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ภาพรวมโครงการ 

WeEmpowerAsia

Thailand

CONNECT



โครงการเสริมแกรง่เศรษฐกิจไทยดว้ยพลงัสตรี

(WeEmpowerAsia – Thailand)

วตัถุประสงค์

1. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในวฒันธรรมองคก์รและแนวปฏิบตัขิองบริษัทเอกชนเก่ียวกบั

ประเด็นอ่อนไหวทางเพศ (Women Empowerment Principle-WEPs)

2. ฝึกอบรมพฒันาทกัษะทางธุรกิจ การเงิน รวมถึงทกัษะทางเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิม

โอกาสเป็นผูน้ าและผูป้ระกอบการของผูห้ญิงไทย (Upskill/Reskill-Women-owned 

business)



สิ่งท่ีจะไดร้ับ

เขา้ร่วมในเครือข่ายของ UN 

ร่วมกบัองคก์รระหว่างประเทศ

และบริษัทเอกชนชั้นน า

เป็นท่ียอมรบัขององคก์ร

ระดบันานาชาติ

ดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

เขา้ถึงคลงัความรู ้ ทั้งเคร่ืองมือ 

การฝึกอบรมและค าปรึกษาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญในการขบัเคล่ือน

นโยบายองคก์ร



เสน้ทางในการรว่มโครงการ
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Considering

Signing

Activating 

Sustaining

Learning

ปฏิบตั ิ: องคก์รชูนโยบายเร่ือง

ความเสมอภาคระหวา่งเพศและ

ก าหนดเป็นแนวปฏิบติั

เรียนรู ้ : บริษัทท่ีร่วมโครงการเรียนรู ้

WEPsเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทาง

เพศในองคก์ร

ประเมิน: ใชเ้ครือ่งมือการวิเคราะห์

ช่องว่างระหว่างเพศ เพื่อตรวจสอบสถานะ

ความเท่าเทียมทางเพศในองคก์ร

และระบุแผนปฏิบติัการต่อไป

ลงนาม : ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รลงนามเขา้รว่ม

และสนบัสนุน และน า WEPs มาใช ้ทั้งในองคก์ร

พ้ืนท่ีธุรกิจ และชุมชน

สรา้งความยัง่ยนื : บริษัทให้

ค ามัน่ในการติดตาม จดัท า

รายงาน ทบทวน และแกไ้ข 

การด าเนินงานดา้นการ

ส่งเสริมความเสมอภาค

ระหวา่งเพศ



อุปสรรคของผูห้ญิงในภาคธุรกิจไทย

ไดร้บัคา่ตอบแทนเพียง 77%

ของค่าตอบแทนท่ีผูช้ายไดร้บั

มีเพียง 30.53% ของต าแหน่งผูบ้ริหาร

ระดบักลางและระดบัสูงท่ีเป็นผูห้ญิง

27% ของผูห้ญิงพบปัญหา

ความรุนแรงในครอบครวั



จากทีมวิจยัคีนนัฯ

• ความตระหนกัรูเ้ร่ืองช่องวา่งระหวา่งเพศและผลกระทบของอคติทางเพศอยูใ่นระดบัต า่ 

• มกัมีความเขา้ใจผิดวา่นโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีไมไ่ดค้ านึงถึงความแตกต่างระหวา่งเพศ (gender neutral) เป็น

การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ 

• มีรายงานเกี่ยวกบัการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

• ค่านิยมและทศันคตแิบบเหมารวมเชิงเพศ (gender norms & stereotyping) ท าใหมี้ผูช้ายอยูใ่นต าแหน่งผูน้ า

และสายงานท่ีไดค้า่ตอบแทนสูง มากกวา่ผูห้ญิง 

• ความคาดหวงัเก่ียวกบับทบาทในครอบครวัท่ีแตกต่างระหวา่งหญิงชาย เป็นอุปสรรคต่อความกา้วหน้าในการ

ท างานของผูห้ญิง 

• ผูห้ญิงมกัเผชิญอุปสรรคมากกวา่ผูช้าย ในการร่วมงานสงัสรรคเ์พ่ือสรา้งเครือข่าย



ผลลพัธท์างธุรกิจจากการเสริมสรา้งพลงัสตรี



ผลลพัธท์างธุรกิจจากการเสริมสรา้งพลงัสตรี (2)
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Women’s Empowerment Principles (WEPs)

องคก์ร     CEO,กรรมการ          ฝ่ายบุคคล                ฝ่ายจดัซ้ือ/ฝ่ายการตลาด     ฝ่ายส่ือสารองคก์ร/CSR/IR

สตรี     ผูบ้ริหารระดบัสูง        พนกังาน/ผูจ้ดัการ               Supplier/ ลกูคา้               ชุมชน/ผูถื้อหุน้



ตวัอยา่งองคก์รที่ลงนามใน WEPs



Footer: go to Insert > Header and Footer to edit



Footer: go to Insert > Header and Footer to edit



หลกัการที่ 1: ความเป็นผูน้  าในการสง่เสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศ

 มีการสนบัสนุนจากระดบัสูงและก าหนดนโยบายจากระดบัสูงเพื่อ

ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศและสิทธิมนุษยชน

 ก าหนดเป้าหมายระดบัองคก์รดา้นความเท่าเทียมกนัทางเพศ

 ใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์รมีส่วนร่วม

 ใชน้โยบายท่ีค านึงถึงมิตทิางเพศทัง่ทั้งองคก์ร 

 ทบทวนขอ้ก าหนดส าหรบัผูบ้ริหาร เพื่อหลีกเล่ียงการเลือกปฏิบติั



หลกัการที่ 1: ความเป็นผูน้  าในการสง่เสริมความเท่าเทียมทางเพศ

20.4% ของคณะกรรมการบริษัทใน

ประเทศไทยเป็นผูห้ญิง 

(IFC, 2020)

64 บริษัทในประเทศไทย 

ท่ีลงนาม WEPs

จากทั้งหมด 5,325 บรษิัท



หลกัการที่ 2: ความเท่าเทียมกนัทางเพศในสถานที่ท  างาน

 ใหค้่าจา้งและสวสัดิการอยา่งเท่าเทียม

 มีนโยบายและแนวทางปฏิบตัท่ีิปราศจากการเลือกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจากอคติทางเพศ 

 ใชแ้นวทางปฏิบติัในการรบัสมคัรและรกัษาพนกังานท่ีค านึงถึงมิติทางเพศ

 รบัสมคัรหรือแต่งตั้งใหผู้ห้ญิงท างานในต าแหน่งการบริหาร จดัการ หรือเป็นคณะกรรมการ

 ใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการบริหาร

 มีนโยบายการท างานท่ียดืหยุน่และรบัพนักงานเดิมกลบัเขา้ท างาน

 สนับสนุนการดแูลบุตรหรือผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะ (dependent care) ใหแ้ก่พนักงานทุกคน 



หลกัการที่ 3: สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน

 มีสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูห้ญิง

 ก าหนดนโยบายไม่ประนีประนอมตอ่ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ

 พนักงานทุกคนเขา้ถึงประกนัสุขภาพและบริการอ่ืน ๆ อยา่งเท่าเทียม

 อนุญาตใหพ้นักงานลาเพื่อพบแพทยห์รือเพ่ือรบัค าปรึกษา

 ระบุและกล่าวถึงปัญหาดา้นความปลอดภยัได้

 อบรมพนักงานและผูจ้ดัการแผนกรกัษาความปลอดภยัใหส้งัเกตสญัญาณการกระท าความรุนแรงตอ่

ผูห้ญิง



หลกัการที่ 4: การศึกษาและการอบรมส าหรบัผูห้ญิง

 ลงทุนในนโยบายดา้นสถานท่ีท างานและโครงการเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงมีความกา้วหนา้

 พนักงานทุกคนเขา้ถึงการศึกษาและโครงการอบรมท่ีองคก์รสนบัสนุนไดอ้ยา่งเท่าเทียม

 เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดส้รา้งเครือข่าย (Networking) และไดร้บัค าปรึกษา (Mentoring) 

อยา่งเท่าเทียม ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 ระบุแผนธุรกิจขององคก์รส าหรบัการเสริมสรา้งพลงัสตรี

 ส่งเสริมใหผู้ห้ญิงไดท้  างานในสายงานใหม่ ๆ (nontraditional job fields) และมีต าแหน่งงานท่ีสรา้ง

รายได ้(revenue generating roles)



หลกัการที่ 5: การพฒันาองคก์ร แนวทางปฏิบตัดิา้นห่วงโซ่อุปทานและการตลาด

 ขยายความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทท่ีผูห้ญิงเป็นเจา้ของ 

 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นการกูย้มืเงินและสินเช่ือท่ีค านึง

เร่ืองความเท่าเทียมกนัทางเพศ

 ขอความร่วมมือจากพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่คา้ใหมี้พนัธะสญัญาร่วมกนัเพื่อ

กา้วไปสู่ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียม

 ขจดัเร่ืองภาพเหมารวมในเรื่องเพศท่ีเป็นภยัออกจากส่ือและโฆษณาทั้งหมดและแสดงใหเ้ห็นอยา่งเป็น

ระบบวา่ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายต่างเป็นบุคคลท่ีไดร้บัการเสริมสรา้งพลงัใหมี้ความกา้วหน้า ความเฉลียว

ฉลาด และความสามารถรอบดา้น

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑ ์บริการ และสิ่งอ  านวยความสะดวกไมไ่ดถู้กน าไปใชเ้พื่อการคา้มนุษย ์

และ/หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือการใชแ้รงงาน



หลกัการที่ 6: ความเป็นผูน้  าชุมชนและการมีสว่นรว่ม

 พิจารณาการบรูณาการเร่ืองความเท่าเทียมกนัทางเพศในกิจกรรมและพนัธะสญัญาดา้นความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท

 การเป็นผูน้  าโดยการปฏิบตัเิป็นแบบอยา่ง – แสดงความมุง่มัน่ ใชก้ารโน้นน้าว ใหก้ารสนับสนุน

 ท างานรว่มกนักบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในชุมชน

 ส่งเสริมและเชิดชูความเป็นผูน้  าของผูห้ญิงในชุมชนและการชว่ยเหลือชุมชน 

 มีโครงการเพ่ือการกุศลและงบประมาณเพื่อสนับสนุนพนัธะสญัญาของบริษัทในเร่ืองการมสี่วนร่วม

อยา่งเท่าเทียม ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสรา้ง เชน่ การกระท า

ความรุนแรงต่อผูห้ญิง



หลกัการที่ 7: ความโปรง่ใส การวดัผล และการรายงาน

 สรา้งแผนและนโยบายเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศตอ่สาธารณะ 

 สรา้งเกณฑม์าตรฐานเพื่อติดตามผลความคืบหน้า

 วดัผลและรายงานความคืบหนา้

 รวมเครื่องมือวดัค่าความเท่าเทียมกนัทางเพศในการรายงานผลอยา่งต่อเน่ือง



หลกัการแห่งการ

เสริมสรา้งศกัยภาพและ

พลงัของผูห้ญิง

(Women’s Empowerment 
Principles: WEPs)

หลกัการท่ี 1

ปฏิบติัต่อผูห้ญิงและผูช้ายในสถานท่ีท างานอยา่งเป็นธรรม 

เคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการไมเ่ลือกปฏิบติั

สรา้งความเป็นผูน้ าระดบัสูงใหก้บัองคก์ร

เพื่อความเท่าเทียมระหวา่งเพศ  

สรา้งความมัน่ใจดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและ

ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงานผูห้ญิงและผูช้ายทุกคน

ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความกา้วหน้าในอาชีพ

ใชแ้นวทางการพฒันาองคก์ร เครือข่ายหว่งโซ่

อุปทานและวธีิทางการตลาดท่ีเสริมสรา้งพลงัสตรี

ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัผ่านความคิดริเร่ิม

ของชุมชนและการรณรงค์

วดัผลและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะ 

เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคระหวา่งเพศ

หลกัการท่ี 2

หลกัการท่ี 3

หลกัการท่ี 4

หลกัการท่ี 5

หลกัการท่ี 6

หลกัการท่ี 7
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กิจกรรมตอ่ไป

GROW



คะแนนโดยรวม



การวิเคราะหอ์ยา่งละเอียดในแตล่ะรูปแบบการจดัการ

ความเป็นผูน้ าและกลยุทธ์ สถานที่ท  างาน ตลาด ชุมชน

จุดแข็งส่ิงที่ตอ้งมุ่งเนน้



ความคืบหน้าของคุณในแต่ละรูปแบบการจดัการจะถูกแสดงดงัภาพดา้นล่างน้ี โดยเป็น

การเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้ในแต่ละขั้นตอนการจัดการ ได้แก่ 

ความมุง่มัน่ การด าเนินการ การวดัผล และความโปร่งใส

โอกาสในการปรบัปรุงและพฒันา!

การวิเคราะหอ์ยา่งละเอียดในแตล่ะรูปแบบการจดัการ

ความมุ่งมัน่ การด าเนินการ การวดัผล ความโปรง่ใส



ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ

เรยีนรูแ้บบเจาะลึกเรือ่ง WEPsเรยีนรู ้ ประเมิน ลงนาม

14 ก.ย.64 1 ต.ค.64 1 ต.ค.64 16 ก.ย. 64 TBC

COPIntensive

แบบประเมิน 

GAT

การสมัคร WEPs



ส่ิงท่ีบรษิทัจะตอ้งด าเนินการในขั้นตอนตอ่ไป (1)

 ก าหนดผูต้ดิตอ่หลกั เพื่อประสานงานกบัคีนันฯ

 ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในบริษัท อาทิ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายการตลาด ฯลฯ จาก

หลากหลายฝ่าย เพื่อเตรียมขอ้มูลทั้งหมดของบริษัทก่อนท าแบบสอบถาม GAT

 ท าแบบสอบถาม GAT ทางออนไลนใ์หค้รบถว้นสมบูรณ ์และส่งผลการส ารวจกลบัมายงัคีนันฯ

ประเมิน: ใชเ้ครื่องมือการวิเคราะหช่์องว่างระหว่างเพศ (GAT) เพ่ือตรวจสอบ

สถานะความเท่าเทียมกนัทางเพศในองคก์ร และระบุแผนปฏิบตักิาร
Considering



ส่ิงท่ีบรษิทัจะตอ้งด าเนินการในขั้นตอนตอ่ไป (2)

ลงนาม: ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รลงนามเขา้ร่วมและสนบัสนุนการน า

ขอ้ตกลงความร่วมมือเพ่ือเสริมสรา้งพลงัสตรี (WEP) มาใช ้ทั้งในองคก์ร ตลอด

ห่วงโซ่อุปทานและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหผู้บ้ริหารสูงสุดลงนาม WEPs (CEO Statement of Support)

ลงทะเบียนในระบบออนไลน์

Signing




