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  ความไมเทาเทียม

ทางเพศ
  ในการบริหารรัฐกิจ      ๑

 เมื่อพูดถึงคําวา “เพศ” คนเรามักที่จะเอาอวัยวะสืบพันธุมาตีกรอบใหกับความเปนเพศเสมอ 
นับแตอดีตความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงทางกายภาพ ไดนําไปสูความเชื่อที่วาผูหญิง
และผูชายมคีวามแตกตางกนัในดานอืน่ ๆ ดวย อาท ิดานสติปญญา ความสามารถ ความถนดั การตดัสนิใจ 
อารมณ ฯลฯ ซึง่มกัถกูมองวาเปนความแตกตางทีม่มีาตามธรรมชาต ิกลาวคอืไมสามารถเปลีย่นแปลงได 
ซึ่งนําไปสูสถานะของผูหญิงที่ดอยกวาผูชาย ตัวอยางเชน ความเช่ือที่วาผูหญิงเปนเพศท่ีไมมีเหตุผล 
ชอบใชอารมณ สงผลใหสังคมไมยอมรับผูหญิงในฐานะผูนําเพราะมีคุณสมบัติทางเพศที่ไมเหมาะสม 
ความเชือ่ทีว่าผูหญงิไมเกงทางคณติศาสตร ไมคดิเปนวทิยาศาสตร ทาํใหไมไดการสนบัสนนุใหประกอบ
อาชีพดานนี้ เพราะถูกมองขามวาไมมีความสามารถทางชาง และความเช่ือที่วาผูหญิงมีคุณสมบัติ
หรือความสามารถทางเพศในการดูแลผูอื่น ทําใหผู หญิงกลายเปนผูรับภาระหลักในการดูแลลูก
และคนในครอบครัว เปนตน ดงัท่ีอริสโตเติล (Aristotle) นกัปรชัญาชาวกรีกไดกลาวไวอยางชัดเจนวา๒  
โดยธรรมชาติผู ชายอยูเหนือกวาและอยูในฐานะผูปกครอง สวนผูหญิงน้ันดอยกวาอยูในฐานะ
ผูถูกปกครอง และผูหญิงก็คือผูชายท่ีเสื่อมสมรรถภาพน่ันเอง รวมถึงเสนอความแตกตางของผูหญิง
และผูชายไววาผูหญิงมีความนุมนวลในการจัดการเรื่องตาง ๆ มากกวาผูชาย
 อยางไรก็ตาม สองศตวรรษที่ผานมา สังคมมนุษยไดเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย มีการ
ใหความสาํคญักับระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมากขึน้ มกีารยอมรบัในเรือ่งสทิธมินษุยชน 
การเคารพซึ่งความเปนคนของแตละคน เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเกษตรใหเปนการผลิต
แบบอุตสาหกรรม ฯลฯ สงผลใหผูหญิงสวนหนึ่งไดรับโอกาสในดานตาง ๆ มากขึ้น ถึงกระนั้น
ความแตกตางทางเพศนีไ้ดกอใหเกดิปญหาความไมเทาเทยีมทางเพศขึน้ ซึง่เปนปญหาทีส่งัคมใหความสนใจ
อยางมากในปจจบุนั โดยการวิเคราะหปญหาดังกลาว ไดใชความคิดรวบยอดท่ีชือ่วา “เพศสภาวะ” (Gender) 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหที่สําคัญ

 ๑เผยแพรในหนังสอื “รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเวบ็ไซต www.pub-law.net เลม ๑๐” กรงุเทพฯ : พ.ีเพรส, ๒๕๕๔.
 ๒สุคนธทิพย พิทักษพัฒนสกุล, ๒๕๕๒. จูดิท บัตเลอรและเพศสภาพ, นิตยสารวิภาษา, น.๕๖.
 ๓The Population Council, ๑๙๙๖ อางถึงใน ภัสสร ลิมานนท, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, น.๕.
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 ความแตกตางของคําวา เพศ (sex) และความเปนเพศหรือเพศสภาวะ (gender) นัน้ ไดถกูจาํแนก
อยางชัดเจนในการประชุมเชิงปฏิบัติการของกองทุนสหประชาชาติ เรื่อง Gender, Population and 
Development ในป ค.ศ. ๑๙๙๖๓  โดย
 “เพศ” (Sex) หมายถึง เพศที่กําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเปนขอกําหนดทางสภาวะทาง
ชวีวทิยาซึง่เปลีย่นแปลงไมได (ยกเวนการผาตดัแปลงเพศ ซึง่เปลีย่นแปลงไดเพยีงบางสวน) โดยบคุคล
ที่เกิดมามีเพศเปนหญิงหรือเปนชาย มีหนาที่การใหกําเนิดและมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน อาทิ มนุษย
เพศหญิงเทานั้นที่สามารถต้ังครรภและคลอดบุตรได ขณะท่ีมนุษยเพศชายจะมีสวนในการใหกําเนิด 
โดยเปนผูผลิตอสุจิที่จะผสมกับไขจากเพศหญิง
 ในขณะที่คําวา “เพศสภาวะ” (Gender) หมายถึง เพศที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคม
หรอืวฒันธรรมใหแสดงบทบาทหญงิหรอืบทบาทชาย ดงันัน้ เพศสภาวะนีจ้งึสามารถเปลีย่นแปลงได
ตามสภาวการณและเง่ือนไขของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี บทบาททางเพศท่ีสังคมกําหนด
ยงัมคีวามหมายเกีย่วพนัไปถงึโอกาสทีบ่คุคลแตละเพศสามารถเขาถงึ ไดใช และควบคมุทรพัยากรตาง ๆ  
เพราะมีสิทธิ อํานาจ ความรับผิดชอบ และการถูกคาดหวังของสังคมแตกตางกันไป ที่สําคัญ
บทบาททางเพศท่ีสังคมกําหนด ไดสงผลกระทบอยางมากตอสถานภาพของผูหญิงและผูชาย
ในสังคมน้ัน ๆ หรือกลาวคือ เพศสภาวะ คือองคความรูที่สรางความหมายใหกับความแตกตาง
ทางชีวภาพ เปนความซับซอนในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพศหญิงหรือเพศชาย
เปนขอเท็จจริงทางสรีระ แตการจะกลายเปนผูหญิงหรือผูชายเปนกระบวนการทางวัฒนธรรม
เรียกไดวาวัฒนธรรมสรางความเปนหญิงและความเปนชายใหเกิดในสังคม กําหนดใหผูหญิงและผูชาย
ตองปฏิบัติตนอยางไร เชน สังคมในวัฒนธรรมไทยสอนวาผูหญิงตองเปนคนเรียบรอย ไมพูดเสียงดัง 
ไมสบถ ในขณะที่ผู ชายไมถูกคาดหวังใหเปนเชนนั้น หรือผู หญิงที่เปนภรรยาตองเชื่อฟงสามี
ใหความสําคัญกับหนาที่ของภรรยาและแมมากกวาการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
 กลาวไดวา ความเชื่อเรื่องความแตกตางทางสรีระเปนตัวกําหนดความแตกตางทางสถานภาพ
และบทบาทของหญิงและชาย เปนความคิดที่แคบและไมเปนเหตุเปนผล ความแตกตางทางชีวภาพ
ระหวางเพศมิไดมีความเก่ียวของที่จําเปนตอการกําหนดลักษณะของพฤติกรรมและสังคมของมนุษย 
ความเปนผูหญิงและผูชายจึงขึ้นกับการตีความทางชีววิทยาที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของแตละวัฒนธรรม
นัน่เอง๔

   โดยสรุป ความไมเทาเทียมทางเพศมีสาเหตุมาจาก ๓ ปจจยัหลัก๕ ไดแก ปจจยัทางธรรมชาติ
และชีวภาพ ปจจัยทางโครงสรางครอบครัว และปจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม

 ปจจยัทางธรรมชาตแิละชวีภาพ กลาวคอื โครงสรางทางกายภาพของเพศชายแข็งแกรงกวาเพศหญิง 
ในขณะที่สภาพรางกายของเพศหญิงออนแอและใกลชิดธรรมชาติมากกวา

 ๓The Population Council, ๑๙๙๖ อางถึงใน ภัสสร ลิมานนท, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, น.๕.
 ๔ปรานี วงษเทศ, เพศและวัฒนธรรม, น.๗-๑๐.
 ๕ภัสสร ลิมานนท อางถึงใน สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการคุมครองและพัฒนา
แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสูการแขงขันทางการคา, น.๒-๖.
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 ปจจยัโครงสรางครอบครัว เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหเกดิการแบงงานระหวางเพศและยงัผลใหเกิด
ความไมเทาเทยีมกนัในสถานภาพหญงิและชายในครอบครวั ซึง่เกดิขึน้จากระบบคดิทีแ่บงสงัคมออกเปน 
๒ สวน คือสวนที่เปนสาธารณะ (Public) อันไดแก เรื่องนอกบานหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
และการเมอืง โดยกลาววาโลกสวนนีเ้ปนโลกหรอืสังคมของผูชาย และสวนทีเ่ปนเรือ่งสวนตวั (Private) 
อนัไดแก เรือ่งในบานหรอืการดูแลบานเรอืนและสมาชกิภายในครอบครัวโดยมองวาโลกสวนนีเ้ปนของ
ผูหญิง ทําใหผูชายมักอยูในฐานะผูผลิต เลี้ยงดูครอบครัว จึงอยูในฐานะที่เหนือและมีอํานาจมากกวา
ผูหญงิ เปนบทบาททางเพศแบบประเพณีหรอืไมเสมอภาคน่ันเอง๖ ซึง่ระบบคิดนีเ้ริม่ขึน้ในสังคมตะวันตก 
เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมโดยทําใหงานและบานถูกแยก
ออกจากกันอยางเด็ดขาด และ

 ปจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม กลาวคือ ในแตละวัฒนธรรม สมาชิกหญิงชาย
เมือ่แรกเกิดจะถูกปลูกฝงใหมอีปุนสิยัแตกตางกันออกไป โดยสมาชิกใหมตองยอมรับเจตคติและบทบาท
ท่ีสังคมกําหนดไวใหโดยอาศัยพื้นฐานมาจากเพศที่กําหนดโดยธรรมชาติ ซึ่งจะแตกตางกันออกไปใน
เกือบทุกสังคม ขึ้นอยูกับคานิยมและความเชื่อของแตละวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพราะบทบาทที่กําหนดขึ้นเปนสิ่งไมยั่งยืน
 เหตทุีค่วามสาํคญัเรือ่งความเทาเทยีมทางเพศปรากฏมากขึน้นัน้ เนือ่งจากขอมลูการวจิยัระดบั
โลกบงชี้วาความเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิงนําไปสูความมีประสิทธิภาพของประเทศ๗  เชน 
การลดความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิงไดทําใหเกิดการเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งเกิดจากการจัดสรรปจจัยการผลิตและใหการศึกษาอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งแสดงถึง
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ สงผลทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ ประเทศไทย
ไดดาํเนนิการรวมมอืระหวางประเทศโดยเขาเปนภาคใีนอนุสญัญาตาง ๆ  ทีส่าํคญัคอื “อนสุญัญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ” โดยสาระสําคัญประกอบดวย๘  การสรางและรับรอง
ความเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงอยางแทจริงในดานตาง ๆ อาทิ การเมือง การดํารงชีวิต 
กฎหมาย การไดรับสิทธิและโอกาสในการจางงาน ฯลฯ รวมถึงปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อใหเอื้อตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี อีกทั้งการดําเนินการเพื่อลดปญหาความไมเทาเทียม
ทางเพศ ในประเทศเองไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา รฐัตองสงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย รัฐตองจัดระบบการจางงานและคาตอบแทนที่เสมอภาคและเปนธรรม

 ๖บทบาททางเพศระหวางหญิงและชาย สามารถจําแนกไดเปน ๒ แนวทาง คือบทบาททางเพศแบบเสมอภาค (Nontraditionalism) 
ซึง่ยอมรบัวาผูหญงิสามารถออกไปทํางานหาเลีย้งครอบครวัไดดงัผูชาย และผูชายสามารถทาํงานของผูหญงิไดเชนกนั รวมถงึยอมรบัวา
ผูหญงิมคีวามเสมอภาคทางอาํนาจเทาเทยีมผูชาย อาท ิการทีผู่หญงิสามารถเปนหวัหนาหรือดาํรงตาํแหนงสงูกวาผูชายได และบทบาท
ทางเพศแบบไมเสมอภาค (Traditionalism) ซึง่เห็นวาผูหญงิเหมาะแตจะอยูในบาน ไมควรมีอาํนาจเทาเทยีมผูชาย อางถงึใน Tomeh, 
“Sex-Role Orientation : An Analysis of Structural and Attitudinal Predictors.” Journal of Marriage and the Family 
(May ๑๙๗๘), pp.๓๔๑-๓๕๕.
 ๗United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
 ๘คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ, น.๑๕ - ๑๙.

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๖๘ จจุลนิตติ

เมือ่แรกเกิดจะถูกปลูกฝงใหมอีปุนสิยัแตกตางกันออกไป โดยสมาชิกให
ท่ีสังคมกําหนดไวใหโดยอาศัยพื้นฐานมาจากเพศที่กําหนดโดยธรรมช
เกือบทุกสังคม ขึ้นอยูกับคานิยมและความเช่ือของแตละวัฒนธรรม นอ
ไดเพราะบทบาทท่ีกําหนดขึ้นเปนสิ่งไมยั่งยนื

เหตทุีค่วามสาํคญัเรือ่งความเทาเทยีมทางเพศปรากฏมากขึน้นั้
โลกบงชี้วาความเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิงนําไปสูความมปี
การลดความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิงไดทําใหเกิดการเพิ่มข
นัยสําคัญ ซึ่งเกิดจากการจัดสรรปจจัยการผลิตและใหการศึกษาอย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ สงผลทําใหรายไดประชาชาติสูง
ไดดาํเนนิการรวมมอืระหวางประเทศโดยเขาเปนภาคใีนอนสุญัญาตาง ๆ
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรใีนทุกรูปแบบ” โดยสาระสําคัญประ
ความเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงอยางแทจริงในดานตาง ๆ
กฎหมาย การไดรับสิทธิและโอกาสในการจางงาน ฯลฯ รวมถึงปรับรู
เพื่อใหเอื้อตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี อีกทั้งการดําเนินการ
ทางเพศ ในประเทศเองไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยว
ของหญิงและชาย รฐัตองจัดระบบการจางงานและคาตอบแทนที่เสมอ

๖บทบาททางเพศระหวางหญิงและชาย สามารถจําแนกไดเปน ๒ แนวทาง คือบทบาทท
ซึง่ยอมรบัวาผูหญงิสามารถออกไปทํางานหาเลีย้งครอบครวัไดดงัผูชาย และผูชายสามารถทํ

ญ

ผูหญงิมคีวามเสมอภาคทางอํานาจเทาเทยีมผูชาย อาท ิการทีผู่หญงิสามารถเปนหวัหนาหรอื
ู ู ู

ทางเพศแบบไมเสมอภาค (Traditionalism) ซึง่เห็นวาผูหญงิเหมาะแตจะอยูในบาน ไมควรมี
ู ู ู

“Sex-Role Orientation : An Analysis of Structural and Attitudinal Predictors.” J
(May ๑๙๗๘), pp.๓๔๑-๓๕๕.

๗United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
๘คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประตบิั
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติธ.ค. ๕๔ ๖๙จลุนติิ

 ที่สําคัญ การที่ประเทศใด ๆ จะพัฒนาและมีประสิทธิภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการ
ทางการเมืองและกระบวนการทางการบริหารท่ีดี๙ ซึ่งการบริหารงานภาครัฐ๑๐ ที่ดีจําเปนอยางย่ิง
ทีต่องยึดถอืหลักความยุตธิรรมในสังคม (social equity) ตองแกไขความเหล่ือมล้ําตาง ๆ  ไมวาจะเปน
โอกาสในการไดรบับริการสาธารณะของประชาชนหรือการดําเนินงานของบุคลากรในองคกร รวมกับ
ขอมูลการวิจัยระดับโลกที่กลาวขางตน สงผลใหการพัฒนาความเทาเทียมทางเพศ เปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการบริหารประเทศมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบราชการเปนเปาหมายหลัก
ทีต่องสงเสรมิใหเกดิความเทาเทยีมในโอกาสและความกาวหนาดานการทาํงานระหวางผูหญงิและผูชาย 
เนื่องจากระบบราชการเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการบริหารกิจการตาง ๆ ของภาครัฐ
 การศกึษาความเทาเทยีมทางเพศในกลุมประเทศตาง ๆ โดยธนาคารโลก (World Bank) พบวา๑๒

ความไมเทาเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยูทั่วโลกซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ แตละสังคม
วัฒนธรรม ประเทศที่มีชองวางความไมเทาเทียมทางเพศสูงจะสงผลเสียตอความเปนอยูของประชากร 
ซึ่งไมไดกระทบตอเฉพาะเพศหญิงเทานั้น แตสงผลกระทบเปนลูกโซตอทุกคนในสังคม อีกทั้งชี้ใหเห็น
วาการมีสวนรวมของผูหญิงในดานการบริหาร ถือเปนตัวแปรสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและ
การกํากับดูแลการดําเนินงานของภาครัฐใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล๑๓ โดยไดศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศท่ีมรีายได เสรีภาพในการศึกษา และดานกฎหมายใกลเคยีงกนั และพิจารณาเปรียบเทียบดชันี
การทุจริตกับดัชนีสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคมของเพศหญิง พบวาประเทศที่เปดโอกาสใหเพศหญิง
มสีวนรวมในการบรหิารประเทศหรอืใหสทิธใินดานเศรษฐกจิและสงัคมแกผูหญงิมากขึน้ จะทาํใหระดบั
การทุจริตของประเทศลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงมีแนวโนมในการจายสินบนใหกับเจาหนาที่รัฐ
นอยกวาเพศชาย ดังนั้นการลดปญหาความไมเทาเทียมทางเพศจึงเปนกลยุทธที่สําคัญในการบริหาร
พัฒนาประเทศ และเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพิ่มความแข็งแกรง
ใหแกเศรษฐกิจของประเทศ ลดปญหาความยากจนและสงเสริมการปกครองประเทศใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๙เปนแนวคิดของ Woodrow Wilson ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ เรื่อง The Study of Administration อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 
รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๑๔.
 ๑๐“การบริหารงานภาครัฐ” มาจากคําวา “Public Administration” ใหความหมายเดียวกันกับการบริหารราชการ การบริหารรัฐกิจ 
การบรหิารงานสาธารณะ ฯลฯ ซึง่หมายถงึเรือ่งทีเ่กีย่วของกบักจิกรรมการดําเนนิงานบรหิารของรัฐบาลทีส่งผลกระทบตอสงัคมโดยรวม 
หรอืเปนสาขาวชิาทีศ่กึษาการดาํเนนิงานการบรหิารของรฐัทีมี่หลกัการ ทฤษฎหีรอืกฎเกณฑตาง ๆ  ชดัเจน อางถงึใน สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 
หลักรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎ,ี น.๔๖.
 ๑๑เปนแนวคดิ The New Public Administration อางถงึใน พทิยา บวรวฒันา, รฐัประศาสนศาสตร ทฤษฎแีละแนวการศกึษา 
(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๑๕๖.
 ๑๒World Bank, “Engendering Development through Gender Equality.” World Bank Policy and Research 
Bulletin 11 (July-September ๒๐๐๐), pp.๑-๕.
 ๑๓“ธรรมาภิบาล” คอื หลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) โดยสาระสําคัญของธรรมาภิบาล คอืองคประกอบ
ทีท่าํใหเกดิการจดัการอยางมปีระสทิธภิาพ มคีณุธรรม โปรงใส ยตุธิรรมและตรวจสอบได เพือ่สรางระบบการบรหิารกจิการบานเมอืงและ
สงัคมทีด่ใีหเกดิกบัทกุภาคสวนของสังคม อางถงึใน สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ หลกัรฐัประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎี, น.๒๔๔- ๒๔๕.
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ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ 

จุลนิติ

 แมจะไดรับโอกาสมากข้ึน แตปญหาความไมเทาเทียมทางเพศนั้นก็ยังคงมีใหเห็นอยูทั่วไป 
โดยเฉพาะในการจางงานและการเลือ่นขัน้ตามระบบราชการ (Hierarchy)๑๔ ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก
สิ่งที่เรียกวา “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination)๑๕ กลาวคือ เปนการปฏิบัติตอบุคคลอยาง
แตกตางกัน เนื่องจากคุณสมบัติของบุคคล อันไดแก เพศ สีผิว ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง รวมถึง
การไมใหความนับถือตอผลการทํางานของบุคคลและการระบุความตองการซึ่งคุณสมบัติของบุคคล
ในการทํางานหน่ึง ๆ โดยการเลือกปฏิบัติไดกอใหเกิดการจํากัดอิสรภาพของบุคคลในการทํางาน
ประเภทหนึ่ง ๆ ที่เขาปรารถนา๑๖ สงผลใหผูหญิงเกิดความเสียเปรียบผูชายในการทํางาน อีกทั้งมีสิ่งที่
เรยีกวาความพงึพอใจเปนพเิศษ (Preference) และระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ซึง่เมือ่ผนวกกนัแลว
ความไมเทาเทียมทางเพศที่ผูหญิงเปนฝายเสียเปรียบในการทํางานจึงทวีขึ้น รวมทั้งผูบังคับบัญชาหรือ
นายจางมักจะพอใจผูชายมากกวาผูหญิง เพราะผูชายมีแนวโนมทีม่กีารศึกษาดีกวาและมีประสบการณ
มากกวาผูหญิง๑๗ 
 โดยทัว่ไป องคกรหนึง่ ๆ  จะมีแนวโนมการจัดแบงพนกังานโดยเพศอยางกวาง ๆ  ออกเปน ๔ กลุม๑๘ 
ไดแก กลุมผูจัดการ ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย, กลุมพนักงาน เลขานุการ ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูหญิง, 
กลุมพนักงานเทคนิค ซึง่มสีดัสวนของผูชายและผูหญงิผสมกนั แตในตาํแหนงทีม่คีาจางสงู ผูชายจะได
ครองตาํแหนงเปนสวนใหญ และกลุมพนกังานท่ีเปนภารโรง ซึง่มสีดัสวนของพนกังานทีเ่ปนชนกลุมนอย
และมผีูหญงิเปนจาํนวนมาก นอกจากนี ้ชองวางของรายไดระหวางชายและหญงิทีท่าํงานอาชพีเดยีวกนั 
มปีระสบการณการทาํงานดวยชวงเวลาเทากัน หรอืผูหญงิมปีระสบการณทาํงานมากกวาผูชาย แตรายได
และตําแหนงของผูชายจะมากกวาของผูหญิง๑๙ ประกอบกับมีผลการศึกษาที่ชี้ใหเห็นถึงสัดสวนของ
สายการบงัคบับญัชาในสถานประกอบการ๒๐ วาตาํแหนงเจาหนาทีร่ะดบัปฏบิตักิารทีเ่ปนหญงิมสีดัสวน
สงูกวาชาย ในขณะท่ีตาํแหนงหวัหนางานระดับตน ผูจดัการแผนก ตลอดจนผูอาํนวยการฝาย ผูชายน้ัน
มสีดัสวนมากกวาผูหญงิ และเชนเดยีวกนักับในระบบราชการทีส่ดัสวนของผูหญงิทีท่าํงานระดบั ๙ ถงึ ๑๑ 
มีนอยกวาสัดสวนของผูชายอยางชัดเจน แมวาแนวโนมของสัดสวนของผูหญิงที่ไดทํางานในตําแหนง
ระดับสูงจะปรากฏในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม

 ๑๔“หลักลําดับข้ัน” (Hierarchy) เปนองคประกอบหน่ึงของระบบราชการท่ีอธิบายวา ระบบราชการมีการจัดหมวดหมูตําแหนงตาง ๆ 
เปนลําดับชั้น ขาราชการในลําดับชั้นท่ีสูงทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการที่อยูลําดับชั้นที่ตํารองลงมา ซึ่งเปนหลักประกัน
วาเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องลางไดอยางใกลชิด อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา 
(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๒๒.
 ๑๕Blua, The Economics of Women, Men, and Work, pp.๒๑๑-๒๑๙.
 ๑๖International Labour Offi ce , Principles and Rights at Work : International Labour Offi ce, Global Report 
under the Follow-up to the ILO  Declaration on Fundamental, p.๑๕.
 ๑๗Ibid., pp.๑๓๖-๑๓๗.
 ๑๘Benokraitis and Feagin, Modern Sexism : Blatan, Subtle and Covert Discrimination, p.๖๖.
 ๑๙Ibid.
 ๒๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๒๘-๓๑.
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มากกวาผูหญิง๑๗

 โดยทัว่ไปองคกรหนึง่ ๆ  จะมีแนวโนมการจัดแบงพนักงานโดยเพศ
ไดแก กลุมผูจัดการ ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย, กลุมพนักงาน เลขานุก
กลุมพนักงานเทคนิค ซึง่มสีดัสวนของผูชายและผูหญงิผสมกนั แตในต
ครองตาํแหนงเปนสวนใหญ และกลุมพนกังานท่ีเปนภารโรง ซ่ึงมสีดัสว
และมผูีหญงิเปนจาํนวนมาก นอกจากนี ้ชองวางของรายไดระหวางชาย
มีประสบการณการทาํงานดวยชวงเวลาเทากัน หรอืผูหญงิมปีระสบการ
และตําแหนงของผูชายจะมากกวาของผูหญิง๑๙ ประกอบกับมีผลกา
สายการบงัคบับญัชาในสถานประกอบการ๒๐ วาตาํแหนงเจาหนาทีร่ะดั
สูงกวาชาย ในขณะท่ีตาํแหนงหวัหนางานระดับตน ผูจดัการแผนก ตล
มีสดัสวนมากกวาผูหญงิ และเชนเดยีวกนักับในระบบราชการทีส่ดัสวนข
มีนอยกวาสัดสวนของผูชายอยางชัดเจน แมวาแนวโนมของสัดสวนข
ระดับสูงจะปรากฏในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม

๑๔“หลักลําดับข้ัน” (Hierarchy) เปนองคประกอบหน่ึงของระบบราชการท่ีอธิบายวา ร
เปนลําดับชั้น ขาราชการในลําดับชั้นท่ีสูงทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการที่อยูลํา
วาเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องลางไดอยางใกลชิด อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 

ู ู ญ
รฐัปร

(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๒๒.
๑๕Blua, The Economics of Women, Men, and Work, pp.๒๑๑-๒๑๙.
๑๖International Labour Offi ce , Principles and Rights at Work : Internat

under the Follow-up to the ILO  Declaration on Fundamental, p.๑๕.
๑๗Ibid., pp.๑๓๖-๑๓๗.
๑๘Benokraitis and Feagin, Modern Sexism : Blatan, Subtle and Cove
๑๙Ibid.
๒๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในป
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 จากการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งความกาวหนาในอาชพีของผูบรหิารหญงิในประเทศไทย๒๑ ปรากฏวา 
“ความยุติธรรมของหัวหนางาน” เปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญประการแรก ซึ่งมีอิทธิพลตอความ
กาวหนาในอาชพีของผูบรหิารหญงิ รองลงมาคอื “ทศันคตขิองผูบรหิารระดบัสงู” ทีย่อมรบัในความ
เทาเทียมกัน ดังนั้น แมวาผูหญิงจะมีปจจัยภายในคือ มีความรู ความสามารถเปนเลิศมากเพียงใด 
ถาขาดความยุตธิรรมและทัศนคติของผูบรหิารระดับสูงทีย่อมรับในความเทาเทียม รวมท้ังเปดโอกาสท่ี
เทาเทยีมระหวางเพศกนัแลว ผูหญงิคงไมสามารถกาวสูตาํแหนงบรหิารหรอืมคีวามกาวหนาในอาชพี 
อกีทัง้ยงัปรากฏขอจาํกดัของผูหญงิในการกาวสูตาํแหนงบรหิารวา ปจจยัทางครอบครัวมผีลเปนอยางมาก๒๒

กลาวคือ ในกรณีที่ตองเลือกระหวางงานและครอบครัว โดยสวนมากผูหญิงจะเลือกครอบครัวกอน 
และเมื่อรวมกับสถานะการเปนมารดาในบางคนแลว ก็จะยิ่งทําใหเปนขอจํากัดมากขึ้น อีกทั้งยังติดขัด
ในเร่ืองปจจัยทางดานภาวะผูนําที่เปนคานิยมสืบทอดกันมาวาผูหญิงจะมีความสามารถในการจัดการ
และบริหารไดไมเทากับผูชาย
 นอกจากน้ี ยงัมกีารศึกษาภาวะความไมทดัเทียมระหวางหญิงและชายในการทํางานในตางประเทศ 
โดยทาํการศกึษาผูหญงิทีท่าํงานในฝายบคุคลทีพ่ฒันาตนเองโดยการเขาศกึษาตอใน Institute of Personnel 
and Development (IPD) เพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติและวุฒิใหตนเอง พบวา๒๓ สวนใหญแลวการเขา
ฝกอบรมยงัไมทาํใหพวกเธอไดเกดิความนาเชือ่ถอืหรอืมแีนวโนมทีจ่ะกาวสูตาํแหนงในระดบัสงู ขณะที่
ผูชายนั้น คุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญในอาชีพไมใชสิ่งสําคัญเลย ซึ่งแสดงถึง
ความไมเทาเทยีมทางเพศในการทาํงาน รวมถงึการใชเพศเปนตวัแบงงานในฝายบคุคล ซึง่ปรากฏโดยทัว่
กันวาผูหญิงจะเปนพนักงานในระดับลางทํางานในลักษณะการสนับสนุนของฝายทํางานในดานการรับ
พนกังานใหม การจดัสวสัดกิารแกพนักงาน หรอืเปนบทบาททีเ่รยีกวา Handmaiden’s Role และทาํงาน
ในฝายธุรการ ขณะท่ีผูชายอยูในตําแหนงระดับบริหารและทํางานในดานแรงงานประชาสัมพันธ
และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM)
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจนั้น จะเนนที่
ประเด็นของความไมเทาเทียมในการทํางานและโอกาสในการเล่ือนชั้นหรือโอกาสท่ีผูหญิงจะได
ทํางานในระดับบริหาร ซึ่งสามารถจําแนกปญหาในการที่ผูหญิงจะสามารถกาวสูการทํางานระดับ
บริหารไดเปน ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล และระดับองคกร

 ๒๑อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.”
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๒๒สุธีรา ทอมสัน และ เมธินี พงษเวช, ผูหญิงบนเสนทางนักบริหาร, น. ๑-๔๗.
 ๒๓Gooch and Ledwith, “Women in Personnel Management re-visioning of a handmaiden’s role?.” In Women 
in Organizations, pp.๙๙-๑๒๔.
  

ธ.ค. ๕๔ ๗๑จลุนติิ

หญิงและชายในการทํางานในตางประเทศ
รเขาศกึษาตอใน Institute of Personnel
หตนเอง พบวา๒๓ สวนใหญแลวการเขา
นมทีจ่ะกาวสูตาํแหนงในระดบัสงู ขณะที่
ญในอาชีพไมใชสิ่งสําคัญเลย ซึ่งแสดงถึง
วแบงงานในฝายบคุคล ซึง่ปรากฏโดยทัว่
รสนับสนุนของฝายทํางานในดานการรับ
ยกวา Handmaiden’s Role และทาํงาน
ะทํางานในดานแรงงานประชาสัมพันธ

งเพศในการบริหารรัฐกิจนั้น จะเนนที่
การเลื่อนชั้นหรือโอกาสท่ีผูหญิงจะได
หญิงจะสามารถกาวสูการทํางานระดับ
ระหวางบุคคล และระดบัองคกร

พและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.”

๑-๔๗.
sioning of a handmaiden’s role?.” In Women
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ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ 

จุลนิติ

 ๑. ระดับบุคคล ไดแก ปญหาเกิดขึ้นจากองคประกอบในตัวของผูหญิง และปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ภาระหนาที่ของครอบครัวของผูหญิง กลาวคือ 
 ปญหาท่ีเกดิขึน้จากองคประกอบในตัวของผูหญิง หมายถึง การทีผู่หญงิตองมคีณุสมบัตทิีจ่าํเปน
ตองาน ไดแก ประสบการณการทาํงาน ความยนิดีทีจ่ะโยกยาย สาํหรบัการเลือ่นตาํแหนง สขุภาพ การศกึษา 
การมพีละกาํลังในการทาํงาน อาย ุซึง่ทศันคตติอคณุสมบตัเิหลานี ้จาํเปนตอการทาํงานระดบับรหิาร๒๔  
การที่ผู หญิงขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเริ่มตน
ของอาชีพ ทําใหผูหญิงประสบกับปญหาในการกาวสูการทํางานระดับบริหาร๒๕ 
 ปญหาจากภาระหนาทีข่องครอบครัวของผูหญงิ หมายถึง การท่ีผูหญงิมลีกูตองเล้ียงด ูการดูแล
พอแมที่สูงอายุ การดํารงรักษาสถานภาพการแตงงานและการดูแลบาน ถือเปนการกระทําตามภาระ
หนาที่ตามท่ีสังคมมอบหมายให ซึ่งจําเปนตองมีการทํากิจกรรมมากมาย บางคร้ังไดสรางความขัดแยง
ตอกจิกรรมตาง ๆ  ทีต่องทาํขณะประกอบอาชพี๒๖ จงึถอืวาความขดัแยงระหวางการทาํงานและงานบาน
เปนปญหาตอผูหญงิ ซึง่เปนไปไดยากทีผู่หญงิจะสามารถทาํทัง้หมดทัง้สองอยางไดพรอมกัน นอกจากนี้ 
การตัดสินใจเรื่องการโยกยายตําแหนง ซึ่งเปนเงื่อนไขเบื้องตนตอการจะดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง
จะเกี่ยวเนื่องกับภาระหนาที่ที่ผูหญิงมีตอครอบครัว๒๗ ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบตองานบานและ
ครอบครัวถือเปนปญหาตอผูบริหารหญิง

 ๒. ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล โดยพิจารณาจากลักษณะของความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร
 ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา กลาวคือ ผูหญิงอาจไมไดรับ
การมอบหมายงานท่ีมคีวามเส่ียงและความรับผดิชอบสูง๒๘ สงผลใหผูหญงิขาดโอกาสในการเรียนรูงาน
ที่ทาทายและโอกาสท่ีจะกาวหนาไปทํางานในระดับบริหาร เน่ืองจากขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพ 
ความสามารถ รวมถงึปญหาจากการเลอืกปฏบิตัใินการเลือ่นตาํแหนงตอผูหญงิเกีย่วของกับการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน ผูนําชายอาจไดรับการประเมินในเชิงบวกเมื่อมีพฤติกรรมทั้งในแงของความรวมมือ
และการใชอํานาจ ขณะท่ีผูหญิงจะไดรับการประเมินในเชิงบวกเฉพาะเม่ือมีพฤติกรรมในแงของความ
รวมมือเพียงอยางเดียว๒๙ 

 ๒๔Vertz, “Women, Occupational Advancement, and Mentoring : An Analysis of One Public Organization.” 
In Public Administration Review, pp.๔๑๕-๔๒๒.
 ๒๕Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
 ๒๖Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women in Management Review, pp.๑๖-๑๙
 ๒๗Ibid.
 ๒๘อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.” 
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๒๙Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
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ตอกจกรรมตาง ๆ  ทตองทาขณะประกอบอาชพ๒๖ จงถอวาความขดแย
เปนปญหาตอผูหญงิ ซึง่เปนไปไดยากทีผู่หญงิจะสามารถทาํทัง้หมดทัง้
การตัดสินใจเรื่องการโยกยายตําแหนง ซึ่งเปนเงื่อนไขเบื้องตนตอการ
จะเกี่ยวเนื่องกับภาระหนาที่ที่ผูหญิงมีตอครอบครัว๒๗ ดังนั้น ภาระค
ครอบครัวถือเปนปญหาตอผูบริหารหญงิ

๒. ระดับความสัมพันธระหวางบุคคลุ  โดยพิจารณาจากลัก
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร

ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับผูบังคับบัญช
การมอบหมายงานท่ีมคีวามเส่ียงและความรับผดิชอบสูง๒๘ สงผลใหผูห
ท่ีทาทายและโอกาสท่ีจะกาวหนาไปทํางานในระดับบริหาร เน่ืองจาก
ความสามารถ รวมถงึปญหาจากการเลอืกปฏบิตัใินการเลือ่นตาํแหนงต
ผลการปฏิบัติงาน ผูนําชายอาจไดรับการประเมินในเชิงบวกเมื่อมีพฤ
และการใชอํานาจ ขณะท่ีผูหญิงจะไดรับการประเมินในเชิงบวกเฉพา
รวมมือเพียงอยางเดียว๒๙

๒๔Vertz, “Women, Occupational Advancement, and Mentoring : An A๔๔

In Public Administration Review, pp.๔๑๕-๔๒๒.
๒๕Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practi
๒๖Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women 
๒๗Ibid.
๒๘อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุป

Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
๒๙Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and prac
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 ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร กลาวคือ การมีอคติ
และปฏบิตัอิยางแตกตางกนัตอการมีเพศทีแ่ตกตางกนั โดยผูชายอาจไมพงึพอใจกับสภาพการณทีผู่หญงิ
ไดรบัตําแหนงท่ีพวกเขาเหน็วาไมเหมาะสม เชน เหน็วาเสียศกัดิศ์รทีีต่องรับคําสัง่จากผูหญงิ หรอืคัดคาน
เมื่อผูหญิงไดเล่ือนตําแหนงที่สูงถึงระดับหัวหนางาน๓๐ และการท่ีผู หญิงยังคงตองเผชิญกับการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศและถูกกระทําความรุนแรงในการทํางาน๓๑ ซึ่งสงผลกระทบตอศักยภาพ
ในการทํางานและขวัญกําลังใจของผูหญิงที่ทํางาน อีกทั้งการท่ีผูบริหารหญิงไดถูกกีดกันจากเครือขาย
อยางไมเปนทางการของผูบริหารชาย๓๒ ไดรับการสนับสนุนที่ตํ่ากวาผูบริหารชายในแงของการไดรับ
การยอมรับ ขาวสารขอมูล การไดรับผลตอบกลับ อาจสงผลใหขาดความสัมพันธระหวางบุคคล
ในลักษณะของการอุปถัมภ ซึ่งถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความกาวหนาในอาชีพอยางหนึ่ง๓๓ 

 ๓. ระดับองคกร ไดแก นโยบาย กฎระเบียบ และวัฒนธรรมองคกร
 ปญหาจากนโยบายและกฎระเบียบ กลาวคอื ในการจางงาน การปฏิบตัติอผูหญงิอยางแตกตาง
จากผูชายในการคัดเลือก ปรากฏใหเห็นในลักษณะของการท่ีเพศของผูสมัครท่ีเปนชายมีผลกระทบ
ตอการตดัสนิใจคดัเลอืกของผูบรหิาร๓๔ การทีผู่บรหิารเลอืกปฏบิตัติอผูหญงิในการจางงานโดยเลอืกจาง
ผู ชายที่มีคาจางสูงเขามาทํางานแทนผูหญิงซึ่งมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เปนแนวคิดที่เสมือนวา
ผูหญิงจะกอใหเกิดผลผลิตของงานนอยกวาผูชาย๓๕ ซึ่งนโยบายการจางงานและเล่ือนตําแหนงที่
เลอืกปฏบิตันิีเ้อง ไดขดัขวางความกาวหนาของผูหญงิ รวมถงึนโยบายการพฒันาและฝกอบรมตอผูหญงิน้ัน
มีความแตกตางจากผูชาย โดยทําใหผูหญิงขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน สงผลตอไปถึง
การแขงขันเพื่อเลื่อนตําแหนง๓๖ อีกทั้งการจัดโปรแกรมอันเกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 
ซึง่ถอืเปนนโยบายทีส่งผลตอความกาวหนา การทีข่าดนโยบายทีมุ่งเนนตอสตรหีรอืนโยบายทีเ่อือ้อาํนวย
ตอผูหญงิในการทาํงาน อาท ิบรกิารดแูลเดก็ เวลาทาํงานทีย่ดืหยุนนัน้ เปนปญหาตอการทาํงานของผูหญงิ 
ที่สําคัญโปรแกรมลาหยุดหลังคลอดเพื่อกลับไปดูแลบุตรยังไมปรากฏใหเห็นมากนัก๓๗ 
 ปญหาจากวัฒนธรรมองคกร กลาวคือ เปนคานิยมและแบบปฏิบัติที่ไมสนับสนุนตอการสราง
ความสมดลุแกผูหญงิทีป่รารถนาทาํงานบรหิารระดบัสงูอนัไมใชอาชพีดัง้เดมิของผูหญงิ๓๘ การทีอ่งคกร
คาดหวังตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคลวาจะตองมีการใชเวลาในการทํางานอยางทุมเท ซึ่งผูชาย

 ๓๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๓-๕.     
 ๓๑Khan, “The Way Ahead : Balancing Home and Work.” In Empowerment of Women in South Asia, 
pp.๒๓๙-๒๔๔.
 ๓๒อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.” 
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๓๓Gooch and Ledwith, “Women in Personnel Management re-visioning of a handmaiden’s role?.” In Women 
in Organizations, pp.๑๒๐-๑๒๑.
 ๓๔Aycan, “Key Success Factors for Women in Management in Turkey.” Applied Psychology : An International 
Review, pp.๔๕๗-๔๕๙.
 ๓๕ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๓-๕.
 ๓๖Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
 ๓๗Ibib.
 ๓๘Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women in Management Review, pp.๑๖-๑๙.
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มีความพรอมเน่ืองจากมีภรรยาท่ีดูแลรับผิดชอบในงานบาน ขณะท่ีผู หญิงตองทํางานขางนอก
และงานบานควบคูกันไป จึงทําใหผูหญิงถูกมองวายึดมั่นผูกพันตอการทํางานไมเพียงพออันสงผลตอ
ความกาวหนาในการทํางาน รวมถึงคานิยมชายเปนใหญ ท่ีผูชายเหมาะกับการทํางานระดับบริหารมากกวา 
โดยการท่ีผู บริหารระดับสูงสวนใหญเปนผู ชายและมีอํานาจในการวางกฎระเบียบขององคกร 
เปนผูกําหนดทิศทางของวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารเหลาน้ีสามารถปกปองพ้ืนท่ีของการมีอิทธิพล
ของตนเองกับผูทีจ่ะเขามาใหม ไมวาจะเปนหญิงหรือชายท่ีพวกเขาจะเลือกสรรใหเขามาดํารงตําแหนง
ผูบรหิารในแงการวางแบบปฏบิตักิารเลือ่นตาํแหนงทีเ่อือ้ประโยชนตอกลุมผูชายทีอ่ยูภายใตโครงสราง
ลําดับข้ันความกาวหนาเชนเดียวกับตนเอง การจํากัดจํานวนผูหญิงที่จะเขามาเปนผูบริหารก็เพื่อ
ไมตองการใหมาเปนคูแขงกับตนเอง๓๙ 

 จากขอสรปุขององคการสหประชาชาตทิีร่ะบวุาความเทาเทยีมระหวางชายและหญงิมคีวามเกีย่วของ
กบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศและความมีประสทิธภิาพ๔๐ จงึนาํมาสูความจาํเปนทีป่ระเทศไทย
จะตองดาํเนนิการเพือ่แกไขปญหาความไมเทาเทียมทางเพศ โดยเฉพาะการมุงเนนคลีค่ลายปญหา
ความไมเทาเทยีมระหวางชายและหญงิในการประกอบอาชพีและการเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงาน
ปจจุบันองคกรที่ดําเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งคือ “ระบบราชการไทย” ไดมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ทีส่นองตอบตอนโยบายระดบัประเทศ เมือ่ไดถกูนาํลงไปสูการปฏบิตัใินการบรหิารองคกร จะเหน็ไดวา
มกีารกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในภาคราชการดวยการจัดทํา
เปนคูมือและแผนแมบทอยางชัดเจน อาทิ แนวทางการสงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิง
และชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน๔๑ เปนตน รวมถึงมีการเสนอกลไกในการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักในองคกร ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้๔๒ 
 ๑) ตองมีการสนับสนุนและการมุงมั่นตอหลักการความเสมอภาคของฝายบริหาร 
 ๒)  ตองมีกรอบนโยบายขององคกรการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 ๓) ตองมีโครงสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความมุงมั่นในการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมท่ีเคารพ
ความเสมอภาคทางเพศ 
 ๔) เมือ่เกดิวฒันธรรมทีเ่คารพความแตกตางทางเพศ รปูแบบการบรหิารงาน สมรรถนะทางวชิาการ
และการดําเนินงานจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น องคกรจะสรางรูปแบบที่ออนไหวตอเรื่องเพศ เพื่อที่
จะทําใหเกิดการวิเคราะหบทบาทหญิงชายไดทั้งองคกร และ
 ๕) องคกรตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได

 ๓๙Izraeli and Adler, Competitive Frontiers : Women Managers in a Global Economy, pp.๑๔-๑๕.
 ๔๐United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
 ๔๑โปรดดู สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แนวทางการสงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
ในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ๒๕๔๖.
 ๔๒สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, มิติหญิงชายกับการพัฒนา, น.๒.
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 ๔๓เมทินี พงษเวช, แนวทางการสรางกระแสความเสมอภาคระหวางหญิงชาย, น.๑๔.

 ทั้งนี้ ระบบราชการตองขจัดปญหาความไมเทาเทียมทางเพศใหสิ้นไป โดยสงเสริมหลักการ
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ซึง่หมายถึง๔๓  
การท่ีหญิงและชายมีความสามารถและโอกาสเทา ๆ กันในการเขาถึงทรัพยากรและส่ิงอันเปน
ประโยชนตาง ๆ หมายรวมถึงการมีสวนรวมที่เทากันในการกําหนดวาอะไรมีคุณคาหรือเหมาะสม
ในการนํามาพิจารณาเปนทางเลือกแกตนเองและสังคม รวมทั้งการแบงปนผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่นําประสบการณความสนใจของหญิงชายผนวก
รวมกัน ในการออกแบบ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายและสถาบัน อีกทั้งเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของบุคคล องคกรสถาบัน 
เมื่อใดก็ตามที่สังคมไดมีการตระหนักถึงคุณคาของความเสมอภาคทางเพศในการพัฒนา มุมมองเร่ือง
บทบาททางเพศและความแตกตางทางเพศก็จะแทรกซึมเขาไปในชุมชนและสังคมทุกดาน ดังนั้น
การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักในการพัฒนานั้น มิไดมุงเพียงการใหผูหญิง
มสีวนรวมอยางเทาเทียมกับผูชายเทานัน้ แตยงัมุงเพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบายและองคกรเพ่ือใหสามารถ
สงเสริมความเสมอภาคไดอยางเต็มที่. 
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