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ความหมายของ (Corporate Social Responsibility – CSR)
CSR เป็ นคําย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility หรื อ บรรษัทบริ บาล
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในองค์กร
และในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร
ในอันที่จะทําให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข
หากพิจารณาแยกเป็ นรายคําศัพท์ คําว่า Corporate หมายถึง กิจการที่ดาํ เนินไปเพื่อ แสวงหา
ผลกําไร (หมายรวมถึงองค์กรประเภทอื่นได้ดว้ ย) ส่ วนคําว่า Social ในที่น้ ี หมายถึงกลุ่มคนมี
ความสัมพันธ์กนั หรื อมีวิถีร่วมกัน ทั้งโดยธรรมชาติหรื อโดยเจตนารวมถึง สิ่ งมีชีวิตอื่น และ
สิ่ งแวดล้อม ที่อยูร่ ายรอบ และคําว่า Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดี และผลที่ดี
ในกิจการที่ได้ทาํ ลงไปหรื อที่อยูใ่ นความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรื อเป็ น
ธุระดําเนินการป้ องกัน และ ปรับปรุ งแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์ และบํารุ งรักษาผลที่ดี
ซึ่งส่ งผลกระทบไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ย กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
สังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจะพิจารณาตั้งแต่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน องค์กร ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยนอกองค์กร
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ ได้แก่
สังคมใกล้ และสังคมไกล
สั งคมใกล้ คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
องค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ ครอบครัวของ
พนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึง
สิ่ งแวดล้อม รอบข้าง
สั งคมไกล คือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่
คูแข่งขันทางธุรกิจ่ ประชาชนทัว่ ไป ระบบ
นิเวศโดยรวม เป็ นต้น
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หลักการพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่ อสั งคม
องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญ ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็ นแนวทางพื้นฐานที่สาํ คัญ
สําหรับการดําเนินการ และขั้นตอนการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์กร
โดยหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
โดยองค์กรจะต้องมีความ รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้กบั ผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อม
2. ความโปร่ งใส (Transparency)
โดยองค์กรจะต้องมีความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
3. การปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม (Ethical Behavior)
โดยองค์กรจะต้องมีการดําเนินการอย่างมีจริ ยธรรม
4 การคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Respect for Stakeholder Interests)
โดยองค์กรจะต้องยอมรับ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ์
5 การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law)
โดยองค์กรจะต้อง ยอมรับว่าการเคารพต่อหลักนิติธรรม เป็ นข้อบังคับที่สาํ คัญอย่างมาก
6 การเคารพต่อแนวปฏิบตั ิสากล (Respect for International Norms of Behavior)
โดยองค์กรจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบตั ิสากล ในขณะที่ตอ้ งยึดมัน่ ในหลักการของ
การเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย
7 การเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน (Respect for Human Right) โดยองค์กรจะต้องให้ความ
เคารพต่อสิ ทธิมนษยชนุ และยอมรับถึงความสําคัญ และความเป็ นสากลของหลักการนี้

ลําดับชั้นของผู้มสี ่ วนได้ เสี ยในระดับต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ CSR
ในระดับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่
การเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การให้ขอ้ มูลแก่ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูล้ งทุน อย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของกิจการ
การไม่นาํ ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสี ย
หายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เป็ นต้น
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ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่
การส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารจัดการ และการกําหนดค่าตอบแทนที่
โปร่ งใส ตรวจสอบได้มีการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลา และความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เป็ นต้น
ในระดับของพนักงาน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างและ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลกู จ้างตามที่กฎหมายกําหนด
การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรมในสถานที่
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ในระดับของลูกค้ าและผู้บริโภค ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่
ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค การให้บริ การลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ขอ้ มูลของ
องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ และอย่างถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้ องสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การยุติขอ้ โต้แย้งและข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ในระดับของคู่ค้า ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การยึดถือข้อปฏิบตั ิทาง
สัญญาที่เป็ นธรรม การดําเนินงานในทางต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรื อให้
สิ นบนในทุกรู ปแบบ การเคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สินหรื อกรรมสิ ทธิ์ของคู่คา้ การไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
คู่คา้ การส่ งเสริ มให้คู่คา้ ดําเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่ วมกับองค์กร เป็ นต้น
ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่
การสงเคราะห์เก้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่ งเสริ มแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตําแหน่งงาน
ต่างๆ ใน องค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจส่ งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่ งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่
และการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่น เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข เป็ นต้น
ในระดับของประชาสั งคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างกลุ่มหรื อเครื อข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรื อทําประชาพิจารณ์ต่อการดําเนินกิจการที่
ส่ งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทําหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็ นต้น
ในระดับของคู่แข่ งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่
การแข่งขัน อย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด
การกลัน่ แกล้ง หรื อใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน เป็ นต้น
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ประเภทของบทบาทความเกีย่ วข้ องของกิจกรรมของกิจกรรม CSR
การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จาํ กัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็ นองค์กร
หรื อหน่วยงานที่อยูใ่ นภาคธุรกิจเท่านั้น ในอดีตที่ผา่ นมา ภาครัฐเองก็ได้เคยตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งทําให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องพัฒนา
การปฎิบตั ิราชการโดยใช้วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ดังนั้น ต้องถือว่าส่ วนราชการต่างๆ ก็ดี มีพนั ธกิจหลักในการบริ หารกิจการบ้านเมืองด้วยความ
รับผิดชอบเป็ นที่ต้ งั อยูแ่ ล้ว ทั้งยังเป็ นหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริ การสาธารณะแก่
ประชาชนโดยไม่แสวงหาผลกําไร CSR ในภาครัฐจึงมิใช่เรื่ องใหม่หรื อหลักการบริ หารบ้านเมือง
แนวใหม่ แต่ประการใด แต่เป็ นเรื่ องที่ขา้ ราชการทุกคนต้องตระหนักและสํานึกได้เองว่าตนเอง
มีบทบาทและความ รับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบตั ิหน้าที่อยูต่ ลอดเวลา
ฉะนั้น เรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับหน่วยงานของรัฐ จึงถือเป็ นบทบาท
ขั้นพื้นฐาน ที่พึงมีนบั ตั้งแต่วนั แรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐถือเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
และความ เชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อีกทั้งสมควรที่จะดํารงบทบาทเป็ นเจ้าภาพงานให้แก่ภาคอื่นๆ
ได้เข้ามามีส่วน ร่ วมในการดําเนินงานอีกด้วย
เมื่อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจําแนกออกได้เป็ น
3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกเป็ น CSR-after-process ที่มกั ใช้คาํ ในภาษาไทยว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม"
คือ การดําเนินกิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็ นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อ
สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมในด้านต่างๆโดยกิจกรรมที่ดาํ เนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดําเนิน
ธุรกิจที่เป็ นกระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่
ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่ งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย การเป็ น
อาสาสมัครช่วยบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพือ่ สังคมเหล่านี้ มักเป็ นกิจกรรมที่อยูน่ อกเหนือ
เวลาทํางานตามปกติ
ประเภทที่สองเป็ น CSR-in-process ซึ่งปัจจุบนั มักเรี ยกกันว่า "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การ
ดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูใ่ นกระบวนการทํางานหลักของกิจการ หรื อเป็ นการทําธุรกิจที่หา
กําไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้ องกันหรื อกําจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชน การผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ การเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผูบ้ ริ โภค การชดเชยความเสี ยหาย
ให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่ องของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบ
เหล่านี้ถือเป็ นกิจกรรมที่อยูใ่ นเวลาทํางานปกติของกิจการ
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ประเภทที่สามเป็ น CSR-as-process ซึ่งอาจเรี ยกว่าเป็ น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่างจาก
สองประเภทข้างต้นที่เป็ นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในประเภทที่สามนี้ มักเป็ นองค์กรที่
ดําเนินงานโดยไม่แสวงหากําไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพ่อยังื
ประโยชน์ให้แก่สงั คมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัดอยูใ่ นข่ายนี้ ได้แก่
มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการต่างๆ
อย่างไรก็ดี กิจการเพื่อสังคมในความหมายเต็มของ CSR-as-process นั้น มีขอ้ แตกต่างจาก
หน่วยงานที่เรี ยก ตัวเองว่า องค์กรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์หากําไร (non-profit organization) ตรงที่
หน่วยงานที่ไม่หากําไร อาจอยูใ่ นสภาพ ที่ไม่มีกาํ ไรให้ท้ งั แก่ตนเองและแก่สงั คม อันเนื่องมาจาก
การขาดกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ แต่สถานะของกิจการเพือ่ สังคมนั้น เกิดจากการ
ผสมผสานอุดมการณ์ในแบบนักพัฒนาสังคมเข้ากับการบริ หารจัดการในแบบผูป้ ระกอบการ
ซึ่งเป็ นการผนวกจุดแข็งระหว่างแผนงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพของ
ภาคธุรกิจ ในอันที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สงั คมโดยรวม
ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยการพึ่งพาการดําเนินงานของตนเอง แทนการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรื อได้รับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรี ยกว่า
เป็ นองค์กรที่หา กําไรให้แก่สงั คม (social profit organization) โดยที่เจ้าของกิจการเหล่านี้ มักเรี ยก
ตัวเองว่า เป็ นผูป้ ระกอบการทางสังคม (social entrepreneur) การที่องค์กรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์หากําไร
ในรู ปแบบเดิม อาศัยทุนสนับสนุนจากการบริ จาคก็ดี หรื ออาศัยทุนอุดหนุนจากเม็ดเงินภาษีกด็ ี
ถือว่าเป็ น การใช้ทรัพยากรจากสังคมทางหนึ่ง ซึ่งหากดําเนินงานโดยขาดประสิ ทธิภาพ หรื อขาด
ความรับผิดชอบแล้ว ยิง่ ต้องได้รับการตําหนิมากกว่าองค์กรที่หากําไรให้แก่ตนเองเป็ นเท่าตัว เพราะ
นอกจากจะเป็ นการถือ ครองทรัพยากรทางสังคมโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมแล้ว ยังเท่ากับ
เป็ นการปิ ดโอกาสขององค์กร แห่งอื่นๆ ในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร เพื่อทําประโยชน์ให้แก่
สังคมด้วย ถือเป็ นค่าเสี ยโอกาส (opportunity cost) ของคนในสังคม ที่คนในสังคมต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบ
การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน มีการดําเนินกิจกรรม
ทั้ง 3 ประเภท โดยกิจกรรม CSR-after-process หรื อ “กิจกรรมเพื่อสังคม” นั้น สถาบันการบินพลเรื อน
ได้มีกิจกรรมในลักษณะนี้เป็ นประจําทุกปี เช่น การบริ จาคสิ่ งของบรรเทาสาธารณภัย การบริ จาค
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรี ยนต่างจังหวัด เป็ นต้น ประเภทที่สองนั้น CSR-in-process หรื อ
“ธุรกิจเพื่อสังคม” เป็ นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดําเนินการเรี ยนการสอน
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ที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการบินพลเรื อน และได้มีการดําเนินการเผยแพร่
ข้อมูลที่สาํ คัญแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทางรายงานประจําปี
และทางเวปไซต์ของสถาบันการบินพลเรื อนอีก ด้วย ประเภทสุ ดท้ายคือ CSR-as-process หรื อ
“กิจการเพื่อสังคม” เป็ นการดําเนินธุรกิจที่ไม่แสวงผล กําไร
ซึ่งสถาบันการบินพลเรื อนถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มของรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่มุ่งเน้น
การเรี ยน การสอนเฉพาะด้านการบิน ซึ่งมีสถานภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ไม่
แสวงผลกําไร
ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันการบินพลเรื อน เป็ นการ
ดําเนินกิจกรรมได้ท้ งั 3 ประเภท โดยรู ปแบบขององค์กรเป็ นการ ดําเนิน “กิจการเพือ่ สังคม”
กระบวนการดําเนินภารกิจเป็ น “ธุรกิจเพื่อสังคม” และมี “กิจกรรมเพื่อสังคม” เป็ นกิจกรรมที่ทาํ
จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมของกิจกรรม CSR เป็ นยังไงกันนะ?
การจัดกิจกรรมของ CSR ได้ถูกจําแนกประเภทไว้โดย ศ.ฟิ ลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัย
นอร์ธเวสเทิร์น และแนนซี่ ลี อาจารย์สมทบแห่ งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล
ได้จาํ แนก CSR ไว้เป็ น 7 ชนิด (type) กิจกรรม ได้แก่
1 การส่ งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสั งคม (Cause Promotion) เป็ นการจัดหาเงินทุน
วัสดุสิ่งของ หรื อทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู ้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหา
ทางสังคม นั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่ วม หรื อการเฟ้ นหาอาสาสมัครเพื่อ
การดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริ เริ่ มและบรหารงานส่ งเสริ มนั้นด้วยตนเองหรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่ง
องค์กรใด หรื อ กับหลายๆ องค์กรก็ได้
2 การตลาดทีเ่ กีย่ วโยงกับประเด็นทางสั งคม (Cause-Related Marketing) เป็ นการอุดหนุน
หรื อการบริ จาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพือ่ ช่วยเหลือหรื อร่ วมแก้ไขประเด็นปัญหาทาง
สังคม จําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จาํ กัดแน่นอน หรื อดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ์ หรื อให้
แก่การกุศล ที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่ วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์
หากําไรเพื่อ สร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อนําเงินรายได้
ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วม
ในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิม่ เติม
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3 การตลาดเพือ่ มุ่งแก้ ไขปัญหาสั งคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการสนับสนุนการ
พัฒนาหรื อการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุ ข ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อด้านสุ ขภาวะ ความแตกต่างสําคัญระหว่างการตลาดเพือ่ มุ่งแก้ไขปั ญหา
สังคมกับการส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็ นหลัก ในขณะที่การส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้าน
ทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู ้ถึงประเด็นปั ญหาดังกล่าว
4 การบริจาคเพือ่ การกุศล (Corporate Philanthropy) เป็ นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรู ปของการบริ จาคเงินหรื อวัตถุสิ่งของ เป็ นกิจกรรม CSR ที่พบเห็นในแทบทุก
องค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็ นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรื อมีผเู ้ สนอให้ทาํ
มากกว่า จะเกิดจากการวางแผนหรื อออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทําให้ไม่เกิดการ
เชื่อมโยงเข้ากับ เป้ าหมายหรื อพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก
5 การอาสาช่ วยเหลือชุ มชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุนหรื อจูงใจให้
พนักงานคู่คา้ ร่ วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรต้งอยูแ่ ละเพื่อตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรื อห่วงใยองค์กรธุรกิจอาจเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง
โดย ลําพัง หรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็ นผูก้ าํ หนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง
หรื อให้ พนักงานเป็ นผูค้ ดั เลือกกิจกรรมแล้วนําเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่
พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรู ปของวันหยุดหรื อวันลาเพิ่มเติม
6 การประกอบธุรกิจอย่ างรับผิดชอบต่ อ
สั งคม (Socially Responsible Business Practices)
เป็ นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจ
พิเคราะห์ท้ งั ในเชิงป้ องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรื อในเชิงร่ วมกันแก้ไข
ด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ
ด้วย กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุ ขภาวะของชุมชนและการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรื อเลือกที่จะร่ วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้
7 การพัฒนาและส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็ นการใช้กระบวนการทางธุรกิจ
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ในการผลิต และจําหน่ายสิ นค้าและบริ การสู่ตลาดที่เรี ยกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP)
ในราคาที่ไม่ แพง เหมาะกับกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสิ นค้าและ
บริ การเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็ นโอกาสสําหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาด
ปริ มาณมหาศาล
การจําแนกกิจกรรม CSR ข้างต้น หากพิจารณาตามตระกูล ของ CSR จะพบว่ากิจกรรม 3
ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ นการสื่ อสารการตลาดที่เข้าข่าย
การดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็ นหลัก(Social-driven CSR) ส่ วนกิจกรรม 4 ชนิด
หลัง เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระทํา หรื อเป็ นการดําเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้ทรัพยากร
ที่มี อยูภ่ ายในองค์กรเป็ นหลัก (Corporate-driven CSR )

CG กับ CSR เหมือนหรือต่ างกัน
สําหรับคนในองค์กรที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)
มาระยะหนึ่ง ยังต้องศึกษาและเข้าใจเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social
Responsibility: CSR) เพิ่มเติมเพื่อที่จะตอบคําถามหรื ออธิบายให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจได้วา่
เรื่ องทั้งสองนี้ มีความเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร ละนําพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันหรื อไม่
เรื่ องการกํากับดูแลกิจการ หรื อเรี ยกในอีกชื่อหนึ่งว่า บรรษัทภิบาล เป็ นโครงสร้างและกระบวน
การภายในกิจการที่จดั ให้มีข้ นึ สําหรับการกําหนดทิศทางและสอดส่ องดูแลการปฏิบตั ิงานของกิจการ
ให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เจริ ญรุ ดหน้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสี่ ยงต่อความเสี ยหายของกิจการ พร้อมกันกับความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ และส่ งเสริ ม
การเติบโตของกิจการอย่างมัน่ คง
ในประเทศไทย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้ประกาศเผยแพร่ น้ นั มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 หมวด ได้แก่
1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ 2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและ ความโปร่ งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหลักการ
กํากับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวดนี้ หมวด 1 และหมวด 2 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ หมวด 4 และหมวด 5
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งทั้งผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการถือเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยในกิจการ
ขณะที่หมวดที่ 3 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากบริ ษทั ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็ นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ
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การดําเนินงานของกิจการซึ่งมีเป้ าหมายที่ผถู ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ หรื อพนักงาน
(คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการ) เป็ นเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูภ่ ายในองค์กร ซึ่งจัดอยูใ่ น
หัวข้อการกํากับดูแลกิจการภายในให้มีความโปร่ งใส สามารถให้สงั คมภายนอกตรวจสอบได้
ส่ วนการดําเนินงานของกิจการซึ่งมีเป้ าหมายที่ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่
(รวมถึงสิ่ งแวดล้อม) ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน และประชาชนทัว่ ไป (คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยนอกกิจการ)
เป็ นเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยูภ่ ายนอกองค์กร ดังนั้น กิจการใดที่มีการ กํากับดูแล
กิจการที่ดีอยูแ่ ล้ว ถือว่าได้มีส่วนในการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอยูด่ ว้ ย ขณะที่
ความรับผิดชอบต่อ สังคมของกิจการ หรื อที่เรี ยกว่า บรรษัทบริ บาล เป็ นกลไกการดําเนินงาน
ในกิจการที่ เชื่อมโยงสู่ กระบวนการภายนอก ที่องค์กรจัดให้มีข้ นึ ภายใต้จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
สร้างประโยชน์แก่กิจการ และ ส่ วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การสงเคราะห์
ช่วยเหลือส่ วนรวม ตามกําลังและ ความสามารถของกิจการ อันจะนําไปสู่ความยัง่ ยืนของกิจการ
ในระยะยาว
บรรษัทบริ บาล จึงเป็ นการดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่ วนที่เป็ นกิจการ แต่ยงั แผ่ขยายกว้างออกไป
ครอบคลุมในส่ วนที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมดที่อยูโ่ ดยรอบกิจการ ด้วยเงื่อนไขของความสํานึก
รับผิดชอบ ต่อสังคมในฐานะนิติพลเมือง (Corporate Citizen) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งภายใน และภายนอกกิจการอย่างเป็ นธรรม
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกร่ างขึ้นเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนและกิจการทัว่ ไป
มีอยูด่ ว้ ยกัน 8 หมวด ได้แก่ 1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 7) นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ 8) การจัดทํารายงานด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม กล่าวได้วา่ เรื่ องการกํากับดูแลกิจการ (CG) จะมีลกั ษณะที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1) เป็ นเรื่ องของการนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้เกิดกับบุคลากรใน
องค์การมาเป็ นฐานแห่งการพัฒนาระบบและกระบวนการภายในองค์กรสําหรับใช้กาํ กับดูแลการ
ดําเนินงานของบุคลากรเพื่อให้เป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
2) เป็ นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ ที่คาํ นึงถึงการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องภายใต้สิทธิที่พึงได้รับตามที่กฎหมายกําหนด
3) มุ่งหมายให้กิจการมีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่ งเสริ มการเติบโตของกิจการ
อย่างมัน่ คง สังคมภายนอกตรวจสอบได้
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ขณะที่เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) จะประกอบด้วยคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่อง
กับ CG อยู่ 3 ประการ คือ
1) เป็ นเรื่ องของการคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่จะเกิดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ตามหลักศีลธรรม หรื อการอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุขซึ่งองค์กรใช้เป็ นแนวการดําเนินงานที่เชื่อมโยง
กระบวนการภายนอก โดยมีฐานที่พฒั นาขึ้นจากกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2) เป็ นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากกว่าการคํานึงถึงเพียงการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และการดูแลผลกระทบที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม นอกเหนือจากสิ ทธิที่พึง
ได้รับตาม กฎหมาย
3) มุ่งหมายให้กิจการมีขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าร่ วมจากการส่ งมอบ
ประโยชน์ ให้แก่กิจการและสังคมส่ วนรวม อันจะนําไปสู่ ความยัง่ ยืนของกิจการในระยะยาว
จากบทเรี ยนในการขับเคลื่อนเรื่ อง CSR ในองค์กรธุรกิจหลายแห่ง พบว่า องค์กรจะไม่
สามารถดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกให้ประสบผลสําเร็ จหรื อก้าวหน้าได้ ํ หากปราศจาก
การกํากับดูแลกิจการภายในที่ดีและเข้มแข็ง หรื ออีกนัยหนึ่ง ธุรกิจทํา CSR โดยละเลยเรื่ อง CG มิได้

ทํา CSR ให้ สําเร็จด้ วยวิธีใด
แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่ องค์กรโดยส่ วนใหญ่
ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็ นองค์กรที่ “เก่ง” สําหรับแนวคิดในเรื่ อง CSR นั้น จะมุ่งไปที่การพัฒนา
องค์กรให้เป็ นองค์กรที่ “ดี” เป็ นที่ทราบดีวา่ เป้ าหมายของการพัฒนาองค์กรให้เก่งนั้น ก็เป็ นไปเพือ่
การเจริ ญเติบโต (Growth) ก้าวหน้าของธุรกิจในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ “ดี” อยูใ่ นตัวจะ
สร้างให้เกิดความยัง่ ยืน (Sustainability) ของธุรกิจนั้นๆ
กิจกรรม CSR มิได้สิ้นสุ ดที่การบริ จาคเงินหรื อบริ จาคสิ่ งของให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
หรื อมูลนิธิไปดําเนินการ แต่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาไปสู่ องค์กรที่ “ดี” องค์กรที่สามารถบริ จาค
เงินหรื อสิ่ งของเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้น้ นั แสดงว่าเป็ นองค์กรที่เจริ ญเติบโตในธุรกิจและมีความ
“เก่ง” อยูใ่ นตัวแล้ว ประเด็นที่สาํ คัญ คือ ทําอย่างไรจึงจะใช้ความ “เก่ง” ในการดาเนินกิจกรรมํ CSR
หรื อถ่ายทอดความ “เก่ง” นั้นให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคม ที่แต่เดิมได้รับเป็ นเงินหรื อสิ่ งของกิจกรรม
CSR ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินหรื อสิ่ งของ อาจมิใช่การแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคม
แต่การพัฒนาทักษะและศักยภาพให้แก่พวกเขาเหล่านั้นต่างหากที่น่าจะเป็ นคําตอบ และการพัฒนาใน
เรื่ องดังกล่าวก็สามารถใช้ความ “เก่ง” ที่มีอยูใ่ นธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้
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กิจกรรมทาง CSR ประกอบทั้ง การคิด การพูด และการกระทํา และเกี่ยวข้องกับการ
เจริ ญเติบโตขององค์กรที่ได้ผา่ นวัยเด็ก วัยรุ่ นและเป็ นผูใ้ หญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือและมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ วิธีการพัฒนา CSR ในองค์กรให้ประสบผลสําเร็ จ จึงควรผนวกช่วงแห่ ง
การเจริ ญเติบโตเข้ากับองค์ประกอบของ CSR นัน่ คือ “คิดแบบเด็ก ทําแบบวัยรุ่ น และพูดแบบผูใ้ หญ่”
การออกแบบและพัฒนากิจกรรม CSR เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และความจริ งใจ ซึ่ง
เป็ นคุณลักษณะที่มีอยูใ่ นวัยเด็กการดําเนินกิจกรรม CSR จําเป็ นที่องค์กรควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการใช้
หรื อถ่ายทอดความ “เก่ง” ด้วยความมุ่งมัน่ และพละกําลัง ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่มีอยูใ่ นวัยรุ่ น การ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม CSR เพื่อนําไปสู่ การสื่ อสารทั้งกับคนในองค์กรและสังคมภายนอกเป็ น
บทบาทที่ตอ้ งอาศัยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็ นบทบาทของผูใ้ หญ่ ในการถ่ายทอดข้อมูล
ให้มีความ ถูกต้องแม่นยํา และมีผลลัพธ์เชิงบวกกลับมาสู่องค์กรในที่สุด และอย่าลืมว่า การดําเนิน
กิจกรรมCSR โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูภ่ ายในองค์กรเป็ นหลักนั้น ยังสามารถจําแนกเป็ น CSR ที่อยู่
ในกระบวนการทาง ธุรกิจ (CSR in process) กับ CSR ซึ่งแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นภายหลัง (CSR after process) และเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนา CSR ในองค์กรให้ประสบผล
สําเร็ จและเป็ นที่ยอมรับ ในสังคมไปพร้อมๆ กัน คือ การเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสม
ของความรับผิดชอบทางสังคมอย่างเป็ นเนื้อเดียวกัน หรื อเป็ นการเน้นที่กิจกรรม CSR ในกระบวน
การทางธุรกิจ (CSR in process) นัน่ เอง

ประโยชน์ ของ CSR
การดําเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR นั้น หลายท่านอาจเข้าใจในมุมมองใน
ด้านเดียวคือ การสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คมเพียงด้านเดียว อันที่จริ งแล้ว CSR ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์ท้ งั รู ปธรรม และ นามธรรม ได้ในหลายๆด้านอีกด้วย
ประโยชน์ ทเี่ ป็ นรู ปธรรมของ CSR
ํ ลค่าหุน้ ในอัตรา
ในด้านของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเจ้าของกิจการ ราคาหุน้ มีเสถียรภาพ และมีส่วนล้ามู
ที่สูง กว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็ นที่ตอ้ งการของนักลงทุน ปัจจุบนั เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี CSR
ซึ่งเรี ยกกันเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรี ยญ และ
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นโอกาสที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้
ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ปกติของตลาด
ในแง่ของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานร่ วมกับองค์กร ได้รับความสุ ขจากการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรู ปตัวเงิน ทําให้องค์กรสามารถที่จะรักษาให้
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พนักงานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากร ที่มีคุณภาพ
และเป็ นที่ตอ้ งการ เข้ามาทํางานกับองค์กร
องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่ วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสิ นค้า
และ บริ การจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม เช่น การส่ งเสริ ม
การขายด้วย การบริ จาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆ การซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ให้แก่หน่วยงานหรื อ
มูลนิธิที่ช่วยเหลือ สังคมในด้านต่างๆ ฯลฯ
องค์กรยังสามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการ จากการดําเนินกิจกรรม CSR ตัวอย่างเช่น
โรงไฟฟ้ ารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานเพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ าหรื อหาแหล่ง
พลังงานทดแทนแห่ งใหม่ หรื อ การลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิ ดตัวสิ นค้าแปรรู ปของ
บริ ษทั แห่งหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ลน้ ตลาด โดยได้รับ
การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่ วนในสังคม เปรี ยบเทียบกับงบโฆษณาสิ นค้าที่ไม่มี
ส่ วน ประสมของ CSR ของบริ ษทั แห่งเดียวกัน
ประโยชน์ ทเี่ ป็ นนามธรรมของ CSR
องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
ให้อยูใ่ น ใจของลูกค้าเป็ นอันดับต้นๆ ในประเภทสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ โดยการดําเนินกิจกรรม CSR
ร่ วมกับ การทําตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟที่รับซื้อเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรื อจากไร่ กาแฟที่ใช้
เกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
สําหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็ นชื่อขององค์กร หรื อเป็ นองค์กรที่มีหลายตรา
ผลิตภัณฑ์ สามารถดําเนินกิจกรรม CSR ที่เสริ มภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) นอกเหนือจาก
การวาง ตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบตั ิทางธุรกิจที่อาํ นวยประโยชน์ต่อสังคม
โดยสมัครใจ มากกว่าเป็ นเพียงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมหรื อกฎหมาย
บ้านเมืองในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาและดูแลระบบบําบัดของเสี ยจากโรงงานให้ทาํ งานอย่างมี
ํ
ประสิ ทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของกฎระเบี
ยบที่เกี่ยวข้อง หรื อมากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อ
ให้ผา่ นการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่มิได้เปิ ดใช้งาน เป็ นต้น
ดังนั้น จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กรที่มุ่งหวังจะเติบโตอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน ต้องมี CSR การมี
CSR นั้น มีแต่ได้กบั ได้อย่างแน่นอนโดยสรุ ปแล้วประโยชน์ของ CSRสามารถแจกแจงไว้ถึง 8 ข้อดังนี้
1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ ในเชิงการแข่งขันนั้น ธุรกิจต่าง ๆ มักแข่งกันที่มี
คุณภาพ ราคา การส่ งเสริ มการขายและทําเล ฯ ส่ วนการมีหลักประกันสิ นค้าหรื อบริ การ และ

12

คู่มือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน (พ.ศ. 2560 – 2563)

การทําดีต่อผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย (ทั้งลูกจ้าง คู่คา้ ลูกค้า สังคม และสิ่ งแวดล้อมในรู ปการต่างๆ) ก็
เป็ นการแข่งขันในอีกมิติหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น หรื อทําให้องค์กรมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ขีดความสามารถนี้พฒั นาจากระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
ไปจนถึง ระดับนานาชาติ
ในปัจจุบนั ทุกฝ่ ายต่างตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรม ที่ดีงามขององค์กร ชื่อเสี ยง
และคุณูปการขององค์กรเป็ นปัจจัยที่มีความจําเป็ นยิง่ ขึ้นในการประกอบธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการมี
CSR จึงเป็ นกุญแจแห่งความสําเร็ จที่ขาดไม่ได้
2. สร้างมูลค่าเพิ่ม การมี CSR ก่อให้เกิดความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทั้งหลาย การดําเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ ย่อมไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุน้ ี ธุรกิจที่มี
CSR จึงทําให้ ผูถ้ ือหุน้ ได้ประโยชน์ กล่าวคือ
ทําให้ความเชื่อถือ และภาพลักษณ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอ

3. เพิ่มรายได้ การที่องค์กรปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ เช่น จัดหาวัตถุดิบให้อย่างเป็ นธรรมจ่ายค่าบริ การ
ตรงเวลา และไม่ประวิงเวลาซึ่งจะทําให้คู่คา้ เสี ยหายฯลฯย่อมสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กรนั้น
ย่อมมีองค์กรอืนสนใจเป็ นคู่คา้ ด้วยมากยิง่ ขึ้นและด้วยการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมนี้ จึงได้รับสิ นค้าและ
บริ การในราคาถูกกว่า และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย นอกจากนี้ยงิ่ ทําให้มีลกู ค้ารายใหม่เพิม่ ขึ้นทํารายได้
เพิ่มเช่นกันยิง่ กว่านั้น ในองค์กรที่มีความปรารถนาดี และมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม พนักงานที่มีโอกาสทําความดี ย่อมศรัทธาผูบ้ ริ หารขององค์กรนั้นๆ การสร้างนิสยั ทํา
ดีจูงใจให้ได้พนักงานที่ดี มีนาใสใจจริ
้ํ
ง ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น การที่องค์กรเป็ นที่ชุมนุมของคนดี มีความ
รักและปรารถนาดีต่อกัน ย่อมมีพลังสร้างสรรค์ที่เปี่ ยมประสิ ทธิภาพบรรยากาศการทํางานในหมู่คนดีๆ
ย่อมดีไปด้วย องค์กรที่มีคนดีมีนาใจอยู
้ํ
ร่ ่ วมกัน ย่อมช่วยลดต้นทุนและถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
4. ลดความเสี่ ยงของธุรกิจ ธุรกิจที่โปร่ งใสมี CSR ย่อมตัดสิ นใจทําธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
ลดความเสี่ ยงที่จะกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น ตลาด ผูบ้ ริ โภค และลูกค้า จึงยินดีตอ้ นรับ
และ
แม้อนาคตจะเป็ นสิ่ งที่ไม่แน่นอน แต่การทําธุรกิจให้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่ มแรกความเสี่ ยงต่างๆ ก็
จะน้อยลง และไม่ตอ้ งยอกย้อนหรื อ วางแผนสลับซับซ้อน เพื่อเอาเปรี ยบลูกค้าธุรกิจที่มีโอกาสทําให้
ชุมชนโดยรอบวิตกกังวลต่อการก่อปัญหาด้าน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ก็ยงั สามารถประสบความสําเร็จและ
ลดความเสี่ ยงจากการถูกต่อต้านได้ดว้ ยการตื่นตัวทํา CSR คือสร้างความโปร่ งใส และทําความเข้าใจ
กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ และด้วยความปรารถนาดีจริ งๆ
การทํา CSR ด้านสิ่ งแวดล้อม จึงไม่ใช่เพียงไปทําตัวน่ารักกับชุมชน นําสิ่ งของไปให้ ไปจัดกิจกรรม
งานการกุศลหรื องานราชการด้านสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ การทําเช่นนี้ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ ยงของธุรกิจ
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การป้ องกันความเสี่ ยงทําได้ต้ งั แต่แรกโดยการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ และรักษาหลักการนี้ไว้อย่าง
เคร่ งครัดต่างหาก นอกจากนี้เบี้ยประกันความเสี่ ยงสําหรับธุรกิจที่มี CSR ย่อมลดลงไปด้วย โดย
กรณี น้ ีใช้สาํ หรับองค์กรที่ประกอบกิจการวิชาชีพที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การโดยตรง เช่น
บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินที่มี CSR ย่อมมีความเสี่ ยงน้อยกว่า ทําผิดพลาดน้อยกว่า เบี้ยประกันสําหรับ
ธุรกิจก็จะลดลงตามไปด้วย
5. เข้าถึงแหล่งทุนยิง่ ขึ้น องค์กรที่มี CSR ย่อมได้รับความเชื่อถือจากการประเมินของแหล่งทุนทํา
ให้มีโอกาสหาเงินกู้ หรื อทุนมาต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น และสะดวกกว่าธุรกิจ ที่มีการบริ หารและจัดการที่
ไม่น่าเชื่อถือ และมีความเสี่ ยงทางธุรกิจ
ยิง่ กว่านั้น องค์กรที่ประกอบธุรกิจที่เน้นการลงทุนในโครงการที่มุ่งรับผิดชอบต่อชุมชน
หรื อสังคม มักจะหาแหล่งเงินกูไ้ ด้ง่าย นอกจากผูก้ จู้ ะศรัทธาผูบ้ ริ หาร และเชื่อถือองค์กรดังกล่าวแล้ว
การให้กแู้ ก่ธุรกิจเหล่านี้ยงิ่ แสดงวิสยั ทัศน์ และความุ่งมัน่ ของแหล่งเงินกูท้ ี่ช่วยส่ งเสริ มธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมอีกด้วย ยิง่ กว่านั้นนักลงทุนยังสนใจร่ วมทุนกับองค์กรที่มี CSR ดังน้นบริ ษทั มหาชนในตลาดั
หลักทรัพย์ที่มี CSR ย่อมได้รับความไว้วางใจจาก นักลงทุนมากกว่า และมีมูลค่าหุ น้ สู งกว่าองค์กรอื่น
ที่ไม่มีนโยบายและการ ปฏิบตั ิดา้ น CSR ที่ชดั เจน
6.

ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ นองค์กรจะมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ นเมื่ อมี CSR ประสิ ทธิ ภาพนั้นพิจารณาจาก

ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ในขณะที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด CSR ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพได้
เพราะมุ่งเน้นการรักษาสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างได้ประโยชน์สูงสุ ด ทั้งการนํากลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ้ าํ (reuse และ recycle) ด้วยจิตสํานึกห่วงใยสิ่ งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด สิ นค้าและบริ การขององค์กรที่มี CSR จึงได้รับการต้อนรับมากขึ้นมีทุนไป
สร้างสรรค์สินค้าและบริ การใหม่ๆ หรื อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
7. สร้างทุนมนุษย์ นอกเหนือจากเงินทุน เครื่ องจักร และอสังหาริ มทรพย์แล้วบุคลากร ยังเป็ น
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตสําคัญขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรภาคบริ การ บุคลากรถือเป็ น
ทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุด ทุนมนุษย์จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ องค์กรที่มี CSR ย่อมเป็ นที่อยูข่ อง
ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่รู้จกั การใส่ ใจ รู ้จกั การทํางานเป็ นหมู่คณะ และมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาให้องค์กรนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
8. สร้างตราสิ นค้า ยีห่ อ้ หรื อตราสิ นค้านั้น แม้เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้้ แต่กม็ ีมูลค่าในตัวมันเอง
อย่างเช่น ยีห่ อ้ ของโค๊กอาจคิดเป็ นเงินสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาท ยีห่ อ้ ที่สะท้อนชื่อเสี ยงที่ดีของกิจการนั้น
สามารถใช้จูงใจลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริ การ และที่สาํ คัญที่สุดก็คือการรักษาลูกค้าเก่าให้ภกั ดีต่อยีห่ อ้ สิ นค้า
นั้น ๆ ต่อไป การที่มี CSR ย่อมแสดงถึงความแตกต่างจากคู่แข่งทางธุรกิจเพราะ ยีห่ อ้ ของสิ นค้าที่ขาด
CSR หรื อมีกิจกรรม CSR ที่ไม่ชดั เจน ย่อมมีมูลค่าน้อยกว่า การเสริ มสร้างมูลค่าของตราสิ นค้า
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(Brand Value) จึงเป็ นผลมาจากการทํา
CSR โดยตรง การมี CSR ยังทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ยิง่ ๆ ขึ้น ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง และระหว่างองค์กรกับชุมชน สังคม
โดยรอบ รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นการเสริ มสร้างตรายีห่ อ้ สิ นค้าอย่างยัง่ ยืนเป็ นที่เชื่อถือ
และทําให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหลายอุดหนุน สิ นค้าและบริ การขององค์กร และร่ วมกันดูแล ปกป้ อง
องค์กรนั้นๆ ให้อยูใ่ นร่ องในรอยที่ถูกต้องด้วย
นี่คือเหตุผลหลัก 8 ประการที่องค์กรที่ดีสมควรเข้าร่ วมเป็ น สมาชิกในแวดวง CSR
การมี
CSR ย่อมทําให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีแต่ “ได้กบั ได้” เท่านั้น โอกาสการสู ญเสี ยหรื อความเสี่ ยงจะลดลง
เป็ นเงาตามตัว การทํา CSR ไม่ใช่การสร้างภาระให้กบั องค์กร แต่เป็ นการลงทุนที่สาํ คัญที่จะทําให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตแข็งแรง มีจงั หวะก้าวอย่าง มัน่ คงในอนาคต ช่วยลดความเสี่ ยงต่อความล้มเหลว
สามารถอยูย่ งั่ ยืนในภายภาคหน้า และที่สาํ คัญก็คือ การอยูอ่ ย่างสร้างสรรค์ และอยูอ่ ย่างมีเกียรติ

แผนงาน และกระบวนการดําเนินงานความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม
สถาบันการบินพลเรือน
กระบวนการของการดําเนินงานความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม คณะกรรมการสถาบัน
การบินพลเรื อน เพื่อให้ความเห็นชอบ การนํา
แผนไปปฏิบตั ิ หลังจากนั้นเป็ นการนําแผนสู่
การปฏิบตั ิ ซึ่งจะมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็ นระยะ
เมื่อปฏิบตั ิตามแผนงานดังกล่าวแล้วจะมีการ
ประเมินความสําเร็ จของแผนฯ โดย
คณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม หากการปฏิบตั ิตามแผนฯ
ยังไม่แล้วเสร็ จ หรื อมีปัญหา/อุปสรรค ก็อาจ
นําแผนฯ มาปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดําเนินงานของ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคม ของสถาบันการบินพลเรื อน
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบัน
การบินพลเรื อน เป็ นไปเพื่อความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ขั้นตอนดังแผนภาพ
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การดําเนินงานของสถาบันการบินพลเรื อนนั้น ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่ งใส เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับ
กิจการที่ดี
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่คา้ สื่ อมวลชน ลูกค้า
และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่งรวมถึง
สิ ทธิมนุษยชน และการปฎิบตั ิ ต่อพนักงาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและ สุ ขอนามัย
ในสถานที่ทาํ งาน รวมถึงปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
มุ่งพัฒนา หลักสูตรการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมการบินพลเรื อน
และตามมาตรฐานขององค์การ การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยเน้นกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากร อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประหยัดพลังงานตาม หลักการสากลส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้
ด้านอุตสาหกรรมการบินให้แก่สงั คม เพือ่ เป็ น ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านการบิน
ให้แก่เยาวชน และสังคม กระบวนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบธุรกิจต่อสังคมของ สบพ. นั้น
เป็ นบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแสดงความ รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ สําหรับ
การบริ หารจัดการการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ควบคุม กํากับ ดูแล
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้การดําเนินการด้านการจัดทําแผนการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคม ดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม เป็ นเรื่ องง่ายๆ ที่สามารถทํา
ความเข้าใจได้ถูกต้อง คณะผูจ้ ดั ทํา จึงจัดทําแผนภาพการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
(CSR Map) ดังนี้

16

คู่มือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน (พ.ศ. 2560 – 2563)
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คู่มือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน (พ.ศ. 2560 – 2563)

แผนยุทธศาสตร์ การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคมของ
สถาบันการบินพลเรือน ( พ.ศ.2560-2563)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพล
เรื อน (พ.ศ.2560-2563) เป็ นการดําเนินการด้วยกันใน 3 ระดับ คือ ระดับภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการบริ หาร พนักงาน/ลูกจ้าง ระดับลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ได้แก่ นักศึกษา/ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม และระดับชุมชน สภาพแวดล้อม โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดาํ เนินการตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของความรับผิดชอบของสังคม 6 หัวข้อ ได้แก่ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
สิ ทธิมนุษยชน ข้อปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน การดูแลสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และ
ความใส่ ใจต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงกรอบการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี งบประมาณ 2560-2564 ของ
สบพ. และแผนปฏิบตั ิการพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรของสถาบันการบินพลเรื อน
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การ แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ปี 2560-2563 มี 3 ยุทธศาสตร์
มีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคมของสถาบันการบินพลเรือน
1. บริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการตัดสิ นใจในการบริ หารงาน
3. เคารพ และปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กฎหมาย ประเพณี ค่านิยม
ของผูม้ ีส่วน เกี่ยวข้อง สังคมโดยรวม และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
4. พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในด้านอุตสาหกรรมการบินของสถาบันการบินพล
เรื อน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. สนับสนุนการศึกษาวิจยั และพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรม การบินของประเทศ
6. สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
ในพื้นที่ที่สถาบันการบินพลเรื อน เข้าไปดําเนินธุรกิจ
7. ใช้แนวทางการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างทัว่ ถึง และโปร่ งใส
วิสัยทัศน์ การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคมของสถาบันการบินพลเรือน
“เป็ นศูนย์กลางแห่งความเป็ นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคควบคู่กบั
การพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคมของสถาบันการบินพลเรือน
18
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1. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และมีความสุ ขในการ
ทํางาน
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริ การ สวัสดิการ แก่นกั ศึกษา /ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ให้เหมาะสม และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนองค์ความรู ้ดา้ นอุตสาหกรรมการบินแก่สงั คมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม
ของสถาบันการบินพลเรือน (พ.ศ.2560-2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากร
ภายใต้การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรที่ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน และลดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
3. เพือ่ สร้างบรรยากาศของการทํางานอย่างมีความสุ ข
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

ส่ งเสริ มการสื่ อสารทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานในทุกด้าน

กลยุทธ์ที่ 3

ส่ งเสริ มให้สถาบันการบินพลเรื อน เป็ นองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน การสอน และคุณภาพชีวิต นักศึกษา/ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ่
2. เพือ่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ของนักศึกษา/ผูเ้ ข้ารับการอบรม
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมการบินพลเรื อน
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ และสวัสดิการแก่นกั ศึกษาและผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
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คู่มือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน (พ.ศ. 2560 – 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การพัฒนาการเรี ยนรู ้ สังคม สิ่ งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. เพือ่ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นอุตสาหกรรมการบินให้แก่สงั คม
3. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ดา้ นอุตสาหกรรมการบินให้แก่สงั
คม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน
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คู่มือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของสถาบันการบินพลเรื อน (พ.ศ. 2560 – 2563)

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ การแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม ของสถาบันการบินพลเรือน (พ.ศ.2560-2563)
นโยบาย1

นโยบาย2

พันธกิจที่ 1
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้าง
ศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และมีความสุ ขในการทํางาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ส่ งเสริมและพัฒนาบุคลากร ภายใต้ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส่ งเสริ มการสื่ อสารทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานใน
ทุกๆด้าน

นโยบาย3

นโยบาย4

นโยบาย5

นโยบาย6

นโยบาย7

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริ การ สวัสดิการ แก่นกั ศึกษา /ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม ให้เหมาะสม และใช้ชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ

ส่ งเสริ ม สนับสนุนองค์ความรู้ดา้ นอุตสาหกรรมการบินแก่สงั คม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาหลักสู ตรการเรียน การสอน และคุณภาพชีวติ
นักศึกษา/ผู้เข้ าฝึ กอบรม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน ประเมินคุณภาพ การศึกษา
และมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมการบินพล เรื อน

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ ที่ดี ของนักศึกษา/ผูเ้ ข้ารับการอบรม

เพื่อสร้างบรรยากาศของการทํางานอย่าง
มีความสุ ข

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่ งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้
สั งคม สิ่ งแวดล้อม อย่ างยัง่ ยืน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ดา้ น
อุตสาหกรรมการบินให้แก่สังคม
พัฒนาและสนับสนุนการ
ช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน
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