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1
แนวคิดและหลักการ
แรงงานสัมพันธ์

ค�ำว่า แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation) เดิมใช้ค�ำว่า อุตสาหกรรมสัมพันธ์
(Industrial Relation) ต่อมามีคนงานภาคบริการและการค้ามากขึ้น ได้มีการใช้ค�ำว่า
พนักงานสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ค�ำดังกล่าวทั้ง 3 ค�ำนี้มีความหมายไม่แตกต่างกันคือ หมายถึง
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและเป็นกลุ่มระหว่างฝ่ายจัดการและฝ่ายลูกจ้างโดยมีสหภาพ
แรงงานเป็นสื่อและโดยการสัมพันธ์กันเอง

1.1 ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ มีดังนี้

1.1.1 แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป มีนักคิดและบุคคลส�ำคัญเสนอแนวคิดไว้ต่างๆ กัน
ที่ส�ำคัญมีดังนี้

อดัม สมิท (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตรช์ าวอังกฤษ พ.ศ. 2266–2333 เสนอ

แนวคิดว่า ลูกจ้างและนายจา้ งมีความตอ้ งการทีต่ า่ งกัน ลูกจา้ งตอ้ งการคา่ จา้ งสูง แตน่ ายจา้ ง
ตอ้ งการลดตน้ ทุน จึงพยายามลดคา่ จา้ งใหต้ ำ�่ ลงทุกวิถที าง ตา่ งฝ่ายตา่ งรวมกลุม่ กันเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตน ในศตวรรษที่ 18 นายจ้างได้เริ่มรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมก่อน ต่อมา
ลูกจ้างรวมตัวกันตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองเรื่องค่าจ้างแรงงาน อดัม สมิท กล่าว
ว่า การกระท�ำอย่างก้าวร้าวรุนแรงเพื่อเรียกร้องสิทธิห์ รือผลประโยชน์อย่างเกินกว่าเหตุ ผล
สุดท้ายคือ ต่างฝ่ายต่างไม่ได้รับผลดี นอกจากความเสียหายเป็นสิ่งตอบแทน
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คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) นักกฎหมายชาวเยอรมัน พ.ศ. 2361–2426 เป็น

ผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามคิดเป็นปฏิปกั ษ์กบั พวกนายทุน เขามีความคิดวา่ ความเปน็ ธรรมในสังคมและ
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อมีการท�ำลายล้างชนชั้นนายทุนหรือยกเลิกลัทธิ
ทุนนิยมเท่านั้น เมื่อชนชั้นแรงงานเป็นชนชั้นสามัญทางสังคมเมื่อใด ความเป็นธรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้

จอห์น ที. ดันลอป (John T. Dunlop) นักวิชาการคนส�ำคัญของแรงงานสัมพันธ์

ได้เสนอทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ขนึ้ ในปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เปน็ ทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
อย่างกว้างขวาง ดันลอป กล่าวว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์เป็นระบบย่อยของระบบสังคม
ซึ่งเป็นระบบใหญ่ทั้งหมด
ดันลอปเสนอทฤษฎีวา่ ระบบแรงงานสัมพันธป์ ระกอบดว้ ยตัวแสดง (Actor) ทีแ่ น่นอน
บริบทที่แน่นอน (Context) และอุดมการณ์ (Ideology) ทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กัน
ท�ำให้เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้น
ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ของดันลอปที่น�ำมาใช้วิเคราะห์แรงงานสัมพันธ์ อธิบาย
ได้ดังนี้
ปัจจัยน�ำเข้า
(Input)
• ตัวแสดง
• บริบท
• อุดมการณ์	

กระบวนการ
(Process)
• การเจรจาต่อรอง
• การไกล่เกลี่ย
• ความสมานฉันท์	

ผลลัพธ์
(Output)
• กฎเกณฑ์
• ข้อตกลง
• กฎหมาย

(ข้อมูลย้อนกลับ)

รูปที่ 1.1 ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์
อธิบายทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ได้ดังนี้

ปัจจัยน�ำเข้า (Input) หมายถึงสิ่งที่ใส่เข้าไปในระบบแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ ตัว

แสดง บริบท และอุดมการณ์
•• ตัวแสดง ได้แก่ ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้าง สมาคมนายจ้าง

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์

17

•• บริบท หมายถึงสิง่ แวดล้อมต่างๆ ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี
•• อุดมการณ์ หมายถึงความเชื่อต่างๆ ที่ตัวแสดงและสังคมยึดถือ ได้แก่ ระบบ

ประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต์ ระบบชนชั้น และระบบนายทุน เป็นต้น

กระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ทีด่ ำ� เนินในระบบแรงงานสัมพันธ์

ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการประชุมสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ

ผลลัพธ์ (Output) หมายถึงผลที่เกิดจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ข้อตกลง กฎ

ระบบต่างๆ และกฎหมาย

1.1.2 แนวคิดทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ของดันลอป
ดังนี้

ดันลอป ได้เสนอแนวคิดที่สำ� คัญ 4 ประการในทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ของเขา
1. ฝ่ายจัดการไม่จำ� เป็นต้องเป็นเจ้าของทุนในการผลิตและอาจอยู่ในภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐวิสาหกิจก็ ได้
2. ตัวแสดงอาจประกอบด้วย 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล
3. บริบทที่ส�ำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่
(1) เทคโนโลยีของสถานประกอบการและชุมชน
(2) ข้อจ�ำกัดทางด้านการตลาดหรืองบประมาณ
(3) สถานการณ์และการกระจายอ�ำนาจในสังคมใหญ่
4. อุดมการณ์ของระบบแรงงานสัมพันธ์เป็นส่วนส�ำคัญของความคิดร่วมกันที่ ไป
ก�ำหนดบทบาทของตัวแสดงแต่ละฝ่าย

1.1.3 แนวคิดทฤษฎีเอกภาพของฮัลฟอร์ด เรดดิช (Halford Reddish)
เรดดิช ได้เสนอทฤษฎีเอกนิยมหรือความเป็นหนึง่ (Unitary Theory) ในปี ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509) มีสาระส�ำคัญสรุปไดว้ า่ องคก์ รธุรกิจทุกแห่งมีความปรองดองและมีวตั ถุประสงค์
ร่วมกัน องค์กรธุรกิจไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เจ้าของ
ทุนและลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกคนในองค์กรได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เจ้าของทุนได้ก�ำไรระดับสูง ลูกจ้างได้ค่าตอบแทนอย่างงาม
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แนวความคิดนีส้ ะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงการยอมรับอุดมการณ์ทฝี่ า่ ยจัดการแสดงบทบาทเป็น
บิดาตอ่ ลูกจา้ งทีเ่ ปน็ ผูน้ อ้ ยในองคก์ ร ทฤษฎีนี้ไมย่ อมรับสหภาพแรงงาน ถือวา่ สหภาพแรงงาน
เป็นเสมือนโรคร้ายของสังคม

1.1.4 แนวคิดทฤษฎีพหุนิยมของเคล็กก์ (H.A. Clegg)
เคล็กก์ ได้เสนอทฤษฎีความขัดแย้งที่เน้นพหุนิยม (Pluralism) ในปี ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2528) มีสาระส�ำคัญสรุปได้ว่า
ภายใต้ระบบการเมืองประกอบขึ้นด้วยกลุ่มต่างๆ ที่มีผลประโยชน์และความเชื่อเป็น
ของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องอาศัยความร่วมมือและความเห็นพ้องของกลุ่มต่างๆ จะ
ต้องไม่มีการตัดสินใจชี้ขาดโดยรัฐบาลฝ่ายเดียว หากแต่ต้องใช้ความประนีประนอม ใน
ด้านแรงงานสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน นายจ้างและลูกจ้างย่อมเป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์และ
ความเชื่อเป็นของตนเอง การตัดสินใจใดๆ ในด้านแรงงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้
2 ฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลด้วย
แนวความคิดนีส้ ะทอ้ นใหเ้ ห็นการใหค้ วามส�ำคัญของกลุม่ พลังตา่ งๆ ทฤษฎีนยี้ อมรับวา่
สหภาพแรงงานเป็นกลุ่มพลังกลุ่มหนึ่ง การตัดสินข้อขัดแย้งใดๆ ด้วยการเจรจาต่อรองเป็น
สิ่งจ�ำเป็น ถือเป็นเครื่องมือของระบบแรงงานสัมพันธ์ ปัจจุบันแนวความคิดนี้เป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวาง

1.2 องค์ประกอบและลักษณะของความสัมพันธ์
แรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกสิง่ ทุกอยา่ งทีม่ ผี ลกระทบตอ่ ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้าง หรือกลุ่มลูกจ้างกับนายจ้าง นับตั้งแต่ลูกจ้างได้รับเข้าท�ำงานจนถึงออก
จากงาน
จอห์น ที. ดันลอป ให้ค�ำนิยามแรงงานสัมพันธ์ ในแง่ที่เป็นระบบย่อย (Subsystem)
ของระบบสั ง คม ซึ่ ง เขาเป็ น ต้ น คิ ด การวิ เ คราะห์ ร ะบบแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละกล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของแรงงานสัมพันธ์ไว้ดังนี้
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบแรงงานสัมพันธ์มี 3 กลุ่มคือ
1. ลูกจ้างและองค์การลูกจ้าง
2. นายจ้างและองค์การนายจ้าง
3. หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์
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ลักษณะความสัมพันธ์
อัลแลน แฟลนเดอร์ส (Allan Flanders) จ�ำแนกความสัมพันธ์ของแรงงานออกเป็น
4 แบบ ตามลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความสัมพันธ์นั้นๆ ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ ในลักษณะกลุม่ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ลูกจ้างกับกลุม่

นายจ้าง กฎที่ควบคุมความสัมพันธ์แบบนี้ ได้แก่ กฎหมายหรือข้อตกลงว่าด้วยกระบวนวิธี
การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาทแรงงาน

2. ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ได้แก่ ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้างในฐานะผู้ซื้อกับผู้ขายแรงงานมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน กฎที่
ควบคุมความสัมพันธ์แบบนี้คือ กฎหมาย ข้อตกลง หรือสัญญาว่าด้วยการจ้างต่างๆ

3. มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มลูกจ้าง เช่น กลุ่มเพื่อน

กลุ่มท�ำงาน กลุ่มผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรูปแบบใด เป็นไปเพื่อสนองความต้องการ
สว่ นตัวมากกวา่ สถาบัน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานผลประโยชนร์ ว่ มกัน อารมณ์
ความรู้สึก ความเชื่อ และค่านิยมของกลุ่มลูกจ้าง

4. ความสัมพันธ์เชิงการบริหาร ได้แก่ ความสัมพันธ์ ในลักษณะของการใชอ้ ำ� นาจ

บังคับบัญชาและการปฏิบัติ กฎที่ควบคุมความสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อบังคับการท�ำงาน ระเบียบ
วินัย และค�ำสั่งของฝ่ายจัดการ
ความสัมพันธ์ของแรงงาน

ความสัมพันธ์ ในลักษณะกลุ่ม
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงการบริหาร
มนุษยสัมพันธ์

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ของแรงงาน

1.3 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง อาจแยกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้

1.3.1 ความสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะทวิภาคี คือการที่ลูกจ้างและนายจ้างได้มีการปรึกษาหารือ
รว่ มกันเพื่อก�ำหนดสิง่ ทีต่ นต้องการทัง้ 2 ฝ่าย หรือขจัดข้อขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากอ�ำนาจภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดี รูปแบบทวิภาคีมีดังนี้

20

การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

1. คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยผูบ้ ริหารเป็นฝ่ายริเริม่ ตัง้ คณะกรรมการ

ขึ้นโดยให้ลูกจ้างบริหารคณะกรรมการด้วยตนเอง

2. คณะกรรมการลูกจ้าง เป็นการที่ลูกจ้างเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประชุม

ร่วมกับฝ่ายนายจ้าง

1.3.2 ความสัมพันธ์ระบบไตรภาคี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะไตรภาคี คือการที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลได้มีการ
ปรึกษาหารือเพื่อก�ำหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการของทัง้ นายจา้ งและลูกจา้ ง ตลอดจนเพื่อระงับขอ้ พิพาท
แรงงานสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ

ลักษณะแรก คือรัฐบาลมีบทบาทส�ำคัญในฐานะฝ่ายที่สามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

เจรจาต่อรองและความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะประสาน
ประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมิให้สังคมส่วนรวมต้องเสียไป

ลักษณะที่สอง คือการริเริ่มนโยบายของรัฐโดยอาศัยกลไก หรือองค์การที่ประกอบ

ด้วยผู้แทน 3 ฝ่ายเช่นนี้จึงจะเป็นระบบไตรภาคีที่แท้จริง

ระบบไตรภาคีเปน็ ระบบแรงงานสัมพันธท์ มี่ คี วามเกีย่ วขอ้ งกับการเมืองมากกวา่ ระบบ
อื่นๆ เป็นระบบที่ใช้อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วไป

1.4 บทบาทของฝ่ายจัดการ
นายจ้างและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแทบจะแยกกันไม่ออก เพราะ
ในระยะแรกๆ ทีอ่ งคก์ รหรือบริษทั ยังเล็กอยู่ นายจา้ งหรือผูล้ งทุนมักจะเปน็ ฝ่ายจัดการเสียเอง
ดังนัน้ นายจา้ งหรือผูล้ งทุนจึงมีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อลูกจา้ ง ตอ่ มาเมื่อบริษทั ขยายตัวใหญข่ นึ้ มี
กิจการกว้างขวางมีลูกจ้างจ�ำนวนมาก เกิดความจ�ำเป็นต้องตั้งฝ่ายจัดการขึ้นมาช่วยบริหาร
โดยจ้างญาติของตนเองหรือผู้อื่นเป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมทั้งฝ่ายบุคคลก็ถือว่าเป็นฝ่ายจัดการด้วย ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงมี
อิทธิพลต่อลูกจ้างเชน่ เดียวกับนายจา้ งผูล้ งทุน กฎหมายจึงถือวา่ ฝ่ายจัดการเปน็ นายจา้ งดว้ ย
เมื่อบริษทั มีฝา่ ยจัดการมาบริหารกิจการแทนนายจา้ งผูล้ งทุน ฝ่ายจัดการจึงมีลกั ษณะ
พิเศษเป็นทัง้ ลูกจ้างและฝ่ายจัดการในเวลาเดียวกัน ลูกจา้ งกลุม่ นีจ้ ะมีหนา้ ทีร่ บั ผิดชอบและ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกจ้างอื่นๆ และสหภาพแรงงาน

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์
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ในระยะที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ฝ่ายจัดการมีอิทธิพลกับลูกจ้างมาก ลูกจ้างจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีฝ่ า่ ยจัดการก�ำหนดขึน้ แทบจะไมม่ กี ารตอ่ รองใดๆ บทบาทพืน้ ฐานทัว่ ไป
ของฝ่ายจัดการคือ บริหารจัดการให้บริษทั มีกำ� ไรและเจริญรุง่ เรืองด�ำรงอยูต่ ลอดไป หากท�ำ
ไม่ได้ก็จะถูกเลิกจ้างเช่นเดียวกัน

1.4.1 บทบาทของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการมีบทบาทที่สำ� คัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ 3 ประการดังนี้

1. อ�ำนาจที่ชอบธรรม (Authority) ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ใช้อ�ำนาจบริหารจัดการ

ทั้งหมดในองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือก�ำไรและรุ่งเรืองถือว่าเป็นอ�ำนาจ
ทีช่ อบธรรมลูกจ้างต้องปฏิบตั ติ าม อ�ำนาจเกิดจากต�ำแหน่ง บุคลิกภาพ และความเชีย่ วชาญ

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) ฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบต่อ

หน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายตามต�ำแหน่งใหล้ ลุ ว่ งไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการที่ไดร้ บั มอบ
หมายงานในระดับใดจะต้องรับผิดชอบให้งานส�ำเร็จเรียบร้อยในระดับที่น่าพึงพอใจ

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา (Accountability) ฝ่ายจัดการต้องมีการ

ขึน้ ตอ่ สายบังคับบัญชา ต้องรับผิดชอบต่อหัวหนา้ ของตน ตอ้ งมีการรายงานน�ำเสนอผลงาน
ของตนทีร่ บั ผิดชอบตอ่ หัวหนา้ ของตนตามล�ำดับ ในองคก์ รตา่ งๆ ทีม่ รี ะบบบริหารทีด่ จี ะมีการ
ก�ำหนดสายบังคับบัญชาว่าใครขึ้นตรงต่อใครไว้ชัดเจน

1.4.2 หน้าที่ของฝ่ายจัดการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่
5 ประการ เรียกโดยย่อว่า POSDC มีรายละเอียดดังนี้

1. การวางแผน (Planning) คือการก�ำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติงานไว้

ล่วงหน้า นั่นคือการจัดท�ำแผนทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านแรงงานไว้

2. การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดองค์กรด้านแรงงานแล้วมอบหมาย

งานและอ�ำนาจหน้าที่ให้ เช่น ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ องค์การนายจ้าง คณะกรรมการ
ร่วมปรึกษาหารือฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

3. การจัดคนเข้าท�ำงาน (Staffing) คือการจัดหาคน จัดคนเข้าท�ำงานควบคุม

ดูแลคน โดยยึดหลัก Put the Right Man on the Right Job เพื่อให้องค์กรด้านแรงงาน
ด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
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4. การอ�ำนวยการ (Directing) คือการอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานท�ำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสร้างขวัญและก�ำลังใจ
การประสานงาน และการสื่อสาร

5. การควบคุม (Controlling) คือการตรวจสอบดูแลช่วยแก้ไขเมื่อพบปัญหา เพื่อ

ให้งานด�ำเนินไปตามแผนที่วางไว้
หน้าที่ทั้ง 5 ประการดังกล่าวแล้ว หน้าที่ในการวางแผนอาจกระท�ำปีละครั้ง การจัด
องค์กรอาจท�ำครั้งเดียวแล้วใช้ไปได้นานๆ หลายปีจนกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ หน้าที่
ในการจัดคนเข้าท�ำงาน การอ�ำนายการ และการควบคุมต้องท�ำตลอดเวลา

1.5 บทบาทของรัฐบาลทางด้านแรงงานสัมพันธ์
รัฐบาลย่อมเกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออก บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อ
แรงงานสัมพันธ์มี 4 บทบาท หรือ 4 ฐานะ ดังนี้

1. นายจา้ ง (Employer) รัฐบาลทุกประเทศมีฐานะเป็นนายจ้างรายใหญ่ของระบบ

เศรษฐกิจ คือเป็นนายจ้างของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน่ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใน
หลายประเทศข้าราชการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ นัดหยุดงานได้

2. ผู้ออกกฎหมาย (Law Maker) รัฐบาลที่มีหน้าที่ออกกฎหมายมาก�ำกับดูแล

คุ้มครอง ตลอดจนก�ำหนดกระบวนการแรงงานสัมพันธ์

3. ผู้ ไกล่เกลีย่ (Conciliator) เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

หรือมีการนัดหยุดงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ย ชี้ขาดข้อขัดแย้งและ
ข้อพิพาทอยู่เสมอ

4. ผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) ภารกิจส�ำคัญของทุกรัฐบาลคือ พัฒนาเศรษฐกิจ

แรงงานเป็นส่วนส�ำคัญของการผลิตของประเทศ รัฐจะต้องเข้าไปดูแลรายได้ของแรงงาน
ให้สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้และยุตธิ รรมไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ ง โดยออกกฎหมายมา
คุ้มครองแรงงานและออกกฎหมายประกันสังคมเพื่อความมั่นคงของแรงงาน

1.6 ความปรารถนาของลูกจ้างในการท�ำงาน
ลูกจ้างแต่ละคนย่อมปรารถนาทีจ่ ะได้รบั สิง่ จ�ำเปน็ ในการด�ำรงชีวติ เปน็ การตอบแทนใน
การท�ำงานเหมือนๆ กัน และต้องการสิ่งตอบสนองทางจิตใจแตกต่างกันออกไปตามพื้นฐาน
สถานภาพในสังคม การศึกษาและประเพณีนิยม
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สิ่งที่ลูกจ้างทุกคนปรารถนาคือ การมีงานท�ำ เมื่อได้ท�ำงานแล้วสิ่งที่ลูกจ้างต้องการ
ในชีวิตการท�ำงานที่ส�ำคัญๆ มีดังนี้

1. ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการท�ำงาน ลูกจ้างทุกคนปรารถนาจะได้ค่าจ้างที่

เหมาะสม สัมพันธก์ บั ความรูค้ วามสามารถของตน เหมาะสมกับค่าครองชีพ และความเท่าเทียม
กันของอัตราค่าจ้างในสถานประกอบการที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นอกจากค่าจ้างแล้ว ลูกจ้างยังปรารถนาจะได้

รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสม สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้นั้นยัง
ต้องการที่จะได้เอื้อประโยชน์ไปถึงคนในครอบครัวด้วย

3. ความมั่นคงในการท�ำงาน ลูกจ้างมีความประสงค์ที่จะมีงานท�ำตลอดไป ไม่

ต้องการถูกเลิกจ้างหรือต้องการออกจากงานโดยไม่สมัครใจและการตกงานจะท�ำให้ลูกจ้าง
ประสบความเดือดร้อนในชีวิต

4. ความปลอดภัยในการท�ำงาน ลูกจ้างย่อมไม่ประสงค์ที่จะท�ำงานในสถานที่มี

ความเสี่ยงภัยสูง หรือท�ำงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยสูงถ้าไม่จ�ำเป็น มนุษย์ทุกคนย่อมรักชีวิต
ของตนเหนือสิ่งอื่นใด

5. ความกา้ วหนา้ ในต�ำแหน่งหนา้ ทีก่ ารงาน ลูกจ้างทุกคนต้องการความก้าวหน้า

ในการท�ำงานเมื่อได้ทำ� งานไประยะหนึง่ เช่น ต้องการเป็นหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นต้น หรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่ดีและมีเกียรติมากขึ้น นั่นหมายความว่าจะได้
ค่าจ้างและสวัสดิการสูงขึ้นด้วย
นอกจากนีส้ งิ่ ทีล่ กู จ้างต้องการเพิม่ เติมอีก เมื่อความต้องการทัง้ 5 ประการ ได้รบั การ
ตอบสนองแล้ว ได้แก่
1. ความเอาใจใส่ของนายจ้าง
2. สถานที่ท�ำงานดี
3. อุปกรณ์การท�ำงาน หรือเครื่องมือเครื่องจักรมีครบและทันสมัย
4. ความเป็นธรรมจากการจัดการของหัวหน้างานและนายจ้าง
5. ได้ท�ำงานที่พอใจ ถูกใจ หรือตามความถนัดของตน
6. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของกิจการ
การศึกษาความต้องการหรือความปรารถนาของลูกจ้าง จะช่วยให้นายจ้างตอบสนอง
ความต้องการไดถ้ กู ตอ้ งตามก�ำลังความสามารถอันจะสง่ ผลใหค้ วามสัมพันธร์ ะหวา่ งนายจา้ ง
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และลูกจ้างด�ำเนินไปดว้ ยความราบรื่น นายจา้ งไดค้ วามสบายใจ ไดผ้ ลงานจากลูกจา้ ง ลูกจา้ ง
ก็ท�ำงานอย่างมีความสุข

1.7 ความรับผิดชอบของลูกจ้างและของนายจ้าง
ความรับผิดชอบของลูกจ้างและของนายจ้าง มีดังนี้

1.7.1 ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
การท�ำงานร่วมกันของทั้งลูกจ้างและนายจ้างต้องมีความรับผิดชอบต่อกัน ปัญหาจึง
จะไม่เกิดหรือถูกขจัดออกไปได้ ถา้ ทัง้ สองฝ่ายไมร่ บั ผิดชอบตอ่ กัน ปัญหาความยุง่ ยากจะเกิด
ขึน้ และกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญโ่ ตได้ การรับผิดชอบต่อกันนัน้ มิใช่วา่ ฝ่ายนายจ้างจะต้อง
รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว ลูกจ้างก็ต้องรับผิดชอบต่อนายจ้างด้วย ดังนี้
1. ท�ำงานเต็มความสามารถ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท
3. รักษาความลับและผลประโยชน์ของนายจ้าง
4. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งของฝ่ายบริหาร
5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6. ช่วยรักษาความสามัคคีในบริษัท
7. ปรับปรุงวิธีท�ำงานให้ดีขึ้น

1.7.2 ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
ลูกจา้ งมีความมุง่ หวังตอ่ นายจา้ งหลายประการ เพื่อใหล้ กู จา้ งท�ำงานเต็มความสามารถ
ภักดีต่อบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทเจริญก้าวหน้านายจ้างสบายใจ มีความสุข
นายจ้างต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง ดังนี้
1. ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ยุติธรรมในการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้าง
2. จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อตกลง
3. พัฒนาลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น
4. ดูแลความเปน็ อยูข่ องลูกจา้ งตามสมควร มีสวัสดิการตามความเหมาะสมและฐานะ
ของบริษัท
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5. มีความเห็นอกเห็นใจลูกจ้าง ช่วยเหลือลูกจ้างตามสมควรเมื่อลูกจ้างเดือดร้อน
6. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
7. ให้ความเป็นธรรมต่อลูกจ้าง ทั้งด้านการท�ำงาน การปกครอง ตลอดจนการจ่าย
ค่าจ้างค่าตอบแทน
8. เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีความก้าวหน้าในอาชีพของตน ตามสมควรแก่อัตภาพ
9. ให้รางวัลเมื่อกระท�ำความดีตามโอกาส
10. เฉลีย่ ผลก�ำไรหรือความสุขให้แก่ลกู จ้างตามผลก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเหมาะสม

1.7.3 เจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
นายจ้างและลูกจ้างทุกคนต้องการความสงบสุข เพราะความขัดแย้งจะน�ำความ
ไม่สบายใจมาสู่ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นทุกฝ่ายจึงมีเป้าหมายที่ตรงกันคือต้องการความสงบใน
สถานประกอบการ ทั้งสองฝ่ายจึงควรยึดหลักดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
2. เคารพในสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย
3. ต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน
4. ต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
5. ต้องระงับข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานให้ยุติโดยเร็วด้วยความยุติธรรม
6. ต้องให้เกิดสันติสุขในสถานประกอบการ

1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับแรงงานสัมพันธ์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหี ลายทฤษฎี ที่
ควรทราบ ได้แก่ ทฤษฎีของเฟรเดอริก เทยเ์ ลอร์ ทฤษฎีของเอลตัน เมโย ทฤษฎีของอับราฮัม
มาสโลว์ ทฤษฎีของดักลาส แมคเกรเกอร์ และทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก

1.8.1 ทฤษฎีของเฟรเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor)
เทย์เลอร์ ค.ศ. 1856–1915 (พ.ศ. 2499–2458) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เขาสนใจศึกษาเรื่องการท�ำงานของแรงงาน เทย์เลอร์มีความ
เชื่อว่าการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้แรงงานตั้งใจท�ำงาน การให้
ผลตอบแทนจะต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานของผลผลิตขึน้ ส�ำหรับเปน็ เกณฑ์ ในการใหค้ า่ จา้ ง
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เทย์เลอร์ก�ำหนดระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็น 3 ระดับคือ ต�่ำกว่ามาตรฐาน เท่ากับ
มาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน ผลตอบแทนดังกล่าวนี้เขาเชื่อว่าควรเป็นเงิน ผลการ
ตอบแทนด้านการเงินจะต้องมีความสัมพันธ์กับผลงาน ถ้าตอบแทนด้วยจ�ำนวนเงินที่สูงที่
พอเหมาะกับระดับผลผลิตแล้ว คนงานจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าคนงาน
ที่มีผลผลิตสูงเห็นว่าผลตอบแทนที่เขาได้รับเท่ากับคนงานที่มีผลผลิตต�ำ่ เขาจะลดผลผลิต
ของเขาทันที นั่นคือจะลดความขยันขันแข็งลง
การให้ผลตอบแทนเป็นเงิน เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างท�ำงานอาจท�ำได้หลายวิธีดังนี้
•• ค่าจ้างหรือเงินเดือนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
•• มีรางวัลหรือโบนัสในกรณีทำ� งานได้สูงกว่ามาตรฐาน
•• มีการให้เบี้ยขยัน
•• มีเบี้ยเลี้ยงให้กรณีท�ำงานนอกสถานที่
•• มีค่าล่วงเวลา (OT)
•• มีรางวัลส�ำหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
•• การเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผ้ขู ยันหรือมีผลงานดีกว่าคนอื่นๆ

1.8.2 ทฤษฎีของเอลตัน เมโย (Elton Mayo)
เอลตัน เมโย ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ เมโยเชื่อ
วา่ การจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพสูงจะต้องใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
นายจา้ งกับลูกจา้ ง หรือระหวา่ งผูบ้ ริหารกับผู้ ใตบ้ งั คับบัญชา จะเปน็ เครื่องสง่ เสริมการท�ำงาน
ของคนงาน การทดลองของเมโยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือ การทดลองที่โรงงานฮอว์ทอน
(Hawthorne Plant) ของบริษัท เวสต์เทิร์น อิเล็กทริก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1924–1932 (พ.ศ. 2467–2475) โดยมีเมโยเปน็ หัวหนา้ คณะวิจยั เขาศึกษาทัศนคติ
และปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของคนงานในการท�ำงาน ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คนเปน็ สิง่ มีชวี ติ เรื่องจิตใจ ขวัญ และก�ำลังใจเป็นสิง่ ส�ำคัญในการท�ำงาน จะปฏิบตั ิ
ต่อคนงานเหมือนเครื่องจักรไม่ได้
2. รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการท�ำงานไม่น้อยไปกว่าเงิน
3. ความสามารถในการท�ำงานของคนงานไม่ไดข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ
อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมของที่ทำ� งานด้วย
4. กลุ่มมีอิทธิพลส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการท�ำงาน
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การวิจยั ทีโ่ รงงานฮอวท์ อนนีเ้ ปน็ การยืนยันวา่ ความสัมพันธร์ ะหวา่ งนายจา้ งกับลูกจา้ ง
หรือระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผู้ ใตบ้ งั คับบัญชา และระหว่างคนงานด้วยกันเอง เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
ให้คนงานขยันขันแข็งในการท�ำงานท�ำให้ผลผลิตของคนงานสูงขึ้น

1.8.3 ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)
มาสโลว์ ค.ศ. 1908–1970 (พ.ศ. 2451–2513) เป็นนักวิชาการ นักจิตวิทยา และ
ผู้จัดการโรงงาน
ทฤษฎีของมาสโลว์ เรียกว่า ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการ เป็นทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง มาสโลว์เชื่อว่าการตอบสนองความต้องการจะกระตุ้นให้คนตั้งใจ
ท�ำงาน นอกจากนี้การตอบสนองความต้องการยังท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มาสโลว์เชื่อว่าความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้น ตามล�ำดับดังนี้

ขั้นที่ 1 ความตอ้ งการทางดา้ นรา่ งกาย เปน็ ความตอ้ งการดา้ นพืน้ ฐานของมนุษย์

ได้แก่ ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความบันเทิงเริงรมย์

ขั้นที่ 2 ความต้ อ งการความมั่ น คง เป็นความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติ เช่น ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ เปน็ ตน้

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก หรือการติดต่อสัมพันธ์ เป็นความต้องการด้าน

สังคม เช่น ต้องการมีเพื่อน ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นต้น

ขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่องนับถือ เป็นความต้องการขั้นสูงอยากมีเกียรติ

เป็นที่นับถือของสังคม

ขั้นที่ 5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต เป็นความต้องการบรรลุถึงจุดที่ตน

ปรารถนาประสบความส�ำเร็จสมบูรณ์ ในชีวติ ซึง่ จุดนีแ้ ตล่ ะคนยอ่ มแตกตา่ งกันออกไป ผูเ้ ขียน
เห็นว่า ความส�ำเร็จในชีวิตของทุกคนน่าจะประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญ 3 ประการคือ เศรษฐกิจ
มั่นคง ครอบครัวอบอุ่น และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อความต้องการขั้นต�่ำได้รับการตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการระดับสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งกระตุ้นการท�ำงานอีกต่อไป
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5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต
4 ความต้องการการยกย่องนับถือ
3 ความต้องการการติดต่อสัมพันธ์
2 ความต้องการความมั่นคง
1 ความต้องการทางด้านร่างกาย

รูปที่ 1.3 ล�ำดับขั้นความต้องการของมนุษย์
ความต้องการทั้ง 5 ขั้น ดังกล่าวแล้ว ลูกจ้างก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน ลูกจ้าง
ในระดับล่างอาจต้องการในขั้นที่ 1 หรือขั้นที่ 2 แต่ลูกจ้างในระดับสูง เช่น ผู้จัดการ หรือ
ผู้บริหารระดับสูง อาจมีความต้องการถึงขั้นที่ 4 หรือขั้นที่ 5 ดังนั้นการตอบสนองความ
ต้องการยอ่ มแตกตา่ งกัน หากนายจ้างตอบสนองความตอ้ งการไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ยอ่ มสรา้ ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกระตุ้นการท�ำงานได้เป็นอย่างดี

1.8.4 ทฤษฎีของดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)
แมคเกรเกอร์ ค.ศ. 1906–1964 (พ.ศ. 2449–2507) เป็นศาสตราจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยามีความเชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์มีความแตกต่างกัน 2 รูปแบบ
เขาเรียกว่า ทฤษฎี X และทฤษฎี Y การบริหารงานของนายจ้างจะเป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อว่านายจ้างเชื่อหรือยึดถือทฤษฎีใด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y สรุปได้ดังนี้

ทฤษฎี X เชื่อวา่ โดยธรรมชาติคนจะมีความเกียจครา้ นไมอ่ ยากท�ำงานชอบหลีกเลีย่ ง

ไม่รับผิดชอบ ดังนั้นต้องมีการบังคับให้ท�ำงาน

ทฤษฎี Y เชื่อว่าโดยธรรมชาติคนมีความขยันหมั่นเพียรอยากท�ำงาน มีความรับผิด

ชอบในหน้าทีก่ ารงาน ดังนัน้ เมื่อมอบงานใหแ้ ลว้ ไมต่ อ้ งมีการบังคับหรือควบคุมอย่างใกล้ชดิ
รูปแบบทีน่ ายจา้ งหรือหัวหนา้ งานกระท�ำตอ่ ลูกจา้ งขึน้ อยูก่ บั ความเชื่อ วา่ จะเชื่อทฤษฎี
X หรือ ทฤษฎี Y ถ้ามีความเชื่อทางทฤษฎี Y ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างย่อม
เป็นไปในทางที่ดี มีความเข้าใจดีต่อกัน นั่นคือนายจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้ครบถ้วน
2. ให้อิสระในการท�ำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
4. มีระบบการให้รางวัล (โบนัส) ตามผลงาน
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5. ยกย่องชมเชยเมื่อมีผลงานดีเด่น
6. เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้า
ถ้านายจ้างเชื่อในทฤษฎี X ยอ่ มจะออกกฎระเบียบต่างๆ อย่างละเอียด ควบคุมลูกจ้าง
อย่างเคร่งครัด ไม่ให้อสิ ระแก่ลกู จ้าง และไม่เปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม มีระบบการลงโทษเพื่อ
จูงใจในการท�ำงาน

1.8.5 ทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)
ทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก เรียกว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัยในการจูงใจ (Two Factors
Theory of Motivation) จากการวิจัยของเขา สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อการท�ำงานของลูกจ้างแบ่งออกได้เป็น 2
ประการ ดังนี้

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือตัวกระตุ้นให้ขยันท�ำงาน ตั้งใจท�ำงาน

ให้มีผลผลิตสูง ได้แก่ ความส�ำเร็จของงาน ความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นมีโอกาสก้าวหน้า
ได้รับการยกย่องงานน่าสนใจมีคุณค่า เป็นต้น

2. ปัจจัยเกือ้ กูล (Hygiene Factor) คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความพึงพอใจในหน้าทีก่ าร

งาน ท�ำให้อยูท่ ำ� งานนัน้ ๆ ต่อไป ได้แก่ เงินเดือน ความสัมพันธร์ ะหวา่ งกลุม่ สภาพแวดลอ้ ม
ในการท�ำงาน ความมั่นคงของงาน เป็นต้น
• ความส�ำเร็จของงาน
• ความรับผิดชอบ
• โอกาสก้าวหน้า
• การได้รับการยกย่อง
• งานน่าสนใจมีคุณค่า
• สถานภาพที่ดี

ปัจจัยจูงใจ

• ความสัมพันธ์ : ผู้บังคับบัญชา เพื่อน ผู้ ใต้บังคับบัญชา
• รูปแบบในการบังคับบัญชา • เงินเดือน
• ความมั่นคงของงาน
• นโยบายและการบริหารงาน
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน • ความมั่นคงของชีวิตส่วนตัว

รูปที่ 1.4 การจูงใจตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก

ปัจจัยเกื้อกูล
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ปัจจัยจูงใจทั้งสองปัจจัยดังกล่าวมาแล้ว ในการบริหารแรงงานของนายจ้างจะต้อง
วิเคราะห์ว่าควรจะใช้ปัจจัยใดจึงจะเหมาะสมกับองค์กรของตนเพื่อกระตุ้นการท�ำงานของ
ลูกจ้าง นั่นคือต้องวิเคราะห์ว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการอะไร แล้วน�ำสิ่งนั้นมาเป็นเครื่อง
จูงใจในการท�ำงาน อย่างไรก็ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์กเหมาะส�ำหรับใช้กับลูกจ้างระดับสูง
หรือลูกจ้างที่มีความรู้ (Knowledge Worker)

1.9 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
นายจ้างจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นนายจ้างที่ดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายไม่เอารัดเอา
เปรียบลูกจ้าง มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตกลงกันมีการตอบสนองกันทั้งสองฝ่าย ลูกจ้างก็จะได้
ในสิง่ ทีต่ นตอ้ งการ นายจ้างก็จะได้รบั ความเคารพผูกพันจากลูกจ้าง แต่นายจ้างก็ ไม่ตอ้ งการ
ให้ลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นอยู่นั่นเอง เพราะเกรงจะเป็นเรื่องบานปลายต้องต่อสู้กัน
ระหวา่ งนายจา้ งกับสหภาพแรงงาน ดังนัน้ ในหน่วยงานหลายแห่ง รวมทัง้ รัฐบาลจึงพยายาม
หารูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์อย่างแท้จริง และด�ำเนินการกันโดย
ราบรื่นโดยไม่ต้องตั้งสหภาพแรงงาน
รูปแบบที่จัดท�ำกันมี 3 รูปแบบคือ คณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee)
คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee; JCC) กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต (Productive Activities)

1.9.1 คณะกรรมการสวัสดิการ
การรวมตัวกันของลูกจา้ งจัดตัง้ สหภาพแรงงานขึน้ เปน็ เรื่องทีห่ มิน่ เหมต่ อ่ การกระทบ
กระทั่งกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพราะถ้าสหภาพแรงงานนั้นค่อนข้างเข้มแข็งรวมตัว
กันเหนียวแน่น ก็มักจะต้องมีเรื่องมาต่อรองเรียกร้องฝ่ายนายจ้างเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์
ของลูกจ้าง ดังนั้นจึงมีแนวคิดจัดตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” ขึ้นเป็นตัวประสานงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
คณะกรรมการสวัสดิการจะประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆ
กัน คณะกรรมการชุดนี้จะร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจ้าง
เสนอแก่นายจ้าง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 ถึง 98 ก�ำหนดให้สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 5 คนประชุมกันทุก 3 เดือน
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ซึ่งท�ำให้มีการน�ำปัญหาต่างๆ มาปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการโดยทิ้งช่วงเวลาไม่นาน
นัก เจ้าของกิจการหลายคนมองว่า การมีคณะกรรมการสวัสดิการเป็นสิ่งที่ดี นั่งประชุมกัน
ด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ ไม่มีบรรยากาศของการต่อรองแบบสหภาพแรงงาน เป็นการ
เสนอแนะและประนีประนอมกันด้วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง บางแห่งถึงกับมีการประชุม
กันทุกๆ เดือนเลยทีเดียว

1.9.2 คณะกรรมการการร่วมมือปรึกษาหารือ
คณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า Joint Consultation Committee
เรียกย่อๆ ว่า JCC นิยมใช้กนั แพร่หลายในประเทศญีป่ นุ่ แม้ ในประเทศไทยเรามีหลายแห่ง
เป็นการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง
คณะกรรมการ JCC ประกอบด้วยกรรมการจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่าย
นายจ้างจะแต่งตั้งจากผู้บริหารขององค์กร โดยมากจะเป็นผู้บริหารระดับสูง 1 คน ระดับ
กลาง 1 คน ฝ่ายบุคคล 1 คน (หรือมากกว่านีก้ ็ ได)้ กรรมการจากฝ่ายลูกจา้ งไดจ้ ากการเลือก
ตั้งตัวแทนของลูกจ้างโดยตกลงกับฝ่ายนายจ้างว่าจะให้ลูกจ้างมีตัวแทนกี่คน
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ JCC มีเพียงให้คำ� ปรึกษาหารือเสนอแนะช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้ง เสนอแก่ฝ่ายนายจ้าง นายจ้างจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ให้
หรือไม่ให้ อนุมตั หิ รือไม่ โดยมากนายจ้างมักยอมรับด้วยดีเพราะข้อเสนอนัน้ ฝ่ายบริหารของ
นายจ้างเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
เรื่องที่เข้าร่วมพิจารณาในคณะ JCC โดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนายจ้าง ลูกจ้าง
และผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี้
•• การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต/การลดของเสีย
•• การฝึกอบรมพัฒนา/ระบบประเมินผล
•• ความปลอดภัยในการท�ำงาน
•• การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
•• สวัสดิการต่างๆ

1.9.3 กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
ปั จ จุ บั น เป ็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปว ่ า การเพิ่ ม ผลผลิ ต ก ่ อ ให ้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรของตนเป็นอย่างดี ถ้าท�ำอยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสม การเพิม่ ผลผลิต

หนั ง สื อ การจั ด การแรงงานสั ม พั น ธ แ ละกฎหมายแรงงาน เล ม นี้ เรี ย บเรี ย งความรู  เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่เปนประโยชนตอทั้งนายจางและลูกจาง
นอกจากนี้ยังใชเปนตําราเรียนและหนังสือคนควาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการจัดการ
แรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารศาสตร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย นิติศาสตร และรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
ทัว่ ไป เนือ้ หาแบงออกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคที่ 1 แรงงานสัมพันธ (แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ,
พ.ร.บ. แรงงาน และ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ) และภาคที่ 2 กฎหมายแรงงาน (สัญญาจาง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก ไข 2560),
พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แก ไข 2561), พ.ร.บ. ศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ประกันสังคม
พ.ศ. 2542 (แก ไข 2561)
ประวัติผูเขียน

รองศาสตราจารย สมคิด บางโม
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■
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■
■
■
■

ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
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