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ในการบริหารองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ 

นอกจากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการ

บริหารและบริการ เพื่อผลสำเร็จด้านยอดขาย และ

ผลกำไรที่ดีแก่องค์กรแล้ว คุณธรรมที่สำคัญของ

องค์กรอีกประการหนึ่ง คือ “การให้” เพื่อคืนกำไรสู่

สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงิน และ

สิ่งของ การทำบุญ การมอบทุนการศึกษา รวมทั้ง

การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 

และสิ่งแวดล้อมของสังคมและชุมชน ปัจจุบัน

แนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดด้านการให้ต่อ

สังคม คือ หลักการที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบต่อ

สังคม” หรือ Corporate Social Responsibility: 

CSR นอกจากนี้ยังมีคำย่อที่นิยมเรียกอีกคำหนึ่ง 

คือ Social Responsibility: SR และในบางองค์กร

ได้นำกิจกรรม CSR ไปพัฒนาเป็นหลักการ “การ

สังคมไทย

มาตรฐานใหม่
 

 

ดร.สันติ กนกธนาพร 

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

พัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Social Development: SD ทั้ง 3 คำ

นี้ล้วนมีแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน คือ การสร้าง “ความรับ-

ผิดชอบต่อสังคม” ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และชุมชน

อย่างจริงจัง และยั่งยืน 

 

ISO 26000 มาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

นับเนื่องจากที่ CSR มีความสำคัญต่อโลกมากขึ้น 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือไอเอสโอ 

(International  Organization  for  Standardization: ISO) 

ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ดำเนินการกำหนดมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดมาตรฐานว่าด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม คือ ISO 26000 (social responsibi-

lity) ขึ้น และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย ได้เข้า

ร่วมดำเนินการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โดยมีผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภค ภาครัฐ อุตสาหกรรม 

แรงงาน องค์กรเอกชน และภาคบริการ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

เข้าร่วมกำหนดมาตรฐานด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

อย่างกว้างขวาง และโปร่งใสพร้อมให้การสนับสนุน

องค์กรต่าง ๆ ได้นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนิน-

การสัมมนา และฝึกอบรม ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัม-

พันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่องค์กรต่าง ๆ 

รวมทั้งเพื่อเตรียมตัวรองรับข้อกำหนด ISO 26000 ที่ 

ISO จะประกาศใช้ในปี พ.ศ.2553 
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ISO ได้อธิบายความหมาย CSR ไว้ว่า “CSR” เป็นเรื่อง

ของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม 

นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม 

และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำ

ด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยได้กำหนดเป้าหมายของ ISO 26000 เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัท 

องค์กร หน่วยงาน สถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กรนั้น ๆ ได้เพิ่มความตระหนัก และเข้าใจเรื่องความรับ

ผิดชอบต่อสังคม โดย ISO 26000 จะเป็นมาตรฐานข้อแนะนำ 

หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรพึง

ปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “โดยไม่มีข้อกำหนด

ในการนำ ISO 26000 ไปใช้ในการรับรอง (certification) และ

ไม่ใช่มาตรฐานบังคับให้องค์กรปฏิบัติ แต่ให้ใช้ความสมัครใจ 

รวมทั้งจะไม่ใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า” ดังนั้น ISO 26000 จึง

ทำหน้าที่เป็นกรอบข้อกำหนดสำหรับใช้เป็นคู่มือเพื่อดำเนิน

กิจกรรม CSR ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

 

องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคือใคร? 

มีคำถามอยู่เสมอว่า “องค์กรของเรามีความรับผิดชอบต่อ

สังคมหรือเปล่า” หรือองค์กรของเราสามารถประกาศให้สาธา-

รณชนทราบได้หรือไม่ว่าเป็น “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม” การที่เราจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องเข้าใจว่า

ความรับผิดชอบมีหลายองค์ประกอบ โดยมาตร-

ฐาน ISO 26000 ได้กำหนดองค์ประกอบหลักของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นหลักการ 2 กรอบ

ข้อกำหนดสำคัญเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 

1.	 หลักการ	 (principles)	 ประกอบด้วย	 7	

หลักการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณสมบัติขององค์กร

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 

1.1 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (ac-

countability) 

1.2 ความโปร่งใส (transparency) 

1.3 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ethical 

behaviour) 

1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 

1.5 หลักของกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม 

(rule of law) 

1.6 แนวปฏิบัติสากล (international 

norms)  

1.7 สิทธิมนุษยชน (human rights) 

2.	 ประเด็นหลัก	 หรือหัวข้อหลัก	 (core	

issues) เป็นประเด็นให้องค์กรนำไปปฏิบัติ และ

ตรวจสอบกิจกรรมให้อยู่ภายใต้หลักการทั้ง 7 

ประการข้างต้น ประกอบด้วย 

2.1 การกำกับดูแลองค์กร (organizational 

governance) 

2.2 สิทธิมนุษยชน (human rights) 

2.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน (labour prac-

tices) 

2.4 สิ่งแวดล้อม (environment) 

2.5 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (fair 

operating practices) 

2.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค (consumer 

issues) 

2.7 การมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน 

(community involvement and development) 

ในการจัดทำสกู๊ปพิเศษเรื่อง “ISO 26000 
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มาตรฐานใหม่สังคมไทย” วารสาร	For	Quality ได้นำบทสัมภาษณ์ 

ดร.สันติ	 กนกธนาพร	 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอ-

เอสโอ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองระบบงาน และองค์กร

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมข้อกำหนด ISO 26000 รวม-

ทั้งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนิน 

“โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาห-

กรรมต่อสังคม” หรือ CSR–DIW มีโรงงานเข้าร่วมโครงการนำร่อง

นี้ 29 ราย และจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายน 

พ.ศ.2551 นี้ เป็นผู้ให้คำอธิบาย ISO 26000 ในฉบับนี้ 

 

เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สรอ. (MASCI) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 (สรอ.) หรือ Manage-

ment System Certification Institute Thailand: MASCI จัดตั้งขึ้น

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2541 ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2540 เป็นสถาบัน

อิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ปีนี้จึงเป็นวาระเฉลิม-

ฉลองครบรอบ 10 ปี ของ สรอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงาน

ด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐาน

ระบบอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพของ

อุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้

ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ และ

เอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพียงพอที่จะ

รองรับงานในระดับสากลได้ 

สรอ. มีระบบบริการงานองค์กรแบบเอกชน ในรูปแบบ

คณะกรรมการสถาบันฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และ

แผนการดำเนินงาน โดยมีคณะอนุกรรมการรับรอง

ระบบซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรง-

คุณวุฒิจากทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นผู้พิจารณา

กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และเสนอแนะ

นโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้การรับรองระบบ

การจัดการต่าง ๆ ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานด้าน

การรับรองระบบการจัดการของ สรอ. เป็นไปตาม

มาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/

IEC Guide 62, ISO/IEC Guide 66 (ISO/IEC 

17021) และ ISO/IEC Guide 65 

ทั้งนี้ สรอ. ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ในการจัด-

ตั้งดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักปรัชญาขององค์กร และ

เป็นกรอบในการดำเนินงานของ สรอ. มาโดยตลอด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการด้านความรับผิด-

ชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 

2550 เป็นต้นมา ที่ สรอ. ได้ใช้หลัก “การพัฒนา

อย่างยั่งยืนด้วย Triple Bottom Line” เป็นแนวทาง

ในการบริหารงาน ภายใต้แผนกลยุทธ์ “Leadership 

2010” ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน (triple 

bottom line) อย่างสมดุล คือ 

● Economic: ความมั่นคงทางธุรกิจ โดย 

สรอ. สามารถเลี้ยงตนเองได้ 

● Social: คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

● Environmental: รับผิดชอบต่อสิ่งแวด-

ล้อม 

 

บทบาท สรอ. ในการให้บริการ SR 

สรอ. มีการดำเนินการตามภารกิจการบริการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsi-

bility: SR ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่าง

ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับข้อกำหนด ISO 

26000 มีการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การร่วมเป็นผู้แทนประเทศไทย เพื่อเข้า-
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ร่วมการประชุมคณะทำงาน Working Group: WG 

ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ Technical 

Management Board: TMB ขององค์กรระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน International Orga-

nization for Standardization: ISO ว่าด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility: SR 

หรือ ISO/TMB/WG SR 

2. การร่วมเป็นกรรมการวิชาการของสำนัก-

งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะที่ 

1004 ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็น National 

Mirror Committee ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่าง

มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของ ISO/TMB/

WG SR 

3. การร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์-

มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการ

แสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อ

สังคม Corporate Social Responsibility, Depart-

ment of Industrial Work: CSR-DIW โดยเป็น

หน่วยงานหลักในการร่างเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 

ซึ่งใช้ร่างมาตรฐาน ISO 26000 ฉบับ Working 

Draft 3 เป็นแนวทาง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.) ได้มีการประกาศ กรอ. เรื่อง มาตรฐานความ 

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำไป

ปฏิบัติ และพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐาน ISO 

26000 

4. การได้รับมอบหมายจาก กรอ. ให้เป็น  

ผู้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

โรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม Corporate Social Responsibility, 

Department of Industrial Work: CSR-DIW โดยมีผู้ประกอบ-

การชั้นนำของประเทศเข้าร่วมโครงการ 15 ราย และต่อมา กรอ. 

ได้มอบหมายให้ สรอ. ดำเนินการในส่วนของการขยายโครงการ

เพิ่มเติมอีก 14 ราย รวม 29 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

และคาดว่าจะมีการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงงาน

นำร่องดังกล่าวภายในเดือนกันยายนนี้ 

5. การเปิดให้บริการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง (coaching) 

และการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (social respon-

sibility) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา 

 

เปิดข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ISO 26000 

มาตรฐาน ISO 26000 ฉบับ Working Draft 4.2 ให้  

ข้อแนะนำ หรือแนวทางในการนำ SR ไปใช้ในการปฏิบัติของ

องค์กร ในเบื้องต้นก็คือ การบูรณาการเรื่อง SR เข้ากับระบบ 

นโยบาย โครงสร้าง และเครือข่ายที่มีอยู่เดิมขององค์กรนั่นเอง 

โดยมีแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ที่สำคัญดังนี้ 

1. การศึกษา และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ

มาตรฐาน ISO 26000 โดยศึกษา และทำความเข้าเกี่ยวกับหลัก-

การ (principle) และประเด็นหลักแต่ละประเด็น 

2. การพิจารณาความสัมพันธ์ของลักษณะองค์กรกับ SR 

(the relationship of the organization’s characteristics to SR) 

โดยการวิเคราะห์ หรือพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และที่สำคัญที่สุดก็คือ 

การทำความเข้าใจในทัศนคติ และความเข้าใจในเรื่อง SR ของ

ผู้นำองค์กร 

3. การทำความเข้าใจในเรื่อง SR ขององค์กร (under-

standing the SR the organization) ได้แก่ ขอบข่ายของ SR 

สำหรับองค์กร การกำหนดประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง และที่มีนัย-

สำคัญสำหรับองค์กร การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลัก 

4. การบูรณาการ SR ทั่วทั้งองค์กร (integrating SR 

throughout the organization) โดยการกำหนดทิศทางของ

องค์กรในเรื่อง SR เช่น กรอบกลยุทธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ 

หรือบทบาทขององค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ รวมทั้งคุณค่า (value) 

ความเชื่อ (belief) ทัศนคติ และปรัชญาขององค์กรที่แสดงถึง
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5. การสื่อสารในเรื่อง SR (communication on SR) 

ได้แก่ ลักษณะ และบทบาทของการสื่อสารสำหรับ SR การสื่อสาร

ผลการดำเนินงานด้าน SR 

6. การเพิ่มความเชื่อถือด้าน SR (enhancing credibility 

regarding SR) ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อถือในรายงาน และการ

อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่อง SR เช่น การรายงานเชิงเปรียบเทียบในแต่ละ

ช่วงเวลา และจัดทำรายงานโดยองค์กรที่มาประเมินอย่างเป็นกลาง 

7. การทบทวน และการปรับปรุงการปฏิบัติ และการดำ-

เนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ SR (reviewing and improving 

the organization’s actions and practices related to SR) 

8. การเลือกแผนงาน SR (selecting initiatives on SR) 

โดยการพิจารณาจัดทำแผนงานด้าน SR ซึ่งอาจจะเน้นที่หลักการ 

หรือประเด็นหลัก หรือการปฏิบัติก็ได้ โดยพิจารณาประกอบกับ

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของแผนงาน 

ชื่อเสียงขององค์กร ความสอดคล้องกับหลักการ SR ลักษณะของ

กระบวนการในบริหารจัดการอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมตามหลัก “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามแนวทาง

ที่ สรอ. ใช้ ดังที่กล่าวข้างต้นก็ได้ 

 

ภาครัฐบาล และเอกชน ร่วมพัฒนา ISO 26000 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชน ก็

มีการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว 

เช่น การจัดกิจกรรมด้าน Philanthropic หรือการสงเคราะห์เพื่อน-

มนุษย์ หรือการกุศล ความโปร่งใส จริยธรรม การปฏิบัติต่อแรงงาน 

สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เพียงแต่

อาจจะแตกต่างกันไปตามคำจำกัดความ หรือความ

เข้าใจของแต่ละองค์กร ซึ่งอาจจะแตกต่าง คล้ายคลึง 

หรือเหมือนกับคำจำกัดความของ ISO 26000 ก็ได้ 

ดังนั้น การที่ ISO กำหนดมาตรฐาน ISO 26000 ก็

จะทำให้คำจำกัดความ หรือขอบข่ายการดำเนินการ

ด้าน SR ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มากขึ้น 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงในสังคมธุรกิจ และสังคมไทยไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น และคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ 

ในระยะยาว เราจะทำอย่างไรให้พลวัตรนี้เคลื่อนที่

ในระดับที่ขยายกว้างขึ้น และรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ที่จะต้อง

ร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นวัตรปฏิบัติอย่างสม่ำ-

เสมอ และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

ในภาครัฐอาจจะต้องมีมาตรการส่งเสริม ช่วยเหลือ 

และการสร้างแรงจูงใจแก่องค์กรผู้ปฏิบัติเพิ่มมาก

ขึ้น ในขณะที่องค์การภาคเอกชนจะต้องให้ความ

ร่วมมือ และสร้างกระบวนการภายในที่จะเสริม-

สร้างกระบวนการธุรกิจ และการดำเนินงานให้สอด-

คล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 จนเป็นวัฒนธรรม

ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมน่าอยู่ 

และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 


