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คำวามาตรฐานสากล หรือ ISO เปนที่นิยมในประเทศไทยทั้งจาก 

ผูประกอบการและผูใชบริการและมาตรฐานอีกหนึ่งตัวที่กำลังเปนที่นิยมใน

บานเราขณะนี้คงหนีไมพน ISO 26000 มาตรฐานสากลที่วาดวยเรื่อง CSR 

การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการในปจจุบันมักถูกคาดหวังวาตองมีความ

รับผิดชอบทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กระแส 

CSR จึงถูกกลาวขานและนำมาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้นและเพื่อให

เปนมาตรฐานเดียวกัน ระบบ ISO 26000 จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งของระบบ

มาตรฐานที่ไมมีบทบังคับ เปนการปฏิบัติดวยความสมัครใจที่จะประกาศใช

ในป พ.ศ.2553 

 

ISO 26000  
หลัก 7 ประการ 7 ประเด็นสำคัญ 

ISO 26000 เปนระบบมาตรฐานที่มีเนื้อหาในดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมีเปาหมาย

เปนแนวทางในการผลักดันใหองคกร หนวยงาน และสถาบันทั่วโลกเกิดการ

ตระหนักและดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ตอผูเกี่ยวของกับ

องคกร สามารถวัดไดใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ราง

มาตรฐาน ISO 26000 แบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ  

สวนที่ 1 หลักการ 7 ขอ ประกอบดวย  

1.  ความรับผิดชอบตอสังคมที่สามารถตรวจสอบได (Accounta-

bility) 

2. ความโปรงใส (Transparency) 

3. ความมีจริยธรรม (Ethical) 

4. คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกๆ ฝาย (Respect for and 

considering of stakeholder interests) 

5. ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) 

6. ยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for International 

norms) 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) 

 

ววาาามมาตรฐานสากกล หรือ ISO เปนที่นิยมในประเทศไทยทั้งจาก 

การรรรแลละผูใชบริกการแลละมาตรฐานอีกหนึ่งตตััััววววทททีีีี่กำลังเปนที่นิยมใน

ี้ ีไ  ี่  ื่ 

ความรบัผดิชอบตอสงัคม 
จะเป
น 

บบานนนเราขณณณณ

กกกาาารรรรรดดดำำเนินธ

คำ

ผูปประกอบก



จะเป
น มาตรฐานสากล 
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สวนที่ 2 สวนของประเด็นหลัก ซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไป จะพบวาสามารถ

แบงแยกยอยไดถึง 7 ประเด็นสำคัญ ประกอบดวย 

1.  ธรรมาภิบาลขององคกร (Organization Governance)  

2.  การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human rights)  

3.  การปฏิบัติตอผูใชแรงงานอยางมีจริยธรรม (Labor practices)  

4. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม หรือการใสใจตอสิ่งแวดลอม (En-

vironment) 

5.  การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair operating practices)  

6.  คำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูบริโภค (Consumer issues)  

7.  การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Contribution to the community 

and society) 

และสวนที่ 3 เปนสวนของวิธีการดำเนินงาน 

โดยในแตละแหง แตละประเทศจะมีวิธีการดำเนิน

งานเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่แตก

ตางกัน สำหรับประเทศไทยจะมุงเนนไปที่

กิจกรรมการแบงปนสูชุมชนและสังคม ไม

วาจะเปนการรักษาสิ่งแวดลอม การให

โอกาสทางการศึกษาแกเด็กยากไรและผู-

ดอยโอกาส การแบงปนความรูสูชนบท 

การสรางสภาพแวดลอมใหกับชุมชนเพื่อ

การอยูรวมกันอยางยั่งยืน ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนเพียงบางประเด็น

ใน 7 ประเด็นสำคัญเทานั้น การดำเนินการเรื่อง CSR ตาม  

ISO 26000 ควรทำควบคูกันไปใหครบทุก ประเด็นตามความ

เหมาะสมของแตละองคกร รวมถึงทำไปพรอมๆ กันในหลายๆ 

องคกร  

 

CSR ในประเทศไทย สมัครใจ หรือบังคับ 
“คนไทยใจดี” เปนคำพูดที่ติดปากหลายตอหลายคน

ทั้งคนไทยและคนตางชาติ ยอมแสดงใหเห็นวาการชวยเหลือ

คนอื่นดวยความจริงใจนั้นอยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน เพียง

แตยังไมมีนิยามหรือบัญญัติศัพทอยางเปนทางการ อาจกลาว

ไดวา CSR ไมใชเรื่องใหมสำหรับสังคมไทยและมีองคกรตาง ๆ 

มากมายที่ทำกิจกรรม CSR มานานแลว เมื่อนำกิจกรรมเพี่อ

สังคมตางๆ ที่หลายองคกรไดดำเนินการอยูแลวมาเทียบเคียง

กับแนวคิด CSR ก็จะมีหลายประเด็นที่ตรงกับหลักเกณฑของ 

ISO 26000 เพียงแตวาเจตนารมยในการทำ CSR ขององคกร

แตละรายนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนโยบายองคกร และ

จิตสำนึกของผูประกอบการ 

ถึงแมวาองคกรในประเทศไทยจะมีการทำ CSR มานาน

แลวก็ตาม แตนั่นก็ยังไมเพียงพอที่จะกลาวไดวาเปนองคกรที่ 

มี CSR ครบตามระบบ ISO 26000 อยางไรก็ตาม องคกร

ขนาดใหญหลายองคกรก็ไดพยายามดำเนินกิจกรรมดาน CSR 

ดวยดีมาตลอด เชน โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระ-

เกียรติฯ 1 ลานไร หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ 

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินงาน

ติดตอกันมาเปนเวลา 14 ป ซึ่งตรงกับหลัก

การในขอ 1 คือ ความรับผิดชอบตอสังคม

ที่สามารถตรวจวัดได (Accountability) 

และประเด็นยอยในขอ 4 เรื่องความรับ

ผิดชอบตอสิ่งแวดลอม หรือการใสใจตอ

สิ่งแวดลอม (Environment) นอกจากนี้มี
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จะยกระดับขึ้นไปเปนขอเสนอแนะ Guidance document ที่เปนมาตรฐานในการ

ดำเนินงานขององคกรในระดับสากล ที่องคกรตางๆ พึงปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิด

ชอบตอสังคม แตทั้งนี้จะไมมีขอกำหนดในการนำ ISO 26000 ไปใชในการรับรอง 

(Certification) เพราะมาตรฐานความรับผิดชอบของแตละประเทศมีความตางทาง

วัฒนธรรม ไมสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนไดและที่สำคัญก็คือ หากตองมีการ

รับรองเหมือนมาตรฐาน ISO อื่นๆ ที่เปนระบบการจัดการก็จะตองมีคาใชจายอีก

มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนา 

รางมาตรฐาน ISO 26000 ไดรับการเลื่อนกำหนดแลวเสร็จออกไปอีก 1 ป 

เนื่องจากประเด็นตางๆ ในขอกำหนดมีความซับซอนในเชิงความตางทางวัฒนธรรม

และเปนนามธรรมมากกวารูปธรรมที่จะสามารถตั้งเกณฑขอกำหนดที่เขาใจไดงาย 

จึงจำเปนตองใชระยะเวลาในการศึกษา ปรับปรุง แกไข ใหสามารถอานเขาใจไดงาย

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ในเบื้องตน รางมาตรฐาน ISO 26000 ไดกำหนด

แนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ โดยมีจุดประสงคเพื่อให 

คำแนะนำดานแนวปฏิบัติที่ดีที่จะทำใหองคกรสามารถสนองตอบตอความคาดหวัง

ของสังคมเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ซึ่งประกอบดวยหลัก 7 ประการ 

และ 7 ประเด็นสำคัญ ดังที่กลาวไวขางตน  

CSR, ISO 26000 ที่กำลังจะเริ่มทำหนาที่ในอีก 2 ปขางหนาเพื่อใหความรับ

ผิดชอบตอสังคมเปนไปในทิศทางเดียวกันดวยความสมัครใจโดยไมมีการบังคับ ไม

ใชเปนกระแสที่หลายองคกรใหความสำคัญเพียงแคผานมาและผานไปเทานั้น แต

เปนจุดเริ่มตนที่องคกรตางๆ ผูประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญตื่นตัวใน

เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมทั้งตอประเทศและตอโลกวาเปนเรื่องที่ตองใหความ

สำคัญในระยะยาว หากผูบริหารองคกรใหความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบตอ

สังคมเปนสวนหนึ่งในนโยบายและกลยุทธขององคกร ไมเพียงแตจะเกิดประโยชนใน

เชิงธุรกิจเทานั้น ในทางกลับกันยังเปนการคืนประโยชนไปสูสังคมและสิ่งแวดลอม

ดวย หากทุกองคกรรวมกันคนละไมคนละมือในการรับผิดชอบตอสังคมจะทำให

ประเทศและสังคมโลกพัฒนาไดอยางยั่งยืนดังวัตถุประสงคของ ISO 26000 

 

เอื้อเฟอขอมูล:  

● เอกสารประกอบการบรรยาย ของคุณสุรศิษฎ บุญญาภิสันท รองอธิบดี

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

● www.oknation.net  

● www.bus.tu.ac.th/tdcc 
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การทำ CSR สามารถเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชน เชน โครงการ “เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล” จากความ

รวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลและกำกับงานดานสิ่งแวดลอม บริษัท

เต็ดตรา แพค (ไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

และบริษัท แกวกรุงไทย จำกัด ซึ่งเปนผูรับซื้อจำหนายวัสดุ

ประเภทรีไซเคิล ไมเพียงแตองคกรขนาดใหญเทานั้นที่สามารถ

ทำ CSR เพราะความรับผิดชอบตอสังคมสามารถทำไดในทุก

ระดับองคกร 

ทางสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) มีการ

ดำเนินกิจกรรมดาน CSR มาหลายปเชนกัน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสงเสริมใหเยาวชนไทย

หันมาสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปนพื้นฐาน

สำคัญตอการพัฒนาประเทศตอไป โดยการจัดการแขงขัน 

หุนยนตใหแกเยาวชนไทย ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับ

อุดมศึกษา พรอมทั้งสงผูชนะเลิศใหเปนตัวแทนประเทศไทยไป

แขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ ซึ่งตรงกับหลักการในขอ 1 คือ 

ความรับผิดชอบตอสังคมที่สามารถตรวจวัดได (Accounta-

bility) และประเด็นยอยในขอ 7 เรื่อง การมีสวนรวมและพัฒนา

ชุมชน (Contribution to the community and society) นอกจาก

นี้ ส.ส.ท. ไดดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for human 

right) ในอีกหลากหลายกิจกรรม เชน การแขงขันโบวลิ่งการกุศล 

การบริจาคเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสแกวัดพระบาทน้ำพุ  

การซื้อ ส.ค.ส. และบริจาคเงินแกมูลนิธิชวยคนปญญาออน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภฯ เปนตน 

เห็นไดวาการทำ CSR สามารถทำไดโดยไมจำกัด

ขนาดขององคกรและจำนวนเงินของงบประมาณ ขึ้นอยูกับ

ความเอาใจใส ความรับผิดชอบขององคกร และจริยธรรมของ

มนุษย อยางไรก็ตาม ดวยวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมา

ยาวนาน บนวิถีชีวิตที่ผสมผสานไวดวยความมีน้ำใจ การ

เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน นาจะชวยสงผลใหการ

ทำ CSR ในประเทศไทย เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคนไทย

ไดโดยมิตองบังคับดวยระบบมาตรฐานใด 

 

ISO 26000 ภาคสมัครใจ คือ สิ่งที่ทาทายองคกร 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2553 เปนตนไป CSR จะไมเปน

แคเพียงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติขององคกรธุรกิจอีกตอไป แต
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