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ตอนที่ 1 แรงงานสัมพันธ
 บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ

 บทที่ 2 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 (แกไข 2544)

 บทที่ 3 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543





คําวา แรงงานสัมพันธ (Labour Relation) เดิมใชคําวา อุตสาหกรรมสัมพันธ

(Industrial Relation) ตอมามีคนงานภาคบริการและการคามากขึ้น ไดมีการใชคําวา 

พนักงานสัมพันธ เพิ่มขึ้น คําดังกลาวทั้ง 3 คํานี้มีความหมายไมแตกตางกันคือ หมายถึง

ความสัมพันธที่เปนทางการและเปนกลุมระหวางฝายจัดการและฝายลูกจางโดยมีสหภาพ 

แรงงานเปนสื)อและโดยการสัมพันธกันเอง

1.1 ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ
ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ มีดังนี้

1.1.1 แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป มีนักคิดและบุคคลสําคัญเสนอแนวคิดไวตางๆ กัน 

ที่สําคัญมีดังนี้

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

แนวคดิวา ลกูจางและนายจางมคีวามตองการทีต่างกนั ลกูจางตองการคาจางสงู แตนายจาง

ตองการลดตนทนุ จงึพยายามลดคาจางใหตํา่ลงทกุวถิทีาง ตางฝายตางรวมกลุมกนัเพื)อรกัษา

ผลประโยชนของตน ในศตวรรษที่ 18 นายจางไดเริ่มรวมตัวกันตั้งเปนสมาคมกอน ตอมา

ลูกจางรวมตัวกันตั้งเปนสหภาพแรงงานเพื)อคุมครองเรื)องคาจางแรงงาน อดัม สมิท กลาว

วา การกระทําอยางกาวราวรนุแรงเพื)อเรยีกรองสิทธิห์รอืผลประโยชนอยางเกนิกวาเหต ุผล

สุดทายคือ ตางฝายตางไมไดรับผลดี นอกจากความเสียหายเปนสิ่งตอบแทน

1
แนวคิดและหลักการ
แรงงานสัมพันธ

1
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คารล มากซ (Karl Marx) นักกฎหมายชาวเยอรมัน พ.ศ. 2361–2426 เปน 

ผูหนึง่ทีม่คีวามคดิเปนปฏปิกษกบัพวกนายทนุ เขามีความคดิวาความเปนธรรมในสงัคมและ

เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง ก็ตอเมื)อมีการทําลายลางชนชั้นนายทุนหรือยกเลิกลัทธิ

ทุนนิยมเทานั้น เมื)อชนชั้นแรงงานเปนชนชั้นสามัญทางสังคมเมื)อใด ความเปนธรรมทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได

จอหน ท.ี ดนัลอป (John T. Dunlop) นกัวชิาการคนสําคญัของแรงงานสมัพนัธ

ไดเสนอทฤษฎรีะบบแรงงานสัมพนัธขึน้ในป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) เปนท่ียอมรบักนัท่ัวไป

อยางกวางขวาง ดันลอป กลาววา ระบบแรงงานสัมพันธเปนระบบยอยของระบบสังคม 

ซึ่งเปนระบบใหญทั้งหมด

ดนัลอปเสนอทฤษฎีวา ระบบแรงงานสัมพนัธประกอบดวยตวัแสดง (Actor) ทีแ่นWนอน 

บริบทที่แนWนอน (Context) และอุดมการณ (Ideology) ทั้ง 3 ปจจัยนี้มีความสัมพันธกัน 

ทําใหเกิดกฎเกณฑตางๆ ขึ้น

ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธของดันลอปที่นํามาใชวิเคราะหแรงงานสัมพันธ อธิบาย

ไดดังนี้ 

 ตัวแสดง  การเจรจาตอรอง  กฎเกณฑ

 บริบท  การไกลเกลี่ย  ขอตกลง

 อุดมการณ  ความสมานฉันท  กฎหมาย

ปจจัยนําเขา

(Input)

กระบวนการ

(Process)

ผลลัพธ

(Output)

(ขอมูลยอนกลับ)

รูปที่ 1.1 ทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธ

อธิบายทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธไดดังนี้

ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึงสิ่งที่ใสเขาไปในระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก ตัว

แสดง บริบท และอุดมการณ

 ตัวแสดง ไดแก ลูกจาง สหภาพแรงงาน นายจาง สมาคมนายจาง
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 บรบิท หมายถึงสิง่แวดลอมตางๆ ไดแก สภาพสงัคม เศรษฐกจิการเมอืง เทคโนโลยี

 อุดมการณ หมายถึงความเชื)อตางๆ ท่ีตัวแสดงและสังคมยึดถือ ไดแก ระบบ

ประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต ระบบชนชั้น และระบบนายทุน เปนตน

กระบวนการ (Process) หมายถงึกจิกรรมตางๆ ท่ีดาํเนนิในระบบแรงงานสัมพนัธ 

ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย และการประชุมสรางกฎเกณฑตางๆ 

ผลลัพธ (Output) หมายถึงผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ไดแก ขอตกลง กฎ

ระบบตางๆ และกฎหมาย

1.1.2 แนวคิดทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธของดันลอป
ดันลอป ไดเสนอแนวคิดที่สําคัญ 4 ประการในทฤษฎีระบบแรงงานสัมพันธของเขา 

ดังนี้

1. ฝายจดัการไมจาํเปนตองเปนเจาของทนุในการผลิตและอาจอยูในภาคเอกชนหรือ

ภาครัฐวิสาหกิจก็ได

2. ตัวแสดงอาจประกอบดวย 3 ฝายคือ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล

3. บริบทที่สําคัญของระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก

 (1) เทคโนโลยีของสถานประกอบการและชุมชน

 (2) ขอจํากัดทางดานการตลาดหรืองบประมาณ

 (3) สถานการณและการกระจายอํานาจในสังคมใหญ

4. อุดมการณของระบบแรงงานสัมพันธเปนสวนสําคัญของความคิดรวมกันที่ไป

กําหนดบทบาทของตัวแสดงแตละฝาย

1.1.3 แนวคิดทฤษฎีเอกภาพของฮัลฟอรด เรดดิช (Halford Reddish)
เรดดชิ ไดเสนอทฤษฎเีอกนิยมหรอืความเปนหน่ึง (Unitary Theory) ในป ค.ศ. 1966 

(พ.ศ. 2509) มสีาระสําคัญสรปุไดวาองคกรธรุกจิทกุแหงมคีวามปรองดองและมวีตัถปุระสงค

รวมกัน องคกรธุรกิจไมมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางลูกจางกับนายจาง เจาของ

ทุนและลูกจางเปนหุนสวนในการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ ทุกคนในองคกรไดรับประโยชน

รวมกัน เจาของทุนไดกําไรระดับสูง ลูกจางไดคาตอบแทนอยางงาม
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แนวความคดิน้ีสะทอนใหเหน็ถงึการยอมรบัอดุมการณทีฝ่ายจดัการแสดงบทบาทเปน

บดิาตอลกูจางทีเ่ปนผูนอยในองคกร ทฤษฎีนี้ไมยอมรบัสหภาพแรงงาน ถอืวาสหภาพแรงงาน

เปนเสมือนโรครายของสังคม

1.1.4 แนวคิดทฤษฎีพหุนิยมของเคล็กก (H.A. Clegg)
เคล็กก ไดเสนอทฤษฎีความขัดแยงที่เนนพหุนิยม (Pluralism) ในป ค.ศ. 1985 

(พ.ศ. 2528) มีสาระสําคัญสรุปไดวา

ภายใตระบบการเมืองประกอบขึ้นดวยกลุมตางๆ ที่มีผลประโยชนและความเชื)อเปน

ของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงตองอาศัยความรวมมือและความเห็นพองของกลุมตางๆ จะ

ตองไมมีการตัดสินใจชี้ขาดโดยรัฐบาลฝายเดียว หากแตตองใชความประนีประนอม ใน

ดานแรงงานสัมพันธก็เชนเดียวกัน นายจางและลูกจางยอมเปนกลุมที่มีผลประโยชนและ

ความเชื)อเปนของตนเอง การตดัสินใจใดๆ ในดานแรงงานจะตองอาศยัความรวมมอืจากท้ัง 

2 ฝายรวมทั้งรัฐบาลดวย

แนวความคดินีส้ะทอนใหเหน็การใหความสาํคญัของกลุมพลงัตางๆ ทฤษฎนีีย้อมรบัวา

สหภาพแรงงานเปนกลุมพลังกลุมหนึ่ง การตัดสินขอขัดแยงใดๆ ดวยการเจรจาตอรองเปน

สิ่งจําเปน ถือเปนเครื)องมือของระบบแรงงานสัมพันธ ปจจุบันแนวความคิดนี้เปนที่ยอมรับ

กันอยางกวางขวาง

1.2 องคประกอบและลักษณะของความสัมพันธ
แรงงานสัมพนัธเปนเรื)องทีเ่ก่ียวของกบัทกุสิง่ทกุอยางท่ีมผีลกระทบตอความสมัพนัธ

ระหวางลูกจาง หรือกลุมลูกจางกับนายจาง นับตั้งแตลูกจางไดรับเขาทํางานจนถึงออก 

จากงาน

จอหน ที. ดันลอป ใหคํานิยามแรงงานสัมพันธในแงที่เปนระบบยอย (Subsystem) 

ของระบบสังคม ซึ่งเขาเปนตนคิดการวิเคราะหระบบแรงงานสัมพันธและกลาวถึง 

องคประกอบของแรงงานสัมพันธไวดังนี้

ผูเกี่ยวของกับระบบแรงงานสัมพันธมี 3 กลุมคือ

1. ลูกจางและองคการลูกจาง

2. นายจางและองคการนายจาง

3. หนWวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ
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ลักษณะความสัมพันธ
อัลแลน แฟลนเดอรส (Allan Flanders) จําแนกความสัมพันธของแรงงานออกเปน 

4 แบบ ตามลักษณะของกฎเกณฑที่ควบคุมความสัมพันธนั้นๆ ดังนี้

1. ความสัมพนัธในลกัษณะกลุม ไดแก ความสัมพนัธระหวางกลุมลกูจางกบักลุม

นายจาง กฎที่ควบคุมความสัมพันธแบบนี้ ไดแก กฎหมายหรือขอตกลงวาดวยกระบวนวิธี

การเจรจาตอรองและการระงับขอพิพาทแรงงาน

2. ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ไดแก ความสัมพันธเปนรายบุคคล ระหวาง

นายจางกับลูกจางในฐานะผูซื้อกับผูขายแรงงานมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทน กฎที่

ควบคุมความสัมพันธแบบนี้คือ กฎหมาย ขอตกลง หรือสัญญาวาดวยการจางตางๆ 

3. มนุษยสัมพันธ ไดแก ความสัมพันธทางสังคมในกลุมลูกจาง เชน กลุมเพื)อน 

กลุมทํางาน กลุมผลประโยชน ไมวาจะเปนกลุมรูปแบบใด เปนไปเพื)อสนองความตองการ

สวนตวัมากกวาสถาบนั ความสัมพันธดงักลาวข้ึนอยูกบัพืน้ฐานผลประโยชนรวมกัน อารมณ 

ความรูสึก ความเชื)อ และคานิยมของกลุมลูกจาง

4. ความสัมพนัธเชงิการบริหาร ไดแก ความสมัพนัธในลกัษณะของการใชอาํนาจ

บังคับบัญชาและการปฏิบัติ กฎที่ควบคุมความสัมพันธ ไดแก ขอบังคับการทํางาน ระเบียบ

วินัย และคําสั่งของฝายจัดการ

ความสัมพันธในลักษณะกลุม

ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน

ความสัมพันธเชิงการบริหาร

มนุษยสัมพันธ

ความสัมพันธของแรงงาน

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธของแรงงาน

1.3 ระบบความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง
ความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง อาจแยกไดเปน 2 ระบบ ดังนี้

1.3.1 ความสัมพันธระบบทวิภาคี
ความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี คือการที่ลูกจางและนายจางไดมีการปรึกษาหารือ

รวมกนัเพื)อกาํหนดสิง่ทีต่นตองการทัง้ 2 ฝาย หรอืขจัดขอขดัแยงท่ีเกดิขึน้โดยปราศจากการ

แทรกแซงจากอํานาจภายนอก ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่ดี รูปแบบทวิภาคีมีดังนี้
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1. คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมกัน โดยผูบรหิารเปนฝายรเิร่ิมตัง้คณะกรรมการ 

ขึ้นโดยใหลูกจางบริหารคณะกรรมการดวยตนเอง

2. คณะกรรมการลูกจาง เปนการที่ลูกจางเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเพื)อประชุม

รวมกับฝายนายจาง

1.3.2 ความสัมพันธระบบไตรภาคี
ความสัมพันธในลักษณะไตรภาคี คือการที่ลูกจาง นายจาง และรัฐบาลไดมีการ

ปรกึษาหารือเพื)อกําหนดสิง่ทีต่องการของท้ังนายจางและลกูจาง ตลอดจนเพื)อระงบัขอพพิาท

แรงงานสัมพันธเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะแรก คือรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในฐานะฝายที่สามที่เขาไปเกี่ยวของกับการ

เจรจาตอรองและความขัดแยงระหวางลูกจางกับนายจาง โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะประสาน

ประโยชนของแตละฝายมิใหสังคมสวนรวมตองเสียไป 

ลักษณะที่สอง คือการริเริ่มนโยบายของรัฐโดยอาศัยกลไก หรือองคการที่ประกอบ

ดวยผูแทน 3 ฝายเชนนี้จึงจะเปนระบบไตรภาคีที่แทจริง

ระบบไตรภาคเีปนระบบแรงงานสัมพนัธทีม่คีวามเกีย่วของกับการเมอืงมากกวาระบบ

อื)นๆ เปนระบบที่ใชอยูในประเทศที่พัฒนาแลวทั่วไป

1.4 บทบาทของฝายจัดการ
นายจางและฝายจัดการมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งแทบจะแยกกันไมออก เพราะ 

ในระยะแรกๆ ทีอ่งคกรหรอืบรษิทัยังเลก็อยู นายจางหรอืผูลงทนุมกัจะเปนฝายจดัการเสยีเอง 

ดงันัน้นายจางหรอืผูลงทนุจงึมอีทิธพิลอยางสูงตอลกูจาง ตอมาเมื)อบริษทัขยายตวัใหญขึน้มี

กิจการกวางขวางมีลูกจางจํานวนมาก เกิดความจําเปนตองตั้งฝายจัดการขึ้นมาชวยบริหาร 

โดยจางญาติของตนเองหรือผูอื)นเปนฝายจัดการ ไดแก ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายขาย 

ผูจัดการฝายการตลาด รวมทั้งฝายบุคคลก็ถือวาเปนฝายจัดการดวย ดังนั้นฝายจัดการจึงมี

อทิธพิลตอลกูจางเชนเดยีวกบันายจางผูลงทนุ กฎหมายจงึถอืวาฝายจดัการเปนนายจางดวย

เมื)อบรษิทัมฝีายจัดการมาบริหารกิจการแทนนายจางผูลงทุน ฝายจดัการจงึมลีกัษณะ

พเิศษเปนท้ังลกูจางและฝายจดัการในเวลาเดยีวกัน ลกูจางกลุมนีจ้ะมหีนาทีร่บัผิดชอบและ

เกี่ยวของโดยตรงกับลูกจางอื)นๆ และสหภาพแรงงาน
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ในระยะที่ไมมีสหภาพแรงงาน ฝายจัดการมีอิทธิพลกับลูกจางมาก ลูกจางจะตอง

ปฏบิตัติามเงื)อนไขท่ีฝายจดัการกาํหนดขึน้ แทบจะไมมกีารตอรองใดๆ บทบาทพืน้ฐานท่ัวไป

ของฝายจดัการคอื บรหิารจดัการใหบรษิทัมกีาํไรและเจรญิรุงเรอืงดาํรงอยูตลอดไป หากทํา

ไมไดก็จะถูกเลิกจางเชนเดียวกัน

1.4.1 บทบาทของฝายจัดการที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ
ฝายจัดการมีบทบาทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ 3 ประการดังนี้

1. อํานาจที่ชอบธรรม (Authority) ฝายจัดการเปนผู ใชอํานาจบริหารจัดการ

ทั้งหมดในองคกรเพื)อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค นั่นคือกําไรและรุงเรืองถือวาเปนอํานาจ

ทีช่อบธรรมลกูจางตองปฏบิตัติาม อาํนาจเกิดจากตําแหนWง บุคลิกภาพ และความเช่ียวชาญ

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) ฝายจัดการตองรับผิดชอบตอ

หนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายตามตําแหนWงใหลลุวงไปอยางมปีระสทิธภิาพ ฝายจดัการที่ไดรบัมอบ

หมายงานในระดับใดจะตองรับผิดชอบใหงานสําเร็จเรียบรอยในระดับที่นWาพึงพอใจ

3. ความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา (Accountability) ฝายจัดการตองมีการ

ขึน้ตอสายบงัคบับญัชา ตองรบัผดิชอบตอหวัหนาของตน ตองมกีารรายงานนําเสนอผลงาน

ของตนท่ีรบัผดิชอบตอหวัหนาของตนตามลําดบั ในองคกรตางๆ ท่ีมรีะบบบรหิารท่ีดจีะมกีาร

กําหนดสายบังคับบัญชาวาใครขึ้นตรงตอใครไวชัดเจน

1.4.2 หนาที่ของฝายจัดการ
เพื)อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรในดานแรงงานสัมพันธ ฝายจัดการมีหนาที ่

5 ประการ เรียกโดยยอวา POSDC มีรายละเอียดดังนี้

1. การวางแผน (Planning) คือการกําหนดเปาหมายและแนวปฏิบัติงานไว 

ลวงหนา นั่นคือการจัดทําแผนทั้งแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานแรงงานไว

2. การจัดองคการ (Organizing) คือการจัดองคกรดานแรงงานแลวมอบหมาย

งานและอํานาจหนาที่ให เชน ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ องคการนายจาง คณะกรรมการ

รวมปรึกษาหารือฝายแรงงานสัมพันธ เปนตน

3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) คือการจัดหาคน จัดคนเขาทํางานควบคุม

ดูแลคน โดยยึดหลัก Put the Right Man on the Right Job เพื)อใหองคกรดานแรงงาน

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
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4. การอํานวยการ (Directing) คือการอํานวยความสะดวกใหพนักงานทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ 

การประสานงาน และการสื)อสาร

5. การควบคุม (Controlling) คอืการตรวจสอบดแูลชวยแกไขเมื)อพบปญหา เพื)อ

ใหงานดําเนินไปตามแผนที่วางไว

หนาที่ทั้ง 5 ประการดังกลาวแลว หนาที่ในการวางแผนอาจกระทําปละครั้ง การจัด

องคกรอาจทําคร้ังเดียวแลวใชไปไดนานๆ หลายปจนกวาจะเปลี่ยนโครงสรางใหม หนาที่ 

ในการจัดคนเขาทํางาน การอํานายการ และการควบคุมตองทําตลอดเวลา

1.5 บทบาทของรัฐบาลทางดานแรงงานสัมพันธ
รัฐบาลยอมเกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธอยางแยกไมออก บทบาทของรัฐบาลที่มีตอ

แรงงานสัมพันธมี 4 บทบาท หรือ 4 ฐานะ ดังนี้

1. นายจาง (Employer) รฐับาลทกุประเทศมีฐานะเปนนายจางรายใหญของระบบ

เศรษฐกจิ คอืเปนนายจางของขาราชการ พนักงานสวนทองถิน่ และพนักงานรัฐวสิาหกจิ ใน

หลายประเทศขาราชการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได นัดหยุดงานได

2. ผูออกกฎหมาย (Law Maker) รัฐบาลที่มีหนาที่ออกกฎหมายมากํากับดูแล 

คุมครอง ตลอดจนกําหนดกระบวนการแรงงานสัมพันธ

3. ผูไกลเกลีย่ (Conciliator) เมื)อเกดิขอพิพาทแรงงานระหวางลูกจางกับนายจาง 

หรือมีการนัดหยุดงาน เจาหนาที่ของรัฐจะตองเขาไปไกลเกลี่ย ช้ีขาดขอขัดแยงและ 

ขอพิพาทอยูเสมอ

4. ผูกํากับดูแล (Regulator) ภารกิจสําคัญของทุกรัฐบาลคือ พัฒนาเศรษฐกิจ 

แรงงานเปนสวนสําคัญของการผลิตของประเทศ รัฐจะตองเขาไปดูแลรายไดของแรงงาน

ใหสามารถดาํรงอยูไดและยตุธิรรมไมถกูเอารดัเอาเปรยีบจากนายจาง โดยออกกฎหมายมา

คุมครองแรงงานและออกกฎหมายประกันสังคมเพื)อความมั่นคงของแรงงาน

1.6 ความปรารถนาของลูกจางในการทํางาน
ลกูจางแตละคนยอมปรารถนาท่ีจะไดรบัส่ิงจาํเปนในการดํารงชวีติเปนการตอบแทนใน

การทํางานเหมือนๆ กัน และตองการสิ่งตอบสนองทางจิตใจแตกตางกันออกไปตามพื้นฐาน 

สถานภาพในสังคม การศึกษาและประเพณีนิยม
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สิ่งที่ลูกจางทุกคนปรารถนาคือ การมีงานทํา เมื)อไดทํางานแลวสิ่งที่ลูกจางตองการ

ในชีวิตการทํางานที่สําคัญๆ มีดังนี้

1. คาจางหรือคาตอบแทนในการทํางาน ลูกจางทุกคนปรารถนาจะไดคาจางท่ี

เหมาะสม สัมพนัธกบัความรูความสามารถของตน เหมาะสมกบัคาครองชพี และความเทาเทยีม 

กันของอัตราคาจางในสถานประกอบการที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน นอกจากคาจางแลว ลูกจางยังปรารถนาจะได

รับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื)นๆ ตามความเหมาะสม สวัสดิการที่นายจางจัดใหนั้นยัง

ตองการที่จะไดเอื้อประโยชนไปถึงคนในครอบครัวดวย

3. ความม่ันคงในการทํางาน ลูกจางมีความประสงคที่จะมีงานทําตลอดไป ไม

ตองการถูกเลิกจางหรือตองการออกจากงานโดยไมสมัครใจและการตกงานจะทําใหลูกจาง

ประสบความเดือดรอนในชีวิต

4. ความปลอดภัยในการทํางาน ลูกจางยอมไมประสงคที่จะทํางานในสถานที่มี

ความเส่ียงภัยสูง หรือทํางานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยสูงถาไมจําเปน มนุษยทุกคนยอมรักชีวิต

ของตนเหนือสิ่งอื)นใด

5. ความกาวหนาในตาํแหน?งหนาทีก่ารงาน ลกูจางทุกคนตองการความกาวหนา

ในการทํางานเมื)อไดทาํงานไประยะหน่ึง เชน ตองการเปนหวัหนางาน ผูจดัการ ผูอาํนวยการ 

เปนตน หรือไดรับมอบหมายหนาที่การงานที่ดีและมีเกียรติมากขึ้น นั่นหมายความวาจะได

คาจางและสวัสดิการสูงขึ้นดวย

นอกจากนีส้ิง่ทีล่กูจางตองการเพ่ิมเติมอีก เมื)อความตองการท้ัง 5 ประการ ไดรบัการ

ตอบสนองแลว ไดแก

1. ความเอาใจใสของนายจาง

2. สถานที่ทํางานดี

3. อุปกรณการทํางาน หรือเครื)องมือเครื)องจักรมีครบและทันสมัย

4. ความเปนธรรมจากการจัดการของหัวหนางานและนายจาง

5. ไดทํางานที่พอใจ ถูกใจ หรือตามความถนัดของตน

6. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการและเปนเจาของกิจการ

การศกึษาความตองการหรอืความปรารถนาของลูกจาง จะชวยใหนายจางตอบสนอง

ความตองการไดถกูตองตามกาํลงัความสามารถอนัจะสงผลใหความสมัพนัธระหวางนายจาง
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และลูกจางดําเนินไปดวยความราบรื)น นายจางไดความสบายใจ ไดผลงานจากลกูจาง ลกูจาง

ก็ทํางานอยางมีความสุข

1.7 ความรับผิดชอบของลูกจางและของนายจาง
ความรับผิดชอบของลูกจางและของนายจาง มีดังนี้

1.7.1 ความรับผิดชอบของลูกจางที่มีตอนายจาง
การทํางานรวมกันของทั้งลูกจางและนายจางตองมีความรับผิดชอบตอกัน ปญหาจึง

จะไมเกิดหรือถกูขจดัออกไปได ถาทัง้สองฝายไมรบัผดิชอบตอกนั ปญหาความยุงยากจะเกดิ

ขึน้และกลายเปนปญหาลุกลามใหญโตได การรบัผดิชอบตอกนันัน้มใิชวาฝายนายจางจะตอง

รับผิดชอบแตฝายเดียว ลูกจางก็ตองรับผิดชอบตอนายจางดวย ดังนี้

1. ทํางานเต็มความสามารถ

2. มีความซื)อสัตยตอบริษัท

3. รักษาความลับและผลประโยชนของนายจาง

4. ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของฝายบริหาร

5. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

6. ชวยรักษาความสามัคคีในบริษัท

7. ปรับปรุงวิธีทํางานใหดีขึ้น

1.7.2 ความรับผิดชอบของนายจางที่มีตอลูกจาง
ลกูจางมคีวามมุงหวงัตอนายจางหลายประการ เพื)อใหลกูจางทาํงานเตม็ความสามารถ 

ภักดีตอบริษัท มีความสัมพันธที่ดีตอกัน บริษัทเจริญกาวหนานายจางสบายใจ มีความสุข 

นายจางตองมีความรับผิดชอบตอลูกจาง ดังนี้

1. ไมเอารัดเอาเปรียบลูกจาง ยุติธรรมในการจางงานและการจายคาจาง

2. จายคาจางและคาตอบแทนอื)นๆ ครบถวนตามขอตกลง

3. พัฒนาลูกจางใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น

4. ดแูลความเปนอยูของลกูจางตามสมควร มสีวสัดกิารตามความเหมาะสมและฐานะ

ของบริษัท
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5. มีความเห็นอกเห็นใจลูกจาง ชวยเหลือลูกจางตามสมควรเมื)อลูกจางเดือดรอน

6. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

7. ใหความเปนธรรมตอลูกจาง ทั้งดานการทํางาน การปกครอง ตลอดจนการจาย 

คาจางคาตอบแทน

8. เปดโอกาสใหลูกจางมีความกาวหนาในอาชีพของตน ตามสมควรแกอัตภาพ

9. ใหรางวัลเมื)อกระทําความดีตามโอกาส

10. เฉลีย่ผลกาํไรหรอืความสขุใหแกลกูจางตามผลกาํไรทีเ่พิม่ข้ึนตามความเหมาะสม

1.7.3 เจตนารมณของความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง
นายจางและลูกจางทุกคนตองการความสงบสุข เพราะความขัดแยงจะนําความ 

ไมสบายใจมาสูทั้งสองฝาย ดังน้ันทุกฝายจึงมีเปาหมายที่ตรงกันคือตองการความสงบใน 

สถานประกอบการ ทั้งสองฝายจึงควรยึดหลักดังนี้

1. เสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน

2. เคารพในสิทธิและหนาที่ของทั้งสองฝาย

3. ตองรวมมือกันเพื)อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

4. ตองรูจักแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม

5. ตองระงับขอขัดแยงและขอพิพาทแรงงานใหยุติโดยเร็วดวยความยุติธรรม

6. ตองใหเกิดสันติสุขในสถานประกอบการ

1.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแรงงานสัมพันธ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัแรงงานสมัพนัธและการบรหิารทรัพยากรมนษุยมหีลายทฤษฎ ีที่

ควรทราบ ไดแก ทฤษฎขีองเฟรเดอรกิ เทยเลอร ทฤษฎขีองเอลตัน เมโย ทฤษฎขีองอับราฮมั 

มาสโลว ทฤษฎีของดักลาส แมคเกรเกอร และทฤษฎีของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก

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

การจัดการเชิงวิทยาศาสตร เขาสนใจศึกษาเรื)องการทํางานของแรงงาน เทยเลอรมีความ

เชื)อวาการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจะเปนเครื)องกระตุนใหแรงงานตั้งใจทํางาน การให

ผลตอบแทนจะตองมกีารกาํหนดมาตรฐานของผลผลิตขึน้สําหรับเปนเกณฑในการใหคาจาง 




