
สรุปรายงานการวิจัยเชิงลึก

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  I  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นโยบายและแนวการปฏิบัติ
ท่ีเป�นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจ
ในประเทศไทย





นโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจในประเทศไทย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 1

กิตติกรรมประกาศ

รายงานนโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจในประเทศไทยเล่มนี้จัดท�าขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
ภายใต้การดูแลของอมรชัย แจวเจริญวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและภาคธุรกิจ Eric Arndt หัวหน้าฝ่ายพันธมิตร ขวัญมนัส มีถาวร 
ปวิตรา สกุลชัยมงคล และต้องชนก สนแสวงผล

รายงานฉบับนี้จัดท�าข้ึนจากการด�าเนินงานของยูนิเซฟเพื่อออกแบบสถานท่ีท�างานส�าหรับอนาคตท่ีเอ้ือให้ผู้ปกครองสามารถดูแลลูก
ได้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่วัยแบเบาะ และยังสามารถเพิ่มผลิตภาพการท�างานและยังส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของผู้หญิงไปพร้อม ๆ กัน 
ข้อมูลเพิม่เตมิสามารถดไูด้ที ่www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies และ Family-Friendly Policies 
Handbook for Business

การจัดท�ารายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกอบไปด้วย Sarah Shahyar, หัวหน้าฝ่าย
นโยบายสังคม Aarti Saihjee, หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ Tomoo Okubo, ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคม รวมถึง Ida Hyllested, 
ผู้จัดการด้านพันธมิตรภาคเอกชน ส�านักงานประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของยูนิเซฟ

คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเครือข่ายความยั่งยืนต่าง ๆ  ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแบบส�ารวจและการประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายในระหว่างการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลวิจัยเชิงลึก

นอกจากนี้ เรายังขอขอบคุณทีมงานสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคุณ Jiao Xi “Rainbow,” 
ในฐานะนักวิเคราะห์ผลการศึกษา รวมถึงผู้ร่างรายงานต้นฉบับ คุณพรวจี แสงมณี และ รศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ ส�าหรับการสนับสนุน
ข้อเสนอในร่างรายงานต้นฉบับ

สดุท้ายนี ้เราขอระลกึถงึคณุสุรวฒัน์ พรหมโยธนิ หรอืแซม อดตีผูอ้�านวยการของศูนย์บรหิารจดัการความยัง่ยนืและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ ศศนิทร์ 
ที่ได้ช่วยจัดท�าให้โครงการนี้ด�านเนินการต่อไปได้จนสมบูรณ์ พร้อมกับขอระลึกถึงค�ากล่าวของคุณแซมว่า โครงการนี้ แสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างนวตักรรม ความเป็นผูป้ระกอบการ รวมถงึการมุง่ไปสูเ่ป้าหมายท่ียัง่ยนื การท�าให้สถานประกอบการเป็นมติรต่อครอบครัวถือเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทุกคน

เอื้อเฟื้อแบบส�ารวจวิจัย บทสัมภาษณ์และการวิเคราะห์: ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการเล่ม การค้นคว้าและการจัดท�ารายงานเพิ่มเติม: Catherine Rutgers Inc.

ออกแบบ: ธนัท สุพิชญางกูร

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของหนังสือฉบับนี้และเอกสารประกอบเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ผู้อ่านสามารถท�าซ�้าส่วนใด ๆ 
ในหนังสือฉบับนี้ได้อย่างเสรี โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสม

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย 2022

ติดต่อ unicefthailand@unicef.org

รูปภาพบนหน้าปก: Because of Paternity Leave, bonding time; ลิขสิทธิ์และค�ายินยอมจากผู้ปกครองได้รับอนุญาตจาก ณธีร์ธง ตันติธีรวิทย์
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ค�าน�า

นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว รวมไปถึงสิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ครอบคลุมทั้งพ่อและแม่ ระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น ทางเลือกในการ
เลีย้งดบูตุร และการคุม้ครองสตรีตัง้ครรภ์และหญงิทีใ่ห้นมบตุร การจัดให้มมีาตรการเหล่านีจ้ะส่งเสรมิให้เดก็เตบิโตขึน้ได้อย่างเตม็ศักยภาพ และ
ยังเสริมสร้างสุขภาวะของพนักงานและเพิ่มความมีเสถียรภาพของบริษัทฯ อีกด้วย 

การทีป่ระเทศไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศทีมี่รายได้ปานกลางในระดับสงู และมคีวามหลากหลายในแนวทางปฏิบติัทีแ่ตกต่างกันไปตามประเภทธรุกจิ 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องเข้าใจการบริหารองค์กรในประเทศไทยและมุมมองท่ีองค์กรมีต่อนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัว ทั้งนี้ รวมถึง
การน�าไปปฏิบัติ ข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้ทราบถึงมาตรการที่ได้ผลดี จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และแนวทางที่ควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ ยูนเิซฟและ ศูนย์บรหิารจดัการความยัง่ยนืและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับบริษัทฯ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในประเทศไทยกว่าร้อยบริษัท ในการเก็บข้อมูลและน�าเสนอผลการศึกษานโยบายที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน และรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้น�าในภาคธุรกิจเก่ียวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากนโยบายและความท้าทายในการพัฒนานโยบาย
เหล่านี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ทศิทางของนโยบายที่เป็นมติรต่อครอบครวันัน้ถือว่าก�าลงัเตบิโต มจี�านวนองคก์รมากขึ้นทีต่ระหนกัถงึประโยชน์ในการน�านโยบายดงักล่าวมาใช้ 
และเม่ือพจิารณาถึงผลกระทบของโควดิ-19 ทีข่ณะนีย้งัไม่คงทีแ่ละความเครยีดทีเ่พิม่ขึน้ของพนกังาน ลกูจ้าง และครอบครวั การเปิดตวัรายงาน
ฉบับนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อน�าเสนอข้อมูลให้เข้าภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผลพวงจากโรคระบาดครั้งนี้กินเวลายาวนานและสร้างผลกระทบมากมาย ทั้งยังท�าให้ตระหนักได้ว่าการสนับสนุนให้พนักงานมีสมดุลที่ดี
เรื่องเวลาการท�างานกับเวลาที่ใช้กับครอบครัวถือเป็นเรื่องส�าคัญ ขณะท่ีนายจ้างต้องมุ่งสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาพนักงานไว้กับองค์กรให้ได้ 
ผลการศึกษาวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ในการจ�าแนกปัจจยัทีมี่ความสอดคล้องกนัและยงัท�าให้เหน็โอกาสในการพฒันานโยบายทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต 
เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูทางสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เราหวังว่าข้อมูลเหล่าน้ีจะกระตุ้นให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถพัฒนาและสนับสนุนพนักงานและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันหาแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวต่อไป 

คุณ Kyungsun Kim ศ.ดร. Ian Fenwick. 
ผู้อ�านวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ผู้อ�านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทสรุป

เป้าหมายหลักของนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวคือการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตครอบครัวที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่มีเวลา
และทรัพยากรที่จ�าเป็นในการดูแลบุตร สนับสนุนครอบครัวท้ังในด้านสุขภาพและสุขภาวะท่ีเอื้อให้บุตรหลานได้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
หากนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวได้รับการวางแผนและการน�าไปปฏิบัติอย่างรอบคอบจะส่งผลที่ ดีต่อธุรกิจ ดีต่อพ่อแม่และต่อบุตรหลาน
ด้วย ทั้งนี้ ยังเกิดผลดีต่อชุมชนและสังคมอย่างที่เห็นจากตัวอย่างในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก

เนือ้หาสรปุในรายงาน นโยบายและแนวการปฏบิตัทิีเ่ป็นมิตรต่อครอบครวัของภาคธุรกิจในประเทศไทย เป็นการประเมินสถานการณ์ของนโยบาย
ดังกล่าวในประเทศไทยและน�าเสนอมุมมองด้านประโยชน์ที่ได้รับ ความท้าทาย และโอกาส

รายงานประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมดสี่ตอนดังต่อไปนี้

 • ตอนที่ 1 แสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการน�านโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 • ตอนที่ 2 อธิบายวิธีศึกษาวิจัย

 • ตอนที่ 3 น�าเสนอบทสรุปการวิจัยที่พบจากภาคธุรกิจในประเทศไทย

 • ตอนที่ 4 สรุปรายงานและข้อแนะน�าเพื่อน�าไปปฏิบัติต่อไป

จุดเด่นของรายงานฉบับนี้คือขนาดของชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจ�านวนมาก กล่าวคือนับร้อยบริษัทฯ การจัดเก็บข้อมูลท�าผ่านการส�ารวจ
ความคิดเหน็ในช่องทางออนไลน์ ผูต้อบแบบส�ารวจความคดิเหน็ประกอบไปด้วยองค์กรทีม่คีวามหลากหลาย เช่น บรษิทัฯ ระดบัประเทศ บรษิทัฯ 
ระดับนานาชาติ บริษัทฯ ระดับโลก ในขณะที่ขนาดและประเภทององค์กรท่ีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมีก็หลายขนาดและมาจากธุรกิจที่
มีความหลากหลาย 

ในขั้นตอนระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัย มีบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ�านวน 10 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อหาแนวการปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด การจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

จากข้อมลูการวิจัยพบว่าบริษทัฯ ต่าง ๆ  ได้มีการใช้มาตรการทีส่นบัสนนุนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัอยูแ่ล้ว ผูน้�าองค์กรเหล่านีล้้วนตระหนักถงึ 
คุณค่าและประโยชน์ของนโยบายนี้ และเห็นว่านโยบายดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราพนักงานลาออกได้ เพิ่มผลิตภาพในการท�างานและ
ความภักดีต่อองค์กร และยังสร้างขวัญและก�าลังใจที่ดีกับพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายที่มีการปฏิบัติมีตัวอย่างดังนี้ 

• ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัทฯ ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีนโยบายด้านความยั่งยืนและสิทธิมนุษยชนที่ใช้ปฏิบัติอยู่แล้ว และ
เกินกว่าครึ่งหนึ่งของนโยบายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก

• การลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตร องค์กรเกือบทั้งหมดมีการใช้นโยบายการลาคลอดซึ่งรวมถึงการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอดส�าหรับพนักงานหญิง
อยู่แล้ว แต่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่มีการใช้นโยบายการลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตรส�าหรับพนักงานชาย 

• การคุ้มครองสตรีตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร มากกว่า 3 ใน 4 ของบริษัทฯ มีมาตรการเรื่องนี้อยู่แล้ว

• การสนบัสนนุการเลีย้งดบูตุรด้วยนมแม่ จากการเกบ็ข้อมลู พบว่ามากกว่าครึง่หนึง่ของบรษิทัฯ ทีท่�าการสมัภาษณ์มกีารใช้นโยบายนีอ้ยูแ่ล้ว 
แต่รายละเอียดในการปฏิบัติค่อนข้างแตกต่างกันออกไป

• การดูแลเด็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายสนับสนุนแต่อย่างใด ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและการสนับสนุนอื่น ๆ 

(ในการศึกษาวิจัยนี้ “การสนับสนุนเด็ก” รวมถึงมาตรการ เช่น เงินสนับสนุนส�าหรับเด็กแรกเกิด ทุนการศึกษา ประกันสุขภาพ การช่วยเหลือ
ด้านการเงินส�าหรับค่าใช้จ่ายส�าหรับการรักษาทางการแพทย์ และการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง)
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ส่วนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมนั้น สามารถอ้างอิงนโยบายของรัฐบาล เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560-2564) และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นรากฐานในการน�าไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับการส่งเสริม 
สุขภาวะครอบครัวทั่วประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รายงานฉบับนี้ได้น�าเสนอข้อแนะน�าและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติในภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในวัยท�างานในประเทศไทย

ข้อแนะน�าต่อไปนี้มุ่งเน้นเพื่อให้น�าไปปฏิบัติต่อ

• ด�าเนินการเรื่องโครงสร้างการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการลาแบบได้รับค่าจ้างส�าหรับพ่อและแม่ที่ต้องมีจ�านวนวันเพียงพอ และ
ส่งเสริมให้มีการใช้วันลาเหล่านี้อย่างเต็มที่ 

• จัดล�าดับความส�าคัญ โดยบริษัทฯ ประสานกับผู้ให้บริการดูแลเด็กที่มีในพื้นที่หรือศูนย์ดูแลเด็กในสถานที่ท�างาน

• สนับสนุนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก ซ่ึงถือเป็นกลไกในระบบท่ีมีความส�าคัญของนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และ
ท�างานร่วมกับภาคธุรกิจอื่น ๆ องค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ

• สร้างความแข็งแกร่งให้กลไกการด�าเนนิงานเพือ่หาวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และส่งเสรมิให้การพฒันานโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัว
ท�าได้ง่ายขึ้นในช่องทางสาธารณะ

• ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในหัวข้อท่ีมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนานโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
ของครอบครัวและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการศกึษาวจิยัในกลุม่คนท�างานจ�านวนมากทีท่�างานอสิระหรอืท�างานทีมี่ลกัษณะ
ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จัดให้มีผ่านนายจ้าง

ทั้งนี้ ความตั้งใจในการจัดท�ารายงานฉบับนี้มุ่งน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ชัดเจนและมีประโยชน์ในการน�าไปพัฒนาแนวการปฏิบัติเรื่อง
สุขภาวะครอบครัวและแนวการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เราหวังว่าเนื้อหาในรายงานฉบับน้ีจะช่วยกระตุ้น
และส่งเสริมให้เกิดค�ามั่นสัญญาจากบริษัทฯภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ที่จะร่วมกันพัฒนานโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น 
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างประโยชน์ต่อผู้ปกครอง บุตรหลาน ชุมชนและสังคมต่อไป



นโยบายและแนวการปฏิบัติ 
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 
นโยบายนี้มีความหมายอย่างไรกับงานของยูนิเซฟในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ตอนที่ 1 

อย่างที่ปรากฏทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก นโยบายที่เป็นมิตร
ต่อครอบครัวที่ได้รับการวางแผนอย่างดี และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างรอบคอบ 
มักมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อน ส่งผลดีต่อธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและเด็ก 
และยังส่งผลดีต่อชุมชนและสังคม การท�างานด้านวิสัยทัศน์ของนโยบาย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวจ�าเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้สุขภาวะ
ของพนักงานและครอบครัวกลายเป็นความส�าคัญล�าดับแรก การที่องค์กร
จะสามารถยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิเด็กได้ จะต้องอาศัย
ปัจจัยเหล่านี้เป็นหัวใจส�าคัญ1

ตามที่ได้กล่าวไว้ใน คู่มือส�าหรับภาคธุรกิจเร่ือง นโยบายที่เป็นมิตรส�าหรับ
ครอบครัว แล้วว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นส�าหรับผู้ปกครองและเด็กยังรวมถึง
เร่ืองสุขภาพและสุขภาวะของเด็ก สถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
ส่งผลต่ออตัราการตายของเดก็ทีล่ดลง น�า้หนกัแรกเกดิของทารกทีอ่ยูใ่นเกณฑ์
สขุภาพด ีการเพิม่ขึน้ของอตัราการให้นมแม่และภมูคิุม้กนัจากนมแม่ การพัฒนา
กระบวนการคิดที่ส่งผลต่อความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในวัยเรียน2 

ส่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรคือสุขภาวะของพนักงานกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ้น ลดอัตราการขาดงานและ
การลาออกของพนกังานโดยเฉพาะพนกังานหญงิ การทีอ่งค์กรสร้างสิง่แวดล้อม
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวสามารถช่วยให้ด�าเนินธุรกิจได้ตามข้อก�าหนด  
ลดความเสี่ยง เพ่ิมความสามารถในการสร้างก�าไรและความย่ังยืน ทั้งนี้
ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ชื่อเสียงและคุณค่าของแบรนด์3

การน�านโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมาปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายมในการมุง่สูค่วามส�าเรจ็เพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื4 
โดยเฉพาะในหัวข้อดังต่อไปนี้

• ขจัดความยากจนให้หมดไป (เป้าหมายท่ี 1) การท่ีบริษัทฯ ลงทุน
ในนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวถือเป็นการช่วยเหลือพนักงาน
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ปกครองมือใหม่มีก�าลังในการสร้าง
สุขภาวะของครอบครัวที่ดีในระยะยาว

เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ในภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่ต้องลงทุน
ลงแรงกับนโยบายและแนวการปฏิบัติ
ท่ีไม่เพียงสนับสนุนเรื่องการพัฒนา
ทางสมองและสตปัิญญาเทา่นัน้ แตยั่ง
ช่วยส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้กครองกบับุตรหลาน และผลดทีี่จะ
ได้รับทัง้ด้านเศรษฐกิจและสังคม

Henrietta Fore
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร องค์กำรยูนิเซฟ

องค์การสหประชาชาติ, ‘ยูนิเซฟเรียกร้องให้เกิด ‘การเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคัญ’ ในนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ที่ก่อให้เกิดผลดี 

‘ใหญ่หลวง’ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจในประเทศไทย
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• การสร้างสุขภาพที่ดีและการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย (เป้าหมายที่ 3) หากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสามารถท�าได้จะท�าให้
ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลมีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์กับบุตร ดูแลสุขภาพและความจ�าเป็นอื่น ๆ ในด้านพัฒนาการ เตรียมความพร้อมเพื่อให้
บุตรหลานมีชีวิตและความเป็นอยู่ดี และพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

• การบรรลุผลเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสนับสนุนบทบาทของสตรีและเด็กหญิง (เป้าหมายที่ 5) นโยบายที่เป็นมิตร
ต่อครอบครัวจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าที่ผู้หญิงต้องเผชิญในเรื่องการจ้างงาน ค่าแรง รวมถึงโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน

นอกจากนี้ นโยบายและแผนงานที่ให้ความส�าคัญกับครอบครัว และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังที่ได้กล่าวมา มีส่วนส่งเสริมให้สามารถน�าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การศึกษาที่เท่าเทียมและเข้าถึงของทุกคน การจ้างแรงงานเยาวชน และการหยุดความรุนแรง5

ท�ำอย่ำงไร นำยจ้ำงจึงจะสำมำรถช่วยให้เด็กสำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้ตัง้แต่วัยแบเบำะ 

นโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกบัเดก็ในช่วง 1,000 วนัแรก ตัง้แต่อยูใ่นท้องจนถงึอาย ุ3 ขวบ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผลในระยะยาวกับอนาคตของเด็ก ทั้งในด้านสุขภาพ พัฒนาการทางสมอง ความสุข ความสามารถ
ในการเรียนรู้ในโรงเรียนและการพัฒนาในวัยผู้ใหญ่

การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลมีเวลาเพียงพอและได้รับความช่วยเหลือที่จ�าเป็นจะมีส่วนช่วยท�าให้เด็กมีความสุขและ
สุขภาพแข็งแรง ยูนิเซฟ ขอเรียกร้องให้บริษัทฯ องค์กรและภาครัฐ เห็นความส�าคัญและลงทุนในแนวปฏิบัติที่มิตรต่อครอบครัว
ดังนี้

• อนุญาตให้มีการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ครอบคลุมทั้งพ่อและแม่

• สถานที่ที่เหมาะสมในการเตรียมนมแม่และอนุญาตให้สามารถนมแม่ได้ระหว่างชั่วโมงการท�างานโดยไม่ถูกหักค่าจ้าง
ส�าหรับพนักงานหญิงที่กลับไปท�างานแล้ว

• บริการการดูแลเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาสมเหตุสมผล และมีคุณภาพ

• สวัสดิการดูแลเด็กที่สนับสนุนครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

แหล่งที่มา: United Nations Children’s Fund, ‘Early Moments Matter’, UNICEF, n.d., available in Arabic, Chinese, English, French and Spanish 
at <www.unicef.org/early-moments>, accessed 12 พฤศจิกายน 2564. See also: Lake, Anthony, ‘The First 1,000 Days: A singular window of 
opportunity’, UNICEF, 18 January 2017, <https://blogs.unicef.org/blog/first-1000-days-singular-opportunity>.

การลาเพื่อเล้ียงดูบุตร พ่อและแม่ต้องมีเวลาที่จะอยู่กับเด็ก ๆ และคอยสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันในการดูแลลูก โดยเฉพาะช่วงวัยทารก 
ยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตรร่วมกันส่งเสริมให้มีการการจัดวันลาเพื่อดูแลบุตรส�าหรับทั้งพ่อและแม่ โดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติ

การลาคลอดบตุร มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานทีส่ือ่ให้เห็นถงึความพยายามในการส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีความเป็นแม่ของผูห้ญงิ เร่ิมตัง้แต่อนสุญัญา
ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 24526 โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 
ทัง้นี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เรียกร้องตามอนสุญัญาเดิม ฉบบัป ีพ.ศ. 2543 ( ฉบบัที ่183) ให้อนญุาตให้มกีารลาคลอดบุตรไดจ้�านวน 
14 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย และขยายเวลาการลาคลอดบุตรไปเป็น 18 สัปดาห์7 ในปัจจุบัน ร้อยละ 97 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก�าหนดให้มี
การลาคลอดบุตรที่ได้รับค่าจ้างตามปกติ ในจ�านวนนี้มีประเทศจ�านวน 115 ประเทศที่ให้การรับรองทางกฎหมายที่อนุญาตให้มีการลา 
ของพนักงานหญิงเพื่อจุดประสงค์นี้ได้เป็นเวลา 14 สัปดาห์โดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติ อย่างไรก็ตามยังมีเพียง 43 ประเทศเท่าน้ันท่ีจัดให้มี
การลาประเภทนี้ที่ครอบคลุมทั้งพ่อและแม่8



นโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจในประเทศไทย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย8

การลาเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดปัญหาช่องว่างรายได้ระหว่างชายและหญิง เพิ่มสายสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่ลูก และสามารถจูงใจให้ผู้เป็นพ่อยังคงท�างานกับองค์กรต่อไป เมื่อมีการลาเพื่อดูแลบุตรของผู้เป็นพ่อท่ีช่วยท�าหน้าที่ดังกล่าว 
ยงัสามารถลดความเสีย่งของแม่ทีจ่ะมอีาการซมึเศร้าหลงัคลอดอกีด้วย9 รายงานใหม่เกีย่วกบัระบบประสาทต่อมไร้ท่อ (ศึกษาการท�างานระหว่าง
ฮอร์โมนท่ีมีผลกับการท�างานของสมอง) ยังระบุว่า ยังส่งผลดีต่อสุขภาวะของทั้งพ่อและแม่ เช่น ความเครียดและความล้าลดลงส�าหรับพ่อ
ที่ลาเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรในช่วงก่อนคลอดและหลังคลอด และแม่ที่มีอาการซึมเศร้าและเครียดในช่วงระหว่างปรับตัวมีอาการดีขึ้นกล่าวคือ
อาการซึมเศร้าและความเครียดลงดลง10

เรือ่งการส่งเสรมิการดแูลบตุรร่วมกนั11 (สร้างความเท่าเทยีมทัง้โอกาสและความรบัผดิชอบในการเลีย้งดบุูตร) การศกึษาในยโุรปและสหรัฐอเมริกา
บ่งช้ีว่าการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรนั้นช่วยส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในการดูแลบุตรและการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ทั้งยังเพิ่มความพึงพอใจ
และความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ของผู้ปกครองอีกด้วย12

ระบบการท�างานท่ียดืหยุน่ การท�างานลกัษณะน้ีเอ้ือให้พนกังานสามารถบรรลเุป้าหมายอาชพีและยงัสามารถมเีวลาเพยีงพอเพือ่ดูแลบุตรหลาน
และครอบครัวตามความจ�าเป็น มาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวรวมถึงระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น เช่น การเริ่มงานเร็วหรือช้ากว่าปกติ 
แต่ยังสามารถท�าตามจ�านวนชั่วโมงการท�างานต่อวันได้ ในบางวันอาจมีชั่วโมงท�างานต่อวันมากกว่าปกติ ความยืดหยุ่นเรื่องบทบาทหน้าที่ 
สถานที่ในการท�างาน รวมถึงการท�างานจากบ้าน

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงและการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน13 ความยืดหยุ่นในการท�างานยังส่งผลดีด้านสุขภาพอีกด้วย เช่น เมื่อพ่อมีทางเลือกที่สามารถช่วยจัดการ
ปัญหาในครอบครัวได้ ความเสี่ยงของแม่ที่จะมีอาการป่วยที่มักเกิดขึ้นหลังคลอดก็ลดลง ส่วนสภาพจิตใจหลังการคลอดบุตรก็ดีขึ้น14

ตามท่ีระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยผู้ใช้แรงงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัว พ.ศ. 2524 (ฉบับ 156)15 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ไอแอลโอ) ระบุไว้ว่ากฎระเบียบเรื่องเวลาท�างานเป็นข้อกังวลข้อแรกๆ ของกฎหมายแรงงาน เน่ืองจากช่ัวโมงท�างานท่ียาวเกินไปก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพของทั้งลูกจ้างและส่งผลกระทบครอบครัว ทั้งนี้ คู่มือแนะแนวทางการจัดการเวลาในการท�างานเพื่อความสมดุลขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงที่แนะน�ารายละเอียดและแนวทางปฏิบัติส�าหรับลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อใด
ที่ควรจะน�ามาตรการดังกล่าวมาใช้ และควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้ หากปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว องค์กรจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

• ผลิตภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น

• อัตราการขาดงานและอัตราการลาออกของพนักงานลดลง

• ทัศนคติของพนักงานต่อองค์กรรวมถึงขวัญและก�าลังใจที่ดีขึ้น

• ปริมาณองค์กรที่บริหารจัดการอย่างยั่งยืนมีเพิ่มมากขึ้น16

การคุ้มครองและการสนับสนุนสตรีตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร การให้นมบุตรนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
ลดอตัราการเจบ็ป่วยและตาย และยังส่งเสรมิให้เดก็มพีฒันาการเตบิโตอย่างเตม็ที ่นมแม่ไม่ได้มคีวามส�าคญัเฉพาะด้านโภชนาการ แต่ยงัสามารถ
ช่วยป้องกันความเจ็บป่วยท่ีอาจท�าให้ถึงอันตรายแก่ชีวิต เช่น ท้องร่วง และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การให้นมแม่ส่งผลดีต่อระบบ
การพัฒนาสมองของเด็กและมีความสัมพันธ์กับระดับสติปัญญาโดยจะท�าให้มีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3-4 คะแนน และท�าให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีในโรงเรียนและมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่17 นอกจากนี้ ผลดีที่เกิดขึ้นในระยะยาวยังรวมถึงการป้องกัน
การมีน�้าหนักเกินเกณฑ์และโรคเบาหวาน ส่วนประโยชน์ที่มีต่อหญิงที่ให้นมบุตรคือ ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้มนม และช่วยคงอัตราที่เหมาะสม
ของการเว้นช่วงระยะการมบีตุร18 แม่ทีเ่ลอืกให้นมบตุรจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาล ระบบดแูลสขุภาพ สถานทีท่�างาน และครอบครวั19 

มาตรการปกป้องสตรีท่ีก�าลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือการดูแลหลังคลอดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการก�าหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
เพือ่ให้เกดิการดูแลสตรีหลงัคลอดบตุรได้อย่างถูกต้อง รวมถงึ การไม่เลือกปฏิบตั ิการรบัประกนัความมัน่คงของงาน และข้อควรระวงัด้านสขุภาพ
และความปลอดภัย องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้มีการให้นมทารกอย่างเดียวเป็นระยะเวลาหกเดือน และให้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนถึงสองปี
หรือมากกว่านั้น20 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 183) กระตุ้นให้สถานประกอบการอนุญาต
ให้มีช่วงเวลาพักเป็นระยะเวลา 30 นาที จ�านวน 2 คร้ังต่อวันในการท�างาน 8 ชั่วโมง การพักเพื่อให้นมจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
จากสถานประกอบการด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมรวมถึงอ�านวยความสะดวกสถานที่ที่เหมาะสม 
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การดูแลเด็ก การดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กถือเป็นหลักส�าคัญของนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวส�าหรับภาคธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ
ที่เหมาะสมทั้งจากองค์กรต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ รวมถึงการจัดให้มีการเข้าถึงบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล 
จะส่งผลให้เกิดผลดีในสามด้าน คือ พัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมศักยภาพและสิทธิของผู้หญิง และการเติบโตของเศรษฐกิจ21

การท่ีไม่สามารถเข้าถึงการดูแลเด็กที่มีคุณภาพได้ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ของการท�างานของแรงงานสตรี รัฐบาลบางประเทศมีกฎหมาย
ที่ก�าหนดให้นายจ้างจัดหาบริการการดูแลเด็กให้กับพนักงานแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หรือบางกรณีท่ีสามารถจัดหาบริการที่มีคุณภาพได้ 
แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องค่าบริการหรือการที่บริการดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นของพนักงาน เช่น มีข้อก�าหนดเรื่องอายุเด็กที่รับดูแล22

ในบรรดามาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมาตรการต่าง ๆ  รวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและระบบการท�างานที่ยืดหยุ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นผลพวง
ที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งท�าให้ประเด็นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กกลายเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน ในช่วงการปิดเมืองและระหว่างที่โรงเรียน
ปิดท�าการ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเวียดนาม พบว่าร้อยละ 30 ของธุรกิจที่ด�าเนินการโดยผู้หญิง ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางต้องปิดท�าการ 
ส่วนธุรกิจที่ด�าเนินการโดยผู้ชาย ปิดท�าการเพียงแค่ร้อยละ 15 เท่านั้น23

สรปุรายงานวิจยัในตอนที ่3 มุ่งวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าภาคธรุกจิในประเทศไทยน�ามาตรการทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัวมาใช้เพ่ือสร้างโอกาส
ในการท�าธรุกจิอย่างยัง่ยนืได้ดีเพยีงใด และสามารถส่งเสรมิการปกป้องสทิธมินษุยชนและสทิธเิดก็ผ่านมาตรการทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัวได้หรือไม่ 
ส่วนตอนที่ 2 อธิบายถึงวิธีที่น�ามาใช้ท�าการวิจัย
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องค์ประกอบรายงาน 

วัตถุประสงค์ วิธีการ และขอบเขตการวิจัย

ตอนที่ 2 

ยนูเิซฟเน้นย�า้การท่ีธุรกจิสามารถสนบัสนนุพ่อแม่ - บคุคลผูซ้ึง่ม ี“งานทีส่�าคญัทีส่ดุในโลก” – โดยการลงทนุในนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัว24 
งานวจิยัใหม่ชิน้นีเ้กีย่วกบัประเทศไทยเป็นอีกก้าวหนึง่ของความพยายามจากยนูเิซฟทีส่่งเสรมิแนวการปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัของสถานทีท่�างาน
ทุกรูปแบบ ตอนที่ 2 จะอธิบายองค์ประกอบหลักของรายงานฉบับนี้

2.1 วัตถุประสงค์
ตามหลักการทีค่รอบคลมุเนือ้หาส่วนนีอ้ยูแ่ล้ว การศึกษานีมุ้ง่บนัทกึข้อมลูสทิธขิองเดก็และคณุภาพชวีติครอบครวัของพนกังานในองค์กรภาคเอกชน 
– การศกึษาวจิยัยงัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปลกุจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรต่อการส่งเสรมิสทิธเิด็กซึง่สามารถท�าได้ด้วยการน�านโยบาย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมาปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินการเรื่องสิทธิเด็กในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย 
รายงานฉบับนี้จึงได้น�าเสนอเรื่องสิทธิเด็กกับหลักการทางธุรกิจต่อชุมชนผู้ประกอบการด้วย25 

รายงานฉบับเต็มและภาคผนวกน�าเสนอตัวอย่างโดยละเอียดของบริษัทฯ ที่ได้น�ามาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหลากหลายรูปแบบมาใช้ 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดของการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน เพื่อเป้าหมายที่จะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวนี้
ยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยและได้รับการจัดให้อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ก�ากับดูแลคนละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น

• การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร: กระทรวงแรงงาน

• ศูนย์ดูแลเด็ก: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

• เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการริเริ่มนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในภาคเอกชน เช่น การน�าเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการจัดให้มี
พื้นที่ส�าหรับการดูแลเด็กในที่ท�างาน ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (พ.ศ.2562-2565) แผนดังกล่าวยังนับเป็น
ความตัง้ใจส่วนหนึง่ทีจ่ะเตมิเตม็ช่องว่างในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ ตามทีไ่ด้ระบไุว้เอกสารร่างฉบบัล่าสดุของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับเดือนตุลาคม 2564) หากพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเหล่านี้ นอกเหนือจาก
การลาคลอดส�าหรับแรงงานในระบบแล้ว แต่ในองค์กรภาคเอกชนก็ยังเป็นไปตามความสมัครใจ ดังนั้น วัตถุประสงค์เฉพาะในรายงานการศึกษา
ฉบับนี้จ�านวนสองข้อหลัก ๆ คือ

• การพจิารณาและประเมนินโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัทีป่ฏบัิตกินัอยูใ่นหมูอ่งค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย ทัง้จดุเด่นและข้อจ�ากดัทีม่ี

• การพัฒนาและออกข้อเสนอแนะที่มาจากการศึกษาวิจัยและอิงกับสิทธิเด็กและหลักการทางธุรกิจ พิจารณาข้อเสนอแนะที่ช่วยให้
กรอบการท�างานเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวชัดเจนขึ้น และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ และพนักงานเห็นชอบในการ
รับนโยบายไปปฏิบัติ
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2.2 วิธีการ
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นการใช้หลักการจากคู่มือส�าหรับภาคธุรกิจเรื่องนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่จัดท�าโดยยูนิเซฟ
เป็นกรอบการท�างาน26 การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานดังนี้ 

1. การส�ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลการน�านโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ จ�านวนกว่าร้อยบริษัทฯ 
การเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพ่ือค้นหาข้อปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด การสัมภาษณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยคัดเลือก 10 บริษัทจากประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการน�าความเป็นมิตรต่อครอบครัวมาใช้
ในแบบส�ารวจความคิดเห็นเบื้องต้น 

ในช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น ข้อมูลที่เก็บได้จากการส�ารวจได้ถูกบันทึกและน�ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
โดยใช้ข้อมูลที่ระบุขนาด ประเภท และภาคธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถูกน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูล
ว่าบริษัทฯ ต่าง ๆ  มีการน�ามาตรการใดไปใช้ และมาตรการใดก่อให้เกิดผลดี เทคนิคการวิเคราะห์สถิติที่น�ามาใช้อย่างการทดสอบแบบไคสแควร์ 
(Chi-square tests) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของชุดข้อมูล (ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression modelling) ช่วยท�าให้
เข้าใจแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ด�าเนินอยู่ในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการดังกล่าวกับนโยบายที่เป็นมิตร
ต่อครอบครัวกับความผันแปรเชิงคุณภาพของชุดข้อมูล27

ทั้งนี้ มีข้อจ�ากัดบางประการเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่น�ามาศึกษาวิจัย: เนื่องจากการส�ารวจความคิดเห็นนี้จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงส่งผลให้
ผู้ตอบสอบถามจ�ากัดวงอยู่ที่ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้เท่านั้น การส�ารวจข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลต�าแหน่งหรือระดับการมีส่วนร่วม
ในองค์กรเกีย่วกบันโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัของผูต้อบแบบสอบถาม และเนือ่งจากเป็นระยะการระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ในปี พ.ศ. 2563 
จึงท�าให้เกิดผลกระทบในขั้นตอนการเก็บข้อมูล เช่น อัตราการตอบแบบสอบถามที่ต�่าซึ่งท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2.3 ขอบเขต
ข้อมูลท่ีได้รับจากการส�ารวจความคิดเห็นจากบริษัทนับร้อยบริษัทเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก่อนที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะตอบค�าถามที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัว จะให้ข้อมูลทั่วไปขององค์กรซึ่งรวมถึง:

• ขนาด - เล็ก กลาง ใหญ่28

• ประเภท - ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับโลก

• ภาคธุรกิจ - บริการ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เกษตรกรรมและอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค การผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีและการเงิน29

สัดส่วนของขนาดและประเภทของบริษัทฯ ที่มีข้อมูลแสดงในตาราง 1

ตำรำง 1 อัตรำของบริษัทที่ได้รับกำรส�ำรวจ แยกตำมขนำดและประเภท (n = 100)

ขนำด

บริษัทฯ ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 27%

บริษัทฯ ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 20%

บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 53%

ประเภท

บริษัทฯ ระดับชาติ (ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ด�าเนินกิจการอยู่ในตลาดในประเทศ) 64%

บริษัทฯ ระดับนานาชาติ (สาขาของธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ) 13%

บริษัทฯ ระดับโลก 23%



นโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของภาคธุรกิจในประเทศไทย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย12

ข้อมลที่ใช้ในการวิจัยยังถูกเก็บจากบริษัทฯ ที่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีพนักงานอายุต�่ากว่า 18 ปี และมีสัดส่วนของพนักงาน
หญิงรวมอยู่ด้วย บริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64) รายงานว่าไม่มีการเข้าถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเกือบทุกบริษัท (ร้อยละ 98) 
ระบุว่าไม่มีพนักงานที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ขณะที่บริษัทฯ แห่งหนึ่งไม่มีข้อมูลดังกล่าว ส่วนอีกบริษัทฯ รายงานว่ามีพนักงานที่อายุต�่ากว่า 18 ปี
อยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพนักงานทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิงที่ถูกจ้างที่มีข้อมูลแสดงอยู่ในตาราง 2

รูปภาพ 1 แสดงให้เห็นประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ร่วมในการศึกษาวิจัย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 8 ภาคธุรกิจ

ความหลากหลายลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นลักษณะทั่วไปของบริษัทฯ ที่ร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
ละเอียดและรอบคอบ การศึกษาวิจัยนี้จึงสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในภาคเอกชน 
ของประเทศไทย ตอนที่ 3 สรุปประเด็นการค้นพบข้อมูลที่ส�าคัญ

ตำรำง 2 อัตรำพนักงำนหญิงในบรรดำบริษัทฯ ที่ได้รับกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น (n = 100)

% พนักงำนหญิง # ของบริษัท

น้อยกว่า 25% 11

25–50% 36

51–75% 39

มากกว่า 75% 11

ไม่มีข้อมูล 3

รูปท่ี 1. บริษัทท่ีได้รับการสํารวจ แบ่งตามภาคธรกิจ

27%

12%

12%7%

13%

8%

12%

9%
บริการ 

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

เกษตรกรรมและอาหาร 

สินค้าอุปโภคบริโภค 

การผลิต 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เทคโนโลยี

การเงิน
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ประเด็นที่ค้นพบ

อะไรคือแนวทางที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ปรากฏในชุมชน 

ภาคธุรกิจของประเทศไทย

ตอนที่ 3 

เมื่อกล่าวถึงนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในภาคส่วนเอกชนของไทยแล้วน้ัน 
แนวการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม คือ วันลาที่ได้รับค่าจ้าง
ที่ครอบคลุมทั้งมารดาและบิดา การจัดตารางการท�างานที่ยืดหยุ่น การคุ้มครอง
สตรีต้ังครรภ์และหญิงทีใ่ห้นมบตุร การส่งเสริมการเล้ียงบตุรด้วยนมแม่ ทางเลอืก
การดูแลเด็กเล็ก และการสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม

จาก 10 บทสมัภาษณ์กบับริษทัฯ ทีคั่ดเลอืกมาน้ัน ผลจากการสัมภาษณ์เปิดเผยว่า 
ทุกบริษัทให้วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และมีห้องส�าหรับให้นมบุตรอยู่ภายในบริษัท 
ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า พวกเขามีความมุ่งมั่นต่อนโยบายที่เป็นมิตร
ต่อครอบครัวและจัดหาการบริการดังกล่าวมากกว่าที่ก�าหนดในตัวบทกฎหมาย 
ทั้งนี้ รวมทั้งการให้วันลาส�าหรับพ่อเพื่อดูแลภรรยาระหว่างคลอดบุตร และ
จัดสถานที่การดูแลเด็กเล็กฯ ในพื้นที่บริษัท ข้อมูลนี้เป็นการอ้างอิงค�าสัมภาษณ์
และได้รับค�าอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์แล้ว

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นได้ส่งผลให้ความต้องการลูกจ้าง
ทีม่คีณุสมบตัติามภาคส่วนต่างๆเพิม่สงูขึน้ แม้ว่าจะอยูใ่นภาวะทีไ่ด้รบัผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจเชงิลกึจาก Covid -19 แต่จากรายงานของบรษิทัจดัหางานอเดค็โก้1–
และบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ PwC Thailand2 พบว่าหลายๆ อุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ งานด้านดิจิทัลที่มีความขาดแคลนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทุกบริษัทฯ ให้ความเห็นว่าการได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพ
สูงและสามารถรักษาพวกเขาไว้กับองค์กรในระยะยาวได้นับเป็นส่วนส�าคัญ
ต่อการการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน การมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนกังานและครอบครัวถอืได้ว่าเป็นสิง่ส�าคญัทีเ่พิม่คณุภาพงาน เพ่ิมแรงจูงใจ
ด้านบวกในสถานที่ท�างาน และลดอัตราการลาออกได้

1 https://www.thebangkokinsight.com/news/business/756945/
2 https://www.pwc.com/th/en/press-room/press-release/2021/press-release-23-06-21-
th.html

ครอบครัวที่มสีขุภาพสมบูรณแ์ขง็แรง
เป็นรากฐานของสงัคมที่แขง็แกรง่เช่นกนั 
แสนสิริจะสืบต่อพันธะสัญญาเพื่อ
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ เป็นมิตร
ตอ่ครอบครวัใหเ้กดิขึน้ในสว่นงานของ
แสนสริิทกุรูปแบบที่จะเป็นไปได ้แสนสริิ
ยงัต้องการที่จะสนบัสนนุใหอ้งคก์รอื่น ๆ  
พยายามน�าแนวทางนีไ้ปประยุกต์ใช้กบั
ระเบียบและแนวการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
ขององค์กร แนวทางเหล่าน้ีเป็นทาง
น�าเราไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

Chief of Staff แสนสิริ
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การวิจัยยังบ่งชี้อีกว่า ผลประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้นยังต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้ร่วมสัมภาษณ์ลงความเห็น
ว่า งบประมาณท่ีจ�ากัด การขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันจากรัฐบาล ประกอบกับความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและกฏระเบียบต่าง ๆ 
ของทางการท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการน�ามาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปใช้ได้

ตอนที่ 3 เนื้อหาเร่ิมจากผลการตอบรับเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรโดยท่ัวไป และจากนั้นจะเป็นการอภิปรายผลการศึกษา
เกี่ยวกับมาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร
การศึกษาเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร (CSR) แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท 1) โครงการเพื่อสังคม นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ/
หรือ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน หรือ นโยบายในประเภทเดียวกันกับ
ที่กล่าวมาข้างต้น และ 2) ค�ามั่นสัญญาต่อการเคารพสิทธิเด็ก 
ในการด�าเนินงานของบริษัทซึ่งสะท้อนในนโยบายการด�าเนินงาน

ผลโดยรวมแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 80 ของบริษัทฯที่เข้าร่วมการสอบถาม 
มีมาตรการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร (CSR) เช่น นโยบาย
ความยั่งยืนขององค์กร และ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และ ร้อยละ 57 
ให้ข้อมูลว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก (ดูข้อมูลตาราง 3 ด้านล่าง) 

เม่ือพิจารณาถึงค�ามั่นสัญญาต่อการเคารพสิทธิเด็กในสถานที่ท�างาน 
พบว่าหนึง่ในห้าของบรษิทัฯ ทีเ่ข้าร่วมให้ข้อมูล อ้างองิถงึเอกสารเก่ียวกับ
หลกัการทางธรุกจิและสิทธมินุษยชนทัง้ส่ีทีร่ะบถึุงการขจดัการใช้แรงงานเดก็30 
มเีพยีงร้อยละ 14 ของผูต้อบแบบสอบถาม อ้างถงึอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก 
และร้อยละ 10 อ้างถึงหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบทางธุรกิจทั้งหมด ท้ังใน
สถานทีท่�างาน สถานทีพ่บปะเพือ่ท�าธรุกจิร่วมกนั ชมุชน และ สิง่แวดล้อม

ตัวอย่างของรูปแบบที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบขนาด ประเภท และ 
กลุ่มธุรกิจ31 มีดังนี้

• บริษัทฯ ขนาดใหญ่มีอัตราการน�านโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และ นโยบายสิทธิเด็ก ไปปฏิบัติสูงท่ีสุด ตามมาด้วย
บริษัทขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ตามล�าดับ

• บรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิระดบัโลกมอีตัราการน�านโยบายความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและนโยบายสิทธิเดก็ สงูกว่าบรษิทัฯ ทีด่�าเนินธรุกจิ
ในประเทศ

• ยังพบเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นระห่างกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างแสดงความมุ่งมั่นต่อ
สิทธิเด็กสูงสุด ขณะที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนั้นมีอัตรา
ต�่าสุด

บริษทัมีสวสัดกิารและผลประโยชนด์า้น
สุขภาพให้แก่พนักงานประจ�า ซ่ึง
ครอบคลุมไปถึง คู่สมรส ทั้งคู่สามี
ภรรยาทางพฤตนิยัและคูร่กัเพศเดียวกัน 
ขณะท่ีกฎหมายยงัไม่รองรบัการคุม้ครอง
คู่รักเพศเดียวกัน จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน ตัดสินใจท่ีจะน�าร่องการ
ปฏิบัตินโยบายที่ส่งเสริมการยอมรับ
ความแตกต่างและอยูร่่วมกนัอยา่งเทา่
เทยีม โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั คือ การ
ท�าให้สังคมเราดีขึ้น

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
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ตาราง 3 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการส�ารวจ

ตำรำง 3 แสดงสัดส่วนบริษัทฯ ที่มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร 
และนโยบำยสิทธิเด็กของบริษัท ตำมข้อมูลเชิงขนำด ประเภทและกลุ่มธุรกิจ

ขนำด
นโยบำยควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในองค์กร
นโยบำยสิทธิเด็ก

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 52% 28%

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 70% 45%

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 96% 74%

ประเภท
นโยบำยควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในองค์กร
นโยบำยสิทธิเด็ก

ภายในประเทศ 80% 55%

ระหว่างประเทศ 69% 54%

ระดับโลก 87% 65%

ภำคธุรกิจ
นโยบำยควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในองค์กร
นโยบำยสิทธิเด็ก

การบริการ 67% 52%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 92% 75%

เกษตรกรรมและอาหาร 100% 67%

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 71% 43%

อุตสาหกรรม 69% 62%

ทรัพยากรธรรมชาติ 100% 50%

เทคโนโลยี 67% 50%

การเงิน 100% 56%

ผลรวม 80% 57%
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3.2 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุอย่างกว้าง ๆ 
เกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธขิองมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลงัคลอดบตุร32

ว่าย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2562 ว่าด้วยการลาคลอด
ของลกูจ้างหญงิทีม่สีถานะการจ้างงานปกต ิงสามารถลาคลอดได้มากท่ีสุด 
98 วนัต่อการตัง้ครรภ์หน่ึงคร้ัง โดยยงัได้รับค่าจ้างอัตราปกตจิ�านวน 45 วนั 
(มาตรา 59)3 มารดาทีอ่ยูใ่นระบบประกนัสงัคมเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
33 และ มาตรา 394 สามารถร้องขอเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรใน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน 
(สูงสุด 7,500 บาท ต่อเดือน) อย่างไรก็ตาม ประเด็นข้อจ�ากัดของการลา
เพื่อฝากครรภ์ที่นับรวมกับการลาคลอด33 ยังคงถูกน�ามากล่าวอ้างถึง
ความไม่เสมอภาคของการคุ้มครองสุขภาพมารดา34

ปัจจุบัน การลาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีบิดาในระหว่างที่ภรรยาคลอดบุตร 
(15 วันได้รับค่าจ้าง) สามารถท�าได้หมู่ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจ�า
ของหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น ส่วนลูกจ้างในองค์กรเอกชนยังไม่ได้สิทธ์ิ
ใช้การลาประเภทนี้35 

จากการวเิคราะห์นโยบายการลาเพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีบดิาในระหว่างทีภ่รรยา
คลอดบุตรในประเทศไทยนั้น พบว่าร้อยละ 96 ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
การส�ารวจน�านโยบายการลาคลอดไปใช้ พบเห็นข้อยกเว้นในบริษัทฯ 
ที่มีขนาดเล็ก บริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ในภาคธุรกิจประเภทบริการ และ ธุรกิจเทคโนโลยี 

โดยรวมแล้ว มีเพียงร้อยละ 37 ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมการส�ารวจ
ที่มีนโยบายการลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาในระหว่างท่ีภรรยาคลอดบุตร 
ซึ่งมีอัตราที่สูงถึงร้อยละ 78 ในภาคธุรกิจการเงิน ร้อยละ 61 ในธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และร้อยละ 45% ในกลุ่มบริษัทฯ ขนาดใหญ่ 
(ดูตาราง 4 ด้านล่าง)

บริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77 ) จ่ายค่าจ้างเต็มอัตราระหว่างลาคลอด 
ขณะที่ร้อยละ 14 เลือกจ่ายค่าจ้างลาคลอด 45 วันตามที่กฎหมายบังคับ 
ส่วนที่เหลือให้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือยินยอมให้มีการลาคลอด
โดยไม่รับค่าจ้าง จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติของนักวิจัยพบว่า 
ระยะเวลาการลาคลอดกบัการจ่ายค่าจ้างระหล่างลาคลอดมีความสมัพนัธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญในภาคอุตสาหกรรม ส่วนอัตราการจ่ายค่าชดเชย
ระหว่างลาคลอดในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและธุรกิจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

3 http://protection.labour.go.th/attachments/article/64/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%20%E0%B8%84%E0%B8%B8 %E0%B9%89%E0%B8%A1%E
0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E 0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%
E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E 0%B9%88%207%202562%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2
%E0%B8%A9% E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf
4 https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99% E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0 %B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_691/233_233

พนักงานคือบุคลากรขององค์กร 
ถ้าองค์กรดูแลพนักงานและมั่นใจว่า
เตมิเตม็ชีวติพวกเขาไดส้มบูรณ ์ความ
สุขของพนักงานจะสะท้อนออกมา 
เป็นผลงานที่ดีมีคุณภาพและเป็น 

ผลิตภาพขององค์กร ประสิทธิผล 
เหล่านีไ้มเ่พยีงแต่ถกูสง่ต่อไปยังลกูคา้
หรอืท�าใหธุ้รกจิพฒันาขึน้แต่ยงัสง่ผล
ไปถึงชุมชนที่เราทุนต่างเป็นส่วนหนึ่ง
อีกด้วย

รองประธำนอำวุโส ด้ำนกำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์
พนักงำน ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
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ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาการใช้นโยบายการลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดาในระหว่างที่ภรรยาคลอดบุตรในบริษัทฯ ที่ร่วมท�าแบบส�ารวจ

ตำรำง 4 แสดงอัตรำร้อยละของบริษัทฯ ที่ให้ลำคลอดและลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่บิดำในระหว่ำงที่
 

ภรรยำคลอดบุตร ตำมขนำด ประเภท และ ภำคธุรกิจ

ขนำด ลำคลอด
ลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่บิดำ 

ในระหว่ำงที่ภรรยำคลอดบุตร

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 83% 36%

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 100% 20%

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 100% 45%

ประเภท ลำคลอด
ลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่บิดำ 

ในระหว่ำงที่ภรรยำคลอดบุตร

ภายในประเทศ 95% 33%

ระหว่างประเทศ 92% 15%

ระดับโลก 100% 61%

ภำคธุรกิจ ลำคลอด
ลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่บิดำ 

ในระหว่ำงที่ภรรยำคลอดบุตร

การบริการ 88% 41%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 100% 25%

เกษตรกรรมและอาหาร 100% 17%

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 100% 29%

อุตสาหกรรม 100% 23%

ทรัพยากรธรรมชาติ 100% 50%

เทคโนโลยี 92% 42%

การเงิน 100% 78%

ผลรวม 96% 37%
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3.3 ระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น 
แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไม่บังคับใช้การท�างานแบบยืดหยุ่นนี้ แต่หลายบริษัทฯ ได้เริ่มน�าการท�างานแบบยืดหยุ่นนี้มาใช้แล้ว 
อย่างการปรับเวลาท�างานให้เข้ากับกะการท�างานหรือลักษณะงานประเภทชั่วคราว หรือ ให้ทางเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น ท�างาน
ในสถานที่ท�างานหรือท�างานจากบ้าน 

มีบริษัทฯ จ�านวนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51) ของบริษัทฯ ที่ร่วมท�าส�ารวจระบุว่ามีระบบการท�างานแบบยืดหยุ่น ขณะที่ร้อยละ 42 ให้ทางเลือก
เรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีมีระบบการท�างานยืดหยุ่นสูงท่ีสุด (ร้อยละ 75) ตามมาด้วยบริษัทฯ ขนาดเล็ก (ร้อยละ 72) 
ส่วนการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ภาคธุรกิจการบริการแซงหน้าภาคธุรกิจไปมาก โดยร้อยละ 70 (ดูตาราง 5 ด้านล่าง) ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารระบาดระลอกที ่3 ของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย มกีารปรบัเปลีย่นระบบการท�างานไปสู่การท�างานแบบยดืหยุน่
และคาดว่าต่อจากน้ีไปการเปล่ียนแปลงน้ีก็จะยังคงอยู่ ดังนั้น จึงน�าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์การคงอยู่ของรูปแบบการท�างานแบบยืดหยุ่น
ที่เป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 

ตาราง 5 แสดงสัดส่วนชั่วโมงการท�างานแบบยืดหยุ่นและสถานที่ท�างานแบบยืดหยุ่น

ตำรำง 5 แสดงอัตรำร้อยละของบริษัทฯ ที่จัดให้มีทำงเลือกเรื่องช่ัวโมงกำรท�ำงำน
 

สถำนที่และบทบำทหน้ำที่ที่มีควำมยืดหยุ่น ตำมขนำด ประเภทและภำคธุรกิจ

ขนำด ช่ัวโมงกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น สถำนที่ท�ำงำนแบบยืดหยุ่น

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 72% 41%

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 50% 25%

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 40% 30%

ประเภท ช่ัวโมงกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น สถำนที่ท�ำงำนแบบยืดหยุ่น

ภายในประเทศ 53% 38%

ระหว่างประเทศ 31% 38%

ระดับโลก 57% 57%

ภำคธุรกิจ ช่ัวโมงกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น สถำนที่ท�ำงำนแบบยืดหยุ่น

การบริการ 59% 70%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 33% 42%

เกษตรกรรมและอาหาร 42% 25%

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 57% 43%

อุตสาหกรรม 38% 8%

ทรัพยากรธรรมชาติ 38% 13%

เทคโนโลยี 75% 58%

การเงิน 53% 33%

ผลรวม 51% 42%
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3.4 การคุ้มครองสตรีตัง้ครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร
มาตราการนี้มุ่งเน้นการดูแลความเป็นมารดาอย่างเต็มที่รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีมีครรภ์ การคุ้มครองการถูกเลิกจ้างในขณะตั้งครรภ์ 
และการรับรองสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร36 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 มาตรา 43 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ และลูกจ้างน้ันมีสิทธิ
ขอเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้หากงานนั้นไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ (มาตรา 42)

โดยรวมแล้ว ร้อยละ 74 ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการส�ารวจมีมาตราการ
การคุ้มครองสตรีตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร แต่พบว่าภาคธุรกิจ
การเงนิและธรุกจิการบรกิารมกีารน�านโยบายไปปฏบิติัในด้านการคุ้มครอง
สตรีตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมในอัตราที่น้อยมาก (ดูตาราง 6 ด้านล่าง) 
ข้อก�าหนดเร่ืองความเท่าเทยีมของสตรีตัง้ครรภ์นัน้แตกต่างกนัไปตามขนาด
และกลุ่มธุรกิจ 

แบบจ�าลองการถดถอยแบบโลจิสติก แสดงผลดังนี้ 

1. บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจทั่วโลกและธุรกิจระดับประเทศ และ
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี มีแนวโน้มที่จะน�ามาตราการการไม่เลือก
ปฏิบัติไปใช้ ขณะที่กลุ่มธุรกิจการเงินมีแนวโน้มที่จะน�าไปใช้
น้อยกว่า

2. บริษัทฯ ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะน�านโยบายการไม่เลิกจ้าง
ลูกจ้างหญิงเนื่องจากตั้งครรภ์ไปใช้

3. กลุ่มธุรกิจระดับประเทศ บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทท่ีมี
ลูกจ้างหญิงร้อยละ 25-50 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 
มแีนวโน้มก�าหนดมาตราการความปลอดภยัระหว่างการตัง้ครรภ์
และให้นมบตุร ในขณะทีใ่นภาคธรุกิจการเงนิอาจไม่เหน็แนวโน้ม
การน�านโยบายและมาตรการความปลอดภยัระหว่างตัง้ครรภ์หรอื
การสนับสนุนการให้นมบุตรไปปฏิบัติแต่อย่างใด 

ที่แพรนดา้ เราไมเ่พยีงแตเ่พิ่มคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น เรายังเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานด้วย 
นี่คือหลักการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
ที่แทจ้รงิ แพรนดา้ดแูลพนกังานเหมอืน
คนในครอบครัว

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรจัดกำร กำรบริหำร และ 
ประชำสัมพันธ์ บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลรี่ จ�ำกัด 
(มหำชน) 
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ตาราง 6 แสดงสัดส่วนของบริษัทฯ ที่คุ้มครองพนักงานที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร

ตำรำง 6 แสดงอัตรำร้อยละของบริษัทฯ ที่มีกำรคุ้มครองพนักงำนหญิงที่ตัง้ครรภ์และก�ำลังให้นมบุตร 

ตำมขนำด ประเภท และภำคธุรกิจ

ขนำด กำรไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลิกจ้ำง
ควำมปลอดภัย 

ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์และให้นมบุตร

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 58% 56% 52%

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 75% 70% 65%

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 79% 91% 83%

ประเภท กำรไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลิกจ้ำง
ควำมปลอดภัย 

ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์และให้นมบุตร

ภายในประเทศ 76% 78% 73%

ระหว่างประเทศ 38% 85% 62%

ระดับโลก 87% 74% 74%

ภำคธุรกิจ กำรไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลิกจ้ำง
ควำมปลอดภัย 

ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์และให้นมบุตร

การบริการ 63% 60% 56%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 83% 92% 56%

เกษตรกรรมและอาหาร 75% 92% 75%

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 85% 100% 100%

อุตสาหกรรม 77% 85% 85%

ทรัพยากรธรรมชาติ 88% 100% 75%

เทคโนโลยี 91% 75% 100%

การเงิน 44% 56% 56%

ผลรวม 74% 78% 72%
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3.5 การสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
มีบริษัทฯ ท่ีร่วมการส�ารวจข้อมูลเกือบคร่ึงหน่ึงจากบริษัททั้งหมด (ร้อยละ 49) รายงานว่ามีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอยู่แล้ว 
แต่มีบริษัทฯ ที่จัดสรรพื้นที่ส�าหรับให้นมบุตรต�่ากว่าร้อยละ 30 ที่ขณะที่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ลดเวลาการท�างานลงหรือ จ่ายเงินให้ในช่วง
การหยุดพักเพื่อให้นมบุตร เมื่อได้ตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติจริง พบว่า บริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ธุรกิจเกษตรกรรม
และอาหาร และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมถึง บริษัทฯ ขนาดใหญ่หรือธุรกิจระหว่างประเทศ น�ามาตรการการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาไปใช้งานจริงอย่างสม�่าเสมอ37

เพ่ือให้สามารถประเมินขอบเขตการน�านโยบายและการสนับสนุนการให้นมบุตรไปใช้ปฏิบัติจึงมีการใช้ดัชนีการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่38 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเด็นนี้ โดยใช้ตัวแปรทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้มาใช้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ ที่ร่วมท�าส�ารวจ

1. พื้นที่ส�าหรับการให้นมบุตรภายในบริษัทฯ 

2. การจ่ายค่าจ้างช่วงหยุดพักให้นมบุตร

3. พื้นที่เฉพาะส�าหรับเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่หรือส�าหรับการปั๊มนม

4. พื้นที่สะอาดส�าหรับจัดเก็บนมที่ปั๊ม

5. ข้อมูลและการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยแม่

ผลจากการส�ารวจมีคะแนนวัดสูงสุด 100 คะแนน (1 เท่ากับใช่ และ 0 เท่ากับไม่ใช่) โดยคะแนนที่ได้สะท้อนมาตรการการสนับสนุน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ที่มีการปฏิบัติในบริษัทฯ ตัวเลขที่สูงแสดงถึงการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

การน�านโยบายการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ไปใช้ และดัชนีแสดงคะแนนบ่งชี้ว่าแม้จะมีบริษัทฯ เกือบครึ่งมีนโยบายการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ 
แต่การน�าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมนั้นมีเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น การสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ยังแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
ของประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ธุรกิจเกษตรกรรมและอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทฯ ขนาดใหญ่
หรือบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจระดับโลกมีการใช้มาตรการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ที่ค่อนข้างดี39
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ตาราง 7 แสดงผลสัดส่วนโดยละเอียดของบริษัทฯ ที่มีนโยบายการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ควบคู่ไปกับดัชนีคะแนนที่สอดคล้องกัน

ตำรำง 7 แสดงอัตรำร้อยละของบริษัทฯ ที่น�ำนโยบำยสนับสนุนกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ไปใช้  
และดัชนีคะแนน ตำมขนำด ประเภท และภำคธุรกิจ

ขนำด
นโยบำยกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ
ดัชนีคะแนนกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 32% 11

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 35% 9

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 62% 28

ประเภท
นโยบำยกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ
ดัชนีคะแนนกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ

ภายในประเทศ 45% 18

ระหว่างประเทศ 38% 12

ระดับโลก 65% 26

ภำคธุรกิจ
นโยบำยกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ
ดัชนีคะแนนกำรเลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ

การบริการ 41% 15

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 67% 25

เกษตรกรรมและอาหาร 67% 28

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 57% 40

อุตสาหกรรม 46% 17

ทรัพยากรธรรมชาติ 50% 13

เทคโนโลยี 42% 10

การเงิน 33% 18

ผลรวม 49% 19
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3.6 นโยบายการเลี้ยงดูเด็กและการสนับสนุนค่าเลี้ยงดู
จากบริษัทฯ ทั้งหมดที่เข้าร่วมท�าส�ารวจ ร้อยละ 85 ไม่มีนโยบายการเลี้ยงดูเด็กให้กับพนักงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 นั้น มีเพียงร้อยละ 7 
มีศูนย์การดูแลเด็กเล็กภายในบริษัทฯ ร้อยละ 4 มีกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพนักงานในหมวดค่าเลี้ยงดูเด็ หรือ ค่าเทอมในชั้นอนุบาล 
ร้อยละ 3 ให้การสนับสนุนผ่านศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กนอกบริษัทฯ และร้อยละ 1 ให้เป็นเงินสนับสนุนค่าเดินทาง

ส่วนการเข้าถงึบรกิารของศนูย์เลีย้งดเูดก็ทีบ่รษิทัฯจัดหาให้นัน้ มข้ีอจ�ากดั
เรื่องของอายุของเด็กที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการดังกล่าว มีบริษัท 11 แห่ง
ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงสามปี ส่วนอีก 1 แห่งให้เด็กอายุ 3-5 ปี และ 
ไม่มีบริษัทฯ ใดให้บริการส�าหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปี

ดัชนีการเล้ียงดูเด็ก40 ได้รับการจัดท�าขึ้นเพ่ือน�าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กบัมาตรการทีบ่รษิทัฯ ต่างๆ น�าไปใช้ระหว่างการส�ารวจความคิดเหน็และ
การสัมภาษณ์ ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรจ�านวน 5 ข้อดังนี้

1. เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร

2. ค่าเล่าเรียนส�าหรับบุตรหลาน

3. ประกนัสขุภาพส่วนบคุคลส�าหรับบตุรและสมาชกิครอบครวัสายตรง

4. การช่วยเหลือทางการเงินส�าหรับค่ารักษาพยาบาลของบุตร

5. การลาที่ได้รับค่าจ้างเพื่อดูแลบุตรที่ป่วย

ผลจากการส�ารวจมีคะแนนวัดสูงสุด 100 คะแนน (1 เท่ากับใช่ และ 
0 เท่ากับไม่ใช่) โดยคะแนนที่ได้มาสะท้อนมาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดู
บุตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวเลขที่สูงแสดงถึงการสนับสนุนการเลี้ยงบุตร
ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

บริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64) ให้การช่วยเหลือในรูปแบบของ 
ทนุการศึกษาหรอืประกันสขุภาพของเดก็ โดยท่ีการการช่วยเหลือประเภท
นี้มีอัตราสูงถึงร้อยละ 89 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ดัชนีคะแนนการช่วยเหลือ
ค่าเลี้ยงดูในบริษัทฯขนาดใหญ่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ขนาดเล็ก 
และสิ่งเหนือความคาดหมายไว้คือพบว่าบริษัทฯ ที่มีการลงทุนจาก
ต่างชาติมีแนวโน้มท่ีจะไม่สนับสนุนนโยบายการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็ก 
ขณะที่บริษัทฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะ
ให้การช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กมากกว่า

พนกังานสว่นใหญม่าจากตา่งจงัหวดั 
จึงฝากลูกไว้กับศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือ
จ�าเป็นต้องให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ครอบครัว
เลีย้ง ผูป้กครองไมส่ามารถมั่นใจไดเ้ลย
วา่บุตรของตนจะไดร้บัการเอาใจใสแ่ละ
ความรกัในการเลีย้งดมูากนอ้ยเพียงใด 
นี่ยังไม่ได้กล่าวถึงค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น 
ดังนั้นบางกอก รับเบอร์ จึงมีแผน
เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายในบริษัทฯ 
ซ่ึงจะท�าให้พนักงานของเราได้ใกล้ชิด
กับลูกมากขึ้น

ประธำนกรรมกำรบริหำรบำงกอก รับเบอร์ 
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ตาราง 8 แสดงผลที่เก่ียวข้องกับการน�านโยบายการเลี้ยงดูเด็กและการสนับสนุนการเลี้ยงดูไปปฏิบัติ รวมถึงดัชนีคะแนนของการสนับสนุน
การเลี้ยงดูเด็ก

โดยรวมแล้ว เห็นได้ชัดว่าบริษัทฯ ภาคเอกชนในประเทศไทยก�าลังให้ความสนใจที่จะก้าวไปสู่บริษัทฯ ที่รับนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
เพื่อน�าไปปฏิบัติในองค์กรและมีหลายบริษัทฯ ที่น�าไปปฏิบัติได้จริงแล้ว

ตอนที่ 4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยที่ระบุและให้ค�าช้ีแนะเพื่อสร้างนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
และชัดเจนมากขึ้น 

ตำรำง 8 แสดงอัตรำร้อยละของบริษัทที่มีนโยบำยเลี้ยงดูเด็กและสนับสนุนกำรเลี้ยงดู  
ดัชนีคะแนนตำมขนำด ประเภท และภำคธุรกิจ

ขนำด กำรเลี้ยงดูเด็ก ค่ำเลี้ยงดูเด็ก ดัชนีคะแนนค่ำเลี้ยงดูเด็ก

ขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 50 คน) 16% 72% 12

ขนาดกลาง (พนักงาน 50-200 คน) 25% 65% 15

ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน) 50% 62% 27

ประเภท กำรเลี้ยงดูเด็ก ค่ำเลี้ยงดูเด็ก ดัชนีคะแนนค่ำเลี้ยงดูเด็ก

ภายในประเทศ 20% 69% 19

หลายประเทศ / ระหว่างประเทศ 15% 38% 15

ระดับโลก 13% 65% 27

ภำคธุรกิจ กำรเลี้ยงดูเด็ก ค่ำเลี้ยงดูเด็ก ดัชนีคะแนนค่ำเลี้ยงดูเด็ก

การบริการ 15% 59% 12

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 17% 75% 20

เกษตรกรรมและอาหาร 17% 67% 32

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 14% 71% 29

อุตสาหกรรม 23% 61% 22

ทรัพยากรธรรมชาติ 25% 50% 28

เทคโนโลยี 17% 50% 17

การเงิน 22% 89% 20

ผลรวม 18% 64% 20
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ปัญหาและทางออก 

มีแนวทางใดบ้างที่สามารถน�ามาปฏิบัติในอนาคต 
เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ตอนที่ 4 

ในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เข้าร่วมอ้างอิงถึงหลายประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท�าให้หลายบริษัทยังไม่ได้เร่ิมหรือชะลอการขยายนโยบาย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์ยังกล่าวถึงข้อมูลที่พนักงานบางส่วนยังรู้สึกลังเลที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวอีกด้วย

4.1 ความท้าทายและโอกาส
ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบรับในเชิงบวกระหว่างการสัมภาษณ์ในการน�านโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวไปปรับใช้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่
ถูกพูดถึงบ่อย ๆ  คือเรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการ เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  และการขาดการสนับสนุนภายนอกจากรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับหลายๆ บริษัท มาตรการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่เกินกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมาย เช่น วันลาคลอดบุตร 45 วันที่ได้รับค่าจ้างตามปกติ 
เป็นส่วนหนึง่ของสวสัดกิารพนกังานและโดยทัว่ไปจะมีงบประมาณทีต่ัง้ไว้แล้วและมีความยดืหยุน่น้อย ซ่ึงอาจเป็นข้อจ�ากดัในขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
เริ่มใช้นโยบายเหล่าน้ี หรือเม่ือรายรับมีการหยุดชะงักแบบไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น การระบาดของโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า เป็นต้น 
จึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากและมีผลต่อการขยายความครอบคลุมของนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในองค์กร

ประเด็นเร่ืองของงบประมาณได้ถูกบันทึกไว้หมวดเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการเริ่มน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็ก 
การสรรหาครูและพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการอบรม ความเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมให้ความเห็นยังพบว่าค่าใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการจัดตั้ง
ศูนย์ดูแลเด็กนั้นใช้เงินมากกว่าหน่ึงล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ การบริหารศูนย์ดูแลเด็กที่มีการออกแบบมาเฉพาะวัตถุประสงค์ยังจ�าเป็น 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรนานาชาติ เช่น การรับทุนสนับสนุน การให้ค�าปรึกษาเรื่องกฎข้อบังคับ  
แนวทางในการน�าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนในการบริหารจัดการศูนย์ดูแลเด็ก รวมไปถึงการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อผลตอบแทนจากแนวทางที่วางไว้เพื่อขยายการสนับสนุนทการดูแลเด็กแก่บริษัทฯ และครอบครัวที่ต้องท�างาน

เม่ือมีการจัดท�านโยบาย บริษัทฯ ท่ีมีท้ังส่วนการผลิตและส่วนพนักงานในส�านักงานอาจพบว่าเป็นการยากที่จะท�าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เฉพาะเจาะจงและก�าหนดนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครับในรูปแบบเดียวที่จะสามารถใช้ได้และยุติธรรมส�าหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลง
ในข้อกฎหมายก็ได้รับการอ้างถึงว่าเป็นความท้าทายในประเด็นความต่อเนื่องของนโยบาย หรือเมื่อมีข้อกฎหมายใหม่ออกมา ภาคเอกชน
อาจจ�าเป็นต้องท�าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างบริษัทและพนักงาน
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สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้นมในที่ท�างานหรือห้องปั๊มนมมีอยู่ในสถานที่ท�างานบางแห่ง แต่ผู้ถูกสัมภาษณ์รายงานว่าโดยทั่วไป
ไม่ค่อยมีการใช้งาน เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความสะดวกและมีการใช้นมผมมากกว่าที่แม่จะปั๊มนมระหว่างเวลางาน 

ในส่วนของการลาเพือ่ใช้สิทธิ์บิดาในการดแูลระหว่างและหลงัคลอดนัน้ พนักงานไม่ค่อยทราบข้อมลูวา่สามารถใช้สิทธนิี้ได้ ซึง่มาจากการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบางบริษัทฯ ไม่ได้มีการสื่อสารให้ท่ัวถึงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ 
เสนอให้สามารถลาเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้โดยจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราปัจจุบัน พนักงานส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจไม่รับสิทธิ์ดังกล่าว 
และประสงค์ที่จะท�างานเพื่อให้ได้รับเงินค่าจ้างเต็มอัตราหรือแม้แต่การได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมจากการท�างานล่วงเวลา

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้เสนอแนะโอกาสสองข้อ ให้กับบริษัทฯ เพื่อท่ีจะขยายนโยบายนี้: 1) ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ภาคเอกชนในประเทศไทย
แยกคูร่กัเพศเดยีวกนัออกจากนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั แต่มบีรษิทัฯ ระดับชาติบางแห่งก�าลงัพิจารณาให้ขยายการครอบคลมุให้กับบคุคล
ในกลุ่มนี้ด้วย ตราบใดที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้ออื่น ๆ  และ 2) ประกันสุขภาพในบริษัทส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม
การดูแลสุขภาพจิต ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาให้เกิดครอบคลุมได้ในอนาคต

4.2 ข้อแนะน�าและสิ่งที่ควรปฏิบัติในล�าดับถัดไป
อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยและค�าแนะน�าจากยูนิเซฟโดยเฉพาะ คู่มือส�าหรับภาคธุรกิจเรื่องนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว41 รายละเอียด
ในส่วนถัดไปจะประกอบไปด้วยค�าแนะน�าส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน�าไปพัฒนานโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวท้ังในองค์กรของตนและ
ส�าหรับครอบครัวทั่วประเทศ 

บริษัท

• ท�าความเข้าใจในการใช้นโยบายปัจจุบันให้ได้ประโยชน์ และด�าเนินการแก้ไขช่องโหว่: บริษัทฯสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนโยบาย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในระหว่างการเก็บข้อมูล การวางแผน และการพูดคุยให้ค�าปรึกษาเพื่อใช้ประโยชน์
จากนโยบายทีม่อียูแ่ล้ว และรวมถงึการชีใ้ห้เห็นถงึปัญหาและจัดท�าแผนเพือ่ด�าเนินการตามล�าดบัความส�าคญัทีร่ะบโุดยฝ่ายบรหิารและ
พนักงาน

• ต่อยอดความส�าเร็จเพื่อขยายสิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร: มีหลายบริษัทฯ ในประเทศไทยได้บรรลุมาตรฐานระดับชาติในการให้สิทธิ
การลาคลอด ซึง่บรษิทัฯ เหล่านีส้ามารถพัฒนาต่อยอดความส�าเร็จโดยการสนบัสนนุส่งเสรมิให้พนกังานชายสามารถใช้สทิธลิาดแูลบตุร
โดยยังได้รับค่าจ้างได้ การลาประเภทนี้จะส่งผลดีต่อต่อสุขภาวะขอแม่และพัฒนากรในช่วงแรกของเด็ก รวมถึงยังเพิ่มแรงจูงใจและ
เป็นการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรอีกด้วย บรรดาบริษัทฯ ที่ให้สิทธิ์การลาประเภทนี้อยู่แล้วสามารถใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว
ได้ในข้อแนะน�าที่ล�าดับถัดไป 

• จัดให้มีความคุ้มครองแก่สตรีมีครรภ์และแม่ที่ก�าลังให้นมบุตร: ในขณะที่หลายๆ บริษัทมีความคุ้มครอง - โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่มกีารเลกิจ้าง และมกีารคุม้ครองความปลอดภยัระหว่างตัง้ครรภ์และระหว่างการให้นมบตุร – แต่ยงัไม่นบัว่าเป็นนโยบายทีแ่พร่หลาย
ทั่วไป โดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของสตรีมีครรภ์และคุณแม่ที่อายุน้อยในช่วงวิกฤต
การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ทุกแห่งควรจะจัดให้มีความคุ้มครองส�าหรับสตรีมีครรภ์และแม่ที่ก�าลังให้นมบุตร รวมถึงให้ความ
ยุติธรรมกับพนักงานทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงสถานะความเป็นพ่อหรือแม่

• พัฒนาการส่งเสรมิการให้นมบตุร การให้นมแม่เพยีงอย่างเดยีวถอืเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัพฒันาการทีด่ขีองเดก็ แม้กระนัน้ เกอืบคร่ึงหนึง่ 
ของจ�านวนบริษัทฯ ทั้งหมดไม่มีการรายงานว่ามีนโยบายการช่วยเหลือในการให้นมบุตร บริษัทฯ เหล่านี้ควรพิจารณารวมการส่งเสริม
การให้นมบุตรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดระบบการการท�างานที่ยืดหยุ่นส�าหรับคุณแม่ที่ก�าลังอยู่ในช่วง
ให้นมบุตรเพื่อที่ให้มีช่วงพักเพื่อปั๊มนมได้ และจัดให้มีการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกในการปั๊มนม ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์จัดเก็บนมแม่ 
และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญในการให้นมแม่เพียงอย่างเดียว และนอกเหนือจากการจัดท�านโยบายที่ส่งเสริม 
การให้นมบุตรแล้ว บริษัทฯ ยังควรหมั่นตรวจสอบการน�านโยบายไปใช้ และหารือกับลูกจ้างเพ่ือท�าความเข้าใจและบริหารจัดการ
อุปสรรคใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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• สนับสนุนการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกในศูนย์ดูแลเด็ก ทั้งนอกสถานที่และในชุมชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป
ในแต่ละครอบครัว บริษัทฯ ควรช่วยเหลือให้ครอบครัวพนักงานสามารถเข้าถึงบริการการดูแลเด็กในพื้นท่ีใกล้เคียงที่มีคุณภาพ 
ซึ่งอาจหมายถึงการก่อตั้งและบริหารจัดการศูนย์ดูแลเด็กในพื้นที่บริษัทฯ หรือการด�าเนินการจัดหาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ 
การสนับสนุนเงินบางส่วน เช่น อุดหนุนค่าเดินทาง การจัดเวลาการท�างานแบบยืดหยุ่นเพื่อให้พ่อแม่สามารถไปรับส่งลูกที่ศูนย์ดูแลเด็ก
ได้ หรือการให้การสนับสนุนศูนย์ดูแลเด็กที่มีการใช้บริการโดยพนักงานของบริษัทฯ 

รัฐบำล

• จัดการปัญหา ช่องโหว่ต่าง ๆ ที่อาจมีระยะเวลาการลาคลอดตามสิทธิ์จ�านวน 98 วันเพื่อให้พนักงานได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะที่
บริษัทฯ หลายแห่งมีสวัสดิการลาคลอดโดยยังจ่ายเงินเดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ท�ากันทั่วโลก นอกจากนี้ ก็ยังมีวันลาจ�านวน 8 วัน
ที่ยังเป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมจากนายจ้างหรือประกันสังคม ช่องโหว่ลักษณะนี้ รัฐบาลสามารถด�าเนินการได้โดย
อย่างน้อยก็สามารถก�าหนดให้มีการเพิ่มสวัสดิการของประกันสังคมออกไปเป็น 53 วัน

• ศึกษาและท�าโครงการทดลองให้คุณพ่อได้ใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร จากการเก็บข้อมูล บริษัทฯ แสดงความตั้งใจที่จะขยาย 
การครอบคลุมสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว โดยเน้นว่าภาครัฐควรต้องสนับสนุนด้วยการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านมาตรการต่าง ๆ ให้มากข้ึน การให้สิทธิคุณพ่อลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรนี้ที่สามารถน�าไปศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมหรือท�าโครงการทดลอง 
เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบและแรงจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษีส�าหรับบริษัทฯ ที่ให้สิทธิคุณพ่อลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
โดยจ่ายเงินเดือนในอัตราร้อยละ 90 (โดยให้สอดคล้องกับนโยบายในสหราชอาณาจักร) 

• ขยายและสร้างแรงจูงใจส�าหรับการจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กและการเข้าถึงบริการของศูนย์ดังกล่าว แรงจูงใจบางข้ออาจมีอยู่จากการ
บรหิารศนูย์ดแูลเดก็แต่ยงัไม่มคีวามเข้าใจทีแ่พร่หลายหรอืเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ยาก ผูว่้าจ้างและครอบครวัทีม่แีรงงานสามารถใช้ประโยชน์
จากบริษัทฯ ที่ตัดสินใจที่จะจัดตั้งและบริหารศูนย์ดูแลเด็ก หรือให้การสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงบริการดูแลเด็กในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
หรือทั้งสองกรณี ทั้งนี้ การสนับสนุนอาจรวมไปถึงการลดหย่อนภาษีจากการจัดตั้งและบริหารศูนย์ดูแลเด็กหรือการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในศูนย์ดูแลเด็กของบริษัทฯ การจัดท�ามาตรฐานศูนย์ดูแลเด็กในรูปแบบองค์กร และการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายการดูแลเด็กในชุมชน โดยเฉพาะเด็กอายุ 0-3 ปี 

• สนบัสนนุสวสัดกิารของเด็กอย่างเป็นระบบโดยให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั โดยท�างานร่วมกบัภาคเอกชน 
ก�าหนดให้สวัสดิการเด็กรวมไปถึงการสนับสนุนในรูปแบบเงินสดเป็นประจ�า เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ได้รับการงบประมาณรัฐ
ในหมวดการคุ้มครองทางสังคมและการบริการสังคม วิธีเหล่าน้ีสามารถช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลเด็กได้ ประเทศไทย
ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้น�าในเรื่องนี้ผ่านโครงการอุดหนุนเด็กเล็กส�าหรับครอบครัวที่มีความเปราะบาง โดยเป็นการด�าเนินการผ่าน
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และเงนิสมทบค่าเลีย้งดบูตุรผ่านระบบสวสัดกิารประกนัสงัคม42 รฐับาลยงัสามารถ
ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการเหล่านี้ เช่น ริเริ่มระบบสวัสดิการตามระดับขั้น หรือ
เงินอุดหนุนเด็กเพิ่มเติมส�าหรับการศึกษา 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

• ปรบัปรุงกลไกการติดตามผล การให้ความเหน็และการวจิยั การตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายของภาคเอกชน การรับรูข้องพนกังาน 
และผลกระทบจากการปรับนโยบายของรัฐบาลสามารถเป็นข้อมลที่ชี้ให้ผู้น�าองค์กรและผู้จัดท�านโยบายเห็นและใช้เป็นแนวทาง
ในตัดสินใจในอนาคต กลไกนี้สามารถด�าเนินการผ่านแบบฟอร์มดัชนีที่มีการเผยแพร่เป็นประจ�า กลไกที่เหมาะสมในการให้และ
รับฟังความคิดเห็นท่ีจะท�าให้เข้าใจแนวคิด ความเป็นไปได้ และความท้าทายในการปฏิบัติ ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถน�าไปพัฒนาต่อ
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง และสร้างผลในวงกว้าง เพื่อปรับปรุงนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้เป็นประโยชน์
ต่อครอบครัวที่มีแรงงาน ต่อภาคธุรกิจและต่อสังคม 
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• ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ได้ผลดีโดยการยกย่องผู้น�า หลายบริษัทในประเทศไทยได้ก้าวข้ามมาตรฐานระดับชาติและก�าลังก้าวขึ้นเป็นผู้น�า
ในระดับภูมิภาคท่ีน�าข้อปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปใช้ การสร้างช่องทางการรับรู้และการยกย่องชื่นชม และสร้างการมีส่วนร่วม
จากทกุฝ่ายทัง้ ภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาสงัคม เพือ่ยกย่องผูน้�าและผูท้ีม่บีทบาทในการผลกัดนันโยบายทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั 
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ท้ังการน�าไปปฏิบัติในองค์กร การสร้างความรับรู้และสนับสนุนนโยบายดังกล่าวกับสาธารณะ และกระตุ้น
ให้เกิดการหารือเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและท�าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปอีกขั้น 

• ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโอกาสที่อาจเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่จะสนับสนุนสุขภาวะของคนท�างาน 
ครอบครัว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นที่บริษัทฯ และลูกจ้าง เพ่ือร่วมกันหาแนวปฏิบัติท่ีดีรวมถึง
ข้อที่ควรปรับปรุง จากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25645 การศึกษา พบว่ามากกว่าร้อยละ 52 ของแรงงานไทยมีอาชีพอิสระ 
จึงไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวผ่านผู้ว่าจ้าง ดังนั้น จึงต้องท�าการศึกษาเพ่ิมเติม
เพื่อท�าความเข้าใจกับความต้องการ และหามาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนข้อกังวลยังมีเรื่องการส่งเสริมการให้นมแม่ 
การเข้าถึงการบริการศูนย์ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ การเข้าถึงการสนับสนุนด้านการเงิน เช่น เงินอุดหนุนเด็ก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการใช้นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะหลายๆ ข้อที่ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาวิจัยในประเทศไทยครั้งนี้ สามารถน�าไปปรับใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
หรือในพื้นที่อื่นๆ ได้เช่นกัน เราหวังว่าบทสรุปการศึกษานี้จะกระตุ้นความสนใจให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ 
ในการน�านโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นไป และตระหนักถึงศักยภาพท่ีสามารถส่งเสริม 
ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้ปกครอง เด็ก ชุมและสังคม

5 http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e 0%b8%87%e0%b8%84%e0%
b8%a1/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8% 87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/Informal_work_force/2564/
summary_64.pdf
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