
Social Problem Solving
การจดัการต่อประเด็นทางสงัคมขององคก์รเอกชน/รฐั

คุณลกัษณะส าคญัของการบริหารของยุคสมยั 4.0
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@ Today

Imbalance Trap

Inequality Trap

Middle Income Trap

ณ จดุชะงกังนัของเส้นโค้ง 
S-Curve

New 
Management

คณุลกัษณะใหมท่ี่จ ำเป็น
1782 1913 1954 2015
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กำรค้นพบ “ทำงออก ทำงเลือก และ
ปัญญำ”จำกพืน้ท่ีของสงัคม



Trajectory Paths to the Next Curve
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Innovation
Productivities
Collaborations

เป็นกรอบของกำร
ปรับเปลี่ยนของผู้ เล่นเดิม



Jack Ma
Lead Founder & Executive 

Chairman of the world's 
leading e-commerce 

company, Alibaba Group, 
visited Tel Aviv University

May 6,2018

ก ำ ร ร้ อ ง เ รี ย น  / ก ำ ร
เรียกร้อง มันไม่ใช่เ ร่ือง
ของกำรแก้ไขปัญหำ แต่
เป็นเร่ืองของ “โอกำส” 

ทุกๆท่ีท่ีประชำชนมีกำร
ร้องเ รียน / เ รียก ร้อง  . .
เท่ำกับเป็นกำรแสดงถึง
กำรเกิดขึน้ของโอกำส
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเก็บบทเรียน-ประสบการณ์

เร่ือง/ผลติภณัฑ์

เก่ียวข้องกบั
สงัคม

Strategy

Management

Social 
results

Business 
results

ข้อสงัเกต
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Wrap up #  2
Leadership for Change

August 19,2018
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https://www.youtube.com/watch?v=UF7oU_YSbBQ



Michael Porter
กำรน ำเอำประเด็นสงัคมท่ีมีอยู่  มำจดักำร
แก้ไขด้วย Business Model แบบใด
แบบหนึ่ง ธุรกิจท่ีเกิดขึน้จำกกำรจัดกำร
ปัญหำสังคมนัน้  จะน ำไปสู่  “กำรสร้ำง
คณุค่ำร่วม” หรือ Creating Shared
Value : CSV ท่ีปัญหำเร่ืองนัน้ๆของ
สังคม จะลดลงไปตำมควำมสำมำรถ
จัดกำรของธุรกิจ และบริษัทก็จะสร้ำง
ประโยชน์จำกกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนัน้
ควบคูไ่ป



Jain Irrigation - ผลติภณัฑ์ระบบน ำ้หยดสร้ำงประโยชน์กบัประชำชนนบัพนัล้ำนคนทัว่โลก



ซิสโก้ – ใช้ IT ฝึกทกัษะให้กบัผู้คนไปแล้วถงึ 4 ล้ำนคน



องคก์ร/ผลิตภณัฑ์

เอกชนขนำดใหญ่ เอกชนขนำดเลก็ กำรริเร่ิมประกอบกำร

Products & Business

CSR
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สมำคม
เพ่ือนชมุชน

วิสำหกิจชมุชน
สมนุไพร - เกษตร
อินทรีย์บ้ำนดงบงั



# 1
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PTTปัญหำกำรจดั
กำรพลงังำน

ร่วมสร้ำงเศรษฐกิจ
ประเทศ

แปรรูปเป็นบริหำร
จดักำรแบบเอกชน

โยงกบัสว่นอื่นผ่ำน 
Stakeholder

Balance all 
stakeholder

พึง่พำตนเอง
(Competitiveness)

สนบัสนนุชมุชน / SE โดยควำมสำมำรถ เทคโนโลยี ท่ีมีไปช่วยจดักำร
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ / สถำบนัวิริยะสริิเมธี .....Wangchan Valley



# 2
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โจนน์สลดั

อำหำรเพื่อสขุภำพ
กบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค

พฤติกรรม - รสชำติอำหำร

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ผ่ำนกำรเผยแพร่ข้อมลู
ควำมรู้ของคนในเมือง

เมือง คือ แหลง่ผลติโรคและ
ปัญหำใหมข่องโลก ท่ีมำพร้อมๆ
กบั Urbanization

โจนน์สลดัมีเดีย



# 3
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Lสมำคมเพ่ือน
ชมุชน

ปตท.
SCG
Dow
BLCP
GLOW

Vision
Goal
Agenda/Strategy
Planning

อตุสำหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town

Problems
สิ่งแวดล้อม
สงัคม
เศรษฐกิจ

Eco-Factory

กำรจดักำรเร่ืองของกำรอยูก่บั
ชมุชนกบัโรงงำน

ติวเตอร์
วิสำหกิจชมุชนท่ีมีปัญหำ ร่วมงำนกบัธรรมศำสตร์
ร่วมงำนกบัเทศบำล



# 4

15

Products Development

Markets Development

Products & Markets 
Development

Transform วสัดกุ่อสร้ำงไปสร้ำงเป็นบ้ำน
4 -2553…..665-2561



# 5
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วิสำหกิจชมุชน
สมนุไพร - เกษตร
อินทรีย์บ้ำนดงบงั

เกษตรอินทรีย์
พืชสมนุไพร

งำนวิจยั และพฒันำ

12 คน/สมำชิกท่ี
สง่ขำยให้อภยั
ภเูบศร์

90 % รพ.อภยัภเูบศร์
สญัญำลว่งหน้ำ 3 ปี

แปรรูปขำยเอง 5 %

แปรรูปขำยสง่ 5 %

พนัธมิตรกบัชมุชนอ่ืนทัว่
ประเทศ 10 จงัหวดั

จิตส ำนึก

จำกกลุม่ผู้ผลติ /สร้ำงงำนตวักลำง/ชดุเครือข่ำยควำมสมัพนัธ์



# 6
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ต้นน ำ้ กลำงน ำ้ ปลำยน ำ้

ตวัอยำ่งของกำรเติบโตไปด้วยกนั โตไปพร้อมกนั ตำม value chain
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Trajectory Paths to the Next Curve
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Innovation
Productivities
Collaborations

เป็นกรอบของกำร
ปรับเปลี่ยนของผู้ เล่นเดิม

ดงบงั

โจนน์สลดั

PTT

มิตรผล

SCG Heim

สมำคมเพ่ือนชมุชน
อยู่ร่วม

เปลี่ยนผ่ำน

สร้ำงใหม่



สรา้งงานจากชุมความสมัพนัธข์ึ้ นใหม่ - Disruption

โจนน์
สลดั

ดงบงัSCG 
Heim
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New S-Curve from Below
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กำรต่อเติมและสร้ำงสำยพำนเศรษฐกิจใหม ่– โตไปด้วยกนั โตไปพร้อมกนั

อนำคตตัง้แต่พรุ่งนีเ้ป็นต้น
ไป โอกำสเปิดกว้ำงส ำหรับ
คนข้ำงล่ำง คนท ำงำนท่ี
คลุกกับสนำม คนท่ีฐำน
รำกท่ีมีพลงัสร้ำงสรรค์ และ
ก้ำวย่ำงในจังหวะเดียวกับ
โลกยคุดิจิทลั
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เกิดขึน้ข้ำงนอก
และก ำลงั
ควำมสำมำรถข้ำงใน
ไม่พอท่ีจะจดักำรได้

ข้ำงนอก/
ข้ำงลำ่ง



The History of Corporation

1782 1913 1954 2015

The First Generation The Second Generation The Third Generation

กิจกำรและกำรค้ำ
เป็นของกษัตริย์ /
เจ้ำผู้ครองนคร

Before
The Sustainable Corporation

British East India Company

Holland’s United East India Company

France’s Companie des Indes

ชนชัน้พ่อค้ำ -ผู้ประกอบกำร/
กิจกำรบริษัทเอกชน และ

บทบำทของภำษี

ทนุเอกชน /บรรษัทข้ำมชำติ/
ควำมมัง่คัง่ของเอกชน-ชำติ /
ระบบประชำธิปไตย
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กิจกำรขนำดใหญ่ + ประเดน็
สงัคม (ควำมยัง่ยืน) = 
ควำมสำมำรถทำง
กำรแข่งขนัใหม่

กิจกำรใหมข่องลกูชำวบ้ำน


