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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 2) ศึกษา
ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศภายในองคกร 3) ศึกษาผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
จากการที่ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร และ
4) ศึกษานโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยให
กลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบมีแนวคําถามไวลวงหนา
กับกลุมตัวอยางจํานวน 43 ราย รวมทั้งทําการสัมภาษณกลุม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรูความสามารถเปนสําคัญ
สําหรับปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกรประกอบดวย 1) ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ
อาชีพ การแสดงออก และการรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 2)
การจัดการความหลากหลายในองคกร ไดแก คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย
การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย การมีที่ปรึกษา/กลุม
ที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา และนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ 3) บริบทอื่น ไดแก
บรรทัดฐานของสังคม และกฎหมาย สําหรับผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจาก

(4)
การที่ ผู เ กี่ ย วข อ งไม ใ ห ค วามเป น ธรรมต อ ผู มี อั ต ลั ก ษณ ห ลากหลายทางเพศในองค ก รนั้ น
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดจึงมี
ขวัญกําลังใจในการทํางานดี มีความรักและความผูกพันต อองคกร สามารถทํางานร วมกับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี และมีความสุขในการทํางาน สําหรับ
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้น กลุม
ตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 องคกรที่ทํางานอยูมีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลาย
ขณะที่ไม มีก ลุมตัวอยางแม แตเ พียงรายเดียวที่องคก รที่ทํางานอยูมี การจัดฝกอบรมและให
ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร เชนเดียวกับประเด็นเรื่องของ
การกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน และการแยกการจัดการ
ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
ขณะที่กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 องคกรที่ทํางานอยูมีกลุมที่ไมเปนทางการคอยให
คําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร
ขอเสนอแนะเพื่อความเทาเทียมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ คือ
1)
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสรางความตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคลใหเกิดขึ้นแก
ประชาชน 2) รัฐบาลจะตองบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม 3) ควรมีการออกกฎหมายที่เอือ้
ใหกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ 4) ผูเกี่ยวของควรทํา
ความเข า ใจ ยอมรั บ และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของผู มี อั ต ลั ก ษณ ห ลากหลายทางเพศ 5)
หนวยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาควรผลักดันใหมีการเรียนรู และทําความเขาใจเรื่องอัต
ลักษณทางเพศอยางเปนทางการ 6) หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูเรื่องบทบาททางเพศ
แกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง 7) ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศควรมุงมั่น ตั้งใจ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ 8) ควร
เปดโอกาสใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดแขงขันกับชายหญิงทั่วไปอยางเทาเทียม เพื่อ
กาวไปสูตําแหนงคณะกรรมการบริหารองคกร 9) ผูบริหารองคกรควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
ที่ระบุถึงการมีอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ รวมถึงการใหความคุมครองผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศในประเด็นตางๆ
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The objectives of this study are: 1) to describe the situation about
acceptance of diverse sexual identity (DSI) people in the workplace in human
resource management issues; 2) to analyze factors and contexts affecting human
resource management for equality of DSI people in organizations; 3) to identify
human resource management effects from actions unfair to DSI people in
organizations and 4) to describe organizational policy relevant to sexual diversity
management of human resources in organizations.
This study uses qualitative methodology by gathering data from DSI people
in both public and private organizations by using a narrative analysis technique
from the autobiographies of key informants and guideline in-depth interviews with
43 key informants. Moreover, a focus group interview was employed for the group
of key informants. The results showed that all key informants were treated in human
resource management issues fairly and equally because managers gave precedence
to performance, knowledge and capability.
Factors and contexts affecting human resource management for equality of
DSI people in organizations feature 1) personal character: namely sex, occupation,
expression and perception of other people; 2) organizational diversity management:
namely diverse organizational committee, training and educating about human
resource diversity, advisor/informal group advisor and non-discrimination policy; 3)
other contexts: namely social value and law.

(6)
In relation to human resource management effects from actions unfair to
DSI people in organizations, most key informants did not feel that they were
discriminated against at work so all of them had good motivation and liked working
in and felt part of their organization. All of them could work with managers,
colleagues and subordinates and they were happy in doing their jobs.
Considering organizational policy relevant to sexual diversity management
of human resources in organizations, a third of key informants had a diverse sexual
organizational committee. There were no key informants whose organizations
trained and educated about diversity of human resources in their organization like a
non-discrimination policy issue for anyone in the workplace and separating sexual
diversity management of human resources in the organization from inequality
elimination. However, a quarter of key informants’ organizations had an informal
group to consider diverse sexual issues of human resources within the organization.
The suggestions for diverse sexual identity equity are: 1) related institutes
must have an awareness of people’s differences; 2) the government must enforce
the law fairly; 3) the government should issue a law permitting DSI people to use
their rights to the utmost; 4) colleagues should try to understand, accept and
appreciate DSI people; 5) institutes responsible for education should push forward
advances in learning and try to formally understand sexual identity; 6) related
institutes should educate DSI people about sexual roles for better understanding; 7)
DSI people should work hard, intend to work and try to work to the utmost; 8)
managers should give opportunities to DSI people to compete with other people
equally in order to be on an organizational committee; 9) managers should specify a
clear policy about the existence of DSI people and protect them in other issues.
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ของ
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ฉบับนี้มีความชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึน้ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร ประธาน
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ทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ถา ยทอดความรูใหแกผเู ขียน
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทกุ คนที่ใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ เปนอยางดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ
DPA2 ทุกคนที่ทาํ ใหการศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนประสบการณที่นา จดจํา
ขอขอบคุณ อ.วรรณภรณ บริพันธ พีส่ าวผูน ารัก ซึ่งเปนทัง้ ผูชวยวิจัย และใหความ
ชวยเหลือผูเขียนอยางดียงิ่ ขอขอบคุณ พยัต วุฒิรงค และเกรียงไกรยศ พันธุไทย เพื่อนรักที่คอย
ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใหแกผูเขียนเสมอมา ขอขอบคุณ ปารเมศ และเพียงรวี นกนอย
นองชายและนองสาวที่เปนธุระในหลายๆ เรื่อง จนทําใหวทิ ยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสวัสดิ์ คุณแมประคอง นกนอย ผูมพี ระคุณสูงสุดในชีวิต
ผูซึ่งใหชวี ิต ใหสติปญญา ปลูกฝงความพากเพียรในการใฝรูใฝศึกษา ใหความรัก ความหวงใย
เปนกําลังใจ และอยูเคียงขางเมื่อทอแท ตลอดจนเปนพลังอันสําคัญยิ่งทีท่ าํ ใหการศึกษาครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จอยางที่ตั้งใจ
คุณประโยชนทั้งหลายอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบแดคุณพอคุณแม
ผูใหกําเนิด คณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู คุณตาผูเปนทีร่ ักยิ่งของผูเขียน และผูมีอตั
ลักษณหลากหลายทางเพศทุกคนที่ตอสูเพื่อเรียกรองใหไดมาซึ่งการปฏิบัติอยางเทาเทียม
เจษฎา นกนอย
พฤศจิกายน 2552
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