บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) เชื่อวาทรัพยากรมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูและการพัฒนาองคกร (Pfeffer & Salancik, 1978) มี
ทฤษฎีและการศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวาคนเปนทรัพยากรสําคัญซึ่งสงผลตอความสําเร็จ
ขององคกร
ทั้งยังเปนที่มาของความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนขององคกรอีกดวย
(Schuler & MacMillan, 1984; Ulrich, 1991; Wright & McMahan, 1992; Chan, Shaffer &
Snape, 2004) ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษยมีลักษณะสอดคลองกับเกณฑทั้ง 4 ของความ
ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยัง่ ยืนอยางมากเพราะมีคุณคา หาไดยาก ยากที่จะลอกเลียนแบบ
และไมสามารถทดแทนได (Barney, 1991; De Saa-Perez & Garcia-Falcon, 2002) ซึ่งหาก
มองในแงของทรัพยากรและสมรรถนะขององคกรแลว การนําการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกล
ยุทธมาใชกเ็ ปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขันขององคกร ทั้งนี้เพราะ
ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory) กลาววา ความรู ความสามารถ และศักยภาพของ
คนยิ่งไดรับการพัฒนามากเทาใดก็ยงิ่ สงผลตอการสรางมูลคาใหกับองคกรมากเทานั้น (Becker,
1964) ซึ่งความสามารถทางการแขงขันนั้นโดยทัว่ ไปแลวมาจากการที่องคกรตระหนักอยูเสมอ
วาความไดเปรียบทางการแขงขันนัน้ เกิดขึน้ จากทรัพยากรมนุษยขององคกรนัน่ เอง (McMahan,
Virick, & Wright, 1999)
ในปจจุบันความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยมีมากขึ้น
ทัง้ นี้เพราะสังคมไทย
ปจจุบันเปดกวาง การยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีการพูดถึงกันมาก การแบงชนชัน้ ใน
สังคมและการกีดกันทางเพศกลายเปนสิง่ ทีส่ ังคมไมใหการยอมรับ (เทียมเทพ ทั่งศิริ, 2546)
ประกอบกับปจจุบันในทางการแพทยจะวินจิ ฉัยผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวามีปญหา
ทางจิต ก็ตอ เมื่อการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทําใหผนู ั้นรูสึกวาตนเองเปนปญหา
เกิดความเดือดรอน ขัดแยงในตนเอง หรือตองการที่จะเปลี่ยนความพึงพอใจทางเพศของตน
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(Remaficli, 1985) ตั้งแตนั้นมาทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจํานวนมากกลาที่จะ
เปดเผยตัวเองมากขึ้น (กิตติกร มีทรัพย, 2528)
การทํางานในองคกรจึงมีความจําเปนที่จะตองใหโอกาสแกความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษยในสังคมอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการแบงปนโอกาส สรางความเจริญ และ
รังสรรคสังคมแหงความสุขอันเปนเปาหมายที่สมาชิกทุกคนในสังคมตองการรวมกัน โดยความ
หลากหลายของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้นหมายรวมถึงแรงงานหญิง คนผิวสี คน
พิการ คนสูงอายุ และผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Robbins, 2005) ซึ่งภาพที่ 1.1 แสดง
ใหเห็นถึงความหลากหลายของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรในมิติตางๆ
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ภาพที่ 1.1 ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร
แหลงที่มา: Mathis & Jackson, 2002.
สําหรับการศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้นสวนใหญ
จะศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางทางดานอายุ เพศ และเชื้อชาติ (Harrison, Price, Gavin &
Florey, 2002) ซึ่งในการที่องคกรจะจัดการกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไดเปนอยางดีนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดรูปแบบการฝกอบรมโดยคํานึงถึง
ความหลากหลาย
พัฒนาผูบริหารและทีมที่ปรึกษาใหมีทักษะและทัศนคติทดี่ ีตอความ
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หลากหลาย รวมถึงพัฒนาและสนับสนุนคนกลุมนอยหรือผูซึ่งขาดโอกาสในองคกร (Delahaye,
2005)
ในชวง 2 – 3 ทศวรรษที่ผา นมาการศึกษาเกี่ยวกับการกีดกันผูห ญิง คนผิวสี คนสูงอายุ
และคนพิการในสถานที่ทาํ งานไดรับการกลาวถึงอยางมาก แตมีงานวิจัยนอยมากทีท่ ําการศึกษา
เกี่ยวกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน (Huang & Kleiner,
2000) ทั้งๆ ทีก่ ารตอตานการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานเริ่มขึ้น
ครั้งแรกตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 1950 เมื่อประชาชนอเมริกนั เริม่ ตระหนักวารัฐบาลอเมริกนั
กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมใหเขาทํางานในตําแหนงตางๆ
ไมวาจะเปน
เลขานุการ พนักงานรับสงเอกสาร เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ หรือแมกระทัง่ เจาหนาที่สอบสวน
กลางหรือ FBI (Galas, 1996) และจากการศึกษาพบวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(เกย) ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาผูชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Badgett,
2000) เชนเดียวกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน
นอยกวาผูห ญิงทัว่ ไป (Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001)
การเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วของกลุมชายรักชาย หญิงรักหญิง รักทัง้ สองเพศ และคนขาม
เพศ ที่ภาษาอังกฤษเรียกยอๆ วา GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual and
Transgender/Transsexual) ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกวา “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” นั้น
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทัว่ โลก (Miller, 1992; Sullivan & Leong, 1995; Halperin, 2000)
จากการสํารวจสํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในป 1998 พบวา มีคูสามีภรรยาที่เปนเพศ
เดียวกันถึง 1.67 ลานคน และมีการคาดการณวา มีจํานวนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
ประมาณ 6 – 10% ของประชากรอเมริกนั (Cummings & Worley, 2005) ทําใหหลายๆ บริษทั
ตัวอยางเชน Microsoft, Wal-Mart และ Apple รวมถึงมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอเมริกนั ได
ขยายการใหความคุมครองดานสุขภาพและผลประโยชนอื่นๆ ใหครอบคลุมคูสมรสที่เปนเพศ
เดียวกันดวย นอกจากนีบ้ ริษัทยักษใหญของอเมริกาหลายบริษทั ไดแก AT&T, Xerox, 3M,
Digital, Dupont และ Procter & Gamble ไดกําหนดนโยบายและการใหผลประโยชนแกคูสมรส
ซึ่งเปนเพศเดียวกันไวในนโยบายของบริษัทดวย (Galas, 1996) และลาสุดมีผลการศึกษาพบวา
องคกรและหนวยงานภายใตการดูแลของผูบริหารที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(เกย) นั้น พนักงานมีความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในงาน และขวัญกําลังใจในการ
ทํางานโดยภาพรวมสูงกวาองคกรโดยทัว่ ไปถึง 35% ยิ่งกวานั้นยังสงผลตอความจงรักภักดีตอ
องคกรและความสามารถในการทํางานของพนักงานอีกดวย ทั้งนี้เพราะผูบริหารที่เปนชายผูมีอัต
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ลักษณหลากหลายทางเพศ (เกย) มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) สูงกวา
ผูบริหารที่เปนชายแท (Snyder, 2006) สอดคลองกับในสังคมไทยปจจุบันที่ผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศทัง้ ที่เปดเผยและไมเปดเผยไดแสดงศักยภาพของตนจนประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัตหิ นาที่และกิจการตางๆ ทีท่ าํ อยู จนไดรับการยกยองและชื่นชมในความสามารถที่
โดดเดนกวาบุคคลทั่วไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549)
สําหรับในประเทศไทยนั้นผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมีแนวโนมที่จะเปดเผยตัว
มากกวาในอดีต
อันเปนผลมาจากการที่สงั คมไทยในปจจุบนั ใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเพิม่ มากขึ้น (Noknoi & Wutthirong, 2007) นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสง
นาม (2524) ชี้วา จํานวนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมีคอนขางสูงเพราะมี
ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (เกย) ไมนอยกวา 5% ขณะที่มหี ญิงผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (เลสเบียน) ไมนอยกวา 2% ขณะที่งานวิจัยลาสุดโดย Nano Search
Company ชี้วา 1 ใน 3 ของชายไทยเปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (ผูจัดการราย
สัปดาห, 2548) ซึ่งหากพิจารณาขอมูลประมาณการประชากรในประเทศไทยกลางป 2552 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม (2552) ซึ่งระบุวาประชากรเพศชายใน
ประเทศไทยมีประมาณ 31,241,000 คน หมายความวาผูชายไทยประมาณ 10 ลานคนเปนชาย
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สอดคลองกับความเห็นของ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา (แมกซิมา
เทเลวิชั่น, 2550) จะเห็นไดวาจํานวนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังไมเปนที่ทราบแนชัด
เพราะคนกลุมนี้ยงั ไมกลาเปดเผยตัว เนือ่ งจากกลัวสังคมจะไมยอมรับ (พิมลมาศ แสงศักดิ์,
2545)
คนบางกลุมไมเห็นดวยกับการเปดเผยตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะ
กลัววาถามีผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมมากจะนํามาซึง่ ปญหาสังคม เชน โรค
เอดส และอาชญากรรม ทัง้ นี้เพราะคนไทยสวนใหญเขาใจวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
เปนกลุมที่มีความวิปริตหรือผิดเพศ ซึง่ การกระทําหรือพฤติกรรมดังกลาวขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อดัง้ เดิมของคนไทย จึงเหมารวมวาการมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
เปนสิ่งที่ไมสมควรปฏิบัติหรือแสดงออกในสังคมไทย (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว,
2549) อีกทั้งยังเชื่อวาจะเปนการนําเสนอรูปแบบอัตลักษณทางเพศแบบผิดๆ ใหกบั เยาวชน ทํา
ใหเกิดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมตามมา ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.
2540 สถาบันราชภัฏในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎระเบียบหามผูม ีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศเขาศึกษาวิชาชีพครู แตปรากฏวากลุมอัญจารีรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่
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ทํางานดานสตรีและสิทธิมนุษยชนไดออกมาคัดคานและเรียกรองใหยกเลิกนโยบายดังกลาว จน
ในทายที่สุดกระทรวงศึกษาธิการไดยกเลิกนโยบายนี้ไป (สุริชัย หวันแกว, 2550) หรือการที่ ดร.
วัลลภ ปยะมโนธรรม นักจิตวิทยาชื่อดังใหสัมภาษณวา เปนการไมเหมาะสมที่ใหผมู ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
หรือผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมาทําหนาทีพ่ ิธีกรรายการโทรทัศน
(Komchadluek, 2002) หรือการที่เจาหนาที่สัสดีไมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือผูมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเขารับราชการทหาร โดยใหเหตุผลวาเพราะมีปญหาทางจิต (เจษฎา
นกนอย, 2551) และลาสุดกรณีที่โรงแรมโนโวเทลสยามสแควรเลือกปฏิบัติหามสาวประเภทสอง
เขาไปเที่ยวในผับ "คอนเซ็ปต ซีเอ็มสแควร" ซึ่งเปนผับดังใตถุนโรงแรม โดยอางวาเปนนโยบาย
ของทางผูบริหารโรงแรมทีห่ ามกะเทยหรือสาวประเภทสองเขาใชบริการภายในผับของโรงแรม
อยางเด็ดขาด (The Nation, 2007)
การศึกษานี้เกิดขึ้นเพราะในประเทศไทยปจจุบันนั้นผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
เปนกลุมที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนมากขึ้น
ดวยสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางทางสังคมและโลกาภิวัตนที่ยอมรับตอความหลากหลายทางเพศไดมากขึ้น (สุรพงษ
โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) อยางไรก็ตามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังถูก
เลือกปฏิบัติในสถานที่ทาํ งาน ทั้งในแงของการถูกจํากัดสิทธิและการกีดกันความกาวหนาในการ
ทํางาน (ไทยโพสต, 2550) อันเนื่องมาจากเปนกลุมที่สงั คมมีอคติที่ไมดีเปนพืน้ ฐานอยูกอนแลว
ดังที่ Goffman (1963) ไดแบงกลุมคนทีส่ ังคมตีตราไว 3 ประเภท คือ กลุมที่มีความพิการทาง
กาย กลุมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ และกลุมทีม่ ีลกั ษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากคน
สวนใหญ ซึ่งผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเหมารวมอยูในกลุม นี้ นอกจากนี้ในประเทศ
ไทยยังขาดกฎระเบียบ นโยบาย และกฎหมายทีจ่ ะใหการคุมครองสิทธิของผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศใหเทาเทียมกับชายจริงหญิงแท
ซึง่ หมายถึงการไมปฏิบัติตามปฏิญญา
สากลเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
และองคกรสิทธิมนุษยชนสากลที่
ประเทศไทยไดลงนามไว ถึงขนาดที่สมาชิกสาวประเภทสองคนหนึง่ จากสมาคมฟาสีรุงกลาวใน
เวทีเสวนาเรื่องมิติสังคมและวัฒนธรรมของการแปลงเพศ ซึ่งจัดโดยภาคีความรวมมือดานเพศ
ภาวะ เพศวิถี และสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 วา
“สาวประเภทสองถูกเลือกปฏิบัติมากในเรือ่ งการใชชวี ิต เรื่องการหางาน โดยเฉพาะงานประจํา
งานออฟฟศตางๆ ที่ไมใชงานอิสระ กวาจะหางานไดเลือดตาแทบกระเด็น” (สุไลพร ชลวิไล,
2550) สอดคลองกับความเห็นของ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา ที่ใหสัมภาษณถงึ ความไมเปนธรรมที่
ทานไดรับโดยการถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ทาํ งานในหลายรูปแบบ คือ (สัญญา คุณากร, 2551)
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1) การไมอยากใหไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศถึงแมจะมีคะแนนเปนลําดับ
ที่หนึ่ง 2) การไมอยากใหกลับมาเปนอาจารยเพื่อชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับ
3) เมื่อดํารงตําแหนงคณบดีก็มีบัตรสนเทวา ชายจริงหญิงแททมี่ ีความสามารถ
ไมมีแลวหรือ? ทําให รศ.ดร.เสรี ไมเคยฝนวาจะไดเปนอธิการบดี เพราะคิดวา
การไดเปนคณบดีก็เปนบุญทีส่ ุดแลว
ทําใหในปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพยายามเรียกรองสิทธิของตนมาก
ยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากการที่กลุมองคกรเกย 10 องคกร นําโดยนายนที ธีระโรจนพงษ ประธาน
กลุมเกยการเมืองไทย ไดเขายื่นขอเรียกรองในการรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ตอรองประธาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ขอใหเพิม่ เติมความในมาตรา 30 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
จากเดิมที่ระบุวา “ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน" เปน "ชายและหญิงและกลุมบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน" (วราภรณ แชมสนิท, 2551ข) เพื่อสรางการยอมรับของ
สังคมตอกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศในฐานะพลเมืองไทยเชนเดียวกับชายและหญิง (มติชน,
2550ก) ซึง่ ถึงแมวา ในที่สุดจะไมผานการแปรญัตติ แตสภารางรัฐธรรมนูญก็ไดยนิ ยอมใหมีการ
ขยายความคําวา “เพศ” ไวในบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญดังนี้ (คณะกรรมาธิการวิสามัญ
บันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 2550)
ความแตกตางเรื่อง “เพศ” นอกจากหมายถึงความแตกตางระหวางชายหรือ
หญิงแลว
ยังหมายรวมถึงความแตกตางของบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศ
(Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ
(Sexual Diversity) แตกตางจากเพศที่ผนู ั้นถือกําเนิดอยูดวย จึงไมไดบัญญัติ
คําดังกลาวขางตนไวในมาตรา 30 เนื่องจากคําวา “เพศ” ไดหมายรวมคํา
ดังกลาวอยูแลว และจะตองไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ
การศึกษานี้มงุ ศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งปฏิบัติงานทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน อันจะทําใหทราบถึงการยอมรับและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน ตลอดจนปจจัยและบริบทตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร เพื่อ
สรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทาง
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เพศ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับองคกรในปจจุบันซึ่งมีความหลากหลายดานทรัพยากร
มนุษยอยางมาก ทัง้ นีเ้ พราะการถูกกีดกัน การเลือกปฏิบัติ และการไมไดรับความเปนธรรมจะ
ทําลายความมุงมัน่ ในการทํางาน กัดกรอนคุณลักษณะของสถานทีท่ ํางานที่ดี รวมถึงจะทําให
ความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมและเสมอภาคสําหรับทุกคนในที่ทาํ งานสูญสลาย
ไป (Hemphill & Haines, 1997) ดังนัน้ องคกรและบุคลากรในองคกรทุกคนจึงควรปฏิบัติตนให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งไดบัญญัติใหความคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลไวในมาตรา 4 ฉะนั้นการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศและสภาพทางกาย
หรือสุขภาพจะกระทํามิได ทั้งนี้ก็เพือ่ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหกับบุคคลใน
สังคมอยางเทาเทียม

1.2 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้มงุ ศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน อันจะทําใหทราบถึงการยอมรับและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน ตลอดจนปจจัยและบริบทตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
เพื่อสรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษย เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ
อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับองคกรในปจจุบนั ซึ่งมีความหลากหลายดาน
ทรัพยากรมนุษยอยางมาก

1.3 วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสถานการณการยอมรับผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางานในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย อันไดแก การรับเขาทํางาน การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
2) เพื่อศึกษาปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียม
กันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
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3) เพื่อศึกษาผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยหากมีการปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร
4) เพื่อศึกษานโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทําใหทราบสถานการณการยอมรับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางานในประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย อันไดแก การรับเขาทํางาน การพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
2) ทําใหทราบถึงปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทา
เทียมกันของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
3) ทําใหทราบถึงผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของ
ไมใหความเปนธรรมตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน
4) สามารถนําเสนอแนวทางและนโยบายในการปกปองคุมครองผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน

1.5 นิยามศัพท
การจัดการความหลากหลาย (Managing Diversity) หมายถึง กระบวนการในการ
วางแผนและการปฏิบัติตามระบบขององคกร
รวมถึงแนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความ
หลากหลายของบุคลากรในองคกร ทัง้ ในสวนของการสรรหา การรักษาไว การใหรางวัล และการ
เลื่อนตําแหนง เพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย (Ivancevich &
Gilbert, 2000) และเปนโอกาสที่จะหาทางขจัดหรือลดขอเสียเปรียบขององคกรใหเหลือนอย
ที่สุด (Cornelius, Gooch & Todd, 2000)
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ หมายถึง บุคคลที่แสดงพฤติกรรมทางกาย
แตกตางจากลักษณะทางเพศที่ติดตัวมาแตกําเนิด โดยหมายรวมถึงชายรักชาย หญิงรักหญิง รัก
ทั้งสองเพศ และคนขามเพศ ทัง้ ยังเปนบุคคลที่มีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน
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กับตนเพียงอยางเดียวหรือเปนสวนใหญ โดยที่อาจมีหรือไมมีความสัมพันธทางกายตอกันก็ได
(WHO, 1978)
การยอมรับ หมายถึง การเขาใจ เคารพ และใหโอกาสบุคคลอื่นในการแสดงออกซึ่ง
ตัวตนและความคิดเห็นอยางอิสระ ซึง่ ในงานวิจัยนี้หมายรวมถึงการเปดโอกาสใหกระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถดําเนินไปไดตามปกติโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติตอ
คนกลุมใดๆ
การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกระทําหรือไมกระทําการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน
หรือจํากัดสิทธิประโยชนใดๆ
ไมวาทางตรงหรือทางออม
โดยปราศจากความชอบธรรม
(วราภรณ แชมสนิท, 2551ก)
ความเทาเทียม หมายถึง การไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับคนสวนใหญในสังคม
อยางเสมอภาค เปนธรรม และไมถกู เลือกปฏิบัติ ทัง้ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและ
คานิยมของสังคม
คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย หมายถึง การที่คณะกรรมการ
บริหารองคกรประกอบดวยคนซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ในองคกรที่มีความแตกตางกันทัง้
ทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอืน่ ๆ
การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
หมายถึง
การติดตอ
เกี่ยวของ และมีความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะ
เปนคนรูจัก กลุมเพื่อน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือสมาชิกใน
ครอบครัว
นโยบายการไมเลือกปฏิบตั ิตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน หมายถึง แนวปฏิบัติ
ขององคกรที่มตี อพนักงานซึง่ สนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันในฐานะพลเมืองของคนทุกคน อันจะ
สงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวาองคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงาน และยอมรับในความ
หลากหลายของพนักงาน
และชวยไมใหมีอคติและการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติตอกลุมตางๆ
เกิดขึ้นในสถานทีท่ ํางาน
แยกการจัดการความหลากหลายออกจากการขจัดความไมเทาเทียม หมายถึง
การใหความสําคัญกับกระบวนการในการวางแผนและการปฏิบัติตามระบบขององคกร รวมถึง
แนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความหลากหลายของบุคลากรในองคกร เพื่อกอใหเกิดความ
ไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย โดยจะตองแยกการขจัดความไมเทาเทียมกันที่
เกิดขึ้นภายในองคกรออกมาเปนอีกประเด็นสําคัญหนึง่ เพื่อใหการขจัดความไมเทาเทียมไดรับ

10
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึน้ อันจะทําใหทงั้ การจัดการความหลากหลายและการขจัด
ความไมเทาเทียมเปนประเด็นสําคัญที่ผูเกี่ยวของไมอาจละเลยได

