
จากปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส ู่ทฤษฎีการจดัการธรุกิจยัง่ยนืระดบัโลก

สขุสรรค ์กนัตะบตุร



กล ุม่เป้าหมาย

นกัวิชาการ นกับรหิาร



เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรชัญาชี้ถึงแนวการด ารงอย ูแ่ละปฏบิตัิตนของประชาชนในทกุระดบั 

ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมีระบบ

ภมูิค ุม้กนัในตวัที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในภายนอก 

ทัง้นี้  จะตอ้งอาศยัความรอบร ู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวิชาการ

ต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการ ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้าง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่ของรฐั นกัทฤษฎ ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั ใหม้ี

ส านึกในคณุธรรม ความซื่อสตัยส์จุริต และใหม้ีความรอบร ูท้ี่เหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความ

อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดลุและพรอ้มต่อการรองรบัการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก

ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ทฤษฎีส าคญัอยา่งไร

เป็นรากฐานใหเ้กิดการวิจยัและพฒันา ไรท้ฤษฎี 

ประเทศย ่าอย ู่กบัท่ี กา้วไม่ทนัปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปเรือ่ยๆ 

ม ุ่งแต่แกปั้ญหาปัจจบุนั



“ข้ึนห้ิง ข้ึนหา้ง”



“There is nothing more practical than
a good theory”

Kurt Lewin 
(1952, p.169) 

The Father of Modern Social Psychology 

Lewin, K. (1952). Field theory in social science: Selected theoretical papers by Kurt Lewin. London: Tavistock.

ความเขา้ใจผิดอยา่งใหญ่หลวง 

ทฤษฎีปฎิบติัไม่ค่อยได ้เลยเมิน...



A full-blown theory vs. an interim struggle

• Outputs from the theorizing process rarely occur as full-blown 
theories

• They are an interim struggle, the outcome for which is 
evaluated in terms of a continuum, as opposed to a dichotomy

• Therefore, theory building in the social sciences field is a 
continuous process.



Theory

• A good theory exists when it meets two conditions:
1. It asserts that X causes Y
2. It provides a detailed explanation of how X causes 

Y (process) and why
• Theory = framework = model  
• Predictive power



Toward a theory of 
corporate sustainability: 
A theoretical integration
and exploration

The world’s top journal in the 
sustainable development field

India, Croatia, Slovania, Italy, Protugal, Sweden, 
Malaysia, Australia, Thailand, Poland, Qatar, 
China, Brazil, Jordan, Bangladesh. Columbia 

Q1
Impact Factor = 9.3



The world’s first 
reported theory 

of corporate 
sustainability
at Mahidol University



Integrated Theory of Corporate Sustainability
Kantabutra and Ketprapakorn (2020) 



Kantabutra and Ketprapakorn (2020) Integrated 
Theory Building Methodology (ITBM)





Sustainability Vision
✓ 11-22 words
✓ Points directly at an overarching goal
✓ Is challenging, desirable and stable
✓ Includes all organizational interests
✓Contains a long-term perspective and future 

environment in which the company functions
✓Contains imageries about satisfying stakeholders

To be the best socially responsible beverage provider in the world





Q1
Impact Factor = 3.3

Upgraded to an 
organizational 

theory of  
sustainability vision 

in 2020



Sustainability Values
✓ Virtuous values such as perseverance, moderation, 

generosity, honesty, integrity, ethics
✓ Social and environmental responsibility
✓ Innovation



Communication
✓ Leadership role modelling
✓ Shared events
✓ Management conversation



1. Self-determination theory
2. Stakeholder theory
3. Sustainable Leadership 

theory
4. Complexity theory
5. Knowledge-based theory
6. Dynamic Capabilities theory
7. Knowledge Management 

theory
8. Coopetition concept

Seven theories and 
one concept to support





Build on the Sufficiency 
Economy Philosophy



1. Perseverance: Develop a perseverant workforce
2. Resilience Development: Anticipate and prepare for 

change
3. Moderation: Maximize long-term profitability
4. Geosocial Development: Develop by taking into 

account the culture, society, environment and economy
5. Knowledge Sharing: Share knowledge internally and 

externally with stakeholders

Corporate Sustainability Practices



Resilience Development includes 
promoting self-governing teams.

Investment in people
focusing on developing firm specific knowledge and skills

Strong organizational culture
with widely shared sustainability vision and values

CEO as a top team member, not hero

Enabling organizational structure

1

2

3
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Perseverance 
Develop a perseverant workforce

Resilience Development
Anticipate and prepare for change

Moderation
Maximize long-term profitability

Geosocial Development
Develop by taking into account the 
culture, society, environment and 
economy

Knowledge Sharing
Share knowledge internally and 
externally with stakeholders

Autonomous motivation

Long-term stakeholder 
relationship

Prudent management

Organizational self-
monitoring and self-

regulating

Renewed external and 
internal knowhow and 

competencies

Organizational 
buffering 
capacity

Organizational 
adaptive 
capacity

Organizational 
Resilience

Corporate 
Sustainability Practices

Self-reinforcing 
System





Integrated Theory of Corporate Sustainability
Kantabutra and Ketprapakorn (2020) 
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มีวิสยัทศันแ์ละค่านิยมรว่มท่ี

ค านึงถึงผ ูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและ

ส่งผ่านค่านิยมแห่งองคก์รไปส ู่

ผ ูมี้ส่วนไดส้่วนเสียดว้ย
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รา้นคา้ปลีกท่ีมีวิสยัทศันท่ี์

ค านึงถึงผ ูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

มีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า



จากทฤษฎีส ู่การปฎิบติั

นกัธรุกิจควรท าอยา่งไร



Vision statement must be brief, clear, stable, future oriented, abstract, 
challenging and inspiring, and contain reference to increasing 
stakeholder satisfaction. 

To be the best socially responsible 
beverage provider in the world1

Recommendations for corporate leaders



Corporate values must include virtues, the responsibility for the society 
and the environment and innovation. 

Perseverance ความขยนัหมั่นเพยีร

Generosity การแบ่งปันกัน Integrity ซ่ือสัตย์ สุจริต

2

Recommendations for corporate leaders



Both vision and values must be frequently communicated throughout the 
organization. 

Leadership role modelling

Shared events

Management conversation3

Recommendations for corporate leaders



Corporate practices must be adjusted toward the five corporate 
sustainability practices of Perseverance, Resilience Development, 
Moderation, Geosocial Development and Sharing. 

Sustainability Management Plan
Development4

Recommendations for corporate leaders



Objectives Responsible Units Expected Results Measures

Perseverance process

To develop a perseverant workforce Human Resources Department Perseverant employees Employee performance appraisal 

results

Resilience process

To continuously improve products 

and processes

R&D Department; Production 

Department; Human Resources 

Department

Innovative products and efficient 

processes

Number of new products launched; 

number of improved processes

To develop a good relationship with 

stakeholders

Marketing and Sales Department; 

Community Relations Department; 

Sustainable Development 

Department

Stakeholders satisfaction Stakeholder satisfaction survey results

Moderation process

To optimize profits Marketing and Sales Department; 

Finance and Investment Department

Reasonable profits; resonable 

investment and expansion

Total sales; relevant financial ratios

Sustainability Management Plan

Recommendations for corporate leaders



Sustainability Management Plan

Recommendations for corporate leaders



Triple bottom line outputs must be regularly identified, monitored and 
managed.

Social & cultural outputs

Environmental outputs

Economic outputs

5

การสรา้งและ

สะสมทนุทาง

วฒันธรรม สงัคม 

สิ่งแวดลอ้ม และ

เศรษฐกิจ

Recommendations for corporate leaders



การสรา้งและสะสมทนุทางวฒันธรรม

อาหาร ภาษา เคร่ืองแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประวติัศาสตร ์วิถีชีวิต

จ านวนสินคา้หรอืบรกิารมาจากความเป็นไทย

เกิดการสานต่อวฒันธรรมไทย ท าใหค้นไทยมีเอกลกัษณแ์ละ

ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกนั

ท่ีส าคญั ท าใหธ้รุกิจไทยแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก



Stakeholder satisfaction and brand equity surveys must be conducted 
regularly.

Stakeholder satisfaction survey

Brand equity assessment

Recommendations for corporate leaders
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ขอบคณุครบั


