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โซเซยีล แวลู ไทยแลนด์ จับมือ SB Thailand ปลุกเรอืงสังคมใหส้ําคญั ชปีนแบรนดย์ังยืนไม่ยาก 

  

 
 

 ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Country Director of Sustainable Brands Thailand ผู้เชียวชาญและทีปรึกษาด้าน

การสร้างแบรนด์อย่างยังยนื 

 โซเซยีล แวลู ไทยแลนด์ รว่มกับ Sustainable Brands Thailand ปลุกเรอืงสังคมใหส้ําคญั ชปีน 

“แบรนดย์ังยืน”ไม่ยาก แต่ต้องข้ามดา่นแรกก่อนคือ“เข้าใจความเปนมนุษย์” 

 ความเปลียนแปลงของภูมิอากาศโลก วิกฤตโลกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความท้าทาย

ใหม่ๆ ทังเรืองความเท่าเทียม ความขัดแย้ง ทําให้องค์กรน้อยใหญ่ต้องให้ความสําคัญเรืองความยังยืน ทีต้อง

คํานึงถึงทังเรืองสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม โดยการบรรลุเปาหมายการพัฒนายังยืนทัง 17 ข้อ SDGs ที

สหประชาชาติได้กําหนดไว้ภายในป 2030 

 สาํหรับองค์กรธุรกิจทใีห้ความสาํคญัในเรอืงนี จึงเปนเรอืงท้าทายว่าจะสร้างแบรนดใ์ห้ยังยืนได้อย่างไร ดร.

ศริกิุล เลากัยกุล Country Director of Sustainable Brands Thailand ผู้เชยีวชาญและทปีรกึษาด้านการ

สร้างแบรนด์อย่างยังยืน ได้แลกเปลียนกรณีศึกษาประเด็นความสําคัญของแบรนด์ทียังยืน ในการประชุม

นานาชาติว่าด้วยเรืองการสร้างคุณค่าให้สังคม และการพัฒนาทียังยืน Social Value Matters 2021 (ในรูปแบบ

ออนไลน์) จัดโดย สถาบนัโซเซียล แวล ูไทยแลนด์ ร่วมกับ Social Value International ฟนธงชัดเจนว่า ดา่นแรก

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขา่วจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์  ฉบับประจําวันท ี17  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 หน้า   มูลค่าข่าว 180,000.- 
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ของอยู่ทีการให้ความเปน “มนุษย์” หรือ Humanity ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการเลือกประเดน็ เก่งแก้ปญหาเรืองไหนให้ทําเรืองนัน 

 “ยุคโควิดได้สอนให้รู้ว่าทุกคนเท่ากันหมด ทกุคนลําบากเหมือนกันหมด ดังนันยิงผู้นําหรือองค์กรเข้าใจคํา

ว่า “มนุษย์” หรือ Humanity นีมากเท่าไหร่ ก็ยิงเห็นความเปนคนในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้างทังหมด ก็ยิงทํา

เรืองแบรนด์ทียังยืน (sustainable brand) ได้ดีขึน และจะเข้าใจว่าการสร้างคณุค่าทางสงัคม social value สาํคญั

กับอนาคต กับชีวิตของลกูหลานมากขึนขนาดไหน ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจ ยังมองลกูคา้เปนแคค่นทีจะจ่ายเงินซอื

ของ เราก็จะไม่มีวันเข้าใจความทุกข์ยากของเขา แต่ถ้าเรามองเขาเปนคนอีกหนึงชีวิต เราจะรู้เลยว่าอะไรทีเรา

ช่วยเหลือกันได้บา้ง และขอให้ความมนัใจกับทกุแบรนด์ว่า แบรนด์ทีเข้าไปโอบอุ้มช่วยเหลือคนในสังคม แบรนด์

จะได้รับการตอบแทน เพราะคนสมัยนีไม่ลืมว่าใครดีกับเขา และเมือใดทีสามารถสร้างคนทีรักแบรนด์เรา มันก็

สามารถจะก้าวไปสูคํ่าว่า resilience และ sustainability คอืปรับตัวอยู่รอดไดแ้ละยังยืนได”้ 

 ดร.ศริกุิล เลากัยกุล กล่าวว่า การดําเนินธุรกิจในวันนีต้องให้ความสําคัญกับ Social Value หรือการสร้าง

คุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางการค้า (Commercial Value) โดยต้องตระหนักว่าธุรกิจเปน

ส่วนหนึงของสงัคม เพราะปญหามากมายส่วนหนึงเกิดขึนจากธุรกิจ เช่น ของเสีย หรือการผลิตทีไม่รับผิดชอบ 

ธุรกิจจึงต้องเปนสว่นหนึงของคาํตอบในการแก้ปญหาสังคม และอนาคตของแบรนด์ไม่ได้ขึนอยู่กับการทําธุรกิจ

เก่งเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ทีว่าสามารถสร้างความยังยืนให้กับสงัคมได้มากน้อยเพียงใดด้วย 

 “วันนีการทําธุรกิจต้องมองทัง 3 ส่วนคือ Profit – People - Planet ไปพร้อมๆ กัน จะบอกว่าขอรวยก่อน 

แล้วค่อยเปนคนดี หรือธุรกิจต้องมผีลกําไรก่อน แล้วจึงแบง่ไปจุนเจือสงัคม อาจจะสายเกินไป ขณะทีการสร้างแบ

รนด์ทีแท้จริงต้องมองเรืองความยังยืน ไม่ใช่เพียงทําโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ หรือข้าโตคนเดียว ไม่ได้ แต่ต้อง

สามารถนําพาผู้มสีว่นได้สว่นเสียทังคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ฯลฯ ทีอยู่ในระบบนิเวศของสังคม ให้พัฒนาไปด้วยกัน 

เพราะถ้าสังคมไม่เติบโต เราก็ไม่เติบโต และการจะเปน “แบรนด์ทียังยืน” จะต้องมีการทํา Brand 

Transformation Roadmap หรือ BTR ซึงเปนเครืองมือช่วยประเมินองค์กร องค์กร ในการปรับเปลียนในด้าน

ต่างๆ เพอืขับเคลือนแบรนด์สูจุ่ดมุง่หมาย 

 ดร. ศิริกุล ให้แนวทางในการสร้างแบรนด์ทียังยืน ว่า ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) Brand 

Purpose จุดมุ่งหมายหรือเจตจํานงค์ของแบรนด์ ทีจะต้องมีเรืองสังคมมากกว่าเรืองผลกําไร หากไม่เคยมีเรือง

สงัคมอยู่เลย ก็จะไมม่เีรอืงการสร้างคณุค่าเพอืสงัคม 2) Brand Influence อิทธิพลของแบรนด์ต่อการปรบัเปลียน

องค์กร เช่น แบรนด์บอกว่าอยากมีชือเสียงแบบนี ฯลฯ แต่หน่วยงานอืนๆ ไม่ได้ร่วมทําด้วย ต่างคนต่างทํางาน

แบบไซโล ก็จะยากในการขับเคลือนและเรียกตัวเองว่าเปน sustainable brand 3) Operation กับ Supply Chain 

ทีจะต้องปรับแปลียนกระบวนการตาม ไมเ่ช่นนันก็จะเปนเพียงการสร้างภาพลักษณ์ 4) Product & Service เช่น 

ในส่วนซีเอสอาร์ของบริษัททําเรืองดีงามมากมายให้สังคมชุมชน สินค้าและบริการก็ต้องสอดคล้อง เช่นขณะที

ส่วนซีเอสอาร์ไปช่วยทําการบริหารจัดการของเสีย แต่ฝายการตลาดขายกลับซือของทีสร้างขยะ อย่างนีไม่ได้ 

และ5) Governance ไม่ว่ายุคสมัยไหนเรืองความโปร่งใส นันขาดไม่ได้ในการดํารงอยู่ ยิงเปนองค์กรใหญ่ ความ

โปร่งใส การเปดเผย ยิงจําเปน 

 ดร.ศริกิุล ยังชีแนะถึงเรืองการเลือกประเด็นทางสงัคมว่า องค์กรควรให้ความสาํคัญประเด็นใด หรือต้องทํา

ทุกเรืองหรือไม่นัน สามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีหัวใจสําคัญอยู่ทีการรู้จักตนหรือประมาณตน 

แปลว่าจะเลือกเปาหมายใด ให้กลับมาดูความถนัดขององค์กร ว่าเก่งอะไรหรือถนัดในการแก้ปญหาตรงไหน 
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เพราะเปนไปไม่ได้ทีจะเก่งทุกเรือง ต้องเลือกว่าเรืองใดทีจะช่วยสังคมได้ดีทีสุด และทําได้อย่างยังยืน นีเปน

จุดเริมต้นทีด ี

 “หาคณุคา่ของตัวเองขององค์กรให้เจอ เคารพในคุณค่านัน และออกไปสร้างคุณประโยชน์รอบตัว โดยทํา

อย่างรู้จักตนประมาณตน ทําอย่างสมดลุ คอืเราก็เติบโต คนรอบข้างก็เติบโต เชือว่าทุกคน ทกุองค์กรทําได้ ขอให้

เชือมนัในคณุค่าของตนเอง” 

 สาระสําคัญของการสร้างแบรนด์อย่างยังยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Country Director of 

Sustainable Brands Thailand 

 ผู้เชียวชาญและทีปรึกษาดา้นการสร้างแบรนด์อย่างยังยืน เปนหนึงประเด็นเด่นทีได้รับความสนใจอย่างยิง

ในงาน Social Calue Matters 2021 ทีผ่านมา จากการเสวนา หัวข้อ “ The incentives- The Business Case 

for Being Sustainable” ทีมหีลายประเทศ เข้าร่วมฟง 

 

 
งาน Social Value Matters 2021 จัดโดย Social Value Thailand 

 ทังนี งาน Social Value Matters 2021 จัดโดย Social Value Thailand รว่มกับพันธมิตรเช่น Social 

Value International คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ บรษัิทเจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร จํากัด (มหาชน) สถาบันวิทยาการจัดการ บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน จํากัด (TRIS) และบรษัิท แสงเจรญิ

แกรนด ์จํากัด ฯลฯ 

 ผู้สนใจติดตามเนือหาการประชุมทีผ่านมาบางส่วนได้ทางเพจ Social Value Thailand 

https://www.facebook.com/socialvaluethailand 

   


