัตกรรมสำาหรับเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ดังกล่าว

และด้วยเหตุที่ความก้าวหน้าทาง 
สุขภาวะยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการในสาขาอื่นๆ 
โดยเฉพาะการจ้างงาน การศึกษา น้ำา การ
สุขาภิบาล พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำาให้วิถีแห่งคุณค่าร่วมท่ีสามารถควบการ
ลงทนุไปยงัสาขาตา่งๆ ไดใ้นคราวเดยีว จะทวี
ความสำาคัญและก่อให้ เกิดผลกระทบได้ 
กว้างขวางสุด

ในประเด็นการจ้างงานเยาวชน 
ด้วยเหตุที่ภาวะการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีอัตราสูงขึ้นท่ัวโลก องค์กรธุรกิจสามารถ
ทำางานร่วมกันภายในภาคเอกชนด้วยกันเอง 
และกับภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้ง
สถาบนัการศกึษา ในการรบัมอืเพือ่ใหไ้ดข้นาด
ของการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับความรุนแรง
ของสถานการณ์ด้วยมโนทัศน์แห่งคุณค่าร่วม 
โดยการผนวกโจทย์ทางสังคมที่ เป็นกลุ่ม
เยาวชนที่ขาดโอกาส เข้ากับการจัดหาและฝึก

การสร้างคุณค่าร่วมเป็น
กลยุทธ์ท่ีไม่สามารถพัฒนาขึ้นจาก
การลอกแบบ Best Practices ให้
ทัดเทียมหรือดีกว่าที่องค์กรอื่นมีอยู่
ได้
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อบรมพนักงาน ผู้ส่งมอบ และลูกค้าในกลุ่มที่
เป็นฐานการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ในประเด็นด้านอาหาร การเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่ยุคที่เสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทาง
อาหารและความชะงักงันของอุปทานในระดบั
โลก องค์กรธุรกิจต่างขะมักเขม้นในการวาง
แบบแผนการจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับกับ
ความผันผวนทางสภาพภูมิอากาศ โรคที่อุบัติ
เพิ่มขึ้น

ปรากฏการณ์ของน้ำาในอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก ด้วยการใช้
กลยทุธท่ี์ผสมผสานการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มความยืดหยุ่น
เพื่อเผชิญกับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในประเด็นด้านบทบาทสตรี โดย
เฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ผู้หญิง
เป็นทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ผลิตซ้ำา ที่มี
จำานวนกวา่ครึง่ของประชากรโลก ความสำาเรจ็
ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ขึ้น
อยู่กับผลิตภาพ สุขภาพ และการได้รับความรู้
ของสตรี ธุรกิจจึงต้องคำานึงถึงการพัฒนา
แรงงานที่เอื้อต่อการปรับปรุงคุณภาพความ
เป็นอยู่และการดำารงชีวิตของสตรี ทั้งใน 
สถานประกอบการและในห่วงโซ่อุปทาน ให้
เกิดการส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจให้แก่กิจการ
ไปพร้อมกัน

The “How” of Shared 
Value

งานในวนัทีส่อง (13 พฤษภาคม) เนน้
นำาเสนอการทำาหน้าท่ี ซึ่งเป็น “วิถี” แห่ง
คุณค่าร่วม โดยมีเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการท่ี
กล่าวถึงวิธีการและเครื่องมือที่น่าสนใจ 4 ชุด 
ได้แก่ กรอบการวัดคุณค่าร่วม การสร้าง
ศักยภาพของตราสินค้าในบริบทของคุณค่า
รว่ม นวตักรรมองคก์รในการแปลงตวัแบบทาง
ธุรกิจสู่การสร้างคุณค่าร่วม การขับเคลื่อน
ภาวะผู้นำาและการสร้างความผูกพันร่วมกับ
พนักงานที่นำาไปสู่องค์กรแห่งคุณค่าร่วม

องค์กรธุ รกิจจำ านวนไม่น้อยถูก
ท้าทายด้วยความซับซ้อนที่มีในตัวต่อการ
วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในมุม

มองของคุณค่าร่วม วิธีการและเครื่องมือใน
การวัดคุณค่าร่วมจึงเป็นหัวเรื่องสำาคัญท่ีถูก
วางใหบ้รรดาผูเ้ชีย่วชาญชัน้นำาดา้นการวดัผล
ได้นำาเสนอกรอบและทางเลือกของการวัด
คุณค่าร่วมในงานประชุมครั้งนี้

สำาหรับการสร้างแบรนด์หรือตรา 
สินค้าที่จำาเป็นต้องมีความแตกต่าง เป็นต้น
ตำารับ และก่อให้เกิดความผูกพันที่แน่นแฟ้น 
แนวคิดคุณค่าร่วมเป็นทางเ ลือกหน่ึงที่
สามารถเปลี่ยนแรงขับทางการตลาดและ
ตราสินค้า ไปในทางที่เสริมแรงกระทบทั้งทาง
เศรษฐกิจและทางสังคมไปพร้อมกัน

เช่นเดียวกับการบ่มเพาะนวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนาทั่วไป การตั้งหน่วยธุรกิจ
หรือความริเริ่มด้านคุณค่าร่วม จำาเป็นต้องมี
ลำาดบัขัน้ของการดำาเนนิงานภายในองคก์ร ท้ัง
วิสัยทัศน์ การสนับสนุน การปฏิบัติให้เกิดผล 
ซึง่ตอ้งใชเ้วลาและภาวะผูน้ำา องคก์รทีไ่ดช้ือ่วา่
เป็นต้นแบบคุณค่าร่วม จะต้องผ่านวิวัฒนาการ
ด้านโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อธุรกิจใหม่ใน
การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจพร้อมกับผลลัพธ์

ทางสังคม ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมองค์กรใน
การแปลงตัวแบบทางธุรกิจสู่การสร้างคุณค่าร่วม

แรงจูงใจของพนักงานยุคใหม่ มิได้ 
ขึ้นกับผลตอบแทน หรือผลประกอบการของ
บริษัทโดยลำาพังอีกต่อไป แต่ ยังขึ้นกับ
เจตจำานงของกิจการท่ีมีต่อการดำาเนินธุรกิจ 
พฒันามาเปน็พนัธกจิองค์กร ทีซ่ึง่พนกังานจะ
พจิารณาตกลงยอมรบัทีจ่ะผูกพนัรว่มดว้ย วถิี
แห่งคุณค่าร่วมได้นำาเสนอโอกาสให้องค์กร
สามารถใช้สร้างแรงสนับสนุนจากบุคลากรใน
ทุกระดับ รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้าง 
ผู้ประกอบการภายในกิจการ (Intrapreneurs) 
ท่ีสนับสนุนคุณค่าร่วม ตลอดจนโอกาสการ
พัฒนาภาวะผู้นำาที่ขับเคลื่อนกิจการไปสู่
องค์กรแห่งคุณค่าร่วม

สำาหรับท่านที่สนใจวีดิทัศน์บันทึก
งานประชมุสดุยอด Shared Value Leadership 
Summit 2015 สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ 
http://sharedvalue.org/2015summit 
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