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องค์กรธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) 

• ความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นความท้าทายของทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ 

• โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วน
ต่างมีความคาดหวังกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ... รวมถึงมีปัจจัยหนุนเสริมที่ท าให้ทุกฝ่ายสามารถสรา้งความ
คาดหวังใหม่ๆ เพิ่มข้ึนได้ตลอดเวลา ... คาดหวังให้ธุรกิจค านึงถึงความ
สมดุลของการพัฒนา ... จากเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
(rapid growth) สู่เป้าหมายความยั่งยืน (sustainability) 
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องค์กรธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) 

• แรงกดดันจากสังคมที่ต้องการให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้ถือหุ้น (ผู้มีส่วนได้เสีย) ท าให้ธุรกิจต้องตอบสนองต่อความ
คาดหวังเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกัน ...
ต้องสามารถสร้างก าไรและความยั่งยืนให้กับบริษัทด้วย 

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เสนอโอกาสให้ธุรกิจได้ใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อรับมือกับความท้าทายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ... ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ... เป็นกรอบ
การด าเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมอืและความเป็นหุ้นส่วนที่มี
ประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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เข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Compass) 
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คู่มือเพื่อองค์กรธุรกิจ 
ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์  

มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 



5 ขั้นตอนสู่ธุรกิจย่ังยืน 

เข้าใจ 

• SDGs 

• คุณค่าของธุรกิจตนเอง 

จัดล าดับ 

• พิจารณาแผนผังห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

• เลือกเป้าหมายและเก็บข้อมูล 

ก าหนด
เป้าหมาย 

• ขอบเขตของเป้าหมายและเลือกตัวช้ีวัด 

• ค่าอ้างอิงและชนิดของเป้าหมาย 

บูรณาการ 

• จัดวางหลักเป้าหมายความยั่งยืนในองค์กร 

• ใช้หลักความยั่งยืนในทุกระดับการด าเนินธุรกิจ 

สื่อสาร 

• รายงานความก้าวหน้า 

• สื่อสารผลสัมฤทธิ์ 
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• ความรับผิดชอบพ้ืนฐานของธุรกิจ 

• จัดล าดับเป้าหมายที่ส าคัญ 

• เลือกระดับความท้าทาย 
• ประกาศเจตนารมย์และความมุง่มั่น 

• สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ 



รู้จักและเข้าใจ SDGs 

• องค์กรธุรกิจควรท าความรู้จักและเข้าใจในรายละเอียดของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• รวมถึงท าความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกจิและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น – 
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการพัฒนาของรัฐ  

• ตลอดจนท าความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบพื้นฐานของ
ธุรกิจ อาทิ หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
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17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 230 ตัวช้ีวัด (ECOSOC at 70th session in June 2016) 



วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 

• วิเคราะห์คุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่การด าเนินธุรกิจ เพื่อก าหนด
สมรรถนะหลัก (core competencies) เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ 
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ต่อประเด็นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้นจึงจัดท าแผนผังให้เห็นถึงความเช่ือมโยง 

• เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ก าหนดวิธีการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละตัวชี้วัด 

• จัดล าดับความส าคัญประเด็นความยั่งยืนขององค์กร โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ที่เหมาะสม 

• ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์และแนวโน้ม โดยมีการบันทึกอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้จากประสบการณ์ 
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ก าหนดเป้าหมายความย่ังยืนขององค์กร 

• ก าหนดวิสัยทัศน์หรือขอบเขต (scope) เป้าหมายความยั่งยืนของ
องค์กร และเลือกดัชนีวัดความส าเร็จ (KPIs) 

• ก าหนดค่าอ้างอิง (baseline) และชนิดของเป้าหมาย 

• เลือกระดับความท้าทาย โดยมองความท้าทายระดับโลกมากกว่าระดับ
อุตสาหกรรม 

• ประกาศเจตนารมย์และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 
รวมทั้งสื่อสารความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และมีความชัดเจน โปร่งใส 
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บูรณาการเป้าหมายความยั่งยืน 

• ปลูกฝังเป้าหมายความยั่งยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ/องค์กร 

• รวมหลักความยั่งยืนในแต่ละกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัธุรกิจของ
องค์กร โดยท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญภายนอกองค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และแต่งตั้งคณะท างานด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เกิดผลส าเรจ็ 

• ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหุ้นส่วนธุรกิจ 
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รายงานและสื่อสารผลความส าเร็จ 

• รายงานความก้าวหน้าและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เน้นประเด็นท่ีมี
ผลกระทบสูง รวมถึงเพิ่มความน่าเช่ือถือและคุณภาพของ
รายงานด้วยผลประเมินจากแหล่งภายนอก 

• สื่อสารผลความยั่งยืนของธุรกิจ โดยกล่าวถึงเป้าหมาย กลยุทธ์
การจัดการผลกระทบขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นความยั่งยืน (เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ/องค์กร 
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SDGs กับความเติบโตของธุรกิจ 
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