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แนวปฏิบติัท่ีดีด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั 

 
1. บทน า 
 

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั หมายถึง การเห็นคุณค่าและยอมรบัในความแตกต่างของเพื่อน
พนักงาน ไม่เลอืกปฏบิตักิบัพนักงานที่มวีฒันธรรมและภูมหิลงัแตกต่าง เป็นการส่งเสรมิพนักงานให้มี
ความรบัผดิชอบในหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่มคีวามพงึพอใจและขวญัก าลงัใจเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างาน น าไปสู่การเตบิโตในสายอาชีพ ทัง้หมดนี้จะช่วยขบัเคลื่อนใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ ส่งผลใหก้าร
ตดัสนิใจในองคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เป็นการเปิดโอกาสใหอ้งคก์รและพนกังานสามารถเตบิโตร่วมกนั
อย่างยัง่ยนื 
 

แนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนัฉบบันี้ เป็นส่วนเพิม่เตมิของ ”นโยบายและแนว
ปฏิบตัิด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน” เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เพื่อส่งเสรมิเรื่องความ
หลากหลายและการอยู่ร่วมกนัของพนกังานทุกระดบัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ใหไ้ดร้บัสทิธติามทีก่ล่าวไว้
ในแนวปฏิบัตินี้  และให้เป็นไปตามกฎหมายกับหลักปฏิบัติในแต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์
ประกอบธุรกจิ 
 
2. แนวปฏิบติัท่ีดี 
 

2.1 การบริหารความหลากหลายของบุคลากร 
 

2.1.1 การสร้างแรงจงูใจเพื่อให้ได้ซ่ึงผู้สมคัรงานท่ีหลากหลาย 
บรษิทัควรปฏบิตั ิดงันี้: 

• ใชภ้าษาทีเ่ป็นกลาง ไม่แบ่งแยกเพศในเอกสารค าบรรยายลกัษณะงานหรอืหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของต าแหน่งงาน เพือ่ใหไ้ดซ้ึง่ผูส้มคัรงานทีห่ลากหลาย 

• คดัเลือกผู้สมคัรงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์
เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ โดยไม่ค านึงถงึลกัษณะเฉพาะตวัอื่นๆ 

• สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีส่นบัสนุนเรื่องการยอมรบัในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั  
 

2.1.2 การให้โอกาสความก้าวหน้าในการท างานอย่างเท่าเทียม  

บรษิทัควรปฏบิตั ิดงันี้: 
• มเีกณฑก์ารประเมนิผล การจ่ายค่าตอบแทน การโอนยา้ย และการเลื่อนต าแหน่งทีไ่ม่

เลอืกปฏบิตั ิ

• ใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะในการท างานอย่างเท่าเทยีม 
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2.2 การส่ือสารเก่ียวกบัความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั 
 

บรษิทัควรปฏบิตั ิดงันี้ : 
• จดัใหม้กีารอบรมเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนัในการปฐมนิเทศหรอืการฝึกอบรม

เรื่องจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานสามารถยอมรบัความแตกต่าง
และอยู่ร่วมกนัได ้

• ใหผู้บ้รหิารสือ่สาร สนบัสนุนการยอมรบัความแตกต่างและการอยู่ร่วมกนั 
 

2.3 เสริมสร้างวฒันธรรมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั 
 

บรษิทัควรปฏบิตั ิดงันี้: 
• ใชภ้าษาหรอืส านวนทีเ่ป็นกลาง ไม่แบ่งแยกทางเพศ ในการจดัท าเอกสารต่างๆ 
• ใช้กฎระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินสถานที่ท างานที่ให้ความคุ้มครองพนักงานทุกคนโดยไม่เลอืก

ปฏบิตั ิ
• ไม่กดีกนักลุ่มบุคคลทีห่ลากหลายในการเสนอขอ้คดิเหน็ในการท างาน เพื่อใหไ้ดเ้หน็มุมมองที่

มคีวามแตกต่างกนั 
• มชี่องทางการสือ่สารทีเ่ปิดใหพ้นกังานแสดงความคดิเหน็หรอืรอ้งเรยีนเมื่อถูกเลอืกปฏบิตั ิ

 

3. นิยาม 
 

การเลือกปฏิบติั 
หมายถึง การปฏิบตัิต่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกนั หรอืการให้สทิธิพเิศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรอืกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอนัเนื่องจากลกัษณะของบุคคลหรอืกลุ่มคนนัน้ในเรื่อง เชื้อชาติ สญัชาติ 
เผ่าพนัธุ ์สผีวิ ตน้ตระกูล ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมอืง ตลอดจน
สถานภาพเกีย่วกบัการสมรส 
 
บุคคลท่ีหลากหลาย 
หมายถงึ บุคคลทีม่ภีูมหิลงั บุคลกิภาพหรอืวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น: 

• ชนชาติ หมายถึง เอกลกัษณ์ทางสงัคมหรอืวฒันธรรมของบุคคล เช่น ไทย จีน รสัเซียและ
อเมรกินั 

• เชื้อชาติ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของบุคคลโดยอ้างอิงจากการสบืเชื้อสายหรือการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากบรรพบุรุษ เช่น คนผวิขาว ชาวแอฟรกินัและชาวเอเชยี 

• ศาสนา  หมายถงึ ลทัธคิวามเชื่อส่วนบุคคล เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต์ 
หรอืลทัธอิเทวนิยม 
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• ความพกิาร หมายถงึ ความบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจของบุคคล เช่น บุคคลที่สูญเสยี
แขนหรอืขา ผูป่้วยออทสิตกิ ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีผูป่้วยโรคเอดส ์

• เพศ หมายถงึ ลกัษณะต่างๆ ทีบ่่งบอกความเป็นชายและความเป็นหญงิ 
• เพศวถิ ีหมายถงึ รสนิยมทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคล รวมถงึกลุ่มบุคคล LGBT  

(เลสเบีย้น เกย ์บุคคลทีร่กัร่วมสองเพศและบุคคลขา้มเพศ) ซึง่สามารถแบ่งได ้ดงันี้: 
o รสนิยมทางเพศ หมายถงึ ความรูส้กึ ความสนใจทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อเพศ

ตรงขา้ม เพศเดยีวกนัหรอืทัง้สองอย่าง 
o อตัลกัษณ์ทางเพศ หมายถงึ การรบัรูเ้กี่ยวกบัเพศของตน ซึ่งอาจตรงกบัเพศสภาพโดย

ก าเนิดหรอืไม่ตรงกไ็ด ้(บุคคลขา้มเพศ) 
 
ความหลากหลาย 
หมายถึง ความหลากหลายทางทศันคติ วฒันธรรม ความเชื่อ เชื้อชาติ สญัชาติ รสนิยมทางเพศ อตั
ลกัษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสงัคม ทกัษะและลกัษณะสว่นบุคคลอื่นๆ 
 
การอยู่ร่วมกนั 
หมายถงึ การยอมรบัคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อใหพ้นักงานรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและ
ไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นพนกังาน และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมจากทุกฝ่าย 


