
ความเท่าเทยีมทางเพศ
ในสถานทีท่ างาน
นโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และผู้น าสตรีในองค์กร

การอบรมหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs)

หลักการท่ี 2: ปฏิบติัต่อผู้หญิงและผู้ชายในสถานท่ีท างานอย่างเป็นธรรม
เคารพและสนับสนนุสิทธมินุษยชน และการไม่เลือกปฏิบติั
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แผนการอบรมหลักการเสรมิสรา้งศกัยภาพสตรี (WEPs)
หลักการเสรมิสรา้งศกัยภาพสตรี การอบรม ข้ันตอน

ท้ัง 7 หลักการ

Introduction to the WEPs ก าลังพจิารณาและลง
นาม

Measuring progress on gender equality ก าลังปฏิบติั
และต่อยอด

Addressing gender bias at work ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 1: เปิดโอกาสสู่การเปน็ผู้น าระดับสูงขององค์กรใหกั้บทุก
เพศอย่างเท่าเทียมกัน

The role of leadership to achieve gender equality ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 2: ปฏิบติัต่อผู้หญิงและผู้ชายในสถานท่ีท างานอย่างเป็น
ธรรม เคารพและสนับสนนุสิทธมินุษยชน และการไม่เลือกปฏิบติั

ความเท่าเทียมทางเพศในสถานท่ีท างาน ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 3: คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและความเปน็อยู่ท่ีดี
ของพนักงานผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

Ending sexual harassment ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 4: ส่งเสริมการศกึษา การฝึกอบรม และการพฒันา
ศกัยภาพการท า งานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

Training and professional development ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 5: สนับสนุนการใช้แผนพฒันาองค์กร เครือข่ายหว่งโซ่
อุปทาน และการตลาดท่ีช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพสตรี

Advancing women's empowerment in your supply chain ก าลังปฏิบติั

หลักการท่ี 6&7: รณรงค์และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกัน
ทางเพศในองค์กร/ชุมชน, วัดผลและรายงานความคืบหนา้ต่อ
สาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคระหว่างเพศ

Driving transformative change for women ก าลังปฏิบติั
และต่อยอด



01
บทน า
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อุปสรรคท่ีกีดขวางการก้าวสู้
ต าแหน่งระดับสูงในองค์กร มักถูก
เรียกว่า “เพดานกระจก” หรือ
“Glass Ceiling”



สวัสดิการ
และ

ค่าตอบแทนการเล่ือน
และย้าย
ต าแหน่ง

การสรรหา
และว่าจ้าง

การฝึกอบรม
และพัฒนา
อาชีพ

การแยกจาก
• การใช้ภาษาท่ีเน้นเพศชายในการ

บรรยายรายละเอียดงาน
• อคติต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์
• อคติต่อความสามารถและทักษะ

• โอกาสในการเข้าถึงการ
ฝึกอบรมน้อยกว่า

• ผู้หญิงถูกมองว่าไม่มีความ
มุ่งม่ันในการท างาน

• ความไม่เท่าเทียมใน
ผลตอบแทนระหว่างเพศ
รวมถึงโบนัสและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ

• ความไม่เท่าเทียมในการ
ได้รับวันลาพักร้อน

โทษของการเป็นแม่และผู้ดูแล อคติทางเพศ การคุกคาม และการ
ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นสิ่งท่ีผู้หญิงต้องเผชิญตลอดเส้นทางอาชีพ

• ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มแรกท่ีถูก
เชิญออกยามเกิดวิกฤติ

เพดานกระจก: อุปสรรคท่ีมองไม่เห็นซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยเฉพาะกับสตรแีละสมาชิกของชนกลุ่มน้อย

พื้นกับดัก: รูปแบบการจ้างงานเลือกปฏิบัติ ซึ่งมักท าให้คนงาน โดยส่วนใหญจ่ะเป็นเพศหญงิ ติดกับอยู่ในระดับต าแหน่งงานท่ีต่า
มีความคล่องตัวน้อย อีกท้ังยังมีอุปสรรคท่ีมองไม่เห็นในการก้าวหน้าในอาชีพ

RECAP: ผู้หญิงจะต้องเผชญิกับการเลือกปฏิบัติตลอดอาชีพการท างาน



นโยบายใดทีคุ่ณเชื่อว่า
หากบรษัิทของคุณผลักดัน
จะส่งเสรมิให้สถานที่
ท างานทคีวามเท่าเทยีม
ทางเพศมากขึน้?

6

Refer to your 
worksheet 



หลักการที่ 2: ความเท่าเทยีมทางเพศในสถานทีท่ างาน
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การสรา้งความเท่าเทยีมทางเพศในสถานที่
ท างาน จ าเป็นต้องผลักดันนโนบายที:่

1. หา้มเลือกปฏิบัติต่อสตรี

2. ส่งเสรมิผูห้ญิงในสถานท่ีท างานอยา่งแข็งขัน

3. สนับสนุนความต้องการเฉพาะของผูห้ญิงใน
ฐานะคนท างาน

4. ตระหนักถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ
ท่ีผูห้ญิงต้องเผชิญตลอดอาชีพการท างาน

วันนีเ้ราจะโฟกัสท่ี นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
และ การเปิดโอกาสสตรสีู่การเป็นผู้น า

ซึง่รวมถึง: 

✔ นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

✔ การเปิดโอกาสสตรสีูก่ารเป็นผูน้ า

✔ แนวทางการสรรหาและดูแลพนักงาน

✔ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียม

✔ ตัวเลือกการท างานและการกลับไปท างานท่ีมี
ความยืดหยุ่น

✔ การเข้าถึงการดูแลเด็กและผู้อยู่ในความดูแล
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นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
และโอกาสทีเ่ท่าเทยีม



ภายในเวลา 1 นาที
คุณคิดว่านโยบาย
การไม่เลือกปฏิบัติ
และโอกาสทีเ่ท่าเทยีม
ควรจะมอีะไรบ้าง?
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Refer to your 
worksheet 



นโยบายนีร้วมถึงกรณใีดบ้าง?

• การสรรหา ว่าจ้าง เล่ือนต าแหนง่ ยา้ยต าแหนง่ มอบหมายงาน
ใหม่ ฝึกอบรม พฒันาอาชพี ผลประโยชน์ และการแยกจาก

• ขอ้ก าหนดส าหรับผูข้ายและซพัพลายเออร์

• การคุกคาม การล่วงละเมดิทางเพศ และการกล่ันแกล้ง

• ภาษาเฉพาะเก่ียวกับความเท่าเทียมทางเพศ

• สง่เสริมควบคู่กับนโยบายความหลากหลายและการรวมความ
แตกต่างท่ีครอบคลมุมากขึ้น

• พจิารณาความทับซอ้นและภมูหิลังท่ีหลากหลาย

• ก าหนดว่าใครเป็นผูด้ าเนนิการและติดตามความก้าวหนา้ 10

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและโอกาสท่ีเท่าเทียม เป็นการส่งสัญญาณถึงพนักงานว่า บรษัิทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความเท่าเทียมและความ

หลากหลายให้เป็นค่านิยมหลักของธุรกิจ

พัฒนานโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและโอกาสทีเ่ท่าเทยีม
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ภายในกลุ่มบริษัท H&M เราไมอ่ดทนต่อการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการประพฤติ
มิชอบใด ๆ ในสถานท่ีท างาน การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดเป็นพฤติกรรมอันไมพ่ึง
ประสงค์ ไร้เหตุผล และนา่รังเกียจ ซ่ึงสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีคุกคาม ไมเ่ป็นมิตร
หรืออัปยศ และขัดแย้งกับคุณค่าของกลุ่มบริษัท H&M และกลยุทธ์พนักงานระดับโลก

ภายใต้นโยบายน้ี การเลือกปฏิบัติรวมถึง การแบ่งแยก การกีดกัน หรือความล าเอียง ซ่ึง
ข้ึนอยูกั่บ แต่ไมจ่ ากัดเพียง: เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ รากเหง้า สีผิว เพศ รวมถึงการต้ังครรภ์และ
สถานภาพสมรส ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ การ
แสดงออกทางเพศ อายุ ความทพุพลภาพ สถานะทางสขุภาพ รวมถึงการติดเช้ือเอชไอวี
และโรคเอดส์ การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว และรูปแบบการจ้างงาน (สัญญา) 

วัตถุประสงค์ของนโยบายน้ี คือเพ่ือให้แนใ่จว่าสภาพแวดล้อมในการท างานภายในกลุ่ม
บริษัท H&M เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพ เป็นสถานท่ีซ่ึงทกุคนได้รับการ
คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์และไมเ่ป็นท่ี
พอใจต่าง ๆ

Refer to your 
worksheet 

8 นาที

กิจกรรม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและไม่ล่วงละเมิดของ
องค์กรระดับโลก – H&M
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ภายในกลุ่มบริษัท H&M เราไมอ่ดทนต่อการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการประพฤติมิ
ชอบใด ๆ ในสถานท่ีท างาน การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดเป็นพฤติกรรมอันไมพ่ึง
ประสงค์ ไร้เหตุผล และนา่รังเกียจ ซ่ึงสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีคุกคาม ไมเ่ป็นมิตร
หรืออัปยศ และขัดแย้งกับคุณค่าของกลุ่มบริษัท H&M และกลยุทธ์พนักงานระดับโลก

ภายใต้นโยบายนี้ การเลือกปฏิบัติรวมถึง การแบ่งแยก การกีดกัน หรือความล าเอียง ซ่ึงข้ึนอยู่
กับ แต่ไมจ่ ากัดเพียง: เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ รากเหง้า สีผิว เพศ รวมถึงการต้ังครรภ์และ
สถานภาพสมรส ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ การ
แสดงออกทางเพศ อายุ ความทพุพลภาพ สถานะทางสขุภาพ รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคเอดส์ การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว และรูปแบบการจ้างงาน (สัญญา) 

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คือเพ่ือให้แนใ่จว่าสภาพแวดล้อมในการท างานภายในกลุ่มบริษัท
H&M เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพ เป็นสถานท่ีซ่ึงทกุคนได้รับการคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์และไมเ่ป็นท่ีพอใจต่าง ๆ

8 นาที

กิจกรรม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและไม่ล่วงละเมิดของ
องค์กรระดับโลก – H&M



ค าม่ันสัญญาของเรา
• ในกลุ่มบริษัท H&M กระบวนการทางธุรกิจท้ังหมด ซ่ึงรวมถึง แต่ไมจ่ ากัดเพียง การว่าจ้าง
การเล่ือนต าแหนง่ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง เป็นไปอยา่งปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ
• ในกลุ่มบริษัท H&M เราจะไมอ่ดทนต่อการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือพฤติกรรมอันไม่
พึงประสงค์ใด ๆ ในสถานท่ีท างาน ไมว่่าจะกระท าโดยหรือกระท าต่อ ผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้สมัคร
งาน ลกูค้า ผู้ขาย หรือผู้เยี่ยมชม ซ่ึงรวมถึงเกิจกรรมนอกสถานท่ีท างาน หรือหลังช่ัวโมงท างาน
ด้วย เชน่ ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในงานอีเว้นท์ของบริษัท และบนสื่อโซเชียลมีเดีย การ
เรียกร้องเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดใด ๆ จะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจัง
และด าเนินการโดยทันที

พนักงานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผู้น าทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการก าหนดและรักษาสถานท่ีท างานให้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และ
พฤติกรรมอันไมพ่ึงประสงค์ หากพนักงานต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมีค าถามเก่ียวกับ
นโยบายน้ีสามารถขอค าปรึกษากับผู้จัดการของตน หรือฝ่าย HR 
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8 นาที

กิจกรรม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและไม่ล่วงละเมิดของ
องค์กรระดับโลก – H&M



ค าม่ันสัญญาของเรา
• ในกลุ่มบริษัท H&M กระบวนการทางธุรกิจท้ังหมด ซ่ึงรวมถึง แต่ไมจ่ ากัดเพียง การว่าจ้าง
การเล่ือนต าแหนง่ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง เป็นไปอยา่งปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ
• ในกลุ่มบริษัท H&M เราจะไมอ่ดทนต่อการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือพฤติกรรมอันไม่
พึงประสงค์ใด ๆ ในสถานท่ีท างาน ไมว่่าจะกระท าโดยหรือกระท าต่อ ผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้สมัคร
งาน ลกูค้า ผู้ขาย หรือผู้เยี่ยมชม ซ่ึงรวมถึงเกิจกรรมนอกสถานท่ีท างาน หรือหลังช่ัวโมงท างาน
ด้วย เชน่ ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในงานอีเว้นท์ของบริษัท และบนสื่อโซเชียลมีเดีย การ
เรียกร้องเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดใด ๆ จะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจัง
และด าเนินการโดยทันที

พนักงานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผู้น าทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการก าหนดและรักษาสถานท่ีท างานให้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และ
พฤติกรรมอันไมพ่ึงประสงค์ หากพนักงานต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมีค าถามเก่ียวกับ
นโยบายน้ีสามารถขอค าปรึกษากับผู้จัดการของตน หรือฝ่าย HR 
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8 นาที

กิจกรรม: นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและไม่ล่วงละเมิดของ
องค์กรระดับโลก – H&M
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กิจกรรม / แนวทางปฏิบัติ นโยบาย

เช่น โควต้าส าหรบัต าแหน่งระดับผู้บรหิาร นโยบายความหลากหลาย

ระบุกิจกรรม และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ ในบริษัทของคุณ ท่ีอาจมีส่งผล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการ
ต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติในสถานท่ีท างาน หาก กิจกรรม / แนวทางปฏิบัติ น้ันเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายท่ีใหญ่
กว่า ให้ระบุในคอลัมน์ด้านขวา

Refer to your 
worksheet 

8 นาที

กิจกรรม: วางแนวทางปฏิบัติทรัพยากรบุคคล



กรณศีกึษา: แถลงการณ์นโยบายความหลากหลาย
ของ TELSTRA GROUP 
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นโยบายความเท่าเทยีมทางเพศ

การให้ค าปรกึษา

เว็บไซต์สมัครงานส าหรบัผู้หญิง

การลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร

การจัดการงานทีย่ดืหยุน่ และนโยบาย ‘All Roles Flex’ ท าให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในบริษัท

นโยบายความเท่าเทียมทางเพศ ส าหรับ การสรรหา การรกัษาพนักงาน การจัดการประสิทธิภาพการ
ท างาน และการเล่ือนต าแหน่ง

Telstra คาดหวังว่า ผู้น าทุกคนจะเป็นทีป่รกึษา และให้การสนับสนุนพนักงานของตนได้

เว็บไซต์สมัครงานส าหรบัผู้สมัครเพศหญิงโดยเฉพาะ

ข้อก าหนดการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร ส าหรบัท้ังอาชพีหลักและอาชพีรอง

ความยดืหยุน่

นโยบายการล่วงละเมิดทาง
เพศ

การล่วงละเมิดทางเพศ อยู่ภายใต้นโยบายการล่วงละเมิดท่ีใหญ่กว่าอีกที

ค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม
นโยบายค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกันส าหรบังานทีม่มีูลค่าเท่ากัน ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ซึ่งรวมถึง
specific gender pay equity objectives.

กลุ่มบริษัท Telstra Group มีนโยบายความหลากหลายซึ่งบงัคับใช้ส าหรบัพนกังานและพนักงานสญัญาจ้าง โดยนโยบายรวมถึง:  



03
ความสมดุลระหว่าง
เพศ และการเปิด
โอกาสสตรสีู่
การเป็นผู้น า
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Source: https://www.grantthornton.global/en/insights/women-in-business-2020/women-
in-business-2020-report/

ขณะท่ีมีบริษัทจ านวนมากขึ้นท่ีมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความเท่าเทียมทางเพศ หลายบริษัทยังคงไม่ประสบความส าเรจ็กับการพฒันาและด าเนนิแผนปฏิบติัการอยา่ง
เป็นรูปธรรมในการสง่เสริมสตรีใหก้้าวสูต่ าแหนง่ผู้น าในองค์กร ซ่ึงสิ่งนี้ได้สะท้อนออกมาใหเ้หน็ได้จากจ านวนสตรีท่ีด ารงต าแหนง่ผู้บรหิารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทในองค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลก

สตรดี ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบรษัิท 12% ท่ัวโลก

สตรดี ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบรษัิท 6% 
ในเอเชยีและแปซฟิิก

22% ขององค์กรทีท่ าการส ารวจ
ท่ัวโลก มี CEO ทีเ่ป็นผู้หญิง

สตรใีนต าแหน่งผู้น าองค์กร

https://www.grantthornton.global/en/insights/women-in-business-2020/women-in-business-2020-report/
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“การมสีตรอียู่ในต าแหน่งผู้น าเป็นการสรา้งพื้นที่
ทีเ่ทีย่งธรรม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานหญิงรุ่นใหม่
ของเราเห็นว่า พวกเขาสามารถก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง
ระดับสูงได้ด้วยฝีมือของตน อีกท้ังยังท าให้เราเป็นองค์กร
ท่ีก้าวหน้า เป็นนายจ้างท่ีน่าดึงดูดส าหรับบุคคลท่ีมี
ความสามารถ

- Piyush Gupta, ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร DBS 



ในระดับโลก องค์กรท่ีมีซีอีโอเป็นผูห้ญิง มีแนวโนม้ท่ีจะสร้างผลผลิตและผลก าไรสูงขึ้น
2.8% และมีแนวโนม้ท่ีจะมีผลลัพธท์างธุรกิจดีขึ้น 3.5%

“ยิง่ต าแหนง่ในบริษัทนั้นสูงมากเท่าไร
ยิง่มีสตรีถือต าแหนง่นอ้ยลงเท่านั้น

นี่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า
“ท่อน้ารั่ว” หรือ “leaky pipeline”

กรณธุีรกิจส าหรบัสตรใีนต าแหน่งผู้น าองค์กร

แต่ถึงกระนั้น….

Source: (The business case for change - ILO)



ค าม่ันสัญญาขององค์กรในการส่งเสรมิสตรสีู่การเปน็ผู้น า

21
สว่นแบ่งของสตรใีนต าแหน่งผูบ้รหิารในเอเชยีและแปซฟิิก

36% ของบรษัิทมคีวามมุ่งมั่น
ทีจ่ะสง่เสรมิผูน้ าสตรี

15% ก าลังด าเนินการตามแผน

17% ก าลังวัดความก้าวหน้า
ของสตรี

27% ก าลังรายงานผล
ความก้าวหน้าทีเ่กิดขึน้แน

วท
าง
ด า
เนิ
น
กา
รข
อง
อง
ค์ก
รร
ะดั
บ
โล
กเ
พ
ื่อ
ส่ง
เส
รมิ
ผู้น

 าส
ตร
ี

The business case for change - ILO



บรษัิทจะสง่เสรมิผู้น า
ทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศได้อย่างไร



กิจกรรม: บทบาทสมมติ อุปสรรคท่ีผู้หญิงต้องเผชิญ
เมื่ออยู่ในต าแหน่งผู้น า 15 นาที

สถานการณ์ 1: พนักงานหญิงคนหนึ่งได้รับการเล่ือนต าแหนง่ใหเ้ป็นผู้ดแูลสายงานส าหรบัซัพพลายเออรร์ายหนึ่งของบริษัท เธอได้แสดงใหเ้หน็ถึง
ทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมกับต าแหนง่หวัหนา้งาน อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีได้รับการเล่ือนขั้น เธอพบว่ามีเพื่อนร่วมงานเก่าบางคนไม่ยอม
ฟังค าสั่งของเธอ แม้ว่าพวกเขาจะเคยมีท่าทีเป็นมิตรกับเธอมาก่อน เธอรู้สึกว่ามันยากมากท่ีจะท าใหพ้วกเขาเคารพเธอ จนเธอคิดท่ีจะกลับไปอยู่
ต าแหน่งคนงานท่ัวไปตามเดิม (ระบุสิ่งท่ีบริษัทจะด าเนินการในความสัมพนัธกั์บซัพพลายเออร)์ 

สถานการณ์ 2: ผู้จัดการหญงิรายหนึ่งเพิ่งคลอดบุตรคนแรก ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น แม่สามีของเธอก็เกิดล้มป่วยลง เนื่องจากสามี
ของเธอท างานไกลบ้าน เธอจึงต้องลางานเป็นระยะ ๆ เพื่อท่ีจะไปดูแลแม่สามี รวมถึงพาแม่สามีไปโรงพยาบาลด้วย จาก
สถานการณ์ด้านครอบครวัเช่นนี้ท าให้เธอเริม่พิจารณาว่าจะลาออกจากงานเพื่อมารบัผิดชอบดูแลครอบครัวอย่างเต็มตัว

สถานการณ์ 3: พนักงานหญงิคนหนึ่งได้รบัการเล่ือนต าแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ซึ่งเธอจะกลายเป็นผู้จัดการอาวุโสคนท่ีสอง ของ
บรษัิทท่ีเป็นผู้หญงิ เธอเป็นคนท่ีมีฝีมือและท างานได้ดีมาก แต่ในการประชุมเธอมักจะนิ่งเงียบ จนผู้จัดการคนอ่ืน ๆ เริม่สงสัยใน
ความสามารถของเธอในการรบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เนื่องจากวิธีท่ีเธอปฏิบัติและโต้ตอบกับพวกเขา มันท าให้พวกเขารูส้ึกว่าเธอยังไม่
พรอ้มท่ีจะรบัต าแหน่งท่ีอาวุโสเช่นนี้ได้



ยูนิลีเวอร์มี วิสยัทัศน์และกลยุทธ์องค์
รวมเพื่อความเท่าเทยีมทางเพศ ซึ่งระบุ
ไว้ในหมวดหมู่ “โอกาสส าหรับสตรี” ใน
แผนการใช้ชีวิตอย่างย่ังยืน และ
เอกสารรายงานโอกาสส าหรับผู้หญิง

ยูนิลีเวอร์ มุง่มั่นทีจ่ะบรรลคุวามสมดุล
ทางเพศ 50/50 ส าหรับต าแหนง่บริหาร
ในการด าเนินธุรกิจท่ัวโลกของยูนิลีเวอร์
ภายในปี 2020

24

จ านวนสตรีในต าแหนง่บริหาร
เพ่ิมข้ึนจาก 38% ในปี 2010 
สู่ 50% ในปี 2020 ในธุรกิจ
ท่ัวโลกของยูนิลีเวอร์

กรณศีกึษา: ยูนิลีเวอร์บรรลุความสมดุลทางเพศ

https://www.unilever.com/sustainable-living/
https://www.unilever.com/Images/unilever-opportunities-for-women_tcm244-500987_en.pdf


ความมุ่งมั่น

ต้ังเป้าหมายท่ีจะบรรลุ ความสมดุลทางเพศ 50/50 ส าหรับ
ต าแหนง่บริหารในการด าเนนิธุรกิจท่ัวโลกของยูนลีิเวอร์
ภายในปี 2020  

สง่เสริม วัฒนธรรมการท างานทีค่รอบคลุม ซึ่งชว่ยสนบัสนนุ
และผลักดันเป้าหมายใหบ้รรลผุลส าเร็จ โดยการปรับ
วัตถุประสงค์ใหเ้ขา้กหบัตลาดและฟังก์ชั่นการท างาน

จัดการกับทัศนคติแบบเหมารวมทุกภาคส่วนธุรกิจและ
ตลาด เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกันตลอดท้ังวัฒนธรรมใน
สถานท่ีท างานและตัวแบรนด์

การด าเนินการ การวัดผล ความโปรง่ใส

กรณศีกึษา: ยูนิลีเวอร์บรรลุความสมดุลทางเพศ
ในปี 2010 ยูนิลีเวอรต้ั์งเป้าหมายท่ีจะบรรลุความสมดุลทางเพศ 50/50 ส าหรบัต าแหน่งบรหิารในการด าเนินธุรกิจท่ัวโลกของยูนิลี
เวอรภ์ายในปี 2020 และเมื่อวันสตรสีากลปีท่ีผ่านมานี้ ยูนิลีเวอรไ์ด้ประกาศว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว

ธุรกิจทีส่มดุลขึน้

เราก าลังพยายามลดช่องว่าง
ระหว่างเพศ โดยเรามีสตรดี ารง
ต าแหน่งบรหิารสูงถึง 50% ใน
ธุรกิจของยูนิลีเวอร์ จาก 38% ในปี
2010



ส่งเสรมิให้มี การจัดการการท างานทีย่ดืหยุน่
(เช่น การแบ่งงาน)

การพฒันานโยบายเพิม่เติม เพื่อสนับสนุนการเล่ือนต าแหน่ง
ภายในองค์กรและการจ้างงานภายนอกท่ีเท่าเทียม ตลอดจน
การประเมินท่ีปราศจากอคติ

กรณศีกึษา: ยูนิลีเวอร์บรรลุความสมดุลทางเพศ
ในปี 2010 ยูนิลีเวอรต้ั์งเป้าหมายท่ีจะบรรลุความสมดุลทางเพศ 50/50 ส าหรบัต าแหน่งบรหิารในการด าเนินธุรกิจท่ัวโลกของยูนิลี
เวอรภ์ายในปี 2020 และเมื่อวันสตรสีากลปีท่ีผ่านมานี้ ยูนิลีเวอรไ์ด้ประกาศว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว

ความมุ่งมั่น การด าเนินการ การวัดผล ความโปรง่ใส

“มาตรฐานของเราไมเ่พียงชว่ยใหค้รอบครัวได้ใชเ้วลาร่วมกันมากขึ้นเท่านั้น แต่เรายังเชื่อว่า การท่ี
ผู้ปกครองมสีว่นรับผิดชอบดแูลบุตรร่วมกันจะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น - นี่เปน็
เปา้หมายท่ีส าคัญอย่างยิง่ส าหรับธุรกิจของเรา รวมถึงส าหรับสงัคม และอนาคต”

Leena Nair, ประธานบริหารฝา่ยทรัพยากรบุคคล

สรา้ง ความรบัผดิชอบระดับสูง โดยจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลายระดับโลก (Global Diversity Board) น าโดย CEO เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายให้กับคณะกรรมการบรหิาร และสรา้งเครอืข่าย D&I

Rolling out the มาตรฐานความเป็นอยูท่ีด่ขีองมารดาท่ัวโลก โดยมีก าหนดลาคลอดข้ันต่า (16 สัปดาห์) ท่ัวโลก และรเิริม่
มาตรฐานการลาเพื่อดูแลบุตรส าหรบัพอ่ (3 สัปดาห์) 

การระบุต าแหน่งหน้าทีห่รอืตลาดทีม่คีวามท้าทายทางเพศสูงเป็นพิเศษ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยสนับสนุนผู้หญงิโดยเฉพาะ



ติดตามความคืบหน้า รายเดือนโดยผู้บริหารระดับสูง และรายไตรมาสโดยคณะกรรมการความหลากหลายระดับโลก

ก าหนดตัวชีวั้ดการสรรหา (อัตราส่วนการแต่งต้ังตามเพศ) เพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ชายท่ีได้รับการว่างจ้างกับจ านวน
ผู้หญิงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้และคิดทบทวนถึงอคติท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว

เข้าใจว่า การบรรลคุวามสมดลุทางเพศเป็น
เพยีงขั้นตอนหนึ่ง ในการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศเท่าน้ัน

กรณศีกึษา: ยูนิลีเวอร์บรรลุความสมดุลทางเพศ
ในปี 2010 ยูนิลีเวอรต้ั์งเป้าหมายท่ีจะบรรลุความสมดุลทางเพศ 50/50 ส าหรบัต าแหน่งบรหิารในการด าเนินธุรกิจท่ัวโลกของยูนิลี
เวอรภ์ายในปี 2020 และเมื่อวันสตรสีากลปีท่ีผ่านมานี้ ยูนิลีเวอรไ์ด้ประกาศว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว

ความมุ่งมั่น การด าเนินการ การวัดผล ความโปรง่ใส

“การมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมดุลทางเพศถือเป็นเร่ืองท่ีควรเป็นอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องท่ีเราได้แต่ฝัน เรามี
ความภูมิใจท่ีเราได้บรรลุเป้าหมายในการมีจ านวนผู้หญิงและผู้ชายท่ีเท่าเทียมกันในต าแหน่งบริหาร
กว่า 14,000 ต าแหน่งของเรา แต่งานของเราไม่สิ้นสุดเพียงแค่น้ัน เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างโอกาสท่ี
เท่าเทียมให้กับผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกธุรกิจของเรา”

Alan Jope, ประธานบริหาร (CEO)



Refer to your 
worksheet 

8 นาที

กิจกรรม: บรรลุความสมดุลทางเพศ และการสนับสนุน
ผู้น าสตรีในองค์กร

ความมุ่งมั่น การด าเนินการ การวัดผล ความโปรง่ใส



• ก าหนดจุดประสงค์หรอื
เป้าหมายโดยมีตัวชี้วัด
ความส าเรจ็และกรอบ
ระยะเวลาท่ีชัดเจน

• วางแผนกลยุทธ์ส่งเสรมิ
ผู้น าสตรใีนองค์กร / บรรลุ
ความสมดุลทางเพศ

• ตรวจสอบและท าให้มั่นใจ
ว่า กระบวนการสรรหามี
ความสมดุลทางเพศ

• พัฒนาโปรแกรมการให้
ค าปรกึษาส าหรบัผู้หญงิ
ในทกุบทบาทและหน้าท่ี

• จัดอบรมให้กับผู้หญงิเพื่อ
ช่วยให้ก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน

• ก าหนดตัวชี้วัดท่ีใช้ใน
การประเมิน และติดตาม
ความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง

• พัฒนาโครงสรา้งการ
ก ากับดูแล และก าหนด
แนวทางติดตามผล

Refer to your 
worksheet 

8 นาที

กิจกรรม: บรรลุความสมดุลทางเพศ และการสนับสนุน
ผู้น าสตรีในองค์กร

ความมุ่งมั่น การด าเนินการ การวัดผล ความโปรง่ใส

• รายงานผลทกุไตรมาส
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในองค์กร และ
รายงานผลประจ าปีต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาธารณะรวมถึง
พนักงานทกุคน เก่ียวกับ
ความก้าวหน้าและความ
ท้าทายท่ีเกิดข้ึน
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โปรแกรม (น ารอ่ง)
• ฝึกอบรมทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ทักษะความ

เป็นผู้น า และทักษะทางเทคนิค เป็นระยะเวลา 10 วัน
• ให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการผ่านการ

เวิร์คชอป

Results
• 28 โรงงาน

• 144 คนงานหญิงได้รับการ
ฝึกอบรม

• 160 ผูจั้ดการ และ 341
ผูจั้ดการระดับล่างได้รับการ
ฝึกอบรม

• 60% ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมได้รับ
ขอ้เสนอเล่ือมต าแหนง่

• โรงงานลดค่าใชจ่้ายในกระบวนการ
สรรหา

กรณศีกึษา: ส่งเสริมผู้น าสตรีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

โปรแกรมความเท่าเทียมทางเพศและผลตอบแทน (Gender Equality and Return program: 
GEAR) ด าเนินการโดย ILO และ IFC มีเป้าหมายในการผลักดันสตรท่ีีท างานในโรงงานเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป (RMG) ให้ก้าวสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน
ปัญหา
โรงงานในบังคลาเทศใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการสรรหา
ผู้สมัครเข้ามาท างานในต าแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

แนวทางแก้ไข
ฝึกอบรมพนักงานภายในโรงงาน (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) เพื่อ
ผลักดันให้พวกเธอสามารถก้าวข้ึนมาเป็นหัวหน้างานหรือ
ผู้จัดการได้



ในความคิดเห็นของคุณ
อะไรคืออุปสรรคส าคัญ
ท่ีขัดขวางผู้หญงิในการก้าว
สู่ต าแหน่งผู้น า
ในองค์กรของคณุ? 
และบริษัทของคณุจะ
สามารถรับมือกับอุปสรรค
เหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?

31

Refer to your 
worksheet 



บรษัิทจะสรา้ง
คณะกรรมการบรหิาร
ทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศได้อย่างไร
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ผลตอบแทน ROE สงูขึน้

เข้าใจฐานลกูค้าได้ดี

สรา้งนวัตกรรมมากขึน้

กรณธุีรกิจส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร
ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

Source: European CEO

ผลการวิจัยท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐแสดงให้เห็นว่า การมีสตรีเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทส่งผลให้ผลลัพธ์
ทางธุรกิจและบรรษัทภิบาลดีขึ้น



องค์การเพื่อสตรแีหง่สหประชาชาติ (UN Women) ได้มี
ข้อเรยีกรอ้งเกีย่วกับความเท่าเทยีมทางเพศในคณะ
กรรมการบรหิาร ซึ่งประกอบด้วย 5 สิ่งท่ีบรษัิทสามารถ
น าไปปรบัใช้เพื่อใหบ้รรลุสมดุลทางเพศระดับคณะ
กรรมการบริหารบรษัิท:

• น านโยบายความเท่าเทียมทางเพศมาใช้

• ประเมนิผลคณะกรรมการอยา่งสม่าเสมอ

• มอบโอกาสในการเสริมสร้างทักษะ และใหค้ าปรึกษา

• จ ากัดอายุและระยะเวลาของคณะกรรมการ

• ส ารวจวิธีการและชอ่งทางการสรรหาใหม่ ๆ
34

Image source: CNN

บรษัิทจะส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรหิาร
มคีวามหลากหลายทางเพศได้อย่างไร?



1. ตรวจสอบลิสต์การด าเนินการท่ีบริษัทสามารถท าได้
และน ามาเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินการเร่ืองเพศ
ท่ีคุณได้วางไว้ในกิจกรรมก่อนหน้าน้ี

2. แผนการด าเนินงานของคุณมีการสง่เสริมผู้น าสตรี
ด้วยหรือไม่? หากไม่ เพราะเหตุใด? 

3. หากมี จะมีแผนปฏิบัติการใดบ้างเพื่อจะบรรลุ
เปา้หมายนี้? มีแผนการด าเนินงานใดในลิสต์บ้างท่ี
อาจจะเพ่ิมเข้าไปได้? และจะใช้ตัวชี้วัด (KPIs) อะไรใน
การติดตามผลการปฏิบัติงาน? 

35

จ าไว้ว่า แผนปฏิบัติการของบริษัท
รวมถึง: 
• การก ากับดูแลและประเมินผล

คณะกรรมการเป็นประจ า
• นโยบายและกลยุทธ์ด้านเพศ
• โปรแกรมให้ค าปรึกษา
• การสรรหารูปแบบใหม่ ๆ
• ก าหนดจุดประสงค์และ

เป้าหมาย
• ออกแบบตัวชี้วัด
• รายงานผลเก่ียวกับความ

หลากหลายทางเพศต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

4 นาที

กิจกรรม

Refer to your 
worksheet 



04
ค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม



• ค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกัน ส าหรับ
คนงานชายและหญิง ซึง่ท างานทีม่ี
มูลค่าเท่ากัน

• ใช้ได้กับ งานทีม่ลัีกษณะเหมือนหรอื
คล้ายคลึงกัน

• และ เมื่อบทบาทหนา้ท่ีต่างกัน แต่มี
สภาพการท างานทีใ่กล้เคยีงกัน หรือ
ต้องการทักษะ การฝึกฝน ความ
พยายาม หรอืความรบัผิดชอบใน
ระดับเดยีวกัน

37

ค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมคืออะไร?

C100 ILO อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ท่า
เทยีม

“รัฐสมาชิกจะส่งเสริม และตราบเท่าท่ี
สอดคล้องกับวิธีเช่นน้ัน รัฐสมาชิกจะให้
หลักประกันแก่การบังคับใช้หลักการ
ค่าตอบแทนเท่ากัน ส าหรบัคนงานชาย
และหญงิทีท่ างานมค่ีาเท่ากัน โดยเป็น
การบังคับใช้กับคนงานทุกคน”

Source: Forbes
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ค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม กับ ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม เปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างต าแหน่งท่ีเหมือนหรือเทียบเท่ากัน ขณะท่ีช่องว่าง
ค่าตอบแทนระหว่างเพศเปรียบเทียบค่าจ้างเฉล่ียโดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่ง

หมายความว่า ชายและหญิงท่ี
ท างานในหนา้ท่ีเดียวกันจะได้รบั
ค่าตอบแทนเท่ากัน

สื่อถึงช่องว่างระหว่างรายได้เฉล่ียของ
ผู้ชายและผู้หญิง

เพราะเหตุใดจึงมสีตรจี านวนน้อยใน
บทบาทและภาคส่วนทีม่ค่ีาตอบแทนสูง?

● เราเล้ียงดูเด็กผู้ชายและ
เด็กผู้หญิงมาไม่เหมือนกัน

● เราแบ่งงานการดูแลและไม่ได้
รับค่าจ้างอย่างไม่เท่าเทียม

● เราสืบทอดระบบ ค่านิยม และ
ทัศนคติท่ีเข้าข้างเพศชาย
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Median gender pay gap in 
Asian countries:

36.7% Republic of Korea

19% China

17.8% Indonesia

Monthly Briefing on the World Economic Situation and 
Prospects - United Nations, March 2020

เราจะอธิบายช่องว่างค่าตอบแทน
ระหว่างเพศอย่างไร?
ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ เปรียบเทียบค่าจ้างโดยรวมของ
หญิงและชาย เพราะเหตุใดจึงช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ?  

• การศึกษาและฝึกอบรม

• หนา้ท่ีรับผิดชอบดแูล

• ประสบการณ์ท างาน

• ขนาดองค์กร

• ความหนาแนน่ของสหภาพ

• ประวัติการจ่ายค่าตอบแทน
…แต่ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศส่วนใหญ่น้ันไม่สามารถ
อธิบายได้
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Source: Closing gender pay gaps to achieve equality at work - WEPs

กรณธุีรกิจ การลดช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ

การลดช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ ไม่เพียงเป็นสิ่งท่ี
บริษัทควรท า แต่มันยังมีผลดีหลายเท่าส าหรับตัวบริษัท
เองด้วย

• เพิ่มความพึงพอใจ ความมุ่งม่ัน และแรงจูงใจในการ
ท างานส าหรับพนักงาน

• เสรมิสรา้งชื่อเสยีงของบรษัิท ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร

• ดึงดดูและรกัษาผูม้คีวามสามารถ

• ปรบัปรุงแนวทางการจัดการทรพัยากรมนุษย์

• เสรมิสรา้งความยั่งยนืให้กับบรษัิท และเพิ่มความ
น่าดึงดูดให้กับนักลงทุน

ท่ัวโลก ผู้หญิงมีรายได้เพียง 77 
เซ็นต์ต่อรายได้ของผู้ชาย 1 
ดอลลาร์

ช่องว่างน้ีจะย่ิงกว้างมากข้ึนส าหรับสตรีท่ีมีบุตร



บรษัิทจะบรรลุ
ค่าตอบแทนทีเ่ท่า
เทยีมได้อย่างไร?
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UN Women provide a Diagnosis of Equal Remuneration [DER] 
tool. It is a self-diagnosis tool for organizations that allows them 
to assess whether the principle of equal remuneration between 
male and female workers for work of equal value is being 
respected. 

บรษัิทจะสามารถท าสิ่งใดได้บ้าง?

✔ สง่เสรมิความโปรง่ใสในการจ่ายค่าตอบแทน
✔ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
✔ ก าหนดงานท่ีมีมูลค่าเท่ากันและตรวจสอบ

เปน็ประจ า
✔ หยุดขอประวัติเงินเดือน
✔ สร้างระบบรางวัลท่ีเท่าเทียมกัน
✔ จัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ
✔ สนับสนุนการเจรจาต่อรองรว่มกัน
✔ ให้พนักงานและเพื่อนร่วมงานมีสว่นร่วม UN Women จัดท าเครื่องมอื การวินิจฉัยค่าตอบแทนทีเ่ท่า

เทยีม [DER] เป็นเครื่องมอืส าหรับใหอ้งค์กรวินจิฉัยตนเอง
เพื่อประเมนิว่า องค์กรได้เคารพหลักการค่าตอบแทนท่ีเท่า
เทียมกัน ส าหรับคนงานชายและหญิงซึ่งท างานท่ีมมีลูค่า
เท่ากัน หรือไม่
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ต าแหน่งงาน
#1 

ต าแหน่งงาน
#2

ความสามารถที่
ต้องใช้

ทักษะ การตัดสนิใจ งานสองต าแหน่งนีม้ฐีาน
เงินเดือนเท่ากันหรอืไม่?

พยาบาล (หญิง) หวัหน้าฝ่ายผลิต
(ชาย)

สูงในท้ังสองกรณี ท้ังสอง: ความรู้
ด้านเทคนิคและ
ทักษะด้าน
มนุษยสัมพนัธ์

ปานกลาง – สูง ใน
ท้ังสองกรณี

โดยท่ัวไป หวัหน้าฝ่ายผลิตมักจะมี
รายได้สูงกว่าพยาบาล

ประธานเจ้าหนา้ท่ี
ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหนา้ท่ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สูงมากในท้ังสอง
กรณี

ท้ังสอง: ความรู้
ด้านเทคนิค
ทักษะด้าน
มนุษยสัมพนัธ์
ขั้นสูง และ
ความรู้เก่ียวกับ
ธุรกิจโดยรวม

สูง ในท้ังสองกรณี โดยท่ัวไป ฝ่ายการเงิน (ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชาย) มักจะได้รับค่าตอบแทนสูง
กว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง)

Refer to your 
worksheet 

15 นาที

กิจกรรม: ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเท่ากัน
ส าหรับงานท่ีมีมูลค่าเท่ากัน
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Goldman Sachs
Gap

ตัวอย่างพันธสัญญาการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากัน

http://www.goldmansachs.com/citizenship/esg-reporting/esg-content/esg-report-2017.pdf?reportdownload=top
http://www.gapincsustainability.com/people/working-greater-equality-and-opportunity/embracing-diversity-and-fostering-inclusion
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ลอรีอัล รายงานชอ่งว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศต้ังแต่ปี 2007 ต่อ
สาธารณะ เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบในการพฒันาทกุ ๆ ปี

สตาร์บัคส์ บรรลกุารจ่ายค่าตอบแทน
เท่าเทียม 100% ในสหรัฐอเมริกา

และใหค้ ามั่นสญัญาท่ีจะ
บรรลเุป้าหมายนีใ้นระดับโลก

รายงานช่องว่างการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเพศ

https://stories.starbucks.com/stories/2018/starbucks-pay-equity-for-partners/


กิจกรรม
1. ตรวจสอบลิสต์การด าเนินการท่ีบริษัทสามารถท าได้ และน ามา
เปรยีบเทียบกับแผนการด าเนินการเรื่องเพศท่ีคุณได้วางไว้ใน
กิจกรรมก่อนหน้านี้

2. แผนการด าเนินงานของคุณมีเรื่อง ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม และ
ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างเพศ หรอืไม่? หากไม่ เพราะเหตุใด? 

3. หากมี จะมีแผนปฏิบัติการใดบ้างเพื่อจะบรรลุเป้าหมายนี้? มี
แผนการด าเนินงานใดในลิสต์บ้างท่ีอาจจะเพิ่มเข้าไปได้? และจะใช้
ตัวชี้วัด (KPIs) อะไรในการติดตามผลการปฏิบัติงาน?  
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แผนปฏิบติัการของบรษัิท รวมถึง: 
• ส่งเสริมความโปรง่ใสในการจ่ายค่าตอบแทน
• ก าหนดงานท่ีมีมูลค่าเท่ากันและตรวจสอบเป็นประจ า
• หยุดขอประวัติเงินเดือน
• สร้างระบบรางวัลท่ีเท่าเทียมกัน

Refer to your 
worksheet 

10 นาที

Source: Development Dimensions International 

• จัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ
• สนับสนุนการเจรจาต่อรองร่วมกัน
• ใหพ้นักงานและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วม



05
การลางานโดยได้รบั
ค่าจ้าง การท างานที่
ยืดหยุ่น และนโยบาย
การดูแล



งานดูแลทีไ่ม่ได้รบัค่าจ้างคืออะไร? 

งานดูแลทีไ่ม่ได้รบัค่าจ้าง คือ งานดูแล
ต่าง ๆ ท่ีผูดู้แลท่ีไม่ได้รบัค่าจ้างปฏิบัติ
โดยไม่ได้รบัเงินเป็นค่าตอบแทน

งานดูแล รวมถึง: 
• การดูแลส่วนตัว และดูแลตาม

ความสัมพันธ์โดยตรง เช่น การปอ้น
อาหารเด็กทารก หรอืการพยาบาลคู่
สมรสท่ีเจ็บปว่ย

• การดูแลทางอ้อม เช่น การท าอาหาร
หรอืการท าความสะอาด

Source: ILO



กิจกรรม
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10 นาที

https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html
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ท่ัวโลก การแบ่งแยกแรงงานตามเพศ ท าให้ผู้หญิงมักมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในครัวเรือนและการดูแล ในขณะท่ีผู้ชาย

ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้หารายได้หลักในครอบครัว

0 50 100 150 200 250 300

Women

Men

Time spent on Unpaid Care Work 
(mins) ผูห้ญิงในภมูภิาค

นีต้้องรับผดิชอบ
80% ของการ

ดแูลและงานบ้าน
โดยไมไ่ด้รับ
ค่าจ้าง

วิกฤติ COVID-19 ได้เพิ่มภาระงาน
ดูแลทีไ่ม่ได้รบัค่าจ้าง และงานบ้าน

งานดูแลทีไ่ม่ได้รบัค่าจ้างจ ากัดโอกาสของผู้หญิง
ในระบบเศรษฐกิจ
• 42% ของผู้หญงิไมไ่ด้ท างาน
เนื่องจากงานดแูลท่ีไมไ่ด้รับค่าจ้าง
เทียบกับผู้ชายเพียง 6% 

• สว่นท่ีผู้หญิงต้องรับภาระงานดแูลท่ี
ไมไ่ด้รับค่าจ้างจ ากัดเวลาและ
แรงกายในการท างานท่ีได้รับ
ค่าตอบแทน



บรษัิทมภีาระผูกพันทางกฎหมาย
ในการสนับสนุนผู้ดูแล
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อนุสัญญา ILO 183: การคุ้มครองความเป็นมารดา

• ≥ 14 สัปดาห์ ส าหรบัการดูแลก่อนและหลังคลอดบุตร + วันลาเพิ่มเติม
กรณีเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน หรอืเส่ียงท่ีจะเกิดโรคแทรกซ้อน

• ≥ 2/3 ของรายได้ก่อนหน้า หรอืรายได้ท่ีได้รบัประกัน

• ต าแหน่งเดิม หรอื/และ อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิม เมื่อกลับไปท างาน

• มีการอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอส าหรบัมารดาท่ีก าลังต้ังครรภ์และให้
นมบุตร

อนุสัญญา ILO 156: คนท างานกับความรบัผดิชอบต่อครอบครวั, 1981

• การสนับสนุนแรงงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อครอบครัว

• ห้ามการเลิกจ้างท่ีเก่ียวข้องกับความรบัผิดชอบต่อครอบครัว

รวมถึงกฎหมายเฉพาะ
ของประเทศ



นโยบายองค์กรท่ีช่วยแก้ไขปญัหา งานดูแลที่ไม่ได้รบั
ค่าตอบแทน สามารถเปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ ดังนี้:

• การได้ว่าจ้างและการรกัษาผูม้ีความสามารถ

• ลดความขาดสมาธิ ความเหนื่อยล้า และการขาดงาน
ของพนักงาน

• สรา้งหว่งโซอุ่ปทานท่ียดืหยุน่ ม่ันคง และหลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง

การลาโดยไม่แจ้งล่วงหนา้ลดลง 25% ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากท่ีมีการเปิดศนูย์ดแูลเด็กในธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับในประเทศเคนยา (Oxfam)

ธนาคารโตเกียว-มิตซูบชิิ ยูเอฟเจ มีจ านวนพนักงานหญิงกลับ

เข้ามาท างาน เพิ่มขึน้ 4 เท่า
หลังจากท่ีมีการอนุญาตใหล้าคลอดได้ (Oxfam)

กรณธุีรกิจ การสนับสนุนพนักงานทีม่ภีาระการดูแล
และความรบัผิดชอบภายในครอบครวั

จากการศึกษาบรษัิทกว่า 250 แห่งพบว่า นโยบายการลาคลอดและลาเพื่อดูแลบุตรท่ีมีความครอบคลุม ช่วยเพิ่มอัตรา
การรกัษาพนักงาน ดึงดูดคนท่ีมีความสามารถมากข้ึน และยังเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานอีกด้วย (BCG, 2017). 



สนับสนุนให้พนักงานมสีมดุลชวิีตและการท างานทีด่ี
นโยบายการดูแล และสถานท่ีท างานท่ีเปน็มิตรกับผูท่ี้มีครอบครัว เปน็ประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน และยงั
ส่งเสรมิผลประกอบการทางธุรกิจด้วย

• โอกาสในการสรา้ง สมดุลความรบัผิดชอบส่วน
บุคคล

• มีเวลาในการ พักผ่อนและตัดการติดต่อ

• สรา้ง ก าลังใจและการมสี่วนรว่ม ของพนักงาน

• ท าให้ผู้ชายมสี่วนรว่ม ในงานดูแลและภาระ
รบัผดิชอบภายในครวัเรอืน

• เพิ่ม ผลผลิตของบรษัิท ลดการขาดงานและ
การขาดสมาธิในการท างาน



ธุรกิจจะสนับสนุน
พนักงานได้
อย่างไรบ้าง? 



มีนโยบายใดของบริษัท
ท่ีช่วยให้คุณสามารถสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว
และความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีการงานได้?

55

Refer to your 
worksheet 
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“งานดูแลท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน ยังคงเป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบต่อ
ผู้คนจ านวนมาก ท้ังในธุรกิจของเราและในชุมชนท่ีเราด าเนินธุรกิจ
อยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผูห้ญงิอยา่งชัดเจน
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีค านึงถึงหลากหลายแง่มมุ ท้ังด้านนโยบาย
โปรแกรม และการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่ง
เรามุ่งมั่นท่ีจะท าหน้าท่ีของเราในการแก้ไขปัญหาน้ี” 

- Kate Gibson, ผูอ้ านวยการ, Diageo in Society



นโยบายด้านสถานทีท่ างาน

• การลาเพื่อเล้ียงดูบุตรโดยจ่ายค่าตอบแทน
• เงินสวัสดิการค่าเล้ียงดูบุตร
• การท างานท่ีมีความยืดหยุ่น
• ไม่บังคับท างานล่วงเวลา
• ห้องส าหรบัให้นมบุตร
• วัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนให้ท้ังผู้หญิงและผู้ชายเป็นผู้ดูแล
• พนักงานมีส่วนรว่มในการออกแบบนโยบายการดูแล
• รว่มมือกับผู้ให้บรกิารงานดูแล ภาครฐั-ภาคเอกชน

นโยบายด้านซพัพลายเชน
• ก าหนดให้นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล เป็นหนึ่งในข้อก าหนดการจัดซื้อ

จัดจ้าง
• สนับสนุนและให้ซัพพลายเออรเ์ข้ามามีส่วนร่วม
• ช่วยซัพพลายเออรม์องหาช่องว่างและโอกาส

ธุรกิจมสี่วนช่วยได้อย่างไรบ้าง?



นโยบายการลาเพื่อดูแลบุตรแบบใหม่

• ว่าทีพ่อ่แม่ทกุคนทีเ่ขา้เกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลหลัก
หรอืรอง จะได้รบั วันลาโดยได้รบัค่าจ้าง 14 สัปดาห์
ในชว่ง 24 เดือนแรก

• มีส่วนช่วยในการ แก้ปัญหาความอับอาย ท่ีผู้หญงิต้อง
เผชิญเมื่อต้องลาเพื่อดูแลบุตรยาวนานข้ึน

• ความยดืหยุน่: พ่อแม่สามารถเลือกลา 14 สัปดาห์ ได้สอง
ช่วงเวลาภายใน 24 เดือนแรก

นโยบายการลาเพื่อดูแลบุตรแบบเดิม

• ก าหนดให้มีวันลาโดยได้รบัค่าจ้าง 14 สัปดาห์ ส าหรบั
ผู้ดูแลหลักและ 2 สัปดาห์ส าหรบัผู้ดูแลรอง

• ตอกย้าภาพลักษณ์ของผู้หญงิในฐานะผู้ดูแลหลัก

• ไม่มีความยืดหยุ่นส าหรบัสัปดาห์ท่ีถูกก าหนดให้กับผู้ดูแล

Medibank บริษัทประกันสุขภาพสัญชาติออสเตรเลีย เพิง่ริเริ่มการลาเพื่อดแูลบุตรรูปแบบใหม่โดยใช้หลักการความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเสนอการ
ฝึกสอนภายนอกองค์กรและเป็นความลับกับพอ่แม่มือใหม่ เพื่อใหพ้วกเขายังคงสามารถทุ่มเทใหกั้บอาชีพการงานได้แม้จะอยูใ่นช่วงลาหยุด

“เราต้องการเปล่ียนแปลง และสร้างความยืดหยุ่นและการมีส่วนร่วมท่ีมากข้ึนในความรับผิดชอบในหน้าท่ีผู้ดูแลโดยไม่
ค านึงถึงเพศ การลาเพื่อเล้ียงดูบุตรมักส่งผลกระทบต่อพนักงานหญิงอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งมันไม่ควรเป็นเช่นนั้น” 

- Kylie Bishop  - ผู้บริหารฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม

กรณศีกึษา: นโยบายเพื่อการดูแลบุตร
ของ MEDIBANK - FAMILYFLEX



โรงงานให้บรกิารดูแลเด็กแก่พนักงานอย่างไร?

• รว่มมือกับโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล เพื่อสนับสนุนการดแูลบุตรหลานของคนงานอย่างมีคุณภาพ
• โรงงานบรจิาค $90,000 ส าหรับการก่อสร้างหอ้งเรยีนใหม่
• ซื้อคอมพวิเตอร์ โทรทัศน์ และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ

แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร?

• ข้อตกลงระหว่างโรงงานกับโรงเรยีนอนุบาล เพื่อสงวนสถานท่ีไว้ส าหรับบุตรหลานของพนักงาน
• เวลาท าการของโรงเรยีนอนุบาลเป็นเวลาทีส่ะดวกส าหรบัคนงาน
• คนงานได้รบัประโยชนจ์าก ส่วนลดค่าเล่าเรยีนช้ันอนุบาลประจ าปี
• โรงงานเสนอเงินช่วยเหลือ (บตัรก านัล) ใหกั้บคนงานบางส่วน
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ผลกระทบทางธุรกิจทีส่ าคัญ:
• อัตราการรักษาพนักงานสูง
• ประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึน เน่ืองจากความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มข้ึน และความวิตกกังวลเก่ียวกับสวัสดิภาพของบุตรหลานลดลง
• องค์กรมีชื่อเสียงท่ีดีในพื้นท่ีท้องถ่ิน

กรณศีกึษา: สถานรับเล้ียงเด็กท่ีได้รับการสนบัสนุนจากนายจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม - NOW VINA 
Now Vina คือบริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่ม ซ่ึงผลิตเสื้อผ้าส่งออกให้กับแบรนด์เครื่องแต่งกายระดับนานาชาติ อย่างแบรนด์
Li & Fung, Walmart และ Mango โดยพนักงาน 97% เป็นผู้หญิง
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VIDEO: นโยบายสถานท่ีท างานท่ีเป็นมติรต่อครอบครัวในเวียดนาม



กฎหมายหรือสัญญา
สหภาพ

ทรัพยากรบุคคล ค่านิยมและชื่อเสียง
ขององค์กร

• การก ากับดูแล
• การบริหารความ

เส่ียง
• อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

• การสรรหา
• การรักษาพนักงาน
• การขาดงาน
• ผลผลิต/คุณภาพ
• ความหลากหลาย

ทางเพศ
• ค าแนะน าของ

พนักงาน
• ความพึงพอใจและ

ความภักดีของ
พนักงาน

• ลูกค้า / ตลาดใหม่
• ผู้ซื้อ / คู่ค้าทาง

ธุรกิจ
• นักลงทุน
• ชุมชน
• ภาครัฐ
• CSR

Source: IFC – Tackling Childcare

ตัวอย่างเช่น ในประเทศอินเดียและ
ประเทศญ่ีปุ่น นายจ้างต้องให้การ
สนับสนุนหรือการดูแลเด็กแก่

พนักงานตามกฎหมาย

ทางเลือกการดแูลเด็กส าหรบับรษัิท:

• สถานรบัเลีย้งเด็กทีอ่ยู่ภายในหรอืใกล้บรษัิท: เช่น ศนูย์รับเล้ียง
เด็กท่ีส านักงานใหญ่ PepsiCo ปากีสถาน

• การดูแลส ารอง/กรณฉุีกเฉิน: Danone UK จับมือกับ
MyFamilyCare ซึ่งเป็นศนูย์บรกิารภายนอก เพื่อใหพ้นักงาน
สามารถเข้าถึงบริการดแูลเด็กส ารองได้

• เวลาท างานทียื่ดหยุ่น เพ่ือให้พนักงานดูแลบุตรหลานได้: 
ธนาคารโตเกียว-มิตซูบชิิ ยูเอฟเจ อนุญาตใหพ้อ่แม่ท างานลด
ชั่วโมงลงจนกว่าลกูจะอายุ 9 ปี

• เงินช่วยเหลือค่าเลีย้งดูบุตรส าหรบัพนักงาน Childcare 
subsidies for employees: Mindtree ในอินเดียช่วยดแูล
ค่าใช้จ่ายส าหรบัพีเ่ล้ียงเด็กหรือศนูย์ดแูลเด็กใหกั้บพนักงานหญิง
ท่ีท างานกะกลางคืน

นโยบายการดูแลเด็ก มีส่วนช่วยในการสร้างประโยชน์ในทางธุรกิจ และขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับพนักงานอีกด้วย

บทบาทของธุรกิจในการช่วยดูแลบุตร

ตัวขับเคล่ือนทางธุรกิจ ส าหรบัการดูแลเด็กทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากนายจ้าง



กิจกรรม
1. ตรวจสอบลิสต์แผนการด าเนนิการท่ีบริษัทสามารถท าได้ และ
น ามาเปรียบเทียบกับแผนการด าเนนิการด้านเพศท่ีคุณได้วางไว้
ในกิจกรรมก่อนหนา้นี้

2. แผนการด าเนนิงานของคุณมเีรื่อง การลาโดยได้รับค่าจ้าง
นโยบายการท างานท่ียดืหยุน่ และนโยบายการดแูล หรือไม?่ 
หากไม่ เพราะเหตใุด? 

3. หากมี จะมแีผนปฏิบัติการใดบ้างเพื่อจะบรรลเุป้าหมายนี้? มี
แผนการด าเนนิงานใดในลิสต์บ้างท่ีอาจจะเพิม่เขา้ไปได้? และจะ
ใชตั้วชีวั้ด (KPIs) อะไรในการติดตามผลการปฏิบัติงาน? 
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แผนปฏิบัติการของบริษัท รวมถึง:
• การลาเล้ียงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง
• ช่วยเหลือด้านการดูแลบุตรและห้องให้นมบุตร
• การท างานท่ีมีความยืดหยุ่น

10 นาที

Refer to your 
worksheet 

• ก าหนดให้นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล เป็นส่วนหน่ึงในข้อก าหนดการจัดซ้ือจัดจ้าง
• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนให้ท้ังผู้หญิงและผู้ชายท าหน้าท่ีผู้ดูแล 
• ช่วยซัพพลายเออร์มองหาช่องว่างและโอกาส เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย 



06
เชื่อมโยงกับแผน
ปฏิบัติการของคุณ



ดัชนกีารรายงานทีส่ าคัญ: 
บริษัทควรรายงานผลชี้วัด
ต่อสาธารณะอย่าง
สม่าเสมอ

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงในต าแหน่งระดับผู้น าระดับสูง

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงในคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร (เฉพาะบริษัทท่ีมีคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร)

ดัชนชีีวั้ดมาตรการ
สนับสนุนการ
เปลีย่นแปลง:
ประเมนิผลการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ีสนับสนุนให้
เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น
นโยบาย แนวทางปฏิบติั
และมาตรการ ซึ่งเปน็
รากฐานของการบรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศและ
การการเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้หญงิ

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่และพนักงานท่ีได้เล่ือนข้ันท่ีเป็นผู้หญิง โดยจ าแนกตามประเภทพนักงาน (พนักงานท้ังหมด ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง พนักงานระดับเร่ิมต้น/จูเนียร์ พนักงานปฏิบัติการ)

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานท่ีได้เล่ือนข้ันท่ีเป็นผู้หญิง โดยจ าแนกตามประเภทพนักงาน (พนักงานท้ังหมด ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน
ระดับเร่ิมต้น/จูเนียร์ พนักงานปฏิบัติการ)

มีจุดหมายและเป้าหมายท่ีมีก าหนดเวลาและวัดผลได้ เพื่อเพิ่มจ านวนของผู้หญิงในต าแหน่งผู้น า

มีจุดหมายและเป้าหมายท่ีมีก าหนดเวลาและวัดผลได้เพื่อเพิ่มจ านวนของผู้หญิงในบทบาทท่ีแตกต่าง

ให้การฝึกอบรมความเป็นผู้น า การฝึกสอน และ/หรือการให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนผู้หญิงให้เข้าถึงต าแหน่งผูจั้ดการและผู้น าในองค์กร

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานหญิงตามประเภทพนักงาน (พนักงานท้ังหมด ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานระดับเร่ิมต้น/จูเนียร์ พนักงาน
ปฏิบัติการ)
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานหญิงตามสัญญาจ้าง (พนักงานประจ าและช่ัวคราว และพาร์ทไทม์และเต็มเวลา)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานในแต่ละปี จ าแนกตามเพศ

เปอร์เซ็นต์ของผู้จัดการ/ผู้น าระดับสูงท่ีมีเป้าหมายด้านความหลากหลายท่ีชัดเจน รวมถึงเป้าหมายท่ีเก่ียวกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี
เปอร์เซ็นต์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเพศหรือเพศสภาพท่ีได้รับการแก้ไข

จ านวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเพศหรือเพศสภาพท้ังหมด

จ านวนการด าเนินการแก้ไขท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเพศหรือเพศสภาพ

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเร่ืองอคติทางเพศจ าแนกตามเพศ

เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงาน จ าแนกตามเพศ

ดัชนชีีวั้ดกรอบการติดตามและประเมินผล WEPs 



ดัชนกีารรายงานทีส่ าคัญ: 
บริษัทควรรายงานผลช้ีวัดต่อ
สาธารณะอย่างสม่าเสมอ

อัตราการรักษาพนักงานท่ีลาเพื่อเล้ียงดบุูตร จ าแนกตามเพศ

อัตราสว่นฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้หญงิต่อผู้ชายส าหรับพนักงานแต่ละประเภท จ าแนกตามพื้นท่ีสถานประกอบการท่ีส าคัญ

ดัชนชีีวั้ดมาตรการสนับสนุน
การเปลีย่นแปลง: 
ประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทท่ีสนับสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เช่น นโยบาย
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการ
ซ่ึงเป็นรากฐานของการบรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศและ
การการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้หญิง

มนีโยบายอิสระหรอืพันธสญัญาอยูภ่ายใต้นโยบายใหญข่องบริษัทท่ีระบุถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมส าหรับงานท่ีมมีลูค่าเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านกฎระเบยีบ
ของประเทศ และอนุสญัญา ILO 100 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน ปี 1951

เปอร์เซ็นต์ของพนกังานท่ีมสีทิธิลาเพื่อเล้ียงดบุูตรโดยได้รับค่าจ้าง จ าแนกตามเพศ

อัตราการกลับไปท างานของพนกังานท่ีได้ใช้สทิธิลาเพื่อเล้ียงดบุูตรโดยได้รับค่าจ้าง จ าแนกตามเพศ

เปอร์เซ็นต์ของพนกังานท่ีได้ใชป้ระโยชนจ์ากโปรแกรมสนับสนุนผู้ดแูล (เช่น ทางเลือกการท างานท่ียืดหยุน่ การลดวันท างานบางสปัดาห์ โปรแกรมการดแูลเด็ก ห้องพยาบาลและ
ห้องพัก) จ าแนกตามเพศ

มนีโยบายอิสระหรอืพันธสญัญาอยูภ่ายใต้นโยบายใหญข่องบริษัทท่ีระบุถึงการสนับสนุนพนกังานท่ีต้องท าหนา้ท่ีผู้ปกครองหรือผู้ดแูล ครอบคลมุส าหรับพนักงานทกุคนในสถาน
ประกอบการท่ีส าคัญ

จ านวนสปัดาห์การลาเพ่ือคลอดบุตรท่ีได้รับค่าจ้างในสถานประกอบการหลักทกุแห่ง

จ านวนสปัดาห์การลางานเพื่อดแูลบุตรของบดิา/ผู้ดแูลรองที่ได้รับค่าจ้าง ในสถานประกอบการหลักทกุแห่ง

มโีครงการช่วยเหลือสนบัสนุนผู้ปกครองและผู้ดแูล โดยไมค่ านึงถึงเพศหรือสถานภาพการสมรส

มนีโยบายอิสระหรอืพันธสญัญาอยูภ่ายใต้นโยบายใหญข่องบริษัท เก่ียวกับนโยบายการไมเ่ลือกปฏิบติัและโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน ซึ่งครอบคลมุถึงการสรรหา การรักษาพนักงาน
การกลับเข้าท างาน และการเล่ือนต าแหน่งของบุคลากรท้ังหมด

เสนอทางเลือกการท างานท่ียดืหยุน่ใหกั้บพนกังานทกุคน
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ดัชนชีีวั้ดกรอบการติดตามและประเมินผล WEPs 



ตรวจสอบแผนการด าเนนิงานของคุณ

มสีิ่งใดทีอ่งค์กรของคุณยงัไม่ได้รายงานต่อสาธารณะ? 

องค์กรของคุณต้องการอะไรบา้งในการรายงานขอ้มูลเหล่านี้? 

ตอบอยา่งชัดเจนและตรงไปตรงมา ระบุถึงข้อมูล อุปสรรคในการรายงานต่อ
สาธารณะ และวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับอุปสรรคนี้
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การติดตามและประเมินผล

Refer to your 
worksheet 

5 นาที



แหล่งข้อมูล
ตัวอย่างนโยบาย
H&M non-discriminatory and non-harassment policy 
Telstra diversity and inclusion policy 

67

WeEmpowerAsia (WEA) is a joint programme by the European Union and UN Women aimed at 
increasing the number of women who lead and participate in private-sector businesses in China, India, 
Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Viet Nam, thereby advancing inclusive and sustainable 
growth along with stronger links between European and Asian markets through gender-sensitive trade 
and supply chains. 

เครื่องมือและวิธกีาร
Unilever: Opportunities for Women White Paper
Grant Thornton 2020 report on women in business
Forbes Article: Want To Drive Innovation? Hire More Women Leaders
ILO Report: The business case for change. Women in Business and 
Management
UN Women guidance note Building Inclusive Boards to Achieve 
Gender Equity
WEPs Action Card – Gender Parity on Boards

https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/about-us/investors/pdf%20D/telstra-employee-diversity-and-inclusion.pdf
https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/about-us/investors/pdf%20D/telstra-employee-diversity-and-inclusion.pdf
about:blank
https://www.grantthornton.global/en/insights/women-in-business-2020/women-in-business-2020-report/
https://www.forbes.com/sites/committeeof200/2019/12/09/want-to-drive-innovation-hire-more-women-leaders/?sh=67898edd1f96
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700953.pdf
https://www.weps.org/resource/building-inclusive-boards-achieve-gender-equality
https://www.weps.org/resource/weps-action-card-gender-parity-boards


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


