
   

 

 

การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้ง 
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี  
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โยษิตา  บญุชื่น 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการ วิธีการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 
ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัย
สนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แน่นอนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบ 
กระบวนการ และวิธีการในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 
ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี คือ วิธีการบริหารงานแบบครอบครัว ใช้การ จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในสถานประกอบกิจการมีสาเหตุจาก
หลายปัจจัย คือ ด้านกฎหมายที่เกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน การตีความข้อกฎหมายด้านเศรษฐกิจเป็น
ปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ด้านการเมืองที่เกิดจากนโยบายของพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อการยื่น
ข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนสภาพการจ้าง ด้านสังคมไม่ค่อยมีผลต่อการท าให้เกิดข้อขัดแย้ง ด้านเทคโนโลยี
ที่แรงงานยังปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคฯ คือ 
ใช้หลักการท างานเชิงรุก ใช้ระบบการปรึกษาหารือ การเข้าไปท าความเข้าใจก่อนที่จะเกิดข้อขัดแย้งหรือ
ข้อพิพาทแรงงาน โดยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน การสร้างระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง สร้างทัศนคติ ส่งเสริมให้ลูกจ้าง
เพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อโลกในอนาคต 

 

ค าส าคัญ: การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 
ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี กรณีศึกษา : นายจ้าง ลกูจ้าง และสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ 
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มีเหตุผลในการออก
กฎหมาย เพ่ือประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ
ทั้งเรื่องการคุ้มครองแรงงานและเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของแรงงานสัมพันธ์บัญญัติเรื่อง การ
เรียกร้อง การเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
ตลอดจนเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรม นับว่าได้น าระบบแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่เข้ามาใช้  

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ คือ ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ย่อมจะต้องได้รับการพัฒนา
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมุ่งเน้นแนวคิด ในเรื่องการป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน และข้อพิพาทแรงงาน รวมถึงกลไกในการระงับปัญหากรณีเกิดข้อพิพาท
ด้านแรงงาน และจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ผู้ประกอบการหลายแห่งเริ่มลงทุน
เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เพ่ือให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคท่ีเริ่มเปลี่ยนไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่ (New 
Normal) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านจ านวนแรงงานที่ลดลง เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  

ในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 
และใช้แรงงานคนน้อยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างก าลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงแรงงาน 
จ าเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงมีการสื่อสารและบังคับบัญชาตามสายงานที่สอดคล้อง
กับหลักการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ จึงต้องลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือนร่วมงาน มิให้ลุกลามกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่อาจสร้างความเสียหาย
ต่อนายจ้างและลูกจ้างโดยตรงแล้วยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และ
ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินงานเชิงรุกและติดตามสถานการณ์
ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบ
กิจการเพ่ือป้องกันการเกิดข้อพิพาทแรงงานที่รุนแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่ท างานในกิจการ 
ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานด้วยการ  
เสริมสร้างการเจรจาโดยหลักสุจริตใจ เนน้การแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน  ให้นายจ้าง ลูกจ้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมปรึกษาหารือ และมิให้เกิดการ
หยุดงานเพ่ือร้องเรียนให้มีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของการท างานร่วมกันภายใต้กฎหมาย เพ่ือไมใ่ห้
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะน ามาซึ่งความสงบสุขเรียบร้อยในสังคม เสริมสร้าง
บรรยากาศในการลงทุนของประเทศ 

จะเห็นได้ว่า ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ยังคงมีปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 
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ประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหากความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อใด 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจน าความเสียหายไปสู่ชีวิตการท างานของลูกจ้างและการด าเนินธุรกิจของนายจ้าง
หรือแม้แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศก็อาจสูญเสียไปได้อย่างคาดไม่ถึงและประเมินค่า
ไม่ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง
นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี เพ่ือให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจน
แนวทางที่ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต และความยั่งยืน
ด้านแรงงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารงานแรงงาน
สัมพันธ์  

2. การวิจัยสนาม (Field research)  โดยผู้วิจัยลงพื้นทีส่ัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรอืการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้  
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สังกัด

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 41) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 8 คน ประกอบด้วย  

    2.1 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1 คน  
    2.2 ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สังกัดส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1 คน 
    2.3 นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ 3 คน 
    2.4 ลูกจ้าง ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 3 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่
แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 45) และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ 
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โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดย
ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง  

    
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้  
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้องมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารงานแรงงาน
สัมพันธ์ เป็นต้น 

    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด  
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ

เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วจิัย

เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structure interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์
และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน ์ก่อสกุล, 2563ข หน้า 43)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้  
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย  
การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถาน
ประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี กรณีศึกษา : นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง 
ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research)  
2. วิจัยสนาม (Field research)  

 

ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวตักรรมในองค์การ และการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

จากผลการศึกษาต ารา คู่มือ ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ พบว่า ในยุคปัจจุบันมีการน านวัตกรรม
มาใช้ในองค์การมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใหม่ๆ ภายในองค์การที่เป็นไปในทางบวก
และน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ในการยกระดับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ผู้ประกอบการเริ่มลงทุนเพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่ (New Normal) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านจ านวน
แรงงานที่ลดลง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานคน ท าให้มีการใช้แรงงานคน
น้อยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างก าลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ผู้ประกอบการหลายแห่งได้น านวัตกรรมมาใช้ในองค์การมากขึ้น 
ดังนั้น แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดในองค์การ เพ่ือให้บังเกิดผลในการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จะต้องมีพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญ 
ในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จึงต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพ่ือให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต เพ่ือให้เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้น 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารจึงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การ แต่ละหน้าที่จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากร 
ที่มีคุณภาพ มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญงดงามท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล 
ดังนั้น จึงต้องมีการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ให้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ซึ่งปัจจัยในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเริ่มต้นจาก การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน การวางแผนก าลังบุคลากร และค้นหา 
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและความจ าเป็นในการพัฒนาแล้วจะน าไปสู่
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีท่ีผู้บริหารสามารถ
น ามาใช้ในองค์การ ได้แก่ 
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1. การจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกิจนี้จะครอบคลุมถึง  

การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก  
 2.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจ ารวมถึงงานที่เก่ียวกับการฝึกอบรมและการพัฒนา 
การวางแผนและการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.  การจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
 4.  การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์การ  
 5.  แรงงานสัมพันธ์ การประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา และรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน นอกจากนี้งานที่ 
 
ครอบคลุมไปถึง ระเบียบวินัยกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม สหภาพแรงงานและองค์กร
ทางด้านแรงงาน  

6.  การสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบและวิจัย  
 
ผลการวิจัยสนาม (Field research) 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น

ต่างๆ เข้าด้วยกัน เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
1. รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง

นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้
รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้างนั้น คือ วิธีการบริหารงานแบบครอบครัว ร่วมกันสร้างร่วมกันท า ใช้ระบบแรงงาน 
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ใช้การปรึกษาหารือร่วมกันในแบบทวิภาค ีส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือพูดคุยกัน
อย่างสม่ าเสมอระหว่างผู้บริหารที่มีอ านาจกับตัวผู้แทนลูกจ้าง เน้นการเจรจา เพ่ือลดความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึน รวมทั้งให้มีระบบเรื่องของการท ากิจกรรมร่วมกัน หรือสอบถามความต้องการของลูกจ้างใน
การที่จะด าเนินการร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาความไม่
เข้าใจใช้วิธีการปรึกษาหารือถึงแนวทางและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจที่
ตรงไปตรงมาต่อกัน 

2.. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจา้ง 
ในสถานประกอบกิจการดว้ยระบบทวภิาคีในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

    ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในสถานประกอบกิจการนั้น ล้วนมี
สาเหตุจากหลายปัจจัย คือ 

    2.1 ด้านกฎหมาย 
         พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่ก าหนดให้นายจ้าง 

ลูกจ้าง สามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่อกันได ้โดยผ่าน
กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาผ่านระบบตัวแทน ซึ่งกฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ์ส่วนใหญ่
สหภาพแรงงานหรือผู้น าด้านแรงงานในยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้และรอบรู้ในข้อกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์เป็นอย่างดี แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ ถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้ไม่
จ าเป็นต้องใช้กฎหมายในการวินิจฉัย แต่ถ้ายังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีหรือความเข้าใจสภาพการ
จ้างและสภาพการท างานที่มีความคลาดเคลื่อน ย่อมน าไปสู่ข้อขัดแย้งได้ 
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     2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีระบาดของโรคไวรัส  
Covid-19 ท าให้ยอดการสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง ส่งผลให้พนักงานได้รับผลกระทบด้านรายได้ไปด้วย 
ท าให้ลูกจ้างมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงานตามมา มีการ 
ยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ซึ่งภาครัฐได้เน้นย้ าให้ผู้ประกอบการด าเนินมาตรการ
ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ด าเนินมาตรการในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของการปรึกษาหารือเพ่ือการ
ลดปัญหาความขัดแย้งและตอบสนองความต้องการทั้งสองฝ่าย ให้เห็นถึงความส าคัญของหลักการอยู่
ร่วมกัน การเอ้ืออาทรแบ่งปัน บนพ้ืนฐาน “บริษัทอยู่ได้ เราอยู่ได้” 
      2.3 ด้านการเมือง 
  นโยบายด้านการเมืองในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมือง เป็นปัญหาท าให้เกิดความ
คาดหวังและน ามาซึ่งข้อขัดแย้ง ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้สูงขึ้น ภาคราชการ 
(ผู้ปฏิบัติ) ถูกแทรกแซง โดยการสั่งการให้ใช้วิธีการและรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว การพยายาม
สร้างฐานสมาชิกโดยการดึงผู้น าด้านแรงงานต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พรรคตน ท าให้เกิดความแตกแยกในหมู่แรงงานด้วยกันเอง มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ความแตกต่าง 
ทางความคิดเห็นทางการเมืองที่รุนแรง ลักษณะการเมืองเชิงนโยบายของรัฐบาล ท าให้มีผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศมีปัญหาย่อมส่งผลกระทบถึง
ผู้ประกอบการและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ตามไปด้วย 
      2.4 ด้านสังคม 

บริบทด้านสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเอาตัวรอด พนักงานมาจากหลากหลาย 
สังคม โดยองค์กรจะเน้นการท าความเข้าใจ เน้นการสร้างสังคมและการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเกิดปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพ่ือจะได้ลดความขัดแย้งอันก่อให้เกิด
ความไม่เข้าใจต่อกัน โดยให้ทุกคนรู้บริบทขององค์กรนั่นคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกัน 
เมื่อมีความเข้าใจในองค์กรปัญหาความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น 

     2.5 ด้านเทคโนโลยี 
  ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การน าเทคโนโลยีมาใช้แทนก าลังคน
อาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและก็อาจท าให้แรงงานคนถูกลดจ านวนลง ถ้ามองในแง่การ
ลดต้นทุนการผลิต พนักงานเองก็ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมความรู้
ให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยการท างานเชิงรุก ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน รวมทั้ง
การจัดฝึกอบรมให้กับท้ังฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการ
เพ่ิมทักษะในการท างานให้กับแรงงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผ่านระบบ 
Eservice เพ่ือให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี
ภาครัฐและผู้ประกอบการก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้ง
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคีในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ 

    ใช้หลักการท างานเชิงรุก ใช้ระบบการปรึกษาหารือ การเข้าไปท าความเข้าใจก่อนที่จะเกิด 
ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน โดยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ รวมถึงการ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็น Agenda ส าคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้กรอบ
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แนวคิดในการพัฒนาก าลังคน ระยะ 20 ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ ในระยะยาว 
ใช้ปัญญาคลี่คลายปัญหาและการใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการ
สร้างระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง ขจัดความคิดเห็นที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เป็นการพูดคุยสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
กัน อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกจ้างเพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อโลกในอนาคต 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

1. รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้ง ระหว่าง 
นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

     คือ วิธีการบริหารงานแบบครอบครัว ร่วมกันสร้างร่วมกันท า ใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์
แบบหุ้นส่วน (Labour Relations and Partnership) ใช้การปรึกษาหารือร่วมกันในแบบทวิภาคี 
ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างผู้บริหารที่มีอ านาจกับตัวผู้แทนลูกจ้าง 
(สหภาพแรงงาน) เน้นการเจรจา เพ่ือลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งให้มีระบบเรื่องของการท า
กิจกรรมร่วมกัน หรือสอบถามความต้องการของลูกจ้างในการที่จะด าเนินการร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาความไม่เข้าใจใช้วิธีการปรึกษาหารือถึงแนวทางและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจที่ตรงไปตรงมาต่อกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Herbert A. Simon (อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2562, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร คือ การ
ท างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2562, หน้า 3) กล่าวไว้ว่า 
การบริหาร คือ การใช้ศิลปะน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเกษมสันต์ วิลาวรรณ 
(อ้างถึงใน สุเมธ เลิศโกวิทย์, 2553, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า สหภาพแรงงาน หมายถึง องค์การ 
ที่ลูกจ้างสมัครใจร่วมกันจัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย เพ่ือเป็นตัวแทนของลูกจ้าง 
ในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นการ
แสดงออกทางความคิดเห็นของลูกจ้างที่จะแสดงออกต่อสังคมและต่อรัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
จุฬารัตน์ ยะปะนัน (2553, หน้า 155-156) ได้ให้ความหมายว่า สหภาพแรงงาน หมายถึง องค์กรของ
ลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลกูจ้าง 
ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย คือ 

    2.1 ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่
ก าหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าสามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่อกันได ้
โดยผ่านกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาผ่านระบบตัวแทน ซึ่งกฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ์
ส่วนใหญ่สหภาพแรงงานหรือผู้น าด้านแรงงานในยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้และรอบรู้ในข้อกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ ถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกัน
ได้ไม่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายในการวินิจฉัย แต่ถ้ายังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีหรือความเข้าใจสภาพ 
การจ้างและสภาพการท างานที่มีความคลาดเคลื่อน ย่อมน าไปสู่ข้อขัดแย้งได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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Weber (อ้างถึงใน วิโรจน ์ก่อสกุล, 2562, หน้า 47) ให้ความหมายว่า องค์การ หมายถึง ระบบของ
การกระท าเฉพาะเจาะจง ที่มีจุดมุ่งหมายและมีลักษณะต่อเนื่อง (a system of continuous purposive 
activity of specific kind) สอดคล้องกับแนวคิดของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) (อ้าง
ถึงใน วิโรจน ์ก่อสกุล, 2562, หน้า 47) ให้ความหมายว่า องค์การ หมายถึง “ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือ
กิจการที่ประกอบกันข้ึนเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหรือในตราสารจัดตั้ง ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน 
เช่น บริษัทจ ากัด สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เชน่ องค์การสหประชาชาติ” 

     2.2 ด้านเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีระบาด
ของโรคไวรัส Covid-19 ท าให้ยอดการสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง ส่งผลให้พนักงานได้รับผลกระทบด้านรายได้
ไปด้วย ท าให้ลูกจ้างมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงานตามมา 
มีการยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ซึ่งภาครัฐได้เน้นย้ าให้ผู้ประกอบการด าเนิน
มาตรการให้อยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย ด าเนนิมาตรการในการอยู่ร่วมกันในรปูแบบของการปรึกษาหารือ
เพ่ือการลดปัญหาความขัดแย้งและตอบสนองความต้องการทั้งสองฝ่าย ให้เห็นถึงความส าคัญของ
หลักการอยู่ร่วมกัน การเอ้ืออาทรแบ่งปัน บนพ้ืนฐาน “บริษัทอยู่ได้ เราอยู่ได้” สอดคล้องกับแนวคิด
ของเดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 53-56) ได้กล่าวถึง ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human 
Development Index (HDI) หรือ ดัชนี (HDI) ว่า แม้ว่าประเทศต่างๆ ในโลกนี้ จะมีรูปแบบการ
บริหารปกครองและระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายของการพัฒนาประเทศจะไม่แตกต่าง
กันมากนัก กล่าวคือ ทุกประเทศมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ประเทศของตน ในอดีตที่ผ่านมาก ประเทศส่วนใหญ่มักเลือกใช้การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อบุคคล/รายได้ต่อหัว เป็นเป้าหมายในการพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าเมื่อประเทศมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคล/รายได้ต่อหัวสูงขึ้น และน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นในที่สุด
นั่นเอง อีกทั้ง ยังสามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตของบุคคลได้เพียงมิติเดียว นั่นคือ มาตรฐานการครองชีพ 
ในขณะที่ไม่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตในมิติอ่ืนๆ เช่น สุขภาพอนามัย การได้รับการศึกษา ความมั่นคง 
ในชีวิต เป็นต้น  
       2.3 ด้านการเมือง นโยบายด้านการเมืองในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมือง เป็น
ปัญหาท าให้เกิดความคาดหวังและน ามาซึ่งข้อขัดแย้งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ าให้สูงขึ้น ภาคราชการ (ผู้ปฏิบัติ) ถูกแทรกแซง โดยการสั่งการให้ใช้วิธีการและรูปแบบเพ่ือให้ได้ข้อ
ยุติโดยเร็ว การพยายามสร้างฐานสมาชิกโดยการดึงผู้น าด้านแรงงานต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของพรรคตน ท าให้เกิดความแตกแยกในหมู่แรงงานด้วยกันเอง มีการแบ่งฝ่ายอย่าง
ชัดเจน ความแตกต่างทางความคิดเห็นทางการเมือง ลักษณะการเมืองเชิงนโยบายของรัฐบาล ท าให้มี 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศมีปัญหาย่อมส่งผล
กระทบถึงผู้ประกอบการและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ตามไปด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย โถสุวรรณจินดา (อ้างถึงใน ชะเอม มีเชาว์, 2557, หน้า 22) ได้อธิบายว่า 
แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายนี้ ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร กระบวนการธุรกิจของ
นายจ้าง และมีผลต่อการท างานและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง รวมทั้งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศชาติด้วย นอกจากความสัมพันธ์ระว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว แรงงาน
สัมพันธ์ในความหมายอย่างกว้างยังหมายความรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของฝ่ายนายจ้าง  
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(สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้าง) ที่เข้ามามีบทบาทตามกฎหมายและยังรวมไปถึง
บทบาทของรัฐบาลในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันก่อให้เกิดความสงบสุขทางอุตสาหกรรมของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ
“ทวิภาคี”ส่วนความสัมพันธ์ที่รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมที่เป็นองค์กรถาวรและมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ก าหนดไว้ แรงงานสัมพันธ์ ในที่นี้มีความหมายเดียวกันกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานฝ่ายจัดการ  

     2.4 ด้านสังคม บริบทด้านสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเอาตัวรอด พนักงานมาจาก
หลากหลายสังคม โดยองค์กรจะเน้นการท าความเข้าใจ เน้นการสร้างสังคมและการสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเกิดปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพ่ือจะได้ลดความ
ขัดแย้งอันก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน โดยให้ทุกคนรู้บริบทขององค์กรนั่นคือ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีความเข้าใจในองค์กรปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานสัมพันธ์ก็จะไม่
เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Barnard (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 47) ให้ความหมายว่า 
องค์การ หมายถึง ระบบที่มีเจตนาประสานการกระท าของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของตุลา มหาสุธานนท์ (อ้างถึงใน ทวี สีหามาตย์, 2548, หน้า 71)  ได้กล่าวว่า การแรงงานสัมพันธ์ 
หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องระหว่างกันและกันของบุคคลทั้งสองฝ่ายในองค์กรซึ่งฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้จ้างเรียกว่า “นายจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเพ่ือแลกกับค่าตอบแทนเรียกว่า “ลูกจ้าง” 
ค าว่า แรงงานสัมพันธ์นี้ บางทีก็มักนิยมใช้ค าอ่ืนแทน เช่น อุตสาหกรรมสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์ 
แรงงาน-การจัดการสัมพันธ์  

     2.5 ด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การน าเทคโนโลยีมาใช้
แทนก าลังคนอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและก็อาจท าให้แรงงานคนถูกลดจ านวนลง ถ้ามองใน
แง่การลดต้นทุนการผลิต พนักงานเองก็ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ภาครัฐจึง
ได้มีการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยการท างานเชิงรุก ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 
แบบหุ้นส่วน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้กับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับแรงงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ Eservice เพ่ือให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนด้าน
เทคโนโลยีภาครัฐและผู้ประกอบการก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ชลิดา  ศรมณี  (2563, หน้า 2-5) ได้ให้
ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ไว้อย่างกว้างๆ คือ ผลรวมของความรู้ ความช านาญ 
ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผลรวมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

ด้านปริมาณ  คือ จ านวนและการกระจายของประชากรและก าลังงาน 
ด้านคุณภาพ  คือ  ความรู้  ความช านาญ  ความถนัด  คุณค่า  แรงจูงใจ  เป็นต้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของจ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และสาคร ธระที, (2555, หน้า 2) ได้กล่าวว่า ทรัพยากร
มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณค่าท่ีสุดในองค์การ เพราะนอกจากจะใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์จากทรัพยากรมนุษย์แล้ว ทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ได้อีกด้วย องค์การต่าง ๆ จึงพยายาม ที่จะค้นหาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเข้ามาท างานรวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในระดับท่ีองค์การต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ นามบุรี (2562, หน้า 123) ได้กล่าวว่า 
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา การน า
แนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ หรือก็คือ “การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว
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เราให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” 
แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์การวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะน าไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดความขัดแย้ง 
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ  

   ใช้หลักการท างานเชิงรุก ใช้ระบบการปรึกษาหารือ การเข้าไปท าความเข้าใจก่อนที่จะเกิด 
ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน โดยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ รวมถึงการ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็น Agenda ส าคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้กรอบ
แนวคิดในการพัฒนาก าลังคน ระยะ 20 ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ ในระยะยาว 
ใช้ปัญญาคลี่คลายปัญหาและการใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน รวมถึง 
การสร้างระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง ขจัดความคิดเห็นที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เป็นการพูดคุยสร้างทัศนคติ 
ที่ดีต่อกัน อีกท้ังส่งเสริมให้ลูกจ้างเพิ่มทักษะเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันต่อโลก
ในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา  ศรมณี  (2563, หน้า 10-11) ได้อธิบายว่า เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นการเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรยั่งยืนได้ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว เราต้องมีการวางแผนในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกหลักวิชา อย่างเป็นระบบ
และเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิด
ของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับงานบุคลากร และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคลากรของ
องค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคลากรของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจาก
การร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม  
และรณรงค์เพ่ือลดความขัดแย้งด้านแรงงาน มีการวางแผนงานงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยี เพ่ือให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือแม้แต่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีการวางแผนการส ารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ยังไม่มี 
แรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคีแบบปรึกษาหารือร่วม เพื่อเข้าด าเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และ
ลดความขัดแย้งด้านแรงงาน 

3. นายจ้าง ลูกจ้าง ควรมีการเรยีนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับการมีแรงงานสัมพันธ์อย่างเหมาะสม 
ในสถานประกอบการ มีทัศนคติและการรับรู้ทางบวกท้ังสองฝ่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะวิธีคิดเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรักใคร่ ผูกพัน เต็มใจที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ เพื่อลด
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