การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์ กร
(Managing Diversity in the Organization)
ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึงความหลากหลายด้านประสบการณ์ ด้านแนวคิดและมุมมอง
ของคนในองค์กร ความแตกต่างเหล่านี้มาจากคนที่มาจากต่างเผ่าพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่ อทาง
ศาสนาและลัทธิ ความแตกต่างด้านจิตใจ เรื่ องอายุ เรื่ องเพศ การสมรสอายุ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ร่ างกาย
เชื้อชาติ ผิวสี ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความคิด
ความชอบ ความสนใจ เป็ นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ เป็ นทั้งความแตกต่างของแต่ละคนหรื อเป็ นกลุ่มคน
ในองค์กรเมื่อพูดถึงความหลากหลาย คนทัว่ ไปจะคิดถึงเรื่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ ชนเผ่าและเพศ แต่ใน
ความเป็ นจริ ง ความหลากหลายในด้านการบริ หารจัดการนั้นหมายถึง ความหลากหลายในด้านคุณภาพของ
มนุษยชาติที่แตกต่างกันทั้งในและนอกองค์กร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องทาความเข้าใจเรื่ องความหลากหลายที่มี
ผลต่อการทางาน การสร้างแรงจูงใจ ความสาเร็ จและการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ความหลากหลายของบุคลากรในองค์กรเป็ นคุณค่าขององค์การ
เมื่อบุคลากรในองค์การมาทางานร่ วมกัน สิ่ งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความ
หลากหลาย (Diversity) ในการปฏิสัมพันธ์กนั ทั้งในทิศทางเดียวกันหรื อตรงกันข้าม ดังนั้นการบริ หารความ
หลากหลาย (Diversity Management) ของบุคลากรในองค์การ จึงกลายเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่จะทาให้องค์การ
มีความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันที่ผบู ้ ริ หารองค์การมิอาจละเลยได้ การบริ หารความ
หลากหลายเป็ นความกลมกลืนกันจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรที่นาความไม่เหมือนกันของภูมิหลัง
ท่าทางส่ วนตัว มุมมอง คุณค่า ความเชื่อ มาเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มและองค์กร องค์กรจะมีความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันจากการที่มีความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้เพราะความหลากหลายของบุคลากร
ดังกล่าวจะสร้างโอกาสให้กบั องค์กรในเรื่ องของการพัฒนาทักษะในการทางานร่ วมกัน การปรับเปลี่ยน
วิธีการทางาน การพัฒนากิจกรรมและบริ การที่มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของชุมชนมากยิง่ ขึ้น
ปัจจุบนั ในองค์กรไลออนส์มีความหลากหลาย (Diversity) ในการทางานร่ วมกันของสมาชิก
มากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารทุกองค์กรจึงต้องมีเทคนิคและวิธีการบริ หารความหลากหลาย (Diversity
Management) เพื่อแปลงความหลากหลายของบุคลากรให้เป็ นคุณค่าขององค์กรให้ได้

การปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
ในการบริ หารความหลากหลาย (Diversity Management) ที่เป็ นการบูรณาการการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ของการบริ หารมีแนวทางปฏิบตั ิของผูน้ าองค์กร ดังนี้
1. ผูน้ ามีความยึดมัน่ ผูกพันสู ง ผูน้ าต้องมีวสิ ัยทัศน์ของความหลากหลาย มีความยึดมัน่ ผูกพันสู งกับความ
หลากหลาย แสดงความรู ้สึกและสื่ อสารไปทัว่ ทั้งองค์การ
2. ผูน้ าสามารถนาความหลากหลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ความหลากหลาย
และแผนงานการพัฒนาบุคลากรต้องเป็ นแนวทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3. ผูน้ าสามารถเชื่อมโยงความหลากหลายมาสู่ ผลการปฏิบตั ิงาน ทาความเข้าใจความหลากหลายตลอดจน
สภาพแวดล้อมในการทางานช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร
4. มีการวัดผลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่มีผลกระทบกับความผันแปรของโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
5. ผูน้ ามีความแน่วแน่และแสดงความรับผิดชอบในความหลากหลาย โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและผลตอบแทนที่นาไปสู่ ความก้าวหน้าของการบริ หารความหลากหลาย
6. มีการวางแผนสื บทอดตาแหน่ง มีกระบวนการเชิงกลยุทธ์สาหรับการพัฒนาความหลากหลายของคนใน
องค์กรให้มีศกั ยภาพเป็ นผูน้ าองค์กรในอนาคต
7. การสรรหาสมาชิก มีกระบวนการของการดึงดูดผูท้ ี่ผทู้ ี่มีความหลากหลายด้านคุณภาพและความคิด
ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีที่มีคุณสมบัติเด่นหลากหลายเข้ามาร่ วมอุดมการณ์
8. ผูน้ าให้การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนความหลากหลายทั้งองค์กร โดยทุกคนได้โอกาส
พัฒนาที่เท่าเทียมกัน
9. การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นความหลากหลายในองค์กร ผูน้ าองค์กรต้องมีความมุ่งมัน่ แจ้ง
ให้ทราบและให้ความรู ้แก่ทีมงานและสาชิกที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
10. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงเรื่ องความสุ ขให้กบั ทุกคนกลุ่ม เช่น กลุ่มเพศ
หญิง กลุ่มเพศชาย กลุ่มคนข้ามเพศ กลุ่มต่างเชื้อชาติ และกลุ่มผูบ้ กพร่ องทางร่ างกาย เป็ นต้น
การบริ หารความหลากหลายเป็ นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาองค์กรของทีมบริ หารสโมสรไล
ออนส์ ในมุมมองของนักบริ หารในปัจจุบนั ความหลากหลาย (Diversity) เป็ นโอกาสในการพัฒนาองค์กร

และได้อยูค่ ู่กบั องค์กรมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยปรากฏเป็ นภาพที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นในปั จจุบนั ดังนั้น
สโมสรไลออนส์ควรใช้กลยุทธ์การบริ หารบุคลากรที่หลากหลายในการบริ หารความหลากหลาย (Diversity
Management) เพื่อแปลงความหลากหลายของบุคลากรให้เป็ นคุณค่าขององค์การ
บทสรุ ป
ความหลากหลาย (Diversity) เป็ นปั จจัยที่มีอยูใ่ นทุกองค์กร ขึ้นอยูก่ บั ว่าองค์กรนั้นสามารถนาความ
หลากหลายมาใช้บริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารงานขององค์กรมากน้อยเพียงใด
ในองค์กรไลออนส์ โดยเฉพาะสโมสรไลออนส์ภาค 310 B ของเรา เรามีสมาชิกที่มีความหลากหลาย
จานวนมาก เช่นสมาชิกที่มาจากอดีตผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน, สมาชิกที่เป็ นอดีตผูว้ า่
การภาคไลออนส์สากลและอดีตประธานฝ่ ายต่างๆของภาค ตลอดจนอดีตนายกสโมสร อดีตประธานเขต
และอดีตประธานภูมิภาค ท่านเหล่านี้ลว้ นผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย มาแล้วทั้งสิ้ น ท่านเหล่านี้ จึงเป็ น
ขุมพลังของประสบการณ์และทางปัญญาที่องค์กรสามารถนาจุดแข็งและความท้าทายนี้มาใช้ประโยชน์เช่น
การเชิญเป็ นที่ปรึ กษาระดับสโมสร, ระดับเขต,ระดับภาค และการเชิญท่านเหล่านี้มาให้ช่วยกาหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรไลออนส์ของเรา ส่ วนสมาชิกที่ยงั ไม่ได้ผา่ นประสบการณ์ดา้ นบริ หารใน
ตาแหน่งต่างๆ ก็มีพ้นื ฐานและประสบการณ์และศักยภาพที่หลากหลายเฉพาะตัวบุคคลอยูแ่ ล้ว ปัญหาท้าทาย
นี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าทางสโมสรหรื อภาคฯ สามารถนาความหลากหลายด้านความสามารถ ประสบการณ์และ
ศักยภาพเฉพาะบุคคลของสมาชิกเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรไลออนส์ได้มากน้อย
เพียงใด

