
พฤษภาคม 2565
(ค�าแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

  “การเลี้ยงดูลูกคือการลงทุนสร้างทุนมนุษย์
ของคนรุ่นต่อไป และการดูแลผู้สูงวัยคือการ
ยืนยันความเป็นมนุษย์ร่วมกันของเรา ด้วย
ความตระหนักว่าสักวันเราต่างก็ต้องไปถึง 
จุดนั้นด้วยกันทุกคน”1  

 
 � แอนน์-มารี สลอเทอร์
	 	 ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ
	 	 มูลนิธิอเมริกาใหม่ 

ในขณะทีก่ารแข่งขันแย่งชงิคนเก่งทีม่คีวามสามารถสูง
ได้เพ่ิมข้ึน บริษัทต่างกแ็สวงหาวธีิการทีส่ร้างสรรค์ใน
การดงึดดู  มดัใจ และรกัษาพนกังานทัง้หญงิและชาย
ทีม่ศัีกยภาพสงูไว้กับบรษิทั  การสร้างทีท่�างานให้เป็น
มิตรกับครอบครัวเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ
จัดการภารกิจด้านการงานควบคู่ไปพร้อมกับความ
รบัผิดชอบต่อครอบครวั เป็นยทุธศาสตร์ในการมดัใจ
พนักงานให้เกิดความผูกพันองค์กรและเสริมความ
แข็งแกร่งการได้เปรียบในการแข่งขันท่ีประสบผล
ส�าเรจ็ (การเพ่ิมผลติภาพ  การลดต้นทนุ  ภาพลกัษณ์  
ความทุ่มเทและภักดีต่อองค์กร ฯลฯ)  และยังแสดงให้
เหน็ถงึความพยายามทีจ่ะค�านงึถงึพนกังานในมิตต่ิางๆ
เป็นการร่วมสร้างแนวปฏบิตัทิางธุรกิจทีม่คีวามรบัผดิชอบ
ซ่ึงในที่สุดจะส่งผลเชิงบวกที่มีคุณค่าต่อสังคมใน
วงกว้าง

�  การทำางานและครอบครัว
   สร้างที่ทำางานให้เป็นมิตรกับครอบครัว

© Shutterstock



� การท�างานและครอบครัว: สร้างท่ีท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครวั

ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะได้รบัจากการมมีาตรการทีเ่ป็นมติรกับครอบครวั
อย่างพอเพียงและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวที่เหมาะสม
มีดังนี้

1. การยกระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน

พนักงานในบริษัทท่ีเป็นมิตรกับครอบครัวมีแนวโน้มที่จะผูกพันกับ
องค์กรมากกว่า	เครียดน้อยกว่า	และพึงพอใจกับงานมากกว่า	การ
ลดความเครียดที่เกิดจากการดูแลลูกและผู้สูงอายุ	ช่วยลดการขาด
งานและเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน		การศึกษาชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบรรดาบริษัทในสหราชอาณาจักรที่จัดระบบการท�างานแบบ
ยืดหยุ่น	ร้อยละ	76	ระบุว่ามาตรการเช่นนี้สามารถรักษาพนักงานให้
ท�างานอยู่กับบริษัทนานขึ้น		ร้อยละ	73	ระบุว่าช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้
กับพนกังาน	และร้อยละ	72	ระบวุ่าช่วยเพิม่ความผกูพนัองค์กรของ
พนักงาน2 

2. การท�าให้ผู้หญิงคงอยู่ในงานนานขึ้น

รายงานของสภาความเป็นผู้น�าบรรษัท	(Corporate	Leadership	
Council)	ปี	พ.ศ.	2557	แสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นในที่ท�างาน
ท�าให้ผูห้ญงิมุง่เรือ่งความก้าวหน้าด้านอาชีพเพ่ิมขึน้ถึงเกอืบร้อยละ	
30	ซึ่งท้าทายสมมติฐานท่ีว่าผู้หญิงจะลดความมุ่งหวังด้านอาชีพ
ของตนลงเมื่อมีครอบครัว		รายงานยังระบุด้วยว่า	การมีทางเลือก
ในการท�างานท่ียืดหยุ่นยังท�าให้ผู้หญิงคงอยู่ในงานนานมากขึ้น
ถึงร้อยละ	403		ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ท�างานที่เป็นมิตรกับครอบครัว
ที่สนับสนุนให้พ่อเข้ามามีส่วนร่วมดูแลเร่ืองต่างๆในครัวเรือนยังส่ง
ผลเชิงบวกต่อผูห้ญงิด้านความสามารถในการจัดการกับแรงกดดนั
ที่มาจากการท�างานและครอบครัวอีกด้วย

3. การลดต้นทุนการด�าเนินการ

แม้ว่าการด�าเนินมาตรการที่เป็นมิตรกับครอบครัว	เช่น	การท�างาน
ที่ยืดหยุ่น	อาจมีต้นทุนในช่วงแรก	แต่สุดท้ายจะช่วยบริษัทประหยัด
ต้นทุนในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่	 การมีผลิตภาพ
ที่สูงข้ึน	และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกิดจากการลาออก	งานศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาชิ้นหนึ่งประมาณการว่า	ต้นทุนการด�าเนินการ
ของบริษัทแต่ละแห่งจะลดลงได้มากกว่า	10,000	เหรียญสหรัฐต่อปี	
ส�าหรับพนักงานแต่ละคนที่ใช้เวลาท�างานครึ่งหนึ่งจากที่บ้าน4	

4. การลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าของค่าจ้าง
     ที่เกิดจากเพศสภาพ

การให้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแก่พนักงานทั้งชายและหญิง	ช่วยให้
บริษัทลดการเลือกปฏิบัติเน่ืองจากภาระของการเป็นแม่	และลดช่อง
ว่างความเหลื่อมล�้าของค่าจ้างที่เกิดจากเพศสภาพ	 	 ในประเทศ
เดนมาร์กที่ให้สิทธ์ิลาเลี้ยงดูบุตรโดยพ่อแม่ยังได้รับค่าจ้างเป็นเวลา
หนึ่งปี	และต่อจากนั้นให้สิทธิ์ส่งลูกเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก	ส่งผลให้
ช่องว่างความเหลือ่มล�า้ของค่าจ้างเนือ่งจากเพศสภาพค่อนข้างต�า่
และมีอัตราการจ้างงานผู้หญิงที่ค่อนข้างสูง5 

 อุปสรรคส�าคัญที่สุดต่อการเป็นผู้น�าของผู้หญิง: 

	 จากการส�ารวจของไอแอลโอกับบริษัท	1,300	แห่งในประเทศก�าลังพัฒนา	39	ประเทศ	พบว่าความรับผิดชอบที่ต้อง	
	 ดูแลครอบครัวของผู้หญิงเป็นอุปสรรคส�าคัญอันดับหนึ่งต่อการเป็นผู้น�าของผู้หญิง6	

 ความรับผิดชอบดูแลครอบครัวตกอยู่กับผู้หญิง เนื่องจากไม่มีการแบ่งความรับผิดชอบ
 ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา:  

	 การศึกษาชิ้นหนึ่งที่ครอบคลุมหลายประเทศพบว่า	โดยเฉลี่ยผู้หญิงต้องใช้เวลาในการดูแลครอบครัวมากกว่าผู้ชาย	
	 ถึงกว่า	2	เท่า	โดยผู้หญิงในอินเดียและประเทศรายได้ต�่าอื่นๆ	ใช้เวลามากกว่าผู้ชายถึง	10	เท่า7 

� มาตรการที่เป็นมิตรกับครอบครัวเป็นเรื่องส�าคัญทั้งกับพนักงานและบริษัท

� การจัดการเรื่องงานและครอบครัวให้สมดุล
 เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเป็นผู้น�าของผู้หญิง
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� การท�างานและครอบครัว: สร้างท่ีท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครวั

 การขาดการสนับสนุนเชิงโครงสร้างจากรัฐส�าหรับคนท�างานที่มีครอบครัว:

 เหตุผลที่ท�าให้ผู้หญิงอเมริกันต้องออกจากงานเต็มเวลาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด	คือการขาดการสนับสนุนจากรัฐ	 	
	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและการมีชั่วโมงท�างานมากกว่า	50	ชั่วโมงต่อสัปดาห8์ 

 “ภาระสองเท่า” ที่ต้องท�างานและดูแลครอบครัว และรูปแบบชีวิตการท�างานแบบ 
 “ทุกที่ ทุกเวลา” จ�ากัดความก้าวหน้าของผู้หญิง: 

	 จากการส�ารวจของแมค็คนิซย์ีในละตนิอเมรกิา	ผูห้ญงิร้อยละ	52	กล่าวว่าความต้องการมีเวลาให้กบัครอบครวัมากขึน้
	 คือเหตุผลหลักที่ท�าให้สมัครใจลาออก	ขณะอยู่ในต�าแหน่งระดับกลางหรือแม้กระทั่งเมื่อก้าวขึ้นถึงระดับอาวุโสแล้ว9 

 บรรทัดฐานทางสังคมมีส่วนท�าให้เกิดปรากฏการณ์ “ท่อรั่ว”: 

 การส�ารวจหน่วยงานรัฐในเกาหลีพบว่า	 การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรคือสาเหตุหลักที่ท�าให้หญิงสาวต้อง
	 ออกจากงาน		บรรทัดฐานทางสังคมที่คาดหวังว่า	ผู้หญิงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและแบกรับหน้าที่ดูแครอบครัว
	 ทั้งหมดเพียงผู้เดียว	ท�าให้หญิงสาวที่เป็นแม่ยากที่จะท�างานต่อไปได1้0 

 ความรับผิดชอบดูแลครอบครัวส�าหรับผู้ชายที่เพิ่มขึ้น:
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ระดับความขัดแย้งระหว่างเรื่องงานกับชีวิตของผู้ชายสูงโด่งขึ้นมาก	จากร้อยละ	34
	 ในปี	2520	เป็นร้อยละ	49	ในปี	2551	เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่เพิ่มจากร้อยละ	34	ในปี	2520		เป็นร้อยละ	43	
	 ในปี	2551	บ่งชี้ถึงจ�านวนครอบครัวที่ทั้งสามีและภรรยาต้องช่วยกันหารายได้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น11 

� สิ่งที่บริษัทสามารถท�าได้

การสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับครอบครัว

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนชีวิตครอบครัวของพนักงานจะเพิ่ม
ความผกูพนัองค์กรและผลติภาพของพนักงาน	ส่งผลให้บรษิทัได้รบั
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์	จากการศกึษาพบว่าพนกังานทีม่คีวามผกูพนั	
กับองค์กรสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	43	เมื่อเทียบกับ
พนักงานที่ไม่รู้สึกผูกพัน		และบริษัทท่ีมีพนักงานท่ีมีความผูกพัน
องค์กรสูง	 มีโอกาสยกระดับผลการด�าเนินงานให้สูงขึ้นได้ถึง
ร้อยละ	2012	

ผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงานทีส่นบัสนนุโครงการการท�างานทีเ่ป็นมิตร
กับครอบครัว	และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับชีวิตครอบครัว	
คือส่วนส�าคัญในการสร้างที่ท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครัว

เพื่อสนับสนุนให้ที่ท�างานเป็นมิตรกับครอบครัว กระทรวง

แรงงาน ครอบครัว และสังคม ของประเทศสโลเวเนีย

ได้สนับสนุนโครงการให้การรับรองกิจการที่เป็นมิตรกับ

ครอบครัวมาตั้งแต่ปี 2550 โดยให้ความส�าคัญกับ

การปฏิบัติของนายจ้างที่สนับสนุนการจัดการเรื่องงาน

และครอบครัวให้ลงตัว บางบริษัทจัดให้มีทางเลือก

การท�างานที่ยืดหยุ่น เพิ่มวันลาสนับสนุนการเลี้ยงลูก 

และโปรแกรมผ่อนคลายความเครยีด  บรษิทัท่ีได้รบัการรบัรอง 

ทั้งหมดมีผลลัพธ ์ เชิงบวกในแง ่ของชื่อเสียงที่ดีขึ้น

อัตราการลาออกและการขาดงานลดลง ผลิตภาพทีส่งูขึน้ 

และพนกังานมคีวามผูกพนัองค์กรมากขึน้ อเลส ครานซ์ คสุลนั 

ผู้อ�านวยการสถาบันเอ็ควิลิบ ที่ร่วมโครงการกล่าวว่า 

“ผู ้บริหารสูงสุดเริ่มเห็นพนักงานเป็นหุ ้นส่วนและเป็น

การลงทุนระยะยาว แทนที่จะเป็นแค่ต้นทุน” มีกว่า 130 

บริษัทที่จ้างพนักงานรวมประมาณ 50,000 คนได้รับ

การรับรองในโครงการนี้13
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การจัดให้มีการท�างานที่ยืดหยุ่น

ความยืดหยุ ่นในการท�างาน	 ก�าลังมีความส�าคัญส�าหรับบริษัท
มากขึ้นเรื่อยๆ	 ในการดึงดูด	 รักษา	 และเพิ่มขีดความสามารถ
บรรดาพนักงานที่มีความสามารถสูง	 ทางเลือกต่างๆ	 เช ่น	
ช่ัวโมงการท�างานท่ียืดหยุ่น	(ในกรณีที่ท�าได้)	การท�างานทางไกล	
การแบ่งงานกนัท�า	การเพ่ิมเวลาท�างานเพ่ือลดวนัท�างานต่อสปัดาห์	
และการท�างานท่ีไม่จ�ากัดสถานที่	 ท�าให้พนักงานสามารถปรับ
การท�างานของตนให้เอ้ือกับชีวิตครอบครัวที่ดีได้	การส�ารวจตลาด
แรงงานโลกของคณะกรรมการผู้บริหารบรรษัทในปี	2556	พบว่า
ผู้หญิงที่เป็นผู้น�ามีความตั้งใจท่ีจะท�างานต่อไปเพ่ิมขึ้นเกือบ	3	เท่า
เม่ือพึงพอใจกับความยืดหยุ่นในการท�างาน14	 	 อย่างไรก็ตาม
ทางเลือกการท�างานท่ียืดหยุ่นยังคงถูกใช้น้อยมากโดยเฉพาะ
ผู้หญิงที่อยู่ในต�าแหน่งสูง

ปัญหาพนักงานไม่ค ่อยใช ้ประโยชน์จากนโยบายการท�างาน
แบบยืดหยุ่นมาจากแนวความคิดที่ว่า	 “คนท�างานแบบยืดหยุ ่น
จะไม่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง”	 และ	 “ทีมงานจะคิดว่าฉันไม่จริงจัง
กับงาน	 ถ้าฉันไม่ได้มาท�างาน”	 ดังนั้น	 เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
ถกูน�าไปปฏบิตั	ิบรษิทัจงึควรกระตุ้นให้ผูจ้ดัการ	และหัวหน้าระดับอาวโุส
ลบแนวคดิดงักล่าว	โดยสนบัสนุนลูกทมีทัง้ชายและหญงิ	ให้มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท�างานของตนและชเูรือ่งราวความส�าเรจ็ของ
การท�างานในรูปแบบใหม่	 เพื่อตอกย�้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการท�างานอย่างจริงจัง

� การท�างานและครอบครัว: สร้างท่ีท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครวั

การสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร

ไม่ว่าท่ีใดในโลกการเลี้ยงดูบุตรเป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรับ
พ่อแม่ที่ต้องท�างานไปด้วย	โดยเฉพาะประเทศท่ีรัฐไม่มีการสนับสนุน
อย่างเพยีงพอ	การขาดบริการเลีย้งดเูดก็ทีม่คีณุภาพในราคาทีจ่่ายได้	
เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักท่ีท�าให้ผู้หญิงต้องเลิกท�างานมากกว่าผูช้าย	

เวสต์แพค ธนาคารและผู ้ให้บริการด้านการเงินชั้นน�า 
ออสเตรเลีย ต้ังเป้าที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความ
สามารถไว้ ด้วยการเสนอทางเลอืกการท�างานทีย่ดืหยุ่นและ
สร้างนวตกรรมด้านนโยบายและโครงการใหม่ๆ ส�าหรับ
พนกังานท่ีต้องรบัผดิชอบดแูลครอบครวั บรษิทัจดัให้มทีาง
เลือกการท�างานที่ยืดหยุ่น เช่น การแบ่งงานกันท�า การ
ท�างานทางไกลนอกส�านักงาน  การเว ้นวรรคจาก
การท�างานได ้นานถึง 12 เดือน (career break) 
การซือ้วันลาเพิม่ ได้ถงึ 8 สปัดาห์  การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา 
การท�างานจากท่ีบ้าน  และการบบีอดัชัว่โมงการท�างานเพือ่
การท�างานที่สั้นลง ทางเลือกเหล่าน้ีล้วนเป็นที่สนใจส�าหรับ
พนักงานท้ังชายและหญงิ และกลายเป็นข้อพิจารณาส�าคัญ
ส�าหรบัคนทีก่�าลงัหางาน ความส�าเรจ็ของโครงการการท�างาน
แบบยืดหยุ่นของเวสต์แพคนี้ เห็นได้ชัดจากการท่ีผู้ให้ข้อมูล
ในการส�ารวจประมาณร้อยละ 43 ใช้ทางเลือกการท�างาน

ยืดหยุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง15 (เฉพาะผู้หญิง ใช้ร้อยละ 48)

เม่ือมองในระยะยาว	บรษัิทสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกด้วย
การช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร	 เช่น	 บริการรับเลี้ยงเด็กในท่ีท�างาน
เงินอุดหนุนส�าหรบัการเลีย้งดบูตุร	การช่วยเหลอืผูอ้ยู่ในอุปการะทีพ่กิาร	
และสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอื่นๆ	สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
พนักงานสามารถสร้างสมดุลการงานกับครอบครัวได้	การศึกษา
ต้นทุน-ผลประโยชน์โดยยูเนียนแบงค์	 ที่พาซาเดนา	 แคลิฟอร์เนีย
แสดงให้เหน็ว่าโครงการบรกิารรบัเลีย้งเดก็ระหว่างวนัในสถานทีท่�างาน
ช่วยประหยดัต้นทนุการด�าเนนิงานประจ�าปีไปได้ถงึ	138,000	-	232,000		
เหรียญสหรัฐต่อปี	เนื่องจากการลาออกและการขาดงานที่ลดลง16 

การสนับสนุนที่มีต้นทุนต�่าอีกอย่างหน่ึงท่ีบริษัทสามารถท�าได้คือ	
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ	และการส่งต่อไปยังสถานเลี้ยงดูเด็ก	
บริษัทยังสามารถร่วมมือกับบริษัทอ่ืนๆ	 หรือพนักงานในการ
ร่วมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลเด็ก		มาตรการเหล่านี้จะท�าให้
พนกังาน	โดยเฉพาะผูห้ญงิ	คงความผกูพนักบัองค์กรและผลติภาพ
ในการท�างาน	 ควบคู ่ ไปกับการจัดการความรับผิดชอบดูแล
ครอบครัวไปด้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิสสัน บริษัทรถยนต์ชั้นน�าของญ่ีปุ่น ได้ด�าเนินมาตรการ
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวจ�านวนมาก เพื่อเพิ่มสัดส่วนของ
ผูห้ญงิในต�าแหน่งบรหิาร บรษิทัได้จดัตัง้ศนูย์รบัเลีย้งเดก็
ระหว่างวันในที่ท�างาน  ด�าเนินนโยบายท�างานจากที่บ้าน 
และก�าหนดจ�านวนวันท�างานท่ีบ้านต่อเดือนที่แน่นอน 
ส�าหรับพ่อแม่ท่ีอาจจ�าเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกท่ีป่วย 
ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้สัดส่วนของผู้จัดการหญิง
ในนสิสนัเพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.6 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 7.1 
ในปี 2557  นิสสันต้ังเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนของผู้จัดการ
หญิงให้เป็นร้อยละ 10 ภายในปี 256017 
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การให้การดูแลผู้สูงอายุ

ประชากรโลกในปัจจบุนัมชีวีติยืนยาวมากกว่ายุคใดในประวตัศิาสตร์	
การมีอายุยืนเป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าและเป็นเรื่อง
ทีน่่าชืน่ชมยินดี		ในปัจจบุนัมผีูสู้งวยัจ�านวนมากทีย่งัคงกระฉบักระเฉง		
มส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ไปไหนมาไหนได้	และบ่อยครัง้ยงัท�าหน้าที	่
เป็นผูดู้แลอีกด้วย	แต่ประชากรทีก่�าลงัสงูวยักก่็อให้เกดิความสมัพนัธ์
ระหว่างรุ่นแบบใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับพนักงานและบริษัท

ป ัจจุบัน	 พนักงานที่ต ้องรับผิดชอบดูแลผู ้ สูงอายุมีสัดส ่วน
สงูข้ึนเรือ่ยๆ		ในสหราชอาณาจกัร	พนกังาน	1	ใน	9	คน	ต้องท�างาน
ที่ได้รับค่าจ้างควบคู่ไปกับการดูแลผู้สูงอายุ		ผู้ป่วย	หรือผู้พิการ18 

ขณะที่ปัจจุบันผู้หญิงท�าหน้าที่ผู้ดูแลมากกว่าผู้ชาย	จ�านวนผู้ชายที่
ท�าหน้าที่ผู ้ดูแลก็เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ	 	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมาณการว่าเกือบร้อยละ	40		ของผู้ดูแลสมาชิกครอบครัวเป็น
ผู้ชาย	โดยเพิ่มจากร้อยละ	19	ในปี		2539			ในขณะท่ีการท�าหน้าที่
พ่อบ้านเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ในหมู่คนรุ่นเบบี้บูม	บทบาทการดูแล
พ่อแม่ในวัยชราก็เป ็นเ ร่ืองท่ียอมรับกันมากขึ้นในหมู ่ลูกชาย
ยุคปัจจุบัน	การมีครอบครัวขนาดเล็กลงและผู้หญิงท�างานเต็มเวลา
มากขึ้นมีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว19	

เมื่อมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	การช่วยเหลือพนักงานที่ต้อง
รับผิดชอบดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับนายจ้างเพื่อรักษา

� การท�างานและครอบครัว: สร้างท่ีท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครวั

 “ขณะน้ีเป็นเรื่องส�าคัญท่ีนายจ้างทุกคนต้อง 
 ตระหนักอย่างจริงจังว่า อาจมีพนักงานจ�านวน 
 ไม ่น ้อยก�าลังท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ดูแลผู ้ สูงอายุ
 ทั้งกับครอบครัวตัวเอง ญาติ หรือช่วยผู้อ่ืน
 หาก เครือข ่ าย  การดู แลภาคประชาชนนี้
 มีอันต้องสูญสิ้นไปมันจะสร้างหายนะให้กับ
 ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง”21

พนักงานให้มีความผูกพันทุ่มเทและคงคุณภาพผลงานไว้	จากการ
ประเมินขององค์กรเม็ทไลฟ์		การไม่ช่วยเหลือพนักงานที่ต้องดูแล
ผู้สูงอายุ	จะสร้างความสูญเสียให้กับบริษัทได้มากถึง	34	พันล้าน
เหรยีญสหรัฐต่อปี		เนือ่งจากผลติภาพทีล่ดลง	การขาดงาน	การไม่
ผูกพันองค์กร	การลาออก	และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่
เพิ่มขึ้น20	นอกจากการยืดหยุ่นในการท�างานแล้ว	บริษัทยังสามารถ
จัดสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนได้	เช่น	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการดูแล
ผู้สูงอายุ	การตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ	การมีกลุ่มช่วยเหลือใน
ที่ท�างาน	 ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดการ	 และการ
ลางานเพื่อพบแพทย์

© Shutterstock

5



� การท�างานและครอบครัว: สร้างท่ีท�างานให้เป็นมิตรกับครอบครวั

การให้สทิธิล์าพกัตามท่ีกฎหมายก�าหนดและไม่ได้ก�าหนด

บริษัทที่เป็นมิตรกับครอบครัวตระหนักว่าการเลี้ยงดูบุตรหรือดูแล
พ่อแม่หรอืทัง้สองอย่างนัน้	สามารถก่อให้เกดิความเครยีดได้ทัง้ด้าน
อารมณ์และการเงิน	 	พนักงานจ�าเป็นต้องใช้เวลากับรายละเอียด
และตัดสินใจเรื่องเหล่านี้		การมีทางเลือกเพื่อการลาหยุดที่เหมาะสม	

เช่น	 การลาคลอดของแม่และพ่อ	 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือ
บุตรบุญธรรม	การขยายวันลาเพิ่มเติม		ซึ่งบางอย่างถูกก�าหนด
โดยกฎหมาย	จะท�าให้พนักงานสามารถดูแลบุคคลอันเป็นที่รักได	้	
นอกจากน้ีการสนับสนุนให้ผู ้ชายลางานเพื่อเล้ียงลูกจะช่วยลด
การเลือกปฏิบตัทิีมี่ต่อผูห้ญิงในท่ีท�างานเน่ืองจากสถานะการเป็นแม่	
และท�าให้ผู้หญิงสามารถจัดการกับความรับผิดชอบด้านการงาน
และการดูแลครอบครัวควบคู่กันได้	 อย่างไรก็ตาม	การใช้การลา
ประเภทน้ียงัอยูใ่นอัตราทีต่�า่เน่ืองจากกลัวถกูเลือกปฏิบตั	ิการศกึษา
บางชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงที่ลา	ถูกมองว่าไม่ค่อยทุ่มเท
ให้กบังาน	ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างต�า่หรอืถกูลดต�าแหน่ง23	เพือ่เป็นการ
ช่วยลดภาพลบที่เกิดจากการลางาน	บริษัทสามารถสนับสนุนให้
ผูจ้ดัการทัง้ชายและหญงิใช้สทิธิล์าของตวัเองเพือ่สร้างแบบอย่างทีด่ี	
ให้พนักงาน

ที่อินโฟซิส อินเดีย นโยบายที่ให้ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและ
ท�างานพาร์ทไทม์เป็นเวลาหน่ึงปี  ซ่ึงไม่ใช่สิ่งที่กฎหมาย
บังคบั ช่วยให้ผูห้ญงิสามารถจดัการเรือ่งการเลีย้งดลูกูได้ 
ผลกค็อื พนกังานหญงิร้อยละ 89 กลบัมาท�างานหลงัจาก
การลา24 

ไอแอลโอและอนุสัญญาคนงานที่พ่วงความรับผิดชอบดูแลครอบครัว 

อนุสัญญาว่าด้วยคนงานที่พ่วงความรับผิดชอบดูแลครอบครัว (Workers with Family Responsibilities Convention) 
(ฉบับที่ 156) ได้รับการรับรองจากไอแอลโอในปี 2524 

โดยมีจุดมุ่งหมาย	“สร้างความความเท่าเทียมด้านโอกาสและการปฏิบัติต่อคนงานทั้งชายและหญิง”	อนุสัญญานี้พยายามส่งเสริม
นโยบายที่ลดความขัดแย้งระหว่างการงานและครอบครัว	และต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่เป็นผลจากความรับผิดชอบดูแลครอบครัว

อนุสัญญาเรียกร้องให้มีมาตรการดังต่อไปนี้

� ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อคนงานที่พ่วงความรับผิดชอบดูแลครอบครัว

� สนับสนุนข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการจ้างงานที่เอื้อต่อสมดุลระหว่างการงานและครอบครัว

� พัฒนาหรือส่งเสริมให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อครอบครัว	เช่น	การเลี้ยงดูเด็กและบริการอื่นๆ

� จัดฝึกอบรมให้คนงานที่พ่วงความรับผิดชอบดูแลครอบครัวกลายเป็นส่วนหนึ่งและคงอยู่ในก�าลังแรงงาน	
	 ตลอดจนกลับมาท�างานหลังการลาหยุดเนื่องจากความรับผิดชอบดังกล่าว

ผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์สงูสดุจากการทีพ่่อช่วยท�าหน้าทีเ่ปลีย่นผ้าอ้อม
ดแูลลกูคอืผูเ้ป็นแม่ สถาบนัเพ่ือการประเมินนโยบายตลาดแรงงาน
ในสวเีดนพบว่า รายได้ในอนาคตของแม่เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ร้อยละ 7 
ส�าหรับทุกหนึ่งเดือนที่พ่อลาหยุด22 

รายงานการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งลา่สดุ (ภาษาองักฤษ):
International Labour Organization, Geneva (2022)
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