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การด�าเนินชวิีตในสังคมทนุนิยมอยางประเทศทางตะวนัตกและประเทศไทยนัน้ ยอม

ประกอบดวยนายจางและลูกจางจ�านวนมากตางมุงหวังที่จะมีชีวิตที่มีความผาสุก ประกอบ

หนาทีก่ารงานอยางมปีระสิทธภิาพและมุงหวังใหสถานประกอบการของตนเองเจรญิกาวหนา

ยิ่งๆ ขึ้นไป การที่จะเปนไปตามความปรารถนาดังกลาว ทั้งนายจางและลูกจางจะตองอาศัย

ซึง่กนัและกนั มคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนั นายจางตองเหน็อกเหน็ใจลกูจาง ไมเอารดัเอาเปรยีบ

และมีเมตตาธรรม สวนลูกจางตองตั้งใจท�างานใหนายจางอยางเต็มความสามารถ ดังนั้น 

แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ จึงเปนสิ่งจ�าเปนที่จะตองศึกษา เรียนรู และถือ

ปฏิบัติตอกัน

อกีประการหนึง่ ทัง้นายจางและลูกจางจ�าเปนตองมคีวามรูเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน 

ซึ่งมีอยูหลายฉบับเพื่อรักษาสิทธิของตนเองและเพื่อไมใหปฏิบัติผิดกฎหมายโดยรูเทาไมถึง

การณ อนัจะน�าไปสูความเดอืดรอนและเปนผลเสยีตออาชีพ และสถานประกอบการของตน

หนังสือ การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน เลมนี้จึงรวบรวมเรียบ

เรียง ความรูทั้ง 2 ประการ ดังกลาวไว ใหศึกษา โดยเขียนสั้นๆ และอานงาย เขาใจงาย 

เปนประโยชนตอทั้งนายจางและลูกจาง นอกจากนี้ยังใชเปนต�าราเรียน และหนังสือคนควา

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีในสถานศึกษาตางๆ ไดอีกดวย

ผูเขียนจึงหวังวาจะเปนประโยชนแกผู ใหเกียรติใชหนังสือเลมนี้สมเจตนารมณ
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ารา การภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา การภาษี

อากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชา การภาษีอากร ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เนื้อหาของต�าราแบ่งออกเป็น 9 บท ครอบคลุมภาษีที่

เกี่ยวกับธุรกิจ คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ     

อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน

ทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ เหมาะส�าหรับการเรียนการสอนใน 1 ภาคการศึกษา

ในการพิมพ์ ฉบับพิมพ์ที่ 10 นี้ผู้เขียนปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ต�ารามีความทันสมัย อาทิ ปรับปรุง

เรื่องงบประมาณรายจ่ายของปี 2559 การขยายเวลาลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกจิและค่าครองชีพในปัจจบุนั เพ่ิมเตมิการยกเว้นภาษเีงนิได้ต่างๆ หลักเกณฑ์กรณกีารซือ้หน่วย

ลงทุนฯเพ่ือการยกเว้นภาษี แก้ไขฐานความผิดทางอาญากรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมถึงปรับปรุง 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�าหรับในภาคผนวกนอกจากจะมีแบบฟอร์มแสดงรายการ

ภาษีที่ทันสมัยแล้ว ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่จะ

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป อีกด้วย

ต�าราเล่มนี้มีการอธิบายเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ทันสมัย และ

สอดคล้องกบักฎหมายปัจจบุนั แต่ถงึกระนัน้ผู้เรยีนก็ต้องให้ความสนใจตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย

และข้อมลูต่างๆอยูเ่สมอโดยเฉพาะเรือ่งอตัราภาษแีละการยกเว้นภาษ ีส�าหรบัวธิกีารค�านวณภาษนีัน้ผูเ้ขยีน

ได้แสดงวิธีการค�านวณตามล�าดับขั้นตอนอย่างละเอียด ชัดเจน ท�าให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ

โดยง่าย ไม่ซับซ้อน และน�าไปใช้ได้จริง

อนึ่ง ในต�าราเล่มนี้เมื่ออ้างถึงมาตราต่างๆจะหมายถึงมาตราในประมวลรัษฎากร หากเป็นมาตรา

ในพระราชบัญญัติอื่นๆจะอ้างพระราชบัญญัตินั้นควบคู่กันไป

ผู้เขียนหวังว่าต�ารา การภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ขอขอบคุณ บริษัท

วิทยพัฒน์ จ�ากัด ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์ รวมทั้งท่านเจ้าของต�าราที่ผู้เขียนน�ามาอ้างอิงและค้นคว้าตาม

รายชื่อในบรรณานุกรม และหากมีข้อบกพร่องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย ผู้เขียนขอน้อมรับและจะ

ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
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ค�าวา แรงงานสัมพันธ (Labour Relation) เดิมใชค�าวา อุตสาหกรรมสัมพันธ 

(Industrial Relation) ตอมามีคนงานภาคบริการและการคามากขึ้น ไดมีการใชค�าวา 

พนักงานสัมพันธ เพิ่มขึ้น ค�าดังกลาวทั้ง 3 ค�านี้มีความหมายไมแตกตางกันคือ หมายถึง 

ความสัมพันธท่ีเปนทางการและเปนกลุมระหวางฝ่ายจัดการและฝ่ายลูกจางโดยมีสหภาพ 

แรงงานเปนสื่อและโดยการสัมพันธกันเอง

1.1 ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ มีดังนี้

1.1.1 แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป มีนักคิดและบุคคลส�าคัญเสนอแนวคิดไวตางๆ กัน 

ที่ส�าคัญมีดังนี้

อดมั สมทิ (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตรชาวองักฤษ พ.ศ. 2266–2333 เสนอ

แนวคดิวา ลกูจางและนายจางมคีวามตองการทีต่างกนั ลกูจางตองการคาจางสงู แตนายจาง

ตองการลดตนทนุ จงึพยายามลดคาจางใหต�า่ลงทกุวถิทีาง ตางฝ่ายตางรวมกลุมกนัเพื่อรกัษา

ผลประโยชนของตน ในศตวรรษที่ 18 นายจางไดเริ่มรวมตัวกันตั้งเปนสมาคมกอน ตอมา

ลูกจางรวมตัวกันตั้งเปนสหภาพแรงงานเพื่อคุมครองเรื่องคาจางแรงงาน อดัม สมิท กลาว

วา การกระท�าอยางกาวราวรนุแรงเพ่ือเรยีกรองสทิธิห์รอืผลประโยชนอยางเกนิกวาเหต ุผล

สุดทายคือ ตางฝ่ายตางไมไดรับผลดี นอกจากความเสียหายเปนสิ่งตอบแทน

1
แนวคิดและหลักการ 
แรงงานสัมพันธ์

1
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คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) นักกฎหมายชาวเยอรมัน พ.ศ. 2361–2426 เปน 

ผูหนึง่ท่ีมคีวามคดิเปนปฏปัิกษกบัพวกนายทนุ เขามคีวามคิดวาความเปนธรรมในสงัคมและ

เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง ก็ตอเมื่อมีการท�าลายลางชนชั้นนายทุนหรือยกเลิกลัทธิ

ทุนนิยมเทานั้น เมื่อชนชั้นแรงงานเปนชนชั้นสามัญทางสังคมเมื่อใด ความเปนธรรมทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได

จอห์น ท.ี ดนัลอป (John T. Dunlop) นักวชิาการคนส�าคญัของแรงงานสมัพนัธ

ไดเสนอทฤษฎรีะบบแรงงานสัมพนัธข้ึนในปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เปนทีย่อมรบักนัทัว่ไป

อยางกวางขวาง ดันลอป กลาววา ระบบแรงงานสัมพันธเปนระบบยอยของระบบสังคม 

ซึ่งเปนระบบใหญทั้งหมด

ดันลอปเสนอทฤษฎวีา ระบบแรงงานสมัพนัธประกอบดวยตวัแสดง (Actor) ทีแ่น่นอน 

บริบทที่แน่นอน (Context) และอุดมการณ (Ideology) ทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธกัน 

ท�าใหเกิดกฎเกณฑตางๆ ขึ้น

ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธของดันลอปที่น�ามาใชวิเคราะหแรงงานสัมพันธ อธิบาย

ไดดังนี้ 

• ตัวแสดง • การเจรจาตอรอง • กฎเกณฑ
• บริบท • การไกลเกลี่ย • ขอตกลง
• อุดมการณ • ความสมานฉันท • กฎหมาย

ปัจจัยน�าเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ
(Output)

(ขอมูลยอนกลับ)

รูปที่ 1.1 ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ

อธิบายทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธไดดังนี้

ปัจจัยน�าเขา (Input) หมายถึงสิ่งที่ใสเขาไปในระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก ตัว

แสดง บริบท และอุดมการณ

 • ตัวแสดง ไดแก ลูกจาง สหภาพแรงงาน นายจาง สมาคมนายจาง
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 • บรบิท หมายถงึสิง่แวดลอมตางๆ ไดแก สภาพสงัคม เศรษฐกจิการเมอืง เทคโนโลยี

 • อุดมการณ หมายถึงความเชื่อตางๆ ท่ีตัวแสดงและสังคมยึดถือ ไดแก ระบบ

ประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต ระบบชนชั้น และระบบนายทุน เปนตน

กระบวนการ (Process) หมายถงึกจิกรรมตางๆ ท่ีด�าเนนิในระบบแรงงานสมัพนัธ 

ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย และการประชุมสรางกฎเกณฑตางๆ 

ผลลัพธ์ (Output) หมายถึงผลที่เกิดจากการท�ากิจกรรมตางๆ ไดแก ขอตกลง กฎ

ระบบตางๆ และกฎหมาย

1.1.2 แนวคิดทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ์ของดันลอป
ดันลอป ไดเสนอแนวคิดที่ส�าคัญ 4 ประการในทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธของเขา 

ดังนี้

1. ฝ่ายจดัการไมจ�าเปนตองเปนเจาของทนุในการผลติและอาจอยูในภาคเอกชนหรอื

ภาครัฐวิสาหกิจก็ได

2. ตัวแสดงอาจประกอบดวย 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายนายจาง ฝ่ายลูกจาง และฝ่ายรัฐบาล

3. บริบทที่ส�าคัญของระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก

 (1) เทคโนโลยีของสถานประกอบการและชุมชน

 (2) ขอจ�ากัดทางดานการตลาดหรืองบประมาณ

 (3) สถานการณและการกระจายอ�านาจในสังคมใหญ

4. อุดมการณของระบบแรงงานสัมพันธเปนสวนส�าคัญของความคิดรวมกันท่ีไป

ก�าหนดบทบาทของตัวแสดงแตละฝ่าย

1.1.3 แนวคิดทฤษฎีเอกภาพของฮัลฟอร์ด เรดดิช (Halford Reddish)
เรดดชิ ไดเสนอทฤษฎเีอกนยิมหรอืความเปนหน่ึง (Unitary Theory) ในปี ค.ศ. 1966 

(พ.ศ. 2509) มสีาระส�าคญัสรปุไดวาองคกรธรุกจิทกุแหงมคีวามปรองดองและมวีตัถปุระสงค

รวมกัน องคกรธุรกิจไมมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางลูกจางกับนายจาง เจาของ

ทุนและลูกจางเปนหุนสวนในการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ ทุกคนในองคกรไดรับประโยชน

รวมกัน เจาของทุนไดก�าไรระดับสูง ลูกจางไดคาตอบแทนอยางงาม
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แนวความคดินีส้ะทอนใหเหน็ถงึการยอมรบัอดุมการณทีฝ่่ายจดัการแสดงบทบาทเปน

บิดาตอลกูจางท่ีเปนผูนอยในองคกร ทฤษฎนีี้ไมยอมรบัสหภาพแรงงาน ถอืวาสหภาพแรงงาน

เปนเสมือนโรครายของสังคม

1.1.4 แนวคิดทฤษฎีพหุนิยมของเคล็กก์ (H.A. Clegg)
เคล็กก ไดเสนอทฤษฎีความขัดแยงที่เนนพหุนิยม (Pluralism) ในปี ค.ศ. 1985 

(พ.ศ. 2528) มีสาระส�าคัญสรุปไดวา

ภายใตระบบการเมืองประกอบขึ้นดวยกลุมตางๆ ที่มีผลประโยชนและความเชื่อเปน

ของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงตองอาศัยความรวมมือและความเห็นพองของกลุมตางๆ จะ

ตองไมมีการตัดสินใจชี้ขาดโดยรัฐบาลฝ่ายเดียว หากแตตองใชความประนีประนอม ใน

ดานแรงงานสัมพันธก็เชนเดียวกัน นายจางและลูกจางยอมเปนกลุมที่มีผลประโยชนและ

ความเชื่อเปนของตนเอง การตดัสินใจใดๆ ในดานแรงงานจะตองอาศยัความรวมมอืจากท้ัง 

2 ฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลดวย

แนวความคดินีส้ะทอนใหเหน็การใหความส�าคญัของกลุมพลงัตางๆ ทฤษฎนีีย้อมรบัวา

สหภาพแรงงานเปนกลุมพลังกลุมหนึ่ง การตัดสินขอขัดแยงใดๆ ดวยการเจรจาตอรองเปน

สิ่งจ�าเปน ถือเปนเครื่องมือของระบบแรงงานสัมพันธ ปัจจุบันแนวความคิดนี้เปนที่ยอมรับ

กันอยางกวางขวาง

1.2 องค์ประกอบและลักษณะของความสัมพันธ์
แรงงานสมัพนัธเปนเรื่องทีเ่กีย่วของกบัทกุสิง่ทุกอยางท่ีมผีลกระทบตอความสมัพนัธ

ระหวางลูกจาง หรือกลุมลูกจางกับนายจาง นับตั้งแตลูกจางไดรับเขาท�างานจนถึงออก 

จากงาน

จอหน ที. ดันลอป ใหค�านิยามแรงงานสัมพันธในแงที่เปนระบบยอย (Subsystem) 

ของระบบสังคม ซ่ึงเขาเปนตนคิดการวิเคราะหระบบแรงงานสัมพันธและกลาวถึง 

องคประกอบของแรงงานสัมพันธไวดังนี้

ผูเกี่ยวของกับระบบแรงงานสัมพันธมี 3 กลุมคือ

1. ลูกจางและองคการลูกจาง

2. นายจางและองคการนายจาง

3. หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ
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ลักษณะความสัมพันธ์
อัลแลน แฟลนเดอรส (Allan Flanders) จ�าแนกความสัมพันธของแรงงานออกเปน 

4 แบบ ตามลักษณะของกฎเกณฑที่ควบคุมความสัมพันธนั้นๆ ดังนี้

1. ความสมัพนัธ์ในลกัษณะกลุม ไดแก ความสมัพนัธระหวางกลุมลกูจางกบักลุม

นายจาง กฎที่ควบคุมความสัมพันธแบบนี้ ไดแก กฎหมายหรือขอตกลงวาดวยกระบวนวิธี

การเจรจาตอรองและการระงับขอพิพาทแรงงาน

2. ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ไดแก ความสัมพันธเปนรายบุคคล ระหวาง

นายจางกับลูกจางในฐานะผูซื้อกับผูขายแรงงานมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทน กฎท่ี

ควบคุมความสัมพันธแบบนี้คือ กฎหมาย ขอตกลง หรือสัญญาวาดวยการจางตางๆ 

3. มนุษยสัมพันธ์ ไดแก ความสัมพันธทางสังคมในกลุมลูกจาง เชน กลุมเพื่อน 

กลุมท�างาน กลุมผลประโยชน ไมวาจะเปนกลุมรูปแบบใด เปนไปเพื่อสนองความตองการ

สวนตวัมากกวาสถาบนั ความสมัพนัธดงักลาวข้ึนอยูกบัพืน้ฐานผลประโยชนรวมกนั อารมณ 

ความรูสึก ความเชื่อ และคานิยมของกลุมลูกจาง

4. ความสมัพนัธ์เชงิการบรหิาร ไดแก ความสมัพนัธในลกัษณะของการใชอ�านาจ

บังคับบัญชาและการปฏิบัติ กฎที่ควบคุมความสัมพันธ ไดแก ขอบังคับการท�างาน ระเบียบ

วินัย และค�าสั่งของฝ่ายจัดการ

ความสัมพันธในลักษณะกลุม
ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธเชิงการบริหาร
มนุษยสัมพันธ

ความสัมพันธ์ของแรงงาน

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธของแรงงาน

1.3 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
ความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง อาจแยกไดเปน 2 ระบบ ดังนี้

1.3.1 ความสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
ความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี คือการที่ลูกจางและนายจางไดมีการปรึกษาหารือ

รวมกนัเพื่อก�าหนดสิง่ทีต่นตองการทัง้ 2 ฝ่าย หรือขจดัขอขัดแยงท่ีเกดิข้ึนโดยปราศจากการ

แทรกแซงจากอ�านาจภายนอก ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่ดี รูปแบบทวิภาคีมีดังนี้



20    การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน

1. คณะกรรมการปรกึษาหารอืรวมกนั โดยผูบรหิารเปนฝ่ายรเิริม่ตัง้คณะกรรมการ 

ขึ้นโดยใหลูกจางบริหารคณะกรรมการดวยตนเอง

2. คณะกรรมการลูกจาง เปนการที่ลูกจางเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประชุม

รวมกับฝ่ายนายจาง

1.3.2 ความสัมพันธ์ระบบไตรภาคี
ความสัมพันธในลักษณะไตรภาคี คือการที่ลูกจาง นายจาง และรัฐบาลไดมีการ

ปรกึษาหารือเพื่อก�าหนดสิง่ทีต่องการของทัง้นายจางและลกูจาง ตลอดจนเพื่อระงบัขอพพิาท

แรงงานสัมพันธเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะแรก คือรัฐบาลมีบทบาทส�าคัญในฐานะฝ่ายที่สามที่เขาไปเกี่ยวของกับการ

เจรจาตอรองและความขัดแยงระหวางลูกจางกับนายจาง โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะประสาน

ประโยชนของแตละฝ่ายมิใหสังคมสวนรวมตองเสียไป 

ลักษณะที่สอง คือการริเริ่มนโยบายของรัฐโดยอาศัยกลไก หรือองคการที่ประกอบ

ดวยผูแทน 3 ฝ่ายเชนนี้จึงจะเปนระบบไตรภาคีที่แทจริง

ระบบไตรภาคเีปนระบบแรงงานสมัพนัธทีม่คีวามเก่ียวของกับการเมอืงมากกวาระบบ

อื่นๆ เปนระบบที่ใชอยูในประเทศที่พัฒนาแลวทั่วไป

1.4 บทบาทของฝ่ายจัดการ
นายจางและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งแทบจะแยกกันไมออก เพราะ 

ในระยะแรกๆ ท่ีองคกรหรอืบรษิทัยงัเลก็อยู นายจางหรอืผูลงทนุมกัจะเปนฝ่ายจดัการเสยีเอง 

ดังนัน้นายจางหรอืผูลงทนุจงึมอีทิธพิลอยางสงูตอลกูจาง ตอมาเมื่อบริษทัขยายตวัใหญข้ึนมี

กิจการกวางขวางมีลูกจางจ�านวนมาก เกิดความจ�าเปนตองตั้งฝ่ายจัดการขึ้นมาชวยบริหาร 

โดยจางญาติของตนเองหรือผูอื่นเปนฝ่ายจัดการ ไดแก ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝ่ายขาย 

ผูจัดการฝ่ายการตลาด รวมทั้งฝ่ายบุคคลก็ถือวาเปนฝ่ายจัดการดวย ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงมี

อทิธพิลตอลกูจางเชนเดยีวกบันายจางผูลงทนุ กฎหมายจงึถือวาฝ่ายจดัการเปนนายจางดวย

เมื่อบรษิทัมฝ่ีายจดัการมาบรหิารกจิการแทนนายจางผูลงทุน ฝ่ายจดัการจงึมลีกัษณะ

พเิศษเปนท้ังลกูจางและฝ่ายจดัการในเวลาเดยีวกนั ลกูจางกลุมนีจ้ะมหีนาทีร่บัผดิชอบและ

เกี่ยวของโดยตรงกับลูกจางอื่นๆ และสหภาพแรงงาน
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ในระยะท่ีไมมีสหภาพแรงงาน ฝ่ายจัดการมีอิทธิพลกับลูกจางมาก ลูกจางจะตอง

ปฏบิติัตามเง่ือนไขทีฝ่่ายจดัการก�าหนดข้ึน แทบจะไมมกีารตอรองใดๆ บทบาทพืน้ฐานทัว่ไป

ของฝ่ายจดัการคือ บรหิารจดัการใหบรษัิทมกี�าไรและเจรญิรุงเรอืงด�ารงอยูตลอดไป หากท�า

ไมไดก็จะถูกเลิกจางเชนเดียวกัน

1.4.1 บทบาทของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการมีบทบาทที่ส�าคัญที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ 3 ประการดังนี้

1. อ�านาจที่ชอบธรรม (Authority) ฝ่ายจัดการเปนผู ใชอ�านาจบริหารจัดการ

ทั้งหมดในองคกรเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค นั่นคือก�าไรและรุงเรืองถือวาเปนอ�านาจ

ทีช่อบธรรมลกูจางตองปฏิบัตติาม อ�านาจเกดิจากต�าแหน่ง บคุลกิภาพ และความเชีย่วชาญ

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) ฝ่ายจัดการตองรับผิดชอบตอ

หนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายตามต�าแหน่งใหลลุวงไปอยางมปีระสทิธภิาพ ฝ่ายจดัการท่ีไดรบัมอบ

หมายงานในระดับใดจะตองรับผิดชอบใหงานส�าเร็จเรียบรอยในระดับที่น่าพึงพอใจ

3. ความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา (Accountability) ฝ่ายจัดการตองมีการ

ขึน้ตอสายบงัคบับญัชา ตองรบัผดิชอบตอหวัหนาของตน ตองมกีารรายงานน�าเสนอผลงาน

ของตนทีร่บัผดิชอบตอหวัหนาของตนตามล�าดบั ในองคกรตางๆ ท่ีมรีะบบบริหารท่ีดจีะมกีาร

ก�าหนดสายบังคับบัญชาวาใครขึ้นตรงตอใครไวชัดเจน

1.4.2 หน้าที่ของฝ่ายจัดการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรในดานแรงงานสัมพันธ ฝ่ายจัดการมีหนาที ่

5 ประการ เรียกโดยยอวา POSDC มีรายละเอียดดังนี้

1. การวางแผน (Planning) คือการก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติงานไว 

ลวงหนา นั่นคือการจัดท�าแผนทั้งแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานแรงงานไว

2. การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดองคกรดานแรงงานแลวมอบหมาย

งานและอ�านาจหนาที่ให เชน ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ องคการนายจาง คณะกรรมการ

รวมปรึกษาหารือฝ่ายแรงงานสัมพันธ เปนตน

3. การจัดคนเขาท�างาน (Staffing) คือการจัดหาคน จัดคนเขาท�างานควบคุม

ดูแลคน โดยยึดหลัก Put the Right Man on the Right Job เพื่อใหองคกรดานแรงงาน

ด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค
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4. การอ�านวยการ (Directing) คือการอ�านวยความสะดวกใหพนักงานท�างาน

อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสรางขวัญและก�าลังใจ 

การประสานงาน และการสื่อสาร

5. การควบคมุ (Controlling) คอืการตรวจสอบดแูลชวยแกไขเมื่อพบปัญหา เพื่อ

ใหงานด�าเนินไปตามแผนที่วางไว

หนาที่ทั้ง 5 ประการดังกลาวแลว หนาที่ในการวางแผนอาจกระท�าปีละครั้ง การจัด

องคกรอาจท�าคร้ังเดียวแลวใชไปไดนานๆ หลายปีจนกวาจะเปลี่ยนโครงสรางใหม หนาที่ 

ในการจัดคนเขาท�างาน การอ�านายการ และการควบคุมตองท�าตลอดเวลา

1.5 บทบาทของรัฐบาลทางด้านแรงงานสัมพันธ์
รัฐบาลยอมเกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธอยางแยกไมออก บทบาทของรัฐบาลที่มีตอ

แรงงานสัมพันธมี 4 บทบาท หรือ 4 ฐานะ ดังนี้

1. นายจาง (Employer) รฐับาลทกุประเทศมฐีานะเปนนายจางรายใหญของระบบ

เศรษฐกิจ คอืเปนนายจางของขาราชการ พนกังานสวนทองถิน่ และพนกังานรฐัวสิาหกจิ ใน

หลายประเทศขาราชการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได นัดหยุดงานได

2. ผูออกกฎหมาย (Law Maker) รัฐบาลที่มีหนาที่ออกกฎหมายมาก�ากับดูแล 

คุมครอง ตลอดจนก�าหนดกระบวนการแรงงานสัมพันธ

3. ผูไกลเกลีย่ (Conciliator) เมื่อเกดิขอพิพาทแรงงานระหวางลูกจางกบันายจาง 

หรือมีการนัดหยุดงาน เจาหนาที่ของรัฐจะตองเขาไปไกลเกลี่ย ชี้ขาดขอขัดแยงและ 

ขอพิพาทอยูเสมอ

4. ผูก�ากับดูแล (Regulator) ภารกิจส�าคัญของทุกรัฐบาลคือ พัฒนาเศรษฐกิจ 

แรงงานเปนสวนส�าคัญของการผลิตของประเทศ รัฐจะตองเขาไปดูแลรายไดของแรงงาน

ใหสามารถด�ารงอยูไดและยตุธิรรมไมถกูเอารดัเอาเปรยีบจากนายจาง โดยออกกฎหมายมา

คุมครองแรงงานและออกกฎหมายประกันสังคมเพื่อความมั่นคงของแรงงาน

1.6 ความปรารถนาของลูกจ้างในการท�างาน
ลกูจางแตละคนยอมปรารถนาทีจ่ะไดรบัสิง่จ�าเปนในการด�ารงชวีติเปนการตอบแทนใน

การท�างานเหมือนๆ กัน และตองการสิ่งตอบสนองทางจิตใจแตกตางกันออกไปตามพื้นฐาน 

สถานภาพในสังคม การศึกษาและประเพณีนิยม
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สิ่งที่ลูกจางทุกคนปรารถนาคือ การมีงานท�า เมื่อไดท�างานแลวสิ่งที่ลูกจางตองการ

ในชีวิตการท�างานที่ส�าคัญๆ มีดังนี้

1. คาจางหรือคาตอบแทนในการท�างาน ลูกจางทุกคนปรารถนาจะไดคาจางที่

เหมาะสม สัมพนัธกบัความรูความสามารถของตน เหมาะสมกบัคาครองชพี และความเทาเทยีม 

กันของอัตราคาจางในสถานประกอบการที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นอกจากคาจางแลว ลูกจางยังปรารถนาจะได

รับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามความเหมาะสม สวัสดิการที่นายจางจัดใหนั้นยัง

ตองการที่จะไดเอื้อประโยชนไปถึงคนในครอบครัวดวย

3. ความมั่นคงในการท�างาน ลูกจางมีความประสงคที่จะมีงานท�าตลอดไป ไม

ตองการถูกเลิกจางหรือตองการออกจากงานโดยไมสมัครใจและการตกงานจะท�าใหลูกจาง

ประสบความเดือดรอนในชีวิต

4. ความปลอดภัยในการท�างาน ลูกจางยอมไมประสงคท่ีจะท�างานในสถานท่ีมี

ความเส่ียงภัยสูง หรือท�างานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยสูงถาไมจ�าเปน มนุษยทุกคนยอมรักชีวิต

ของตนเหนือสิ่งอื่นใด

5. ความกาวหนาในต�าแหน่งหนาทีก่ารงาน ลูกจางทุกคนตองการความกาวหนา

ในการท�างานเมื่อไดท�างานไประยะหนึง่ เชน ตองการเปนหวัหนางาน ผูจดัการ ผูอ�านวยการ 

เปนตน หรือไดรับมอบหมายหนาที่การงานที่ดีและมีเกียรติมากขึ้น นั่นหมายความวาจะได

คาจางและสวัสดิการสูงขึ้นดวย

นอกจากนีส่ิ้งทีลู่กจางตองการเพ่ิมเตมิอกี เมื่อความตองการท้ัง 5 ประการ ไดรบัการ

ตอบสนองแลว ไดแก

1. ความเอาใจใสของนายจาง

2. สถานที่ท�างานดี

3. อุปกรณการท�างาน หรือเครื่องมือเครื่องจักรมีครบและทันสมัย

4. ความเปนธรรมจากการจัดการของหัวหนางานและนายจาง

5. ไดท�างานที่พอใจ ถูกใจ หรือตามความถนัดของตน

6. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและเปนเจาของกิจการ

การศกึษาความตองการหรอืความปรารถนาของลกูจาง จะชวยใหนายจางตอบสนอง

ความตองการไดถกูตองตามก�าลงัความสามารถอนัจะสงผลใหความสมัพนัธระหวางนายจาง
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และลกูจางด�าเนนิไปดวยความราบรื่น นายจางไดความสบายใจ ไดผลงานจากลกูจาง ลกูจาง

ก็ท�างานอยางมีความสุข

1.7 ความรับผิดชอบของลูกจ้างและของนายจ้าง
ความรับผิดชอบของลูกจางและของนายจาง มีดังนี้

1.7.1 ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
การท�างานรวมกันของทั้งลูกจางและนายจางตองมีความรับผิดชอบตอกัน ปัญหาจึง

จะไมเกดิหรอืถกูขจดัออกไปได ถาทัง้สองฝ่ายไมรบัผดิชอบตอกัน ปัญหาความยุงยากจะเกิด

ขึน้และกลายเปนปัญหาลุกลามใหญโตได การรบัผิดชอบตอกนันัน้มใิชวาฝ่ายนายจางจะตอง

รับผิดชอบแตฝ่ายเดียว ลูกจางก็ตองรับผิดชอบตอนายจางดวย ดังนี้

1. ท�างานเต็มความสามารถ

2. มีความซื่อสัตยตอบริษัท

3. รักษาความลับและผลประโยชนของนายจาง

4. ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และค�าสั่งของฝ่ายบริหาร

5. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

6. ชวยรักษาความสามัคคีในบริษัท

7. ปรับปรุงวิธีท�างานใหดีขึ้น

1.7.2 ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
ลกูจางมคีวามมุงหวงัตอนายจางหลายประการ เพื่อใหลกูจางท�างานเตม็ความสามารถ 

ภักดีตอบริษัท มีความสัมพันธที่ดีตอกัน บริษัทเจริญกาวหนานายจางสบายใจ มีความสุข 

นายจางตองมีความรับผิดชอบตอลูกจาง ดังนี้

1. ไมเอารัดเอาเปรียบลูกจาง ยุติธรรมในการจางงานและการจายคาจาง

2. จายคาจางและคาตอบแทนอื่นๆ ครบถวนตามขอตกลง

3. พัฒนาลูกจางใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น

4. ดแูลความเปนอยูของลูกจางตามสมควร มสีวสัดกิารตามความเหมาะสมและฐานะ

ของบริษัท
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5. มีความเห็นอกเห็นใจลูกจาง ชวยเหลือลูกจางตามสมควรเมื่อลูกจางเดือดรอน

6. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

7. ใหความเปนธรรมตอลูกจาง ทั้งดานการท�างาน การปกครอง ตลอดจนการจาย 

คาจางคาตอบแทน

8. เปิดโอกาสใหลูกจางมีความกาวหนาในอาชีพของตน ตามสมควรแกอัตภาพ

9. ใหรางวัลเมื่อกระท�าความดีตามโอกาส

10. เฉลีย่ผลก�าไรหรอืความสขุใหแกลกูจางตามผลก�าไรท่ีเพิม่ข้ึนตามความเหมาะสม

1.7.3 เจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
นายจางและลูกจางทุกคนตองการความสงบสุข เพราะความขัดแยงจะน�าความ 

ไมสบายใจมาสูทั้งสองฝ่าย ดังน้ันทุกฝ่ายจึงมีเป้าหมายท่ีตรงกันคือตองการความสงบใน 

สถานประกอบการ ทั้งสองฝ่ายจึงควรยึดหลักดังนี้

1. เสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน

2. เคารพในสิทธิและหนาที่ของทั้งสองฝ่าย

3. ตองรวมมือกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน

4. ตองรูจักแบงปันผลประโยชนอยางเหมาะสม

5. ตองระงับขอขัดแยงและขอพิพาทแรงงานใหยุติโดยเร็วดวยความยุติธรรม

6. ตองใหเกิดสันติสุขในสถานประกอบการ

1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์
ทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัแรงงานสมัพนัธและการบริหารทรัพยากรมนุษยมีหลายทฤษฎ ีท่ี

ควรทราบ ไดแก ทฤษฎีของเฟรเดอรกิ เทยเลอร ทฤษฎขีองเอลตนั เมโย ทฤษฎขีองอบัราฮมั 

มาสโลว ทฤษฎีของดักลาส แมคเกรเกอร และทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก

1.8.1 ทฤษฎีของเฟรเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor)
เทยเลอร ค.ศ. 1856–1915 (พ.ศ. 2499–2458) ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของ

การจัดการเชิงวิทยาศาสตร เขาสนใจศึกษาเรื่องการท�างานของแรงงาน เทยเลอรมีความ

เช่ือวาการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมจะเปนเคร่ืองกระตุนใหแรงงานตั้งใจท�างาน การให

ผลตอบแทนจะตองมกีารก�าหนดมาตรฐานของผลผลติข้ึนส�าหรับเปนเกณฑในการใหคาจาง 
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เทยเลอรก�าหนดระบบการจายผลตอบแทนเปน 3 ระดับคือ ต�่ากวามาตรฐาน เทากับ

มาตรฐาน และสูงกวามาตรฐาน ผลตอบแทนดังกลาวนี้เขาเชื่อวาควรเปนเงิน ผลการ

ตอบแทนดานการเงินจะตองมีความสัมพันธกับผลงาน ถาตอบแทนดวยจ�านวนเงินที่สูงที่

พอเหมาะกับระดับผลผลิตแลว คนงานจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ในทางตรงกันขามถาคนงาน

ที่มีผลผลิตสูงเห็นวาผลตอบแทนที่เขาไดรับเทากับคนงานที่มีผลผลิตต�า่ เขาจะลดผลผลิต

ของเขาทันที นั่นคือจะลดความขยันขันแข็งลง

การใหผลตอบแทนเปนเงิน เพื่อจูงใจใหลูกจางท�างานอาจท�าไดหลายวิธีดังนี้

 • คาจางหรือเงินเดือนสูงกวามาตรฐานทั่วไป

 • มีรางวัลหรือโบนัสในกรณีท�างานไดสูงกวามาตรฐาน

 • มีการใหเบี้ยขยัน

 • มีเบี้ยเลี้ยงใหกรณีท�างานนอกสถานที่

 • มีคาลวงเวลา (OT) 

 • มีรางวัลส�าหรับความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชนแกองคกร

 • การเพิ่มคาจางใหแกผูขยันหรือมีผลงานดีกวาคนอื่นๆ 

1.8.2 ทฤษฎีของเอลตัน เมโย (Elton Mayo)
เอลตนั เมโย ไดรบัการยกยองวาเปนบดิาแหงการจดัการเชิงมนุษยสมัพนัธ เมโยเช่ือ

วาการจดัการทีด่มีปีระสทิธภิาพสงูจะตองใชความสมัพนัธเปนหลัก ความสมัพนัธท่ีดรีะหวาง

นายจางกับลกูจาง หรอืระหวางผูบรหิารกบัผู ใตบงัคบับญัชา จะเปนเครื่องสงเสรมิการท�างาน

ของคนงาน การทดลองของเมโยที่มีชื่อเสียงโดงดังมากคือ การทดลองที่โรงงานฮอวทอน  

(Hawthorne Plant) ของบริษัท เวสตเทิรน อิเล็กทริก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง 

ปี ค.ศ. 1924–1932 (พ.ศ. 2467–2475) โดยมเีมโยเปนหวัหนาคณะวจิยั เขาศกึษาทศันคติ

และปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของคนงานในการท�างาน ผลของการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. คนเปนสิง่มชีวีติ เรื่องจติใจ ขวญั และก�าลงัใจเปนสิง่ส�าคญัในการท�างาน จะปฏบิตัิ

ตอคนงานเหมือนเครื่องจักรไมได

2. รางวัลทางจิตใจมีผลตอการจูงใจในการท�างานไมนอยไปกวาเงิน

3. ความสามารถในการท�างานของคนงานไมไดข้ึนอยูกบัสภาพแวดลอมทางกายภาพ

อยางเดียว แตขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมของที่ท�างานดวย

4. กลุมมีอิทธิพลส�าคัญอยางยิ่งตอการท�างาน
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การวจิยัทีโ่รงงานฮอวทอนน้ีเปนการยืนยันวา ความสมัพนัธระหวางนายจางกบัลกูจาง 

หรอืระหวางผูบงัคบับัญชากบัผู ใตบังคับบัญชา และระหวางคนงานดวยกนัเอง เปนสิง่ทีช่วย

ใหคนงานขยันขันแข็งในการท�างานท�าใหผลผลิตของคนงานสูงขึ้น

1.8.3 ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)
มาสโลว ค.ศ. 1908–1970 (พ.ศ. 2451–2513) เปนนักวิชาการ นักจิตวิทยา และ 

ผูจัดการโรงงาน

ทฤษฎีของมาสโลว เรียกวา ทฤษฎีล�าดับข้ันความตองการ เปนทฤษฎีท่ีไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง มาสโลวเชื่อวาการตอบสนองความตองการจะกระตุนใหคนตั้งใจ

ท�างาน นอกจากนี้การตอบสนองความตองการยังท�าใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน

มาสโลวเชื่อวาความตองการของมนุษยมี 5 ขั้น ตามล�าดับดังนี้

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย เปนความตองการดานพืน้ฐานของมนุษย 

ไดแก ตองการอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความบันเทิงเริงรมย

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคง เปนความตองการเกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภยัในชีวิต เชน ความปลอดภยัในทรพัยสนิ ความมัน่คงในการประกอบอาชพี เปนตน

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก หรือการติดตอสัมพันธ์ เปนความตองการดาน

สังคม เชน ตองการมีเพื่อน ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม เปนตน

ขั้นที่ 4 ความตองการการยกยองนับถือ เปนความตองการขั้นสูงอยากมีเกียรติ 

เปนที่นับถือของสังคม

ขั้นที่ 5 ความตองการความสมหวังในชีวิต เปนความตองการบรรลุถึงจุดที่ตน

ปรารถนาประสบความส�าเรจ็สมบรูณในชวีติ ซึง่จดุนีแ้ตละคนยอมแตกตางกนัออกไป ผูเขยีน

เห็นวา ความส�าเร็จในชีวิตของทุกคนน่าจะประกอบดวยสิ่งส�าคัญ 3 ประการคือ เศรษฐกิจ

มั่นคง ครอบครัวอบอุน และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

เมื่อความตองการขั้นต�่าไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความตองการระดับสูงข้ึน

ไปเรื่อยๆ ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งกระตุนการท�างานอีกตอไป
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 5 ความตองการความสมหวังในชีวิต

 4 ความตองการการยกยองนับถือ

 3 ความตองการการติดตอสัมพันธ

 2 ความตองการความมั่นคง

 1 ความตองการทางดานรางกาย

รูปที่ 1.3 ล�าดับขั้นความตองการของมนุษย

ความตองการทั้ง 5 ขั้น ดังกลาวแลว ลูกจางก็มีความตองการเชนเดียวกัน ลูกจาง

ในระดับลางอาจตองการในขั้นที่ 1 หรือขั้นที่ 2 แตลูกจางในระดับสูง เชน ผูจัดการ หรือ

ผูบริหารระดับสูง อาจมีความตองการถึงขั้นที่ 4 หรือขั้นที่ 5 ดังนั้นการตอบสนองความ

ตองการยอมแตกตางกนั หากนายจางตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม ยอมสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันและกระตุนการท�างานไดเปนอยางดี

1.8.4 ทฤษฎีของดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor)
แมคเกรเกอร ค.ศ. 1906–1964 (พ.ศ. 2449–2507) เปนศาสตราจารยและ 

ผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยามีความเชื่อวาโดยธรรมชาติมนุษยมีความแตกตางกัน 2 รูปแบบ 

เขาเรียกวา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y การบริหารงานของนายจางจะเปนแบบใดนั้นขึ้นอยูกับ

ความเชื่อวานายจางเชื่อหรือยึดถือทฤษฎีใด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y สรุปไดดังนี้

ทฤษฎ ีX เชื่อวาโดยธรรมชาตคินจะมคีวามเกียจครานไมอยากท�างานชอบหลีกเล่ียง 

ไมรับผิดชอบ ดังนั้นตองมีการบังคับใหท�างาน

ทฤษฎี Y เชื่อวาโดยธรรมชาติคนมีความขยันหมั่นเพียรอยากท�างาน มีความรับผิด

ชอบในหนาท่ีการงาน ดงัน้ันเมื่อมอบงานใหแลว ไมตองมกีารบงัคบัหรอืควบคมุอยางใกลชดิ

รปูแบบทีน่ายจางหรอืหวัหนางานกระท�าตอลูกจางขึน้อยูกบัความเชื่อ วาจะเชื่อทฤษฎี 

X หรือ ทฤษฎี Y ถามีความเชื่อทางทฤษฎี Y ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางยอม

เปนไปในทางที่ดี มีความเขาใจดีตอกัน นั่นคือนายจางจะตองปฏิบัติดังนี้

1. อ�านวยความสะดวกในการท�างาน เชน สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือใหครบถวน

2. ใหอิสระในการท�างานและการแสดงความคิดเห็น

3. เปิดโอกาสใหมีสวนรวม

4. มีระบบการใหรางวัล (โบนัส) ตามผลงาน
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5. ยกยองชมเชยเมื่อมีผลงานดีเดน

6. เปิดโอกาสใหมีความกาวหนา

ถานายจางเชื่อในทฤษฎ ีX ยอมจะออกกฎระเบยีบตางๆ อยางละเอยีด ควบคมุลกูจาง

อยางเครงครดั ไมใหอิสระแกลกูจาง และไมเปิดโอกาสใหมสีวนรวม มรีะบบการลงโทษเพื่อ

จูงใจในการท�างาน

1.8.5 ทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)
ทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก เรียกวา ทฤษฎี 2 ปัจจัยในการจูงใจ (Two Factors 

Theory of Motivation) จากการวิจัยของเขา สรุปไดดังนี้

ปัจจัยที่ท�าใหเกิดความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอการท�างานของลูกจางแบงออกไดเปน 2 

ประการ ดังนี้

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือตัวกระตุนใหขยันท�างาน ตั้งใจท�างาน

ใหมีผลผลิตสูง ไดแก ความส�าเร็จของงาน ความรับผิดชอบสูงกวาคนอื่นมีโอกาสกาวหนา 

ไดรับการยกยองงานน่าสนใจมีคุณคา เปนตน

2. ปัจจัยเกือ้กลู (Hygiene Factor) คอืสิง่ท่ีท�าใหเกดิความพงึพอใจในหนาท่ีการ

งาน ท�าใหอยูท�างานนัน้ๆ ตอไป ไดแก เงนิเดอืน ความสมัพนัธระหวางกลุม สภาพแวดลอม

ในการท�างาน ความมั่นคงของงาน เปนตน

ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยเกื้อกูล

• ความส�าเร็จของงาน
• ความรับผิดชอบ
• โอกาสกาวหนา

• การไดรับการยกยอง 
• งานน่าสนใจมีคุณคา
• สถานภาพที่ดี

• ความสัมพันธ : ผูบังคับบัญชา เพื่อน ผู ใตบังคับบัญชา

• รูปแบบในการบังคับบัญชา • เงินเดือน

• ความมั่นคงของงาน • นโยบายและการบริหารงาน

• สภาพแวดลอมในการท�างาน • ความมั่นคงของชีวิตสวนตัว

รูปที่ 1.4 การจูงใจตามแนวคิดของเฮิรซเบิรก
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ปัจจัยจูงใจท้ังสองปัจจัยดังกลาวมาแลว ในการบริหารแรงงานของนายจางจะตอง

วิเคราะหวาควรจะใชปัจจัยใดจึงจะเหมาะสมกับองคกรของตนเพื่อกระตุนการท�างานของ

ลูกจาง นั่นคือตองวิเคราะหวาลูกจางสวนใหญตองการอะไร แลวน�าสิ่งน้ันมาเปนเคร่ือง

จูงใจในการท�างาน อยางไรก็ตามทฤษฎีของเฮิรซเบิรกเหมาะส�าหรับใชกับลูกจางระดับสูง

หรือลูกจางที่มีความรู (Knowledge Worker) 

1.9 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
นายจางจ�านวนไมนอยที่เปนนายจางที่ดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายไมเอารัดเอา

เปรียบลูกจาง มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตกลงกันมีการตอบสนองกันทั้งสองฝ่าย ลูกจางก็จะได

ในสิง่ทีต่นตองการ นายจางกจ็ะไดรบัความเคารพผกูพนัจากลูกจาง แตนายจางก็ไมตองการ

ใหลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นอยูนั่นเอง เพราะเกรงจะเปนเรื่องบานปลายตองตอสูกัน

ระหวางนายจางกบัสหภาพแรงงาน ดงันัน้ในหน่วยงานหลายแหง รวมท้ังรัฐบาลจงึพยายาม

หารูปแบบตางๆ เพื่อที่จะกอใหเกิดแรงงานสัมพันธอยางแทจริง และด�าเนินการกันโดย 

ราบรื่นโดยไมตองตั้งสหภาพแรงงาน

รูปแบบที่จัดท�ากันมี 3 รูปแบบคือ คณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) 

คณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee; JCC) กิจกรรมเพิ่ม

ผลผลิต (Productive Activities)

1.9.1 คณะกรรมการสวัสดิการ
การรวมตวักนัของลกูจางจดัตัง้สหภาพแรงงานข้ึน เปนเร่ืองท่ีหมิน่เหมตอการกระทบ

กระทั่งกันระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะถาสหภาพแรงงานนั้นคอนขางเขมแข็งรวมตัว

กันเหนียวแน่น ก็มักจะตองมีเรื่องมาตอรองเรียกรองฝ่ายนายจางเพื่อพิทักษผลประโยชน

ของลูกจาง ดังนั้นจึงมีแนวคิดจัดตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” ขึ้นเปนตัวประสานงาน

ระหวางนายจางกับลูกจาง

คณะกรรมการสวัสดิการจะประกอบดวย ฝ่ายนายจาง และฝ่ายลูกจางฝ่ายละเทาๆ 

กัน คณะกรรมการชุดนี้จะรวมกันปรึกษาหารือเรื่องตางๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจาง

เสนอแกนายจาง

ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 ถึง 98 ก�าหนดใหสถาน

ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

การขึ้น ประกอบดวยผูแทนฝ่ายนายจางและลูกจางฝ่ายละ 5 คนประชุมกันทุก 3 เดือน 



บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ    31

ซ่ึงท�าใหมีการน�าปัญหาตางๆ มาปรึกษาหารือกันอยางเปนทางการโดยทิ้งชวงเวลาไมนาน

นัก เจาของกิจการหลายคนมองวา การมีคณะกรรมการสวัสดิการเปนสิ่งที่ดี นั่งประชุมกัน

ดวยบรรยากาศของมิตรภาพ ไมมีบรรยากาศของการตอรองแบบสหภาพแรงงาน เปนการ

เสนอแนะและประนีประนอมกันดวย สรางความสัมพันธที่ดียิ่ง บางแหงถึงกับมีการประชุม

กันทุกๆ เดือนเลยทีเดียว

1.9.2 คณะกรรมการการร่วมมือปรึกษาหารือ
คณะกรรมการชุดนี้เรียกวาเปนภาษาอังกฤษวา Joint Consultation Committee 

เรียกยอๆ วา JCC นยิมใชกนัแพรหลายในประเทศญีปุ่น่ แม ในประเทศไทยเรามหีลายแหง 

เปนการสรางระบบแรงงานสัมพันธอีกแบบหนึ่ง

คณะกรรมการ JCC ประกอบดวยกรรมการจากฝ่ายนายจางและฝ่ายลูกจาง ฝ่าย

นายจางจะแตงตั้งจากผูบริหารขององคกร โดยมากจะเปนผูบริหารระดับสูง 1 คน ระดับ

กลาง 1 คน ฝ่ายบคุคล 1 คน (หรอืมากกวานีก้็ได) กรรมการจากฝ่ายลกูจางไดจากการเลอืก

ตั้งตัวแทนของลูกจางโดยตกลงกับฝ่ายนายจางวาจะใหลูกจางมีตัวแทนกี่คน

บทบาทหนาที่ของกรรมการ JCC มีเพียงใหค�าปรึกษาหารือเสนอแนะชวยแกปัญหา 

ขอขัดแยง เสนอแกฝ่ายนายจาง นายจางจะเปนผูตัดสินใจวาจะยอมรับหรือไมยอมรับ ให

หรือไมให อนมุตัหิรอืไม โดยมากนายจางมกัยอมรบัดวยดเีพราะขอเสนอนัน้ฝ่ายบรหิารของ

นายจางเปนผูเขารวมประชุมดวย

เรื่องที่เขารวมพิจารณาในคณะ JCC โดยมากเปนเรื่องเกี่ยวของกับนายจาง ลูกจาง 

และผลประโยชนของบริษัท ดังนี้

 • การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต/การลดของเสีย

 • การฝกอบรมพัฒนา/ระบบประเมินผล

 • ความปลอดภัยในการท�างาน

 • การสื่อสาร การประชาสัมพันธ

 • สวัสดิการตางๆ 

1.9.3 กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การเพิ่มผลผลิตกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลตอองคกรของตนเปนอยางด ีถาท�าอยางถกูตองและเหมาะสม การเพิม่ผลผลติ 
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แรงงานสัมพันธ
กฎหมายแรงงาน

- แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ รวมท้ังกฎหมายแรงงานท่ีใชเปนหลักในการบริหารแรงงาน
- เหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาการจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน
  คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารศาสตร การจัดการทรัพยากรมนุษย
  นิติศาสตร และรัฐศาสตร
- เหมาะกับนายจางและลูกจางดานการจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน

Bestseller

การศึกษา
■ ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
■ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
■ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. บริหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
■ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
■ ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
■ ประกาศนียบัตรทนายความ (เนติบัณฑิตยสภา)

ประสบการณ
■ ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา
■ ศึกษาและดูงานประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา
■  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาคณะวิชา
■ หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
■ วิทยากรบรรยายวิชาบริหารจัดการในสถาบันตางๆ
■ อาจารยประจาํวชิาภาษอีากรธรุกจิ องคการและการจดัการ และการประกอบธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร กรงุเทพฯ
■ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฏพระนคร
■ อาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันการศึกษาอื�นอีกหลายแหง
■ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
■ ผูสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท

ผลงานตํารา
• การภาษีอากรธุรกิจ • ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา • การเปนผูประกอบการ • เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
• กฎหมายธุรกิจเพื�อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ • ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
• แรงงานสัมพันธและรวมกฎหมายแรงงาน • กฎหมายการศึกษา • องคการและการจัดการ 
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ปกออน LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ

หนังสือ การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน  เลมนี้  เรียบเรียงความรู เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่เปนประโยชนตอทั้งนายจางและลูกจาง 
นอกจากนี้ยังใชเปนตําราเรียนและหนังสือคนควาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการจัดการ
แรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารศาสตร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย นิติศาสตร และรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
ทัว่ไป เนือ้หาแบงออกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคที ่1 แรงงานสัมพันธ (แนวคิดและหลกัการแรงงานสัมพนัธ, 
พ.ร.บ. แรงงาน และ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ) และภาคที่ 2 กฎหมายแรงงาน (สัญญาจาง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แกไข 2560), 
พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แกไข 2561), พ.ร.บ. ศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ประกันสังคม 
พ.ศ. 2542 (แกไข 2561)
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