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เพียงแคธุ่รกิจ เป็นธุรกิจท่ีดี ... โลกก็เปล่ียน 

เก็บตกจากการร่วมประชุม Shared  Value Leadership Summit  2016, New York 

โดย สุนทร คุณชยัมัง Ph.D 

 

Changing the world just a good business คือ หวัขอ้ของวาระการประชุม Shared  Value Leadership 

Summit  2016 ทีจัดขึ้ นในระหว่างวันท่ี 9-11 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ท่ีโรงแรมคอนราด นิวยอร์ค 

สหรฐัอเมริกา โดย Foundation Strategy Group : FSG 
1
 และ Shared Value Initiative ซ่ึงทั้งสององค์กร

น้ี Michael E. Porter และ Mark R. Kramer เป็นผูร่้วมก่อตั้ง  

 

การประชุมน้ีไดร้บัความสนใจจากนักบริหาร นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจการเพ่ือ

สังคมในภาคส่วนต่างๆจากทัว่โลก ทั้งองคก์รพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน องค์กร

ประชาสังคม  ส่ือมวลชน และตัวแทนเครือข่ายท่ีปรึกษาด้าน CSV (Shared Value Initiative Affiliate) 

จากทัว่โลก  

 

การประชุม เร่ิมต้นจากการน าเสนอของ Porter ซ่ึงได้กล่าวย ้าว่า แต่ละครั้งท่ีมาพูดในเวทีของ SV 

Leadership Summit เขาไดเ้ห็นพัฒนาการของการขานรับแนวคิด CSV และความคืบหน้าของการแปร

ผลสู่การปฏิบัติเป็นล าดับและมากไปจากท่ีคาดหมายไว้ นับจากครั้ง ท่ีมีการประชุมเพ่ือสอบทาน

ขอ้เสนอแนะทางทฤษฎีก่อนท่ีจะพิมพ์บทความ ในปี ค.ศ. 2011 ครั้งน้ัน มีผู้เขา้ร่วมประชุมประมาณ 

20 องคก์ร และมีเพียงงานวิจัยของ Nestle’ เป็นโมเดล แต่มาถึงวันน้ีมีบริษัทชั้นน าท่ีประกาศใช ้CSV 

เป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจเพ่ิมอีก 5 องค์กร คือ Enel, Discovery Health, BD, CVS Health และ Whole 

Foods มี case study มากกว่า 800 เร่ือง มีการจัดประชุม conference /workshop ไม่ต า่กว่า 1,200 

ครั้ง มีบทความทางวิชาการท่ีศึกษาเร่ือง shared value มากกว่า 15,000 บทความ มีสถาบันการศึกษา

ทัว่โลกมากกว่า 470 แห่งท่ีใชเ้อกสารจาก Havard Business Review ไปประกอบการสอนเร่ืองเกี่ยวกับ 

shared value ย่ิงไปกว่าน้ัน ในปี ค.ศ. 2014 Havard University ได้จัดหัวขอ้น้ี เป็นโครงการส าหรับ

ผูบ้ริหารระดับสูง และในปีการศึกษา 2016  ก็จะเปิดหลักสูตร MBA ในเร่ืองน้ีโดยตรง  

  

Porter ใหข้อ้คิดเพ่ิมเติมว่า ตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา เขาพบพัฒนาการปรับเปล่ียนธุรกิจโดยการตัดสินใจ

ของเจา้ของธุรกิจและนักบริหารระดับสูงมากขึ้ นเป็นล าดับ ประกอบกบัในสหรฐัอเมริกา ก็มีตัวอย่างของ 

100,000 Opportunities Initiative ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ขององคก์รเครือข่าย ภาครัฐ 

และเอกชน ท่ีจัดตั้ งองค์กรร่วมกันเพ่ือกระตุ้นเยาวชนใหส้นใจวางแผนการเตรียมตัวท่ีจะเขา้สู่ระบบ

แรงงานและธุรกิจต่างๆ เป็นโครงการท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถคน้หาบุคลากรท่ีมีความสามารถได้

ตรงกบังานและความตอ้งการ ในขณะเดียวกนัเยาวชนก็ไดเ้ขา้ถึงโอกาสต่างๆได้สะดวกขึ้ น และท่ีส าคัญ

                                                           
1
  องค์กรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรวมนักบริหารกลยุทธ์ธุรกิจสาขาต่างทัว่โลก เพ่ือเป็นเครือข่ายขอ้มูล ความรู้ และการ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการของ Institute for Strategy & Competitiveness ซ่ึงเป็นสถาบันในสงักดัของ Havard University 
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ไปกว่าน้ัน ก็คือ สถาบันการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง ก็น าเอาขอ้มูลเชิงพฤติกรรมท่ีคน้พบไปปรับปรุง

กระบวนการของการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งต่อกนัและกันทั้ง demand & supply  

 

Porter มีขอ้สรุปท่ีส าคญัในการน าเสนอครั้งน้ีโดยใชใ้หเ้ห็นถึงพัฒนาการของการเดินทางของแนวคิดว่า

ดว้ย CSV ท่ีขยายผล “การท างานแบบสรา้งมุ่งสรา้งผลลัพธ์ร่วมกัน” (Collective Impact) ใน 3 ด้าน

ดว้ยกนั คือ 1) Social Issues มีการน าเอาแนวคิด CSV ไปปรับใชส้ าหรับการจัดการปัญหาของสังคม

ในดา้นการศึกษา ท่ีอยู่อาศัย และการพัฒนาแรงงาน 2) Regions มีองค์กรความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน

งาน CSV ขึ้ น 3 แห่ง ท่ีออสเตรเลีย ชิลี และอินเดีย 3) Sectors มีการท างานร่วมกันของผู้ประกอบการ

และผูเ้กี่ยวขอ้งในธุรกิจยาและเคร่ืองมือแพทย์ และธนาคาร รวมทั้งเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้ นในธุรกิจท่ี

เกี่ยวกับสาธารณสุข (Health) การขุดเจาะ ส ารวจ และเหมืองแร่ (Extractives) และการขยายกรอบ

ความเกี่ยวขอ้งของสถาบันการเงิน  (Financial Inclusive) 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นต่อภาคธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ และสังคมน้ี เป็นส่ิงท่ีบ่งชี้ ว่า CSV ไม่ใช่แนวคิด

ทฤษฎีแบบใช้เรียนเฉพาะในรั้ วมหาวิทยาลัย ไม่ใช่งานในระดับกิจกรรมประกอบการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่เร่ืองของ “โลกสวย” แต่เป็น “ปรากฏการณ์ของการเปล่ียน” ท่ีเกิดขึ้ นแล้วจริงใน

ธุรกิจและก าลังออกดอกออกผลอยู่ในธุรกิจเศรษฐกิจ และสังคม หลายภาคส่วน 

 

ท่ีประชุม SV Leadership Summit  2016  ยังเสนอประเด็นว่าด้วย “การท างานแบบสรา้งมุ่งสรา้ง

ผลลัพธ์ร่วมกัน” หรือ Collective Impact ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการแปรผลจากแนวคิดไปสู่การ

ปฏิบัติของ CSV เป็นหวัขอ้ส าหรบัการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหอ้งประชุมย่อย (Work Labs) เพ่ือท า

ความเขา้ใจในรายละเอียดของการท างานร่วมกนัขององค์กร ท่ีมีหลากหลายประเภท ในขณะเดียวกันก็

มีพันธะกิจร่วมกัน ท่ีจะต้องบรรลุผลส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดของแผนงาน จึงเท่ากับว่า Collective 

Impact เป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ี ทั้งสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมและบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพไป

พรอ้มกนั 

 

แนวคิดเร่ือง Collective Impact  เป็นขอ้สรุปจากการศึกษาของ Mark R. Kramer และ John Kania ท่ี

เห็นว่า การจดัการแกไ้ขปัญหาของสังคม การบริหาร Stakeholder ลว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัจจัย

ภายนอกองคก์รร่วมอยู่ด้วย จะอาศัยเคร่ืองมือของการบริหารท่ีมีเพียงแค่การส ารวจขอ้มูล การรับฟัง

ความคิดเห็น หรือการปรึกษาหารือเป็นเบ้ืองต้นแล้วกลับมาตัดสินใจด าเนินการโดยองค์กรตามล าพัง 

น้ัน ไม่เพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาของสังคม ซ่ึงลว้นแต่เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากซับซอ้น และสะสมมายาวนานได ้

ทั้งสองพบว่า จะตอ้งยกระดับประสิทธิภาพของความร่วมมือพรอ้มๆกับการสรา้งความร่วมมือขา้มภาค

ส่วน (Cross-Sector Collaboration) โดยมีเง่ือนไข 5 ประการ คือ 1) การก าหนดวาระส าคัญร่วมกัน 

2) การสนับสนุนมาตรการการท างานร่วมกนั  3) การสนับสนุนกิจกรรมซ่ึงกันและกัน  4) การส่ือสาร

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ commitment ระหว่างตัวแทนขององค์กรกับผู้บริหารองค์กร 5) การจัดตั้ง

องคก์รกลางเพ่ือสนับสนุนประสานงาน 
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ผูร่้วมเสนอและสนทนาในหวัขอ้ต่างๆบนเวทีในปีน้ี มีความหลากหลายและดูน่าต่ืนเต้นกว่าทุกปี อาจจะ

เป็นเพราะว่า ผูจ้ดัตอ้งการท่ีเน้นการแปรผลสู่การปฏิบัติ การยืนยัน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ

การร่วมหาทางออกร่วมกันตามแนวคิด Collective Impact จึงพบกับตัวแทนขององค์กรต่างๆอย่าง

หลากหลาย ไม่ว่าเป็น Dr.Jim Yon Kim ประธานกลุ่มธนาคารโลก Lise Kingo ผู้อ านวยการบริหารของ 

UN Global Compact (ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบรณรงค์เร่ือง Sustainable Development Goals หรือ SDGs 

ในปัจจุบัน ซ่ึงขึ้ นเวทีพร้อมกับบริษัทท่ีประกาศตัวขานรับ SDGs คือ Coca Cola, Novazymes, CJ 

Group, Mahindra Group และ Cemex) มีตัวแทนขององค์กรเครือข่ายอ่ืนท่ีเขา้ร่วมอีก 2 แห่งคือ 

Conscious Capitalism และ Ceres มีตัวแทนของส่ือมวลชนชื่อดังจาก The Forbes และ New York 

Times รวมทั้งนักวิชาการด้านกิจการเพ่ือสังคมหรือความยัง่ยืนจากรั้วมหาวิทยาลัยทั้งจาก Havard 

Kenedy School และ NYU Stern school of business 

 

เร่ืองราวจากเอเชียท่ีมีการน าเสนอบนเวที นอกจากจะมี CJ Group จากเกาหลีใต้ ก็มี Ayala Corporation 

จากฟิลิปปินส์ 
2
 แลว้ยงัมี เร่ืองเล่าของ Svein Tore Holsether ซ่ึงเป็น President & CEO ของบริษัท Yara 

International (ผู้จ าหน่ายปุ๋ยตราเรือใบ) ได้พูดถึง การริเร่ิมงานการส่งเสริมคุณภาพการใชปุ๋้ยเพ่ือ

ปรบัปรุงผลผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกร /การแกไ้ขปัญหาการใชปุ๋้ยโดยไม่มีความรู ้ควบคู่ไปกับ
การสรา้งยอดขาย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีด าเนินการในเมืองไทย เป็นตัวอย่างของการปรับเปล่ียนทิศทาง

ธุรกิจของบริษัทไปสู่การสรา้งคุณค่าร่วม – Transforming Natural Resources Industries through 

Shared Vaue ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรติดตามและน ามาเป็นกรณีศึกษา อย่างน้อยก็เปรียบเทียบกับความ

พยายามของ “ประชารัฐ” ของรัฐบาลปัจจุบันท่ีชักจูงบริษัทขนาดใหญ่ใหม้าด าเนินธุรกิจตามตัวแบบ

ของ Social Enterprise กบัการพลิกตัวไดเ้องของธุรกิจ  

 

  

(Svein Tore Holsether คนทีหน่ึงจากซา้ย) 

 

SV Leadership Summit ปีน้ี Porter & Kramer และเครือข่าย ไม่ไดน้ าเสนอแง่มุมใหม่ทางทฤษฎี แต่ได้

ตอกย ้าถึงการเดินทางของ CSV และการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น Collective Impact หรือ Cross-

Sector Collaboration 
3
 หรือเร่ืองใหม่ๆท่ีก าลังจะเกิดขึ้ นตามมาจากการน าเอาแนวคิดไปแปรผลสู่การ

                                                           
2
 ทั้งสองบรษัิทเป็นบรษัิทขนาดใหญ่ที่เป็น Conglomerate Company รปูแบบเดียวกับ CP Group หรอื TCC Group ของไทย 

3
 ในปีน้ี  Porter ไดใ้ชค้ าว่า Cross-Institutional Collaboration เพราะเห็นวา่ ความรว่มมือน้ันไดพ้ัฒนาออกไปเป็นเชิงถาบันแลว้ 
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ปฏิบัติ ท่ีเป็นการผนวกรวมระหว่าง “แนวคิดการแบ่งปันคุณค่าร่วม” กับ “การท างานร่วมกัน” ไม่ว่า

เร่ืองน้ันๆจะเกิดขึ้ นในระดับการปรับเปล่ียนทิศทางของธุรกิจและระดับกิจกรรมริเร่ิม ทั้งบรรษัทขา้ม

ชาติแบบ inter brand และกิจการขนาดใหญ่แบบ Conglomerate + family business ทั้งท่ีเป็นโครงการ

ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 100,000 Opportunities Initiative ในสหรัฐอเมริกา หรือโครงการของ 

Yara ในเมืองไทย 

 

และท่ีส าคัญไปกว่าน้ัน ก็คือ การปรับแนวคิด CSV เขา้กับ Start Up & New Generation และการสรา้ง

เศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงเป็นหัวขอ้ใหม่หัวขอ้หน่ึงท่ีโดดเด่นของการประชุมน้ีและเป็นเร่ืองเดียวกับท่ีบ้านเรา 

(รฐับาลปัจจุบัน) ก็ใหค้วามสนใจ เร่ืองเหล่าน้ีจะครอบคลุมไปถึงการยกระดับ SMEs วิสาหกิจชุมชน อีก

ทั้งกิจการประชารฐัไปพรอ้มกนัดว้ย ประเด็นเหล่าน้ี ผูเ้ขียน เห็นว่า จะไดร้บัการพิจารณาใหค้วามส าคัญ

ในการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการไปพรอ้มๆกับ criteria เดิมของ CSV คือ 1) Products & 

Markets 2) Productivity in Value Chain 3) Enabling Local Environment 

 

การปรับตัวท่ีเกิดขึ้ นแล้วและขยายตัวออกไปของธุรกิจ (ท่ีดี) ขา้งต้น คือ จุดเปล่ียนและจังหวะกา้วท่ี

ส าคญัโลกทุนนิยม 

 

......................... 

24 พฤษภาคม 2559  


