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หลักการเสริมสร้างศกัยภาพสตรี (WEPs) ถือเป็นกรอบการท างานส าหรับธุรกิจทกุ
ขนาด ในทกุๆ อุตสาหกรรมและพื้นท่ี เก่ียวกับแนวทางในการสนบัสนนุศกัยภาพผูห้ญิง
ในสถานท่ีท างาน ตลาด และชุมชน

หลักกำรห่วงโซ่คณุค่ำเสรมิสรำ้งศกัยภำพสตรี

ควำมเป็นผูน้ ำ สถำนทีท่ ำงำน ตลำด
ชุมชน ควำมโปรง่ใสและ

ภำระรบัผดิชอบ
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โปรแกรมกำรอบรมเกีย่วกับหลักกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพสตรี (WEPs) 

WEPs หัวขอ้กำรอบรม ระยะ

หลักการเสรมิสรา้งศักยภาพสตรี (WEPs) 
ท้ัง 7 หลักการ

บทน า พิจารณาและลงนาม

การวัดผลความคืบหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ เริม่ต้น & ท าให้ย่ังยืน

การจัดการกับอคติทางเพศในท่ีท างาน เริม่ต้น

หลักกำร 1 ความเท่าเทียมทางเพศในการเป็นผู้น าระดับสูง
ขององค์กร

บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เริม่ต้น

หลักกำร 2 ความเท่าเทียมทางเพศในสถานท่ีท างาน การสรา้งสถานท่ีท างานท่ีเท่าเทียมกัน เริม่ต้น

หลักกำร 3: คุ้มครองสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความ
ปลอดภัยของพนักงาน

ยุติการล่วงละเมิดทางเพศ เริม่ต้น

หลักกำร 4 การศึกษาและการพัฒนา ศักยภาพสตรี การฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพ เริม่ต้น

หลักกำร 5 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และการตลาด ส่งเสรมิพลังสตรใีนห่วงโซ่อุปทานของบรษัิท เริม่ต้น

หลักกำร 6 -7 การรณรงค์เรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศและการชี้วัดและรายงานผล

ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงส าหรบัสตรี เริม่ต้น & ท าให้ย่ังยืน



• มีการสนับสนุนจากผูบ้รหิำรระดับสงูและก าหนดนโยบำยจำกระดับสงู
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิมนุษยชน

• ก าหนดเป้ำหมำยระดับองค์กรด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ

• ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรได้มีส่วนร่วม

• ใช้นโยบำยทีค่ ำนึงถึงมิติทำงเพศท่ัวท้ังองค์กร

• ทบทวนข้อก าหนดส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรเพื่อ
หลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติ

4

หลักกำรที่ 1 ควำมเท่ำเทยีมทำงเพศในกำรเปน็
ผู้น ำระดับสูงขององค์กร

14.4%
ของคณะกรรมกำรบรษัิทในทวปี

เอเชยีเป็นผูห้ญงิ
(Credit Suisse Research Institute 2019)

1,721เพยีง บรษัิท

ในภูมิภำคเอเชยีแปซิฟคิลงนำมใน WEPs  

Bank of America       
ท าการศึกษาในปี
2018 พบว่าต้ังแต่ปี
2010 ถึงปี 2016 
บรษัิทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์

ท่ีมีผู้หญงิในคณะกรรมการบรหิาร
อย่างน้อย 25 เปอรเ์ซ็นต์มีค่ามัธย
ฐาน ROE หนึ่งปีท่ีสูงกว่า
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สรุปเรื่องเพศสภำวะและ
ควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ



อุปสรรคเชิงโครงสรำ้งทีจ่ ำกัดโอกำสทำงธุรกิจของสตรี
ในภูมิภำคเอเชยีแปซิฟคี

• ค่ำนิยมทำงสงัคมและทัศนคติเกีย่วกับเพศท่ีเปน็ภัย

• กฎหมำยทีเ่ลือกปฏิบัติและชอ่งว่างในการคุ้มครองทางกฎหมาย

• ความล้มเหลวในการตระหนัก ลด และแจกจ่ายภาระงำนดแูลทีไ่มไ่ด้รบัค่ำจ้ำงและงำนบำ้น

• ชอ่งว่างทางเพศในกำรเข้ำถึงสนิทรพัยด้์ำนดิจิทัล กำรเงิน และทรพัยส์นิ

• กำรล่วงละเมดิและควำมรุนแรงท้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะและท่ีบ้าน

• ภาวะท่ีผู้หญิงในภาค STEM โยกย้ายไปอุตสาหกรรมอ่ืน (leaky pipelines) เพดานกระจกท่ีกีดกัน

ความก้าวหน้าของผู้หญิง (glass ceilings) และการยึดติดกับต าแหนง่เร่ิมต้นแทนท่ีจะผลักดันตนเอง

ไปสูต่ าแหนง่ท่ีสูงข้ึนในองค์กร (sticky floors) 6

อุปสรรคทีเ่กีย่วกับมิติทำงเพศ
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20% 
ความแตกต่าง
ด้านค่าตอบแทน
โดยเฉล่ียส าหรับ
ผู้หญิงในเอเชีย

แปซิฟิก

สมาชิก
คณะกรรมการ

บริหารในอาเซียน
และจีนเพียง

15% เท่ำน้ัน ที่
เป็นผู้หญิง

ผู้หญิงและ
เด็กหญิงในเอเชีย
แปซิฟิก ใช้เวลำ
มำกกว่ำ 4.1 เท่ำ
เพื่อท างานดูแลท่ี
ไม่ได้รับค่าจ้าง

ความรุนแรงใน
ครอบครัวท าให้
เศรษฐกิจโลก
เสียหายถึง
รอ้ยละ 1.2 - 2 
ของ GDP

ผู้หญิงฟิลิปปินส์มี
ความเสี่ยงท่ีจะตก
งาน เน่ืองจาก
ระบบอัตโนมัติ
เพิ่มข้ึน ~2.3 เท่ำ

ควำมแตกต่ำงด้ำน
ค่ำตอบแทน กำรเป็นผู้น ำ งำนดูแล

ทีไ่ม่ได้รบัค่ำจ้ำง
กำรล่วงละเมิดและ

ควำมรุนแรง อนำคตของงำน

เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคเดียวในโลกท่ีมีอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของสตรีลดลง
ในปี 2018 อัตราของเอเชียตะวันออกอยู่ท่ี 60.1% และในเอเชียใต้เพียง 25.9% (ILO)

อุปสรรคด้ำนเพศท ำให้ผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจส ำหรบัสตรด้ีอยกว่ำ



ต ำแหน่งของผู้หญิงในทีท่ ำงำน

• การปฏิบัติในสถานท่ีท างานท่ีไม่เปน็ธรรมและสภาพการท างาน

• การล่วงละเมิดทางวาจา ทางกาย และทางเพศ

• การขาดศักยภาพกระท าการ (agency) และการเปน็ภาพแทน
(representation)

• ค่าตอบแทนท่ีไมเ่ปน็ธรรม

• ความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติ

8

79%
แรงงำนสตรใีนเอเชยีใต้คิดเป็น

86%

81%

63%

55%

50%

33%

0 20 40 60 80 100

Sub-Saharan Africa

South Asia

South-East Asia

North Africa

East Asia

Middle East

Percent of Women vs. Men in 
Vulnerable Employment

% of Men in Vulnerable Employment

% of Women in Vulnerable Employment

Source: UN Women & ILO

ของแรงงำนกลุ่มเปรำะบำง ((ILO, 2018)
Source: ILO, 2018

เปอรเ์ซ็นท์ของผู้หญิงเทยีบกับผู้ชำยใน
กำรจ้ำงงำนทีไ่ม่ม่ันคง

ตะวันออกกลำง

เอเซยีตะวันออก

แอฟรกิำเหนือ

เอเซยีอำคเนย์

เอเซยีใต้

แอฟรกิำใต้สะฮำรำ

เปอรเ์ซ็นท์ของผู้หญิงในกำรจ้ำงงำนที่ไม่ม่ันคง

เปอรเ์ซ็นท์ของผู้ชำยในกำรจ้ำงงำนที่ไม่ม่ันคง

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619577.pdf
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เหตุใดการบรรลุควำมเท่ำเทยีม
กันทำงเพศจึงส ำคัญต่อธุรกิจ
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ส่งเสรมิศกัยภำพของสตรตีลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

11Footer: go to Insert > Header and Footer to edit

กำรคิดค้น

กำรเฟน้หำ
วัตถุดิบ

กำรผลิต

กำรปฎิบัติกำร

กำรกระจำย
สินค้ำ

กำรบรโิภค

ธุรกิจสามารถส่งเสรมิศกัยภำพสตรไีด้ครบท้ัง

ห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของท้ังผู้ท่ีผลิต ขาย และซื้อผลิตภัณฑ์ ท้ังยังช่วยให้ห่วง

โซ่อุปทานมเีสถยีรภำพและมปีระสิทธิภำพมากขึ้น

ในการดึงกลุ่มผู้มคีวำมสำมำรถทีห่ลำกหลำย

และเข้ำถึงกลุ่มผู้บรโิภคใหม่ๆ
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กำรส่งเสรมิศกัยภำพสตรชี่วยพัฒนำสังคม
รวมถึงประสิทธิภำพทำงธุรกิจ

สังคมใดก็ตามท่ีไม่สามารถ
ใช้พลังและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้หญิงน้ัน
ถือว่าเสียเปรียบเป็นอย่าง
มากในโลกยุคใหม่

คุณเทียน เหว่ย
ส านักข่าว CCTV

อัตรำกำรคิดค้น
นวัตกรรมของบรษัิท
ทีพ่นักงำนชำยและ
หญิงได้รบักำรปฏิบัติ
อย่ำงเท่ำเทยีมกัน
สูงกว่ำ 6 เท่ำ
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4.5 ล้ำนล้ำน
เหรยีญสหรฐั

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจทีจ่ะสำมำรถเพ่ิมข้ึนใน
เอเชยีแปซิฟกิ ภำยในปี 2568 ผ่ำนกำร
ยกระดับควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ

ความเท่าเทียมกันทางเพศช่วยขับเคล่ือน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและพฒันา

ผลประกอบการทางธุรกิจ

McKinsey & Company, 2018

ส่งเสรมิศกัยภำพสตรี
ชัยชนะสามต่อส าหรับธุรกิจ

สิทธิสตรี
สิทธิมนุษยชน

บรรลุควำมเท่ำเทยีม
กันทำงเพศ

เสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็ง
ให้แก่สตรแีละเด็กหญงิ
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• มำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)

• อนุสัญญำฉบับที่ 100 ว่ำด้วยค่ำตอบแทนทีเ่ท่ำเทยีมกัน ค.ศ. 1951 

• อนุสัญญำฉบับที่ 111 ยุติกำรเลิกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและกำรท ำงำน ค.ศ. 1958 

• อนุสัญญำฉบับที่ 156 ผู้ท ำงำนและควำมรบัผิดชอบต่อครอบครวั ค.ศ. 1975  

• อนุสัญญำฉบับที่ 183 กำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ ค.ศ. 2000

• อนุสัญญำฉบับที่ 190 และ 206 ว่ำด้วยควำมรุนแรงและกำรล่วงละเมิดในโลก

แห่งกำรท ำงำน ค.ศ. 2019

• มิติด้ำนควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศในหลักกำรชีแ้นะของสหประชำชำติว่ำด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)

การเลือกปฏิบติัต่อสตรีละเมิดหลักการ
ความเสมอภาคของสทิธแิละการเคารพในศกัด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์ ถือเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนรว่ม
ของผู้หญิงในแง่ท่ีเท่าเทียมกับผู้ชาย ท้ังในด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศของตน และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ
ความเจริญของสังคมและครอบครัว…

อนสุญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW, UN)

สิทธิมนุษยชน: ธุรกิจมีหน้าท่ีในการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงทุกคน

PLACEHOLDER FOR REGION 
OR COUNTRY SPECIFIC 
INITIATIVE
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4.5 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจทีจ่ะสำมำรถเพ่ิมข้ึน
ในเอเชยีแปซิฟกิ ภำยในปี 2568 ผ่ำน
กำรยกระดับควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ

ควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศสำมำรถ
ขับเคล่ือนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
พัฒนำผลกำรด ำเนินธุรกิจได้ถึง

McKinsey & Company, 2018

ธุรกิจ: การสนับสนุนศักยภาพของผู้หญงิ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

บริษัทท่ีมทีีมผู้บริหารท่ีมคีวามหลากหลายมผีลประกอบการท่ีดีกว่าและมแีนวโน้มท่ีจะสร้างคณุค่าได้มากกว่า2
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ความเท่าเทียมกันทางเพศมีส่วนเก่ียวข้องกับ SDG ทกุข้อ ยกตัวอย่างเช่น
ความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นส่วนส าคัญของการศึกษา การสุขาภิบาล
การด าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน: ความเท่าเทียมทางเพศเป็นข้อก าหนด
เบื้องต้นส าหรับการบรรลุ SDGs

PLACEHOLDER FOR REGION 
OR COUNTRY SPECIFIC 
INITIATIVE

การบรรลุศักยภาพของมนุษย์อย่าง
เต็มท่ีและการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะไม่มี
ทางเป็นไปได้ หากครึ่งหนึ่งของ
มนุษยชาติยังไม่ได้รบัสิทธิมนุษยชน
และโอกาสอย่างเต็มท่ี

องค์การสหประชาชาติ,
เปล่ียนแปลงโลกของเรา: 
วาระการพัฒนาท่ียั่งยนื ปี 2030



บทบำทกำรเป็นผู้น ำ
ในกำรส่งเสรมิ
ควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ
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เหตุใดกำรเป็นผู้น ำขององค์กรจึงส ำคัญ

• เติมเต็มและพัฒนาการด าเนินการของ
รัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคม

• สนบัสนนุการเปล่ียนแปลงภายในและ
ภายนอก

• แสดงพฤติกรรมตัวอย่าง ผลักดันนโยบาย
และความมุ่งมั่นจากบนลงล่าง
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“กำรมสีว่นรว่มอยำ่งแข็งขันของผูน้ ำ
ระดับสงูในกำรขับเคล่ือนควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ น ำไปสูก่ำรเป็นตัวแทนของผูห้ญงิ
ในบทบำทผูบ้รหิำรทีด่ขีึน้ มำกกว่ำภำระ
รบัผดิชอบ (accountability) เพยีงอยำ่ง

เดยีว”

- When Women Thrive, Businesses Thrive, 2014, Mercer



กรณศีกึษำ: โครงการ HeForShe โดยองค์การสหประชาชาติ

⮚ ระดมพลังของผูช้ายและเด็กชายท่ัวโลก รวมถึงผู้น ำประเทศ
ประมุขแห่งรฐั ประธำนกรรมกำรบรหิำร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับโลก เพื่อใหค้ าม่ันต่อการสนบัสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

รว่มมือกับผู้มอี ำนำจตัดสินใจหลักเพื่อขับเคล่ือนใหเ้กิดความ
เท่าเทียมกันภายในปี 2020 และผลักดันการเปล่ียนแปลงจาก
ระดับบน

⮚ นวัตกรรมกำรรณรงค์ทีค่รอบคลุมทุกคน ระดมพลังจากคน
ทุกอัตลักษณแ์ละการแสดงออกทางเพศ เพื่อรบัรองว่าทุกคน
ได้รบัประโยชน์จากความเท่าเทียมกันทางเพศ

⮚ มุ่งเน้นท่ีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศท่ีผูห้ญิงต้องเผชิญใน
ภำครฐั ทีท่ ำงำน และสถำบันกำรศกึษำ
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ส่ิงทีผู้่น ำองค์กรทุกคนสำมำรถท ำได้

21

✔ ด าเนินนโยบายองค์กรและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

✔ น ากระแสโดยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

✔ อบรมคณะกรรมการบริหาร CEO และผู้จัดการอาวุโส

✔ ก าหนดผู้การน าการเปล่ียนแปลงในคณะกรรมการบริหาร

✔ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ

Source: Avatar Women

ผู้ชำยในฐำนะพันธมติร



บทบำทของผู้น ำองค์กรทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ
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ผูน้ ำองค์กรท้ังเพศหญงิและชำยมบีทบำท
ส ำคัญในกำรสง่เสรมิควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ
อยำ่งไรก็ตำม กำรทีอ่งค์กรมผีูน้ ำทีม่คีวำม
หลำกหลำยทำงเพศเป็นผลดี ดังนี:้

ผู้น ำองค์กรหญิงเป็นตัวอยำ่งที่
ดใีห้กับพนักงำนทุกคน

ผู้น ำสตรใีห้ควำมส ำคัญกับ
ควำมยั่งยนื

หลักกำร WEPs ขอ้ 2 ครอบคลุมถึงวิธีการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศในฐานะผู้น าองค์กร



ควำมส ำคัญของควำมมุ่งมั่นของ
องค์กรในกำรขับเคล่ือนควำม
เปลีย่นแปลงส ำหรบัผู้หญิง



กำรต้ังเป้ำหมำยหรอืควำมมุ่งมั่นทีจ่ะ
ขบัเคล่ือนกำรเปลีย่นแปลงได้ช่วยให้
องค์กรท่ำนบรรลเุป้ำหมำยอยำ่งไรบ้ำง
ในอดตี
เก่ียวข้องกับหัวข้อใดก็ได้ อาทิเช่น
ประสิทธิภาพองค์กร สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย ฯลฯ
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สำเหตุทีค่วำมมุ่งม่ันขององค์กรมคีวำมส ำคัญ

• ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง
• เพ่ิมภาระความรับผิดชอบและผลักดันการ
ด าเนินการ

• สร้างความโปร่งใสและความเชื่อใจระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

• ปรับปรุงการส่ือสารภายในและความมุ่งม่ัน
จากเพ่ือนร่วมงานและสร้างวัฒนธรรมของ
การมีค่านิยมร่วมกันในองค์กร
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Target Gender Equality เป็นโครงการท่ีริเร่ิม
โดย UN Global Compact Initiative เรียกร้องให้
องค์กรเดินหน้าในการก าหนดและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีเป็นไปได้ยาก เพื่อขับเคล่ือนให้ผู้หญิงมีบทบาท
ในการเป็นผู้แทนและผู้น าอย่างเป็นรูปธรรม โดย
บริษัทจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างขีดความสามารถ การเรียนรู้
ระหว่างองค์กร และการเจรจาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่ายในระดับประเทศ



ควำมมุ่งม่ันเพ่ือควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ: การจัดล าดับ
ความส าคัญทางธุรกิจและการก าหนดเป้าหมาย

การเข้าใจบรบิทและควำมส ำคัญทำงธุรกิจของ
องค์กรเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับโครงการท่ี
สนับสนุนความเท่าเทียมใหส้อดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริษัทโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น โดยท่านจะต้องมี
ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบความเข้าใจ: 
• ควำมเท่ำเทยีมทำงเพศส่งผลดีอย่างไรต่อ

บริษัทของท่าน
• ช่องว่างระหว่างควำมส ำคัญทำงธุรกิจและ
ควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ
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เราปรารถนาท่ีจะสรา้งโลกท่ีดีกว่าส าหรบัเราทกุคน ท้ังภายในและภายนอก P&G โลกท่ีปราศจากอคติทาง
เพศด้วยเสียงท่ีเท่าเทียมกันและการเป็นตัวแทนที่เท่าเทียมกันส าหรบัทกุคน โลกท่ีทกุคนเห็นตรงกัน เมื่อเรา
ท าเชน่นี้ เศรษฐกิจจะเติบโต ชุมชนมสีุขภาพท่ีดีขึ้น ธุรกิจสามารถเติบโตได้ และโลกจะเป็นสถานที่ท่ีดีขึ้น
ส าหรบัทกุคน

P&G มุง่เน้นไปท่ีสามด้านที่เราสามารถสรา้งความเปล่ียนแปลงได้มากท่ีสุด ประการแรก ใชป้ระโยชน์จาก
เสียงท่ีมนีัยส าคัญของเราในการโฆษณาและสื่อเพื่อจัดการกับอคติทางเพศ ประการท่ีสอง การขจัดอุปสรรค
ในการศกึษาส าหรบัเด็กผู้หญงิและโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรบัผู้หญงิผ่านโครงการองค์กรและการขับเคล่ือน
นโยบาย และประการที่สาม การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีครอบคลุมและเท่าเทียมกันทางเพศภายใน P&G 
ในขณะท่ีสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความเท่าเทียมกันในสถานที่ท างานทกุแห่ง เพื่อให้ทกุคน
สามารถมสี่วนรว่มอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน ในแต่ละด้านเหล่านี้ P&G จะรว่มมอืกับองค์กรพันธมติร
ซึง่มคีวามมุง่มัน่รว่มกัน ผสมผสานทรพัยากร ความสามารถ และทักษะของเราเข้าด้วยกันเพื่อสรา้งความ
เปล่ียนแปลงท่ีใหญข่ึ้น

ควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ



กิจกรรม

พิจารณากลยุทธแ์ละความส าคัญระดับสูงของบริษัท หรือเฉพาะในบทบาทบริหารของ
ท่าน ระบุประเด็นท่ีมีการทับซ้อนระหว่างประโยชนข์องความเท่าเทียมทางเพศและกล
ยุทธอ์งค์กร เช่น การเติบโตของตลาดหรือความหลากหลายของซัพพลายเออร์ ระบุส่วน
ท่ีทับซ้อนกันและอธบิายโอกาสท่ีเกิดขึ้น โปรดอธบิายโดยละเอียด
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กลยุทธ์และ
ความส าคัญของ

บริษัท
ผลดีของความ

เท่าเทียมกันทางเพศ โปรดดูใบงาน

10 นำที



พันธกิจในห่วงโซ่อุปทำนของบรษัิทช้ันน ำ
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โครงการ Sourcing for Equal Workplaces ของ ascena พัฒนาด้วย
ความร่วมมือกับ BSR เพื่อวัดความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์ในด้าน
ความเท่าเทียมทางเพศและการสนับสนุนผู้หญิง ซ่ึงสนับสนุนเป้าหมาย
ของ ascena ในการจัดจ้างเฉพาะซัพพลายเออร์ท่ีแสดงความเป็นผู้น า
ด้านความเท่าเทียมทางเพศ

หน้าเว็บไซต์ของ Ascena เน้นย้าถึงความ
มุ่งมั่นในการเสรมิสรา้งศกัยภาพสตรี

เป้าหมายปี 2025 ซึ่งครอบคลุมการสนบัสนนุ
สตรีในท่ีท างาน ตลาด และชุมชน



ควำมมุ่งม่ันเพ่ือควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ: การจัดล าดับ
ความส าคัญทางธุรกิจและการก าหนดเป้าหมาย (ต่อ)

• พิจารณาอุปสรรคทีข่ัดขวำงกำรขับเคล่ือนควำมเท่ำ
เทยีมทำงเพศและผลของแบบประเมนิWEPs GAT
กับฝ่ายบริหารขององค์กร

• ก ำหนดเป้ำหมำยระดับสงูเพื่อขับเคล่ือนความเท่า
เทียมทางเพศในบริษัทรว่มกับฝ่ายบริหารขององค์กร

• หารือภายในเก่ียวกับทรพัยำกรทีม่อียู่ เชน่ ทรัพยากร
บุคคลและการเงิน
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ประเด็นทีพึ่งค ำนึงในกำรต้ังเป้ำหมำย: 
• พจิารณาบรบิททีก่ว้ำงข้ึนในประเทศต่างๆ
• สร้างความสอดคล้องกับเป้ำหมำยระดับโลกอ่ืน ๆ (เช่น UN SDGs)
• พจิารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์ บรกิำร และ/หรอืกำร

ด ำเนินงำนของบรษัิททีม่ต่ีอผู้หญิง

• ระบุโอกาสท่ีบริษัทสามารถใช้ขนำดและวัฎจักรเพื่อพฒันาสตรี
• สร้างโอกาสในการบรรลุเป้ำหมำยทีช่ัดเจน
• มีขอบเขตด้านเวลาท่ีชัดเจน และบรรลุเป้ำหมำยภำยในขอบเขต

เวลำทีก่ ำหนดไว้



ควำมมุ่งม่ันเพ่ือควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศ:  การณรงค์สนับสนุน
และการใช้อิทธิพล
ผู้น าอาวุโสมีความส าคัญต่อการสนับสนุนผา่นวิธีต่าง ๆ
ดังนี้:

• สร้างต้นแบบพฤติกรรมตัวอยา่งภายในองค์กร

• กล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในแถลงการณ์
ต่าง ๆ ของผู้น าองค์กร

• แบ่งปนัพันธกิจด้านความเท่าเทียมทางเพศ

• มีสว่นร่วมในเวทีความเท่าเทียมทางเพศในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน

• เข้าร่วมในความรว่มมือของภาคีผู้เก่ียวข้อง
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องค์กร Kering Foundation ได้ก าหนดใหค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็น
ประเด็นส าคัญ โดยสนับสนนุผู้รอดชีวิตและริเริ่มโครงการปอ้งกันและ

ระดมพลังจากมวลชนท่ัวโลก

“เมื่อใดก็ตามท่ีผู้หญิงถูกท าร้าย
ผมเชื่อว่าเราทุกคนมสี่วน

ในการรับผิดชอบ”

ประธานและ CEO ของกลุ่มบรษัิท Kering, ประธาน The Kering Foundation

https://www.kering.com/en/sustainability/kering-foundation/


สรุป: แนวทาง 3 ขั้นตอนในการสร้างแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพส าหรับสตรี

จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา

ก าหนดมาตรการ
จุดประสงค์และเป้าหมาย ด าเนินการปฏิบัติในธุรกิจ เป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจท่ี

มีความเท่าเทียมทางเพศ
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• ท าความเข้าใจบริบทและตัวขับเคล่ือนหลัก
• สร้างความสอดคล้องระหว่างความส าคัญ

ของธุรกิจและการก าหนดเปา้หมาย
• ระบุอุปสรรคท่ีขัดขวางการขับเคล่ือนความ

เท่าเทียมทางเพศในบริษัท
• ประเมนิความรุนแรงของประเด็นท่ีควร

ปรับปรุงที่ได้จากผลแบบประเมนิ WEPs 
GAT

• พิจารณาความสามารถภายในรวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและการเงิน

• ประเมนิความสามารถขององค์กรในการ
ร่วมแก้ไขปญัหา

• จับมอืกับภาคีผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

• มีผลลัพธ์ท่ีต้องการท่ีชัดเจน
• ก าหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุผล
• ประเมินกรอบเวลาส าหรับ

มาตรการประเภทต่างๆ
• ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด (KPI) 

เก่ียวกับความเท่าเทียมทางเพศใน
บริษัท

• ได้รับการอนุมัติและการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูง

• การสนับสนุนและอิทธิพลในการ
โน้มน้าว (influence) 

• คณะท างานท่ีทุ่มเท
• การสื่อสาร
• ติดตามการด าเนินงานและการ

ประเมินผล (Monitoring & 
Evaluation)

ท่ำนคิดว่ำผู้น ำองค์กรจะสำมำรถช่วย
สรำ้งและด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ได้ในประเด็นใดบ้ำง

โปรดดูใบงาน



สรุป: แนวทาง 3 ขั้นตอนในการสร้างแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพส าหรับสตรี

จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา

ก าหนดมาตรการ
จุดประสงค์และเป้าหมาย ด าเนินการปฏิบัติในธุรกิจ เป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจท่ี

มีความเท่าเทียมทางเพศ
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• ท าความเข้าใจบริบทและตัวขับเคล่ือนหลัก
• สรำ้งควำมสอดคล้องระหว่ำงควำมส ำคัญ

ของธุรกิจและกำรก ำหนดเป้ำหมำย
• ระบุอุปสรรคท่ีขัดขวางการขับเคล่ือนความ

เท่าเทียมทางเพศในบริษัท
• ประเมนิความรุนแรงของประเด็นท่ีควร

ปรับปรุงที่ได้จากผลแบบประเมนิ WEPs 
GAT

• พิจารณาความสามารถภายในรวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและการเงิน

• ประเมินควำมสำมำรถขององค์กรในกำร
รว่มแก้ไขปัญหำ

• จับมอืกับภาคีผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

• มีผลลัพธ์ท่ีต้องการท่ีชัดเจน
• ก าหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุผล
• ประเมินกรอบเวลาส าหรับ

มาตรการประเภทต่างๆ
• ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชีวั้ด (KPI) 

เกีย่วกับควำมเท่ำเทยีมทำงเพศใน
บรษัิท

• ได้รบักำรอนุมัติและกำรสนับสนุนจำก
ผู้บรหิำรระดับสูง

• กำรสนับสนุนและอิทธิพลในกำรโน้ม
น้ำว (influence) 

• คณะท างานท่ีทุ่มเท
• การสื่อสาร
• ติดตามการด าเนินงานและการ

ประเมินผล (Monitoring & 
Evaluation)  



ขอ้มูลและตัวชีวั้ดมำตรกำร
สนับสนุน: วัดผลจากข้อมูลของ
บรษัิทท่ีสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลง เช่น นโยบาย แนว
ปฏิบัติ และมาตรการท่ีเป็น
พื้นฐานในการบรรลุความเท่า
เทียมทางเพศและการเสรมิ
ศักยภาพสตรี

มีแผนกลยุทธ์/การด าเนินการแบบองค์รวมท่ัวท้ังองค์กร ในการสง่เสริมความเท่า
เทียมทางเพศ ซึ่งระบุประเด็นส าคัญเฉพาะท่ีสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ด้วย

ทรัพยากร (เชน่ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ)

รายงานต่อสาธารณะเก่ียวกับตัวชี้วัด WEPs Essential Reporting Indicators

ด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินผลองค์กรในด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ
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กรอบตัวชีวั้ดในกำรติดตำมและประเมินผลหลักกำรเสรมิสรำ้ง
ศกัยภำพสตรี (WEPs)



ท ำควำมเข้ำใจกับWEPs เพ่ิมเติม ได้ที่
WEPs FAQ
UN Women Gender Equality Glossary  
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ข้อมูลเพ่ิมเติม

WeEmpowerAsia (WEA) เป็นโครงการรว่มระหว่างสหภาพยุโรปและ UN Women โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่จ านวน
ผู้หญิงท่ีเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในธุรกิจของภาคเอกชนในประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อพฒันาการเติบโตอย่างครอบคลมุและยั่งยืนพรอ้มกับการเชื่อมโยงท่ีแข็งแกร่ง
ระหว่างตลาดยุโรปและเอเชียผ่านการค้าและหว่งโซ่อุปทานท่ีค านงึถึงมิติทางเพศ

เครื่องมือและหลักกำร
CEO Statement of Support
Online Form to join the WEPs
HeForShe Movement
UN Global Compact Target Gender Equality

https://www.weps.org/sites/default/files/2020-01/FAQ_Document.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36%20;%20https://eige.europa.eu/thesaurus
https://www.weps.org/sites/default/files/CEO_Statement_of_Support_Dec_2019.pdf
https://www.weps.org/join
https://www.heforshe.org/en/movement
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality


weps@unwomen.org
www.empowerwomen.org/weps



ภาคผนวก
รำยละเอยีดหลักกำรเสรมิสรำ้ง
ศกัยภำพสตรี (WEPs)



• มีการสนับสนุนจากผูบ้รหิำรระดับสงูและก าหนดนโยบำยจำกระดับสงู
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิมนุษยชน

• ก าหนดเป้ำหมำยระดับองค์กรด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ

• ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรได้มีส่วนร่วม

• ใช้นโยบำยทีค่ ำนึงถึงมิติทำงเพศท่ัวท้ังองค์กร

• ทบทวนข้อก าหนดส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรเพื่อ
หลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติ
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หลักกำรที่ 1 ควำมเท่ำเทยีมทำงเพศในกำรเปน็
ผู้น ำระดับสูงขององค์กร

14.4%
ของคณะกรรมกำรบรษัิทในทวปี

เอเชยีเป็นผูห้ญงิ
(Credit Suisse Research Institute 2019)

1,721เพยีง บรษัิท

ในภูมิภำคเอเชยีแปซิฟคิลงนำมใน WEPs  

Bank of America       
ท าการศึกษาในปี
2018 พบว่าต้ังแต่ปี
2010 ถึงปี 2016 
บรษัิทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์

ท่ีมีผู้หญงิในคณะกรรมการบรหิาร
อย่างน้อย 25 เปอรเ์ซ็นต์มีค่ามัธย
ฐาน ROE หนึ่งปีท่ีสูงกว่า



ระดมพลังของผู้ชายและเด็กชายท่ัวโลก รวมถึงผู้น าประเทศ ประมุขแห่ง
รัฐ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก เพื่อให้ค าม่ันต่อ
การสนบัสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

ร่วมมือกับผู้มีอ านาจตัดสินใจหลักเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ภายในปี 2020 และผลักดันการเปล่ียนแปลงจากระดับสูง

นวัตกรรมกำรรณรงค์ทีค่รอบคลมุทุกคน ระดมพลังจากคนทุกอัตลักษณ์
และการแสดงออกทางเพศ เพื่อรับรองว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากความ
เท่าเทียมกันทางเพศ

มุ่งเน้นท่ีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศท่ีผู้หญิงต้องเผชิญในภาครัฐ ท่ี
ท างาน และสถาบันการศึกษา
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หลักกำรสู่กำรปฎิบัติ: โครงการ HeForShe โดย
องค์การสหประชาชาติ



• ให้ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรอยำ่งเท่ำเทยีม

• มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติอัน
เน่ืองมาจากอคติทางเพศ

• ใช้แนวทางปฏิบัติในการรบัสมัครและรกัษำพนักงำนท่ี
ค านึงถึงมิติทางเพศ

• รับสมัครหรือแต่งต้ังให้ผู้หญิงท างานในต ำแหน่งบรหิำร
จัดกำร หรอืเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร

• ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำรบรหิำร

• มีนโยบายกำรท ำงำนทีย่ดืหยุน่และรับพนักงานเดิมกลับเข้า
ท างาน

• สนับสนุนการดูแลบุตรหรอืผู้ทีอ่ยูใ่นควำมอุปกำระ
(dependent care) ให้แก่พนักงำนทุกคน
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ในการวิจัยของบรษัิทในสหรฐัฯ มากกว่า 250 แหง่ พบว่านโยบายการลาเพื่อคลอดบุตรส าหรบัท้ังมารดาและบดิาสามารถเพิม่
อัตราการรักษาพนกังาน ดึงดดูผู้มีความสามารถได้มากขึ้น และประสิทธภิาพโดยรวมของพนกังานดีขึ้น

หลักกำรที่ 2: ควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศในสถำนทีท่ ำงำน

ทัศนคติของพนักงานสตรใีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เก่ียวกับปัจจัยท่ีท าใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จ

ธุรกิจและจริยธรรมท่ี
แข็งแกร่ง

ค่าตอบแทนเท่ากัน

นโยบายความ
หลากหลายและการ
ครอบคลุม (D&I) ท่ี
ชัดเจน

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม

74%

56%

49%

81%

47%

55%

46%

72%

51%

75%

43%

57%



• มีสภำพกำรท ำงำนทีป่ลอดภัยและเหมาะสมกับควำมต้องกำรเฉพำะ
ของผูห้ญงิ

• ก าหนดนโยบำยไม่ประนปีระนอมต่อควำมรุนแรงและกำรล่วงละเมิด
ทำงเพศทุกรูปแบบ

• พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงประกันสขุภำพและบริการอ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียม

• เคารพการลาเพื่อพบแพทยห์รอืเพื่อรบัค ำปรกึษำ
• ระบุและกล่าวถึงปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยได้
• อบรมพนักงานและแผนกรักษาความปลอดภัยให้สามารถสงัเกต

สัญญาณกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิ
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หลักกำรที่ 3: สขุภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน

ผลการศึกษาในประเทศกัมพูชาพบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าเพศหญิงเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา (CARE, 2017)

Bank of America       
ท าการศึกษาในปี
2018 พบว่าต้ังแต่ปี
2010 ถึงปี 2016 
บริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ท่ีมีผู้หญิงในคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์มีค่ามัธย
ฐาน ROE หน่ึงปีท่ีสูงกว่า



• ลงทนุในนโยบายด้ำนสถำนทีท่ ำงำนและโครงกำรเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้หญิงมี
ควำมก้ำวหน้ำ

• พนกังานทกุคนเข้ำถึงกำรศกึษำและโครงกำรอบรมท่ีองค์กรสนบัสนนุได้อยา่ง
เท่าเทียม

• เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนได้สร้างเครอืข่ำย (Networking) และได้รบั
ค ำปรกึษำ (Mentoring) อยา่งเท่าเทียม ท้ังในรูปแบบเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ

• ระบุแผนธุรกิจขององค์กรส ำหรบักำรเสรมิสรำ้งพลังสตรี
• สง่เสริมใหผู้ห้ญิงได้ท างานในสำยงำนใหม่ ๆ (nontraditional job fields) และ

มตี ำแหน่งงำนทีส่รำ้งรำยได้ (revenue generating roles)
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หลักกำรที่ 4: กำรศกึษำและกำรอบรมส ำหรบัผู้หญิง

ผู้หญิงจะได้รับการศกึษาและการฝึกอบรมสายอาชีพด้าน STEM น้อยกว่าผู้ชายมาก แม้จะเป็นกลุ่มท่ีต้องเผชิญกับระบบอัตโนมัติ
ในระดับสูงก็ตาม กรณศีกึษำของฟลิิปปินส์พบว่ำผู้หญิงมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตกงำนเน่ืองจำกระบบอัตโนมัติมำกกว่ำผู้ชำย
ประมำณ 2.3 เท่ำ (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019)

โซเด็กซ์โซ่รายงานว่า
ทกุๆ 1 เหรยีญสหรฐั
ท่ีบรษัิทลงทนุในการ
ให้ค าปรกึษา

และส่งเสริมความหลากหลายและการไม่
แบง่แยก บริษัทได้รับผลตอบแทน
กลับมา 19 เหรียญสหรัฐ



หลักกำรสู่กำรปฎิบัติ: GAP

กลยุทธ์: P.A.C.E. (Personal Advancement & Career Enhancement) ของ Gap Inc. เป็นโครงการการศกึษาในสถานท่ีท างาน ซึ่งสอนทักษะการจัดการ
มนุษยสัมพนัธ์ และการปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อความก้าวหนา้ในการท างานและในสังคมของสตรี

แนวคิด:  
ในปี 2007 โครงการเริ่มต้นจากผู้หญิงในหว่งโซ่อุปทานของบรษัิท GAP และได้ขยายไปสูโ่ครงการชุมชน โดยเริ่มด าเนินการให้่ความชว่ยเหลือกับเด็กหญิง
วัยรุ่นในปี 2016 GAP ใช้ความร่วมมอืเชิงกลยุทธกั์บบริษัทและองค์กรอ่ืนๆ เพื่อเพิม่ขนาดโครงการ โครงการได้ขยายไปสู่ภาควิชาการเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถใหก้ับนักเรียนและสตรี รวมถึงต่อยอดโครงการท่ีสามารถปรบัใหเ้ข้ากับการศกึษาในระบบได้
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ผลลัพธ์โครงกำร:  
• ในปี 2022 จะมีผู้หญิงมากกว่าหนึ่งล้านคนท่ีได้เข้าร่วมโครงการ
• แรงงานมีทักษะท่ีดีขึ้น: เช่น ความสามารถในการริเริม่ มีความกล้าแสดงออก ทักษะใน

การโน้มน้าวผู้อื่น มนุษย์สัมพนัธท่ี์ดีขึ้น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ
• ปรับปรุงประสิทธภิาพของซัพพลายเออรข์องบรษัิท ซึ่งรวมถึงการขาดงานนอ้ยลง

ประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น และผลผลิตท่ีสูงขึ้น ในประเทศกัมพชูา อัตราการรักษาพนกังาน
สูงขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์ส าหรบัคนงานท่ีเข้ารว่มโครงการ P.A.C.E.ท่ีโรงงานแหง่หนึ่งใน
อินเดีย คนงานท่ีเข้าร่วมโครงการ P.A.C.E มีผลผลิตเพิม่ขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์

• ตอกย้าค่านิยมและวัตถุประสงค์ของบรษัิทร่วมกับพนักงาน



• ขยายควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบรษัิทท่ีผู้หญงิเป็นเจ้าของ
• สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกำรกู้ยมืเงินและสินเชื่อทีค่ ำนึงเรื่องมิติ

ทางเพศ
• ขอความรว่มมือจากพนัธมิตรทำงธุรกิจและคู่ค้ำให้มีพันธะสัญญาร่วมกันเพื่อก้าว

ไปสู่ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
• ขจัดเรื่องภำพเหมำรวมในเรื่องเพศที่เป็นภัยออกจากส่ือและโฆษณาท้ังหมดและ

แสดงให้เห็นอย่างเป็นระบบว่าท้ังผู้หญงิและผู้ชายต่างเป็นบุคคลท่ีได้รบัการ
เสรมิสรา้งพลังให้มีความก้าวหน้า ความเฉลียวฉลาด และความสามารถรอบด้าน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บรกิำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่ได้ถูกน าไปใช้
เพื่อการค้ามนุษย์ และ/หรอืการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือการใช้แรงงาน
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หลักกำรที่ 5: กำรพัฒนำองค์กร แนวทำงปฏิบัติด้ำนห่วงโซ่
อุปทำนและกำรตลำด

ผลลัพธจ์ากเครื่องมือวิเคราะหช์่องว่างระหว่างเพศ (WEPs GAT) พบว่า ในปี 2020 มีบริษัทเพยีง 6% เท่านั้นท่ีค านงึถึงด้านมิติ
ทางเพศในระเบยีบการตรวจสอบและการประเมินซพัพลายเออร์ หรือเครื่องมือการจัดการหว่งโซ่อุปทานอ่ืนๆ และมีเพยีง 4% 
เท่านั้นท่ีมีการติดตามการใช้จ่ายกับธุรกิจท่ีผู้หญิงเป็นเจ้าของ (BSR and UNGC, 2020).

Bank of America       
ท าการศึกษาในปี
2018 พบว่าต้ังแต่ปี
2010 ถึงปี 2016 
บริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ท่ีมีผู้หญิงในคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์มีค่ามัธย
ฐาน ROE หน่ึงปีท่ีสูงกว่า



• พิจารณาการบูรณาการเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในกิจกรรม
และพันธะสัญญาด้านควำมรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษัิท

• กำรเป็นผูน้ ำโดยกำรปฏิบัติเป็นแบบอยำ่ง – แสดงความมุ่งมั่น
ใช้การโน้นน้าว ให้การสนับสนุน

• ท ำงำนรว่มกันกับผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในชุมชน

• ส่งเสรมิและเชดิชูควำมเป็นผูน้ ำของผู้หญิงในชุมชนและการ
ช่วยเหลือชุมชน

• มโีครงกำรเพื่อกำรกุศลและงบประมำณเพื่อสนับสนุนพันธะ
สัญญาของบรษัิทในเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ความเสมอ
ภาค และสิทธิมนุษยชน รวมท้ังแก้ไขปัญหำเชงิโครงสรำ้ง เช่น
การกระท าความรุนแรงต่อผู้หญงิ
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หลักกำรที่ 6: ควำมเป็นผู้น ำชุมชนและกำรมสี่วนรว่ม

ภาคเอกชนให้ค ามั่นสัญญาในการบริจาคเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 14.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการท่ี
เก่ียวข้องกับเด็กหญิงและสตรีระหว่างปี 2005 ถึง 2020  (Association of Women's Rights in Development, 2013).

การศึกษาในประเทศเวียดนาม
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ พบว่า:

-ในฐานะนักลงทนุ ผู้หญงิ 85% ต้องการลงทนุใน
บรษัิทท่ีมีความรบัผิดชอบ
-ในฐานะผู้บรโิภค ผู้หญงิส่วนใหญ่ (50%+) 
สนับสนุนบรษัิทท่ีท าการตลาดว่าตนเองใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาสังคม
-ในฐานะพนักงาน ผู้หญงิ 72-81% แสวงหา
บรษัิทของเรามีจรรยาบรรณท่ีเข้มแข็ง



• สร้างแผนและนโยบำยเพื่อสง่เสรมิควำมเท่ำเทยีม
กันทำงเพศต่อสำธำรณะ

• สร้างเกณฑ์มำตรฐำนเพื่อติดตามผลความคืบหน้า
• วัดผลและรำยงำนควำมคืบหน้ำ
• รวมเครื่องมือวัดค่ำควำมเท่ำเทยีมกันทำงเพศใน

การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
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หลักกำรที่ 7: ควำมโปรง่ใส กำรวัดผล และกำรรำยงำน

ในจ านวนบรษัิทท้ังหมดท่ีใช้เครื่องมือวิเคราะหช์่องว่างระหว่างเพศ (WEPs GAT) มีบริษัทพยีง 28% เท่านั้นท่ีมีเป้าหมายความเท่า
เทียมทางเพศท่ีวัดได้แบบมีขอบเขตเวลา และมีเพยีง 24% เท่านั้นท่ีรายงานความคืบหนา้ในการบรรลุเปา้หมายต่อสาธารณะ
(BSR และ UNGC, 2020)

Target Gender Equality เป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดย
UN Global Compact Initiative เรียกร้องให้
องค์กรเดินหน้าในการก าหนดและบรรลุเป้าหมายท่ี
เป็นไปได้ยาก เพื่อขับเคล่ือนให้ผู้หญิงมีบทบาทใน
การเป็นผู้แทนและผู้น าอย่างเป็นรูปธรรม


