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หลักการเสริมสร้าง  
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หลักการที่ 1
เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้นำาระดับสูงขององค์กรให้กับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการที่ 2
ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายในสถานที่ทำางานอย่างเป็นธรรม เคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
และการไม่เลือกปฏิบัติ

หลักการที่ 3
คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

หลักการที่ 4
ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพการทำางานเพื่อส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ

หลักการที่ 5
สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาองค์กร เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและการตลาดที่ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรี

หลักการที่ 6
รณรงค์และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในองค์กร/ชุมชน

หลักการที่ 7
วัดผลและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
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มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี จัดทำาขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 จากเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในทุกระดับ โดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศ และ
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และเครือข่ายกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ร่วมผลักดันผ่านกระบวนการหารือและการกำาหนดทิศทางจากทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐบาล ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจกว่า 4,200 แห่งทั่วโลก 
ที่ได้ลงนามใน ‘แถลงการณ์สนับสนุนของประธานกรรมการบริหาร’ ตามหลักการดังกล่าว ซึ่งพัฒนามาจากหลักการ 
Calvert Women’s Principles หลักจรรยาบรรณสากลทางธุรกิจฉบับแรก (พ.ศ. 2547) ของกองทุนสหประชาชาติ 
เพื่อการพัฒนาสตรี (UNIFEM) ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ UN Women

เอกสารแนะนำา จากหลักการสู่การปฏิบัติ: ความรู้เบื้องต้นสำาหรับบริษัทในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี 7 ประการ เช่น
การปฏิบัติกับบุคลากรทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันในสถานที่ทำางาน ตลาดสินค้า และชุมชน การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ 
ที่ดีของพนักงานหญิงตามความสมควร การสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากรหญิงให้เท่ากับบุคลากรชาย 
การวัดผลและรายงานความคืบหน้าด้านความเสมอภาคต่อสาธารณะ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ 
(Gender Gap Analysis Tool: GAT) เพื่อประเมินสถานะด้านความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร ผ่าน “กรอบการคิด 
ด้านเพศภาวะ” (gender lens) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความโปร่งใส และยกระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้นำาธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะจากผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำาทางเพศที่กำาลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

UN Women และ UN Global Compact Network Thailand ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
องค์กรธุรกิจจะนำาเอกสารแนะนำาฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทางดำาเนินงานให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุ
วิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ 
UN Women เช่น โครงการ WEPs Awareness 
Training หรือ WEPs Activator เป็นต้น 

อนึ่ง ความเคลื่อนไหวระดับโลกที่กำาลังขับเคลื่อนไป
สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ สะท้อนถึงการ 
ให้ความสำาคัญด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และจะช่วยเพิ่มพลังให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในระบบ
เศรษฐกิจทุกภาคส่วน และทุกขั้นตอนของห่วงโซ่
อุปทานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโลก 
โดยรวมอีกด้วย 

มูฮัมมัด นาซิร ิ
ผู้อำานวยการระดับภูมิภาค 
UN Women สำานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

คาเธีย ฟรายวาล์ด  
ผู้จัดการระดับภูมิภาคโครงการ WeEmpowerAsia  
UN Women สำานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความเท่าเทียม คือพลังขับเคลื่อนสังคม
ที่สำาคัญ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ การให้โอกาสทางสังคม และ
การเข้าถึงบริการสาธารณะ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้หญิง และ
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 5 คือ การบรรลุ 
ความเท่าเทียมกันทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

ธันยพร กริชติทายาวุธ 
ผู้อำานวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
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2 McKinsey and Company (2018). Delivering through Diversity.
3 BSR (2016). Women’s Empowerment in Global Value Chains. A Framework for Business Action to Advance Women’s Health, Rights and Wellbeing. Business for Social Responsibility.
4 McKinsey and Company (2018). Delivering through Diversity.

หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs)
กรอบการทำางานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกเพศและการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถ 
ปรับตัวตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดี
การส่งเสริมศักยภาพสตรีทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต เพิ่มผล
การดำาเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจ ในระดับมหภาคการลดความเหลื่อมล้ำาทางเพศ 
ในที่ทำางานจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทั้งภูมิภาคสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ1 ส่งผลให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีมากยิ่งขึ้น สำาหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานหญิงในทุก ๆ ส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (value chain) เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรณีทางธุรกิจสำาหรับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี
WEPs เสนอกรอบการทำางานแบบองค์รวมให้กับบริษัทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าในห่วงโซ่
อุปทานซึ่งจะทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งธุรกิจและสังคม WEPs ซึ่งทาง UN Women และ UN Global Compact ได้ริเริ่มขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ เนื่องจากภาคธุรกิจมีส่วนได้ 
ส่วนเสียและมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าเพศใดในที่ทำางาน ในพื้นที่ธุรกิจ และในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดใด อยู่ในภาคส่วนไหน หรือตั้งอยู่ที่ใด

นวัตกรรมที่คำานึงถึงความแตกต่าง
บริษัทที่มีทีมผู้บริหารที่มีความแตกต่างหลากหลายมักมีผลประกอบการที่ดีกว่าและมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าได้มากกว่า2

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตและการปรับตัว 
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  

พร้อมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร และ
ห่วงโซ่อุปทาน เพียงแค่มอบโอกาสทางการงาน  

การคุ้มครองสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากร
ในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน เท่านี้ก็จะช่วยรักษา 
บุคลากรที่มีคุณภาพไว้ ลดอัตราการลาออก 

ของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตได้อย่างยั่งยืน3

การเติบโตของตลาดและ 
ชื่อเสียงของแบรนด์

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้หญิงทำาให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า 
ที่มีต่อแบรนด์(customer loyalty) ช่วยให้แบรนด์ 

มีชื่อเสียงมากขึ้น (ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับ
แบรนด์) ทั้งยังช่วยให้องค์กรเจาะเข้าถึงและ 

สร้างฐานตลาดใหม่ ๆ พร้อมเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
ที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภค 
ทีกำาลังเติบโตมากที่สุดได้มากขึ้น.4

WEPs  
สามเหลี่ยมธุรกิจ

กรณีศึกษา

นวัตกรรม

การสนับสนุนผู้หญิงจะช่วยดึงดูดและรักษาบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสูงไว้ พร้อมช่วยสร้างนวัตกรรม 

สำาหรับการเติบโตของตลาดและ/ 
หรือพัฒนากระบวนการ 

และประสิทธิภาพ2

เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (การมีส่วนร่วม) ของทุกเพศในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

การที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นที่ตั้งและที่อยู่ของผู้ผลิตและลูกค้าซึ่งซื้อขายสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานของโลก เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ดำาเนินการโดยลำาพัง การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีนัยยะสำาคัญนี้จึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภูมิภาคและจากทุกภาคส่วน ธุรกิจต่าง ๆ และทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน 
ทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จากการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการผลิตและ 
การจัดจำาหน่าย ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่สตรีจึงเกี่ยวข้องกับทุกบริษัท 



3เอกสารแนะนำาข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างพลังสตรีสำาหรับบริษัทในเอเชียและแปซิฟิก | หน้า

NO
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ZERO
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CLEAN WATER 
AND SANITATION6
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CLEAN ENERGY7

DECENT WORK
AND ECONOMIC 
GROWTH

8
INDUSTRY,
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE

9REDUCED
INEQUALITIES10

SUSTAINABLE
CITIES AND 
COMMUNITIES

11

RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

12

CLIMATE 
ACTION13

LIFE BELOW 
WATER14

LIFE ON 
LAND15

PEACE, JUSTICE
AND STRONG 
INSTITUTIONS

16

PARTNERSHIPS 
FOR THE GOALS17

GENDER 
EQUALITY5

นอกจากผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว บริษัทต่าง ๆ ยังมีหน้า
ที่เชิงจริยธรรมและหน้าที่ที่ต้องจัดการกับการเลือกปฏิบัติต่อ
แต่ละเพศสภาพในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน สิทธิสตรีคือสิทธิ
มนุษยชนซึ่งบริษัทต่าง ๆ ต้องให้ความสำาคัญเท่ากับกรอบการ
ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติด้านอื่น ๆ 

มาตรฐานใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติได้เปลี่ยนการคาหวัง  
ให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามมาตราฐานต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงและ 
การล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำางานขององค์กรแรงงานระหว่าง 
ประเทศ แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฉบับที่ 206 
และรายงาน the Gender Dimensions report of the UN 
Guiding Principles of Responsible Business Conduct

มากกว่าการเข้าใจธุรกิจ: จริยธรรมและหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี

WEPs คือ เครื่องมือสำาคัญสำาหรับองค์กรธุรกิจ 
ในการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 มุ่งที่จะบรรลุ 
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และในขณะเดียวกัน 
มีการระบุไว้ตลอดในคำาแถลงการณ์ว่าการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของสตรี ความหลากหลายทางเพศ และ
การรวมกันของทุกเพศ เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 ต้องการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง นอกจากนี้ความเท่าเทียมระหว่างเพศยังเป็นหัวใจสำาคัญที่นำาไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายอื่น ๆ

ความเสมอภาค 
ทางเพศและ 

การเสริมสร้าง 
พลังสตรี
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ในประเทศไทย ผู้หญิงกำาลังถูกขัดขวางไม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ 

ผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญมากมายในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหารและ
เจ้าของธุรกิจ ประเทศไทยมีผู้หญิงอยู่ในกำาลังแรงงานมากกว่า 17 ล้านคน5 และในบางอาชีพ ได้แก่ เสมียน ผู้ประกอบวิชาชีพ 
พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า และเจ้าหน้าที่เทคนิค ก็มีจำานวนกำาลังแรงงานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย6 อีกทั้งสัดส่วน 
ผู้บริหารหญิงในภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ยังสูงกว่าสัดส่วนเฉลี่ยของโลกและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอีกด้วย7 แต่ทว่า 
โดยรวมแล้วผู้หญิงก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกับผู้ชาย 

รายงาน Global Gender Gap Report 2020 ของสภาเศรษฐกิจโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 75 จาก 153 ประเทศ
ทั่วโลกในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศชายหญิง ซึ่งรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไทยยังไม่มีความเท่าเทียมกับผู้ชาย
ในด้านการมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน ค่าจ้าง และสัดส่วนผู้นำาทางเศรษฐกิจ8 ทั้งนี้ค่านิยมในการศึกษาและทัศนคติเกี่ยวกับเพศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทในครัวเรือนที่แตกต่างระหว่างชายหญิง ก็เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้เกิดความเหลื่อมล้ำา 
เหล่านี้9 นอกจากนั้นความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศก็ยังคงเป็นปัญหาสำาคัญสำาหรับผู้หญิงในสังคมไทย10  
ซึ่งการคุกคามทางเพศก็มีส่วนทำาให้เกิดความไม่เสมอภาคในการทำางานระหว่างหญิงชาย และในขณะเดียวกันความไม่เสมอภาค
ดังกล่าวก็มีส่วนในการส่งผลให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำางานอีกด้วย11

อุปสรรคของสตรีในภาคธุรกิจไทย: 

 จากสถิติปี 2563 ประเทศไทยมีจำานวนประชากรเพศหญิงในวัยทำางาน 29 ล้านคนและมีประชากรเพศชายในวัยทำางาน  
27 ล้านคน แต่จำานวนผู้หญิงที่อยู่ในกำาลังแรงงานกลับมีเพียง 17 ล้านคน ในขณะที่มีผู้ชายในกำาลังแรงงานถึง 20 ล้านคน12  
มากไปกว่านั้น 50% ของผู้หญิงไทยอยู่ในกลุ่มที่เป็นแรงงานรายได้น้อย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย13 McKinsey Global Institute รายงานว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีแรงงานผู้หญิงค่อนข้างสูง 
เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับบางประเทศ แต่เนื่องจากไทยยังมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ไม่เพียงพอ ทำาให้ยังมีผู้หญิงอีกจำานวนมากที่มีรายได้น้อยไม่สอดคล้องกับทักษะการทำางานที่มากกว่า14

 ตั้งแต่ปี 2554-2562 จำานวนของผู้หญิงที่อยู่ในกำาลังแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องอย่างน่ากังวล 
โดยคิดเป็นร้อยละจาก 66 เป็น 59 อีกทั้งยังต่ำากว่าเวียดนาม ลาวและกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัด15 แรงสนับสนุนจากผู้หญิง
สำาคัญมากเนื่องจากมันสามารถเพิ่มการเติบโตของ GDP ได้อีกเท่าตัว16 ดังนั้นการที่หญิงไทยไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่
ตลาดแรงงานเท่าที่ควร ย่อมนำาไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่ช้าลง และไม่เท่าทันเพื่อนบ้าน

 แม้ว่าสัดส่วนผู้บริหารหญิงในภาคธุรกิจไทยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก แต่สัดส่วนดังกล่าวก็ยังอยู่ที่ 32% เท่านั้น17 ซึ่งหมายความว่า 
ผู้นำาทางธุรกิจในประเทศไทยก็ยังคงเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งช่องว่างระหว่างรายได้ของผู้หญิงและผู้ชายในประเทศไทย
ยังคงมีอยู่ถึง 10.9% โดยเฉลี่ยแล้วหากผู้ชายได้รับเงิน 10,000 บาท ผู้หญิงจะได้รับเพียง 8,910 บาท18 ด้วยเหตุนี้
หากภาคธุรกิจไม่ให้ความสำาคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ภาคธุรกิจก็จะไม่ความสามารถคงความพึงพอใจของลูกค้า 
พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรขององค์กร และอาจจะไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้ได้ เป็นผลให้ภาคธุรกิจ
ไม่เพียงเสียโอกาสด้านนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ ๆ แต่ยังต้องพลาดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ที่สามารถ
สร้างผลกำาไรให้องค์กรอย่างมหาศาลอีกด้วย19
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แนะนำาหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี 7 ประการ

WeEmpowerAsia มีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าในหลักการสร้างเสริมศักยภาพสตรี (WEPs) ซึ่งเป็นหลักการในการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้หญิงในที่ทำางาน ตลาด และชุมชน

ความเป็นผู้นำา

สถานที่ทำางาน

ตลาด

ชุมชน ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบ

หลักการ 5 
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน  
และการตลาด

สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาองค์กร 
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและ 
การตลาดที่ช่วยเสริมสร้าง 
ศักยภาพสตรี

หลักการ 3 
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน  
และการตลาด

สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาองค์กร 
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและ 
การตลาดที่ช่วยเสริมสร้าง 
ศักยภาพสตรี

หลักการ 1 
ความเท่าเทียมทางเพศ 
ในการเป็นผู้นำาระดับสูงขององค์กร

เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้นำาระดับสูงขององค์กร
ให้กับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ 7 
การชี้วัดและรายงานผล

วัดผลและรายงานความคืบหน้า 
ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความ 
เสมอภาคระหว่างเพศ

หลักการ 4 
การศึกษาและการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม 
และการพัฒนาศักยภาพ 
การทำางานของผู้หญิง 
ให้เทียบเท่ากับผู้ชาย

หลักการ 2 
ความเท่าเทียมทางเพศ 
ในสถานที่ทำางาน

ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชาย 
ในสถานที่ทำางานอย่างเป็นธรรม 
เคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
และการไม่เลือกปฏิบัติ

หลักการ 6 
การรณรงค์เรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศ

รณรงค์และปลูกฝังแนวคิด 
เรื่องความเท่าเทียมกัน 
ทางเพศในองค์กร



6เอกสารแนะนำาข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างพลังสตรีสำาหรับบริษัทในเอเชียและแปซิฟิก | หน้า

การดำาเนินการตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีของภาคธุรกิจ  
การเข้าร่วม WEPs คือหนทางที่ช่วยกำาหนดการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเติบโตของธุรกิจอย่างทั่วถึง 
และยั่งยืน

1. พิจารณา: สร้างความ
ตระหนักเรื่อง WEPs 
และเชิญชวนผู้บริหาร 
ให้เข้าร่วมเพื่อที่ 
จะลงนามในคำาแถลงของ  
CEO (WEPs CEO 
Statement of Support)

3. เริ่มต้น: ทำาแบบประเมิน
ตนเอง (WEPs Gender 
Gap Analysis Tool)เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนา
แนวทางเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรในด้านการ 
ลดช่องว่างระหว่างเพศ

2. ลงนาม: สมัคร ลงนาม 
อย่างเป็นทางการ และสื่อสาร
เรื่องการเข้าร่วม WEPs 

6. รายงานผล: รายงาน 
ความก้าวหน้าบนเว็บไซต์ของ
องค์กรคุณ เพื่อแสดงความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบ 
ที่องค์กรคุณมีต่อสังคม

4. สร้างการมีส่วนร่วม: เปิดโอกาส
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นและ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมในที่ตระหนักถึงความ
สำาคัญของทุกเพศเท่า ๆ กัน ผ่าน
ทาง #WeShare

5. ทำาให้ยั่งยืน: หมั่นเก็บ
ข้อมูลความก้าวหน้า และแชร์ 
ประสบการณ์ความสำาเร็จ  
และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ลงในเว็บ 
weps.org

ทำาให้ยั่งยืน

รายงานผล

เริ่มต้นพิจารณา

ลงนาม
สร้างการ 
มีส่วนร่วม 

เครื่องมือการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ (WEPs Gender Gap Analysis Tool) คือเครื่องมือออนไลน์สำาหรับบริษัท 
ซึ่งจะช่วยประเมินความก้าวหน้าของบริษัทโดยเทียบกับ WEPs ซึ่งชื่อบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย เครื่องมือฯ จะวัดความก้าวหน้า 
ของบริษัทโดยแบ่งเป็นสี่ระดับคือ beginner, improver, achiever และ leader และประเมินทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานในด้านภาวะ
ความเป็นผู้นำา สถานที่ทำางาน พื้นที่ธุรกิจและชุมชน

 ในปัจจุบ้น 2,067 บริษัทใน 117 ประเทศได้ใช้เครื่องมือฯ นี้
 ธุรกิจชั้นนำาทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริหารการเงิน ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่นำาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตสินค้า ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และการเกษตร ธุรกิจการแพทย์และการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ได้ใช้เครื่องมือประเมินมีพนักงานมากกว่า 250 คน
 คะแนนเฉลี่ยของบริษัททั่วโลกคือ 28% จัดอยู่ในระดับ 2 หรือ improver
 โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทต่าง ๆ ได้คะแนน 33% ด้านสถานที่ทำางาน 31% ด้านภาวะความเป็นผู้นำา 22% ด้านชุมชน และ 
17% ด้านพื้นที่ธุรกิจ

 5% ของบริษัทที่ใช้เครื่องมือฯ เป็นบริษัทจากทวีปเอเชีย



DISCLAIMER: The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent the views of the European Union, UN Women or the United Nations.

เครือข่ายผู้สนับสนุนหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีมีประโยชน์อย่างไร   
เราขอเชิญชวนบริษัทขนาดต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรม (ทั้งของเอกชน รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์)  ซึ่งจดทะเบียน 
ตามกฏหมายในประเทศ กลุ่มสมาคมธุรกิจการค้าและหอการค้า ที่มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ 
เสริมสร้างศักยภาพสตรีในสถานที่ทำางาน พื้นที่ธุรกิจและเครือข่าย เข้าร่วมเครือข่าย WEPs เมื่อท่านเข้าร่วมแล้วท่านสามารถที่จะ:

 เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ/เครือข่ายและการแลกเปลี่ยน

 เร่งการทำางานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งจะเป็นทางลัดไปสู่การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจและทำาให้ผู้บริโภค
และผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 เข้าถึงการฝึกอบรมและความช่วยเหลือ เพื่อบูรณาการข้อตกลงต่าง ๆ ใน WEPs เข้าสู่ยุทธศาสตร์การทำางานของท่านและ
ดำาเนินมาตรการเสริมสร้างศักยภาพสตรีที่มีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและออนไลน์ให้ท่านในทุกขั้นของ
การดำาเนินการตาม WEPs โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 7 ข้อ ซึ่งการฝึกอบรมต่าง ๆ นี้ จะช่วยสร้างความตระหนักและ 
การสนับสนุนจากภายในองค์กรในเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรี และยังเป็นก้าวแรกในการเดินตามหลัก WEPs 

 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างและแลกเปลี่ยนเครือข่าย พร้อมเพิ่มโอกาสที่จะได้รับรางวัลจากการดำาเนินงานตาม WEPs  
ในการประกวดประจำาปี UN Women Asia-Pacific WEPs Awards

 ร่วมกันพัฒนาและดำาเนินโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ร่วมกับ UN Women เพื่อร่วมกันพัฒนาโดยใช้
โปรแกรมที่เข้ากับรูปแบบองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานไปจนถึงสำานักงานทั่วไป สิ่งนี้จะเสริมให้การจัดซื้อ 
เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้น หรือเพิ่มแรงดึงดูดแพลตฟอร์มทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้มากขึ้น เช่นใน 
Unstereotype Alliance ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ 

 ร่วมกับ UN Women ออกแบบโครงการเฉพาะสำาหรับองค์กรของท่าน และร่วมสื่อสารหรือรณรงค์เพื่อส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศในวงกว้าง

WeEmpowerAsia คือโครงการที่องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ  
(UN Women) ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) ให้ร่วมหาโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงในประเทศจีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำาและมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น โครงการนี้ 
มุ่งเน้นกระตุ้นให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคนทุกเพศ (gender-responsive) โดยเริ่มจากการยึดหลักการ 
เสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles/WEPs) รวมทั้งกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างตลาดในภูมิภาค
เอเชียและยุโรปผ่านการค้า และห่วงโซ่อุปทาน (supply chains) ที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกเพศ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ weempowerasia.org 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา  
• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ WeEmpowerAsia ที่เว็บไซต์ WeEmpowerAsia Thailand  
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรม ที่อีเมล:  
siriporn.rathie@unwomen.org และ weempowerasia@kenan-asia.org 

สนับสนุนการเงินโดย เพือเป็นการสนับสนุนผลิตโดย

สมัครเข้าอบรมโครงการ UN Women WEPs Activator หลักสูตรระยะเวลา 10 เดือน 
สำาหรับบริษัทภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี  
และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่คำานึงถึงความละเอียดอ่อน 
เชิงเพศภาวะ พร้อมทั้งประเมินสถานะด้านความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร

https://www.weempowerasia.kenan-asia.org/
mailto:siriporn.rathie%40unwomen.org?subject=
mailto:weempowerasia%40kenan-asia.org?subject=

