
การด าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ :  
กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

(NPM) 
Law Enforcement Operations of the labor Relations Committee in case 

of unresolved labour disputes under the concept of  
New Public Management 

ธนวรรณ ธติิมูล** 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (2) ศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) โดยใช้วิธีเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า  
1) การบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการแบบไตรภาคี การวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นการพิจารณาในรูปแบบองค์คณะ ยึดหลักกรอบของ
กฎหมายที่ก าหนดโดยอ้างอิงสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการใช้
กลไกแรงงานสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์  
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีซึ่งเป็นการวินิจฉัยแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ  
2) รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นการท างานภายใต้การยึดหลัก 
นิติธรรม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบนพื้นฐานหลักคุณธรรม จริยธรรม อาศัย 
สหวิทยาการความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการ ค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความ
รัดกุมและรวดเร็ว ยึดมั่นในความถูกต้อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้ดุลยพินิจ 
ไม่อคติ มีความเป็นกลาง ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีกับคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

 

ค าส าคัญ: การบังคับใช้กฎหมาย; คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์; ข้อพิพาทแรงงาน; การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 
 
 
 
 
 
 
*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การด าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  
: กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยารามค าแหง 
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บทน า 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของประเทศ

ไทยมีเหตุผลในการออกกฎหมายเพ่ือประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
และค านึงถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศแต่แรกตั้ง (พ.ศ. 
2462) เป็นการแสดงความสนใจในประเทศไทยต่อการใช้แรงงานส่งเสริมความเป็นธรรมแห่งสังคมตาม
ครรลองแห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย ร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติทั้งเรื่องการคุ้มครองแรงงานและเรื่อง
การแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ได้บัญญัติเรื่องการเรียกร้องการเจรจาระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตลอดจนเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรม 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน
เกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้สิทธิแก่
นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตนเพ่ือแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและ
การท างานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้าง เพ่ือให้นายจ้างได้หารือในกิจการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกัน ให้ความ
คุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ด าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และป้องกันมิให้เกิดการกระท า 
อันไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 
2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และ
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ซึ่งรูปแบบการด าเนินการของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นการใช้อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น การด าเนินการของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ควรมีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความ
เป็นปัจจุบันทันกับยุคสมัยเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน จากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สถานประกอบกิจการขาดทุน
และขาดสภาพคล่อง สงครามการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบกิจการหลายแห่ง เริ่มยกระดับการผลิตและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ซึ่ง
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก
ภายใตค้วามปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต  
อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและ
เคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย (New 
Normal) ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนแรงงานที่ลดลง ภาวะปัญหาเศรษฐกิจ การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาแทนที่ก าลังแรงงานคน 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ย่อมส่งกระทบต่อสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในด้านของ
แรงงานเมื่อมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรแทนก าลังแรงงานคน ย่อมส่งผลให้
แรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ ทักษะที่หลากหลายและพร้อมในการปรับตัวได้ 
มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะเรียนรู้ แต่ด้วยสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อแรงงาน สถานประกอบกิจการไม่สามารถขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นได้ท าให้ความต้องการการจ้าง
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งานขยายตัวได้น้อยลง หรือบางแห่งจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตท าให้ต้องลดชั่วโมงการท างานของ
ลูกจ้างหรืออาจจ าเป็นต้องลดจ านวนลูกจ้างลง หรือเลิกกิจการในท้ายที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหา
การเลิกจ้างและก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ลูกจ้างจ านวนมาก รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อความสงบสุข
ในวงการแรงงาน อีกทั้งบรรยากาศการลงทุนของประเทศ ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและ 
ลูกจ้าง ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ไม่สามารถยุติลงด้วยระบบทวิภาคีจนกลายเป็นข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งเมื่อข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถตก
ลงกันได้เป็นเหตุให้นายจ้างปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงาน ยืนหนังสือร้องเรียนการกระท าอันไม่เป็นธรรม 
น ามาสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการ
กลาง 2 คน กรรมการฝ่ายนายจ้าง 2 คน กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 2 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 2 คน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย อธิบายตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์ (1) ศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในมาตรา 
37 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสี่คน ในจ านวนนั้นอย่างน้อยต้องมี
กรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างสามคนและฝ่ายลูกจ้างสามคน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็น 
ผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 37 อยู่ในต าแหน่ง
คราวละสามปี ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ประธานกรรมการ
หรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) รัฐมนตรีให้ออก (4) พ้นจากต าแหน่งโดยการจับ
สลากตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง (5) เป็นบุคคลล้มละลาย (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือ (7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก การประชุมของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่าย
ลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท
แรงงานตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 35 (4) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 1) วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการสาธารณณูปโภค ได้แก่ กิจการรถไฟ กิจการ
ท่าเรือ กิจการโทรศัพท์ หรือกิจการโทรคมนาคม การผลิตหรือการจ าหน่ายพลังงาน หรือกระแสไฟฟ้าแก่
ประชาชน การประปา การผลิตหรือการกลั่นน้ ามันเชื้อเพลิง กิจการโรงพยาบาลและกิจการอ่ืนตามที่ก าหนด
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ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) เช่น กิจการสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง 
ณ สถานที่ขนส่ง ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยาน กิจการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยน้ ามัน
เชื้อเพลิง กรณีนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและแจ้งให้คู่กรณีทราบภายใน
ก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ กรณีนี้ นายจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์
นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าวินิจฉัย 2) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการอ่ืนที่มิใช่
กิจการตามข้อ 1) ตามค าสั่งของรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน และกรณีที่รัฐมตรีเห็นว่า
การปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจก่อให้เกิด
ความเดือนร้อยแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน 3) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 4) วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องกล่าวหา 
เรื่อง การกระท าอันไม่เป็นธรรมและในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชี้ขาดว่าเป็นการกระท าอัน 
ไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานหรือ ให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง การเจรจา  
การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงาน ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 6) ตราข้อบังคับการ
ประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย และชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมและการออกค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 7) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็นประจ าหรือเฉพาะคราวได้ 8) ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ เข้าไปในสถานที่ท างานของนายจ้าง 
สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือส านักงานของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง หรือสหพันธ์
แรงงานในระหว่างเวลาท างานเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจ าเป็น มีหนังสือ
สอบถาม หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จะมีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้ ส าหรับการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์มีลักษณะ
เป็นการบริหารเชิงรุก ซึ่งเป็นรูปแบบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น ามาใช้โดยตลอด  
ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน
ระบบทวิภาคีและไตรภาคี ซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการไตรภาคีที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในการผลักดันให้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ ท าให้การท างานร่วมกันของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปด้วยความราบรื่น 
ขณะเดียวกันท าให้ความขัดแย้งได้รับการแก้ไขอย่างสันติ เนื่องจากการกระท าอันไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่
กฎหมายมีความมุ่งหมายที่จะให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างเป็นไปอย่างกว้างขวางและได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย ปราศจากการขัดขวางกีดกัน กลั่นแกล้งจากผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมายให้ความ
คุ้มครองปกป้องในการใช้สิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ยึดหลักการ
อาศัยเหตุและผลในการอยู่ร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิ ดบรรยากาศของความปรองดองและ 
ลดข้อขัดแย้ง และในขณะเดียวกันหากมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานซึ่งอาจจะน าไปสู่วิกฤติด้านแรงงาน
สัมพันธ์ก็สามารถด าเนินการตามขั้นตอนทีก่ฎหมายที่ก าหนดได้ 
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 อนึ่ง ตามระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท า
อันไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถท าความตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการบันทึกการตกลงของทั้งสองฝ่าย และให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย ซึ่งการด าเนินการให้คู่กรณีสามารถยุติปัญหาได้ด้วยการตกลงกันยังเป็นการเสริมสร้างแรงงาน
สัมพันธ์ที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในช่วงที่คณะอนุกรรมการด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริง คณะอนุกรรมการก็สามารถไกล่เกลี่ยโดยให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันได้เพ่ือให้เสริมสร้าง
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีถ้าหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ 
 ตามวัตถุประสงค์ (2) ศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ได้รับการน ามาก าหหนดเป็นใน
หลักการว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในการท าให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน เพ่ือให้ได้รับซึ่งสิทธิ เป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤต Covid-19 โดย
การใช้ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอปพลิเคชั่นที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในการรับ-ส่ง ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ระหว่างกันเปรียบเสมือนมีการสนทนา การประชุมอยู่ใน
ห้องเดียวกัน เช่น Video Conference, Zoom, Line, Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจจะมีไมเพียงพอกับความตองการ ไม่สามารถรองรับการใช้งานหรือเทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 
งบประมาณสนับสนุนที่มีอย่างจ ากัดของหน่วยงานท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น ทั้งในข้อจ ากัดต่อการใช้งานของคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ที่มา
ขององค์คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2558 การได้มาซึ่งกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งให้สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เสนอชื่อ ผู้สมัครสภาละสองคนเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้าง
และกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่
ได้รับการคัดเลือกมาเป็นองค์คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาย่อมเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร 
ถือเสมือนเป็นตัวแทนในการเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการบริหารแรงงาน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานจากประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม เป็นกลาง โปร่งใส คู่กรณีสามารถตรวจสอบการ
ท างานของคณะกรรมการได้ แต่ด้วยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ หากมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่กรณีก็
จะไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย  
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ในปี 2562 และปี 2563 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 สถิติผลการด าเนินการของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ปี 2562 

 

รายการ จ านวน (เรื่อง) 
ร้อยละ 

จ านวนลูกจ้าง      
ที่เกี่ยวข้อง (คน) 

ร้อยละ 

จ านวนสถาน
ประกอบกิจการ   

ที่เกี่ยวข้อง (แห่ง) 
เรื่องท่ีต้องด าเนินการได้แก่ 
- เรื่องค้างยกมาจากปี พ.ศ. 2561 
- เรื่องรับปี พ.ศ. 2562 
รวมเรื่องด าเนินการ 

 
73 (27.96) 
188 (72.03) 
261 (100.00) 

 
2,161 (77.26) 
636 (22.74) 

2,797 (100.00) 

 
16 (22.86) 
54 (77.14) 
70 (100.00) 

เรื่องท่ีด าเนินการเสร็จ 184 (70.50) 2,720 (97.24) 68 (97.14) 
 จากตารางที่ 1 สถิติผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ปี 2562 มีเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการ จ านวน 261 เรื่อง โดยเป็นเรื่องค้างที่ยกมาจากปี 2561 จ านวน 73 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
27.96 ของเรื่ องที่ ต้องด า เนินการ และเป็นเรื่องรับค าร้องในปี  2562 จ านวน 188 เรื่ อง  
คิดเป็นร้อยละ 72.03 ของเรื่องที่ต้องด าเนินการ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ได้ด าเนินการเรื่องการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ จ านวน 184 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.50 มีลูกจ้างร้องกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2,720 คน คิดเป็นร้อยละ 97.24 
ซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์เกือบครบถ้วน ส่วนสถานประกอบกิจการ จ านวน 68 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.14 ส าหรับเรื่องที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีข้อก าหนดในเรื่องระยะ
การด าเนินการ/งบประมาณ จึงไม่สามารถด าเนินการเรื่องให้แล้วเสร็จในปี 2562 ได้โดยจะน าไป
ด าเนินการในปี 2563 ต่อไป 

ตารางท่ี 2 สถิติผลการด าเนินการของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ปี 2563 

รายการ จ านวน (เรื่อง) 
ร้อยละ 

จ านวนลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง (คน) 

ร้อยละ 

จ านวนสถาน
ประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้อง (แห่ง)  

ร้อยละ 
เรื่องท่ีต้องด าเนินการได้แก่ 
- เรื่องค้างยกมาจากปี พ.ศ. 2562 
- เรื่องรับ ปี พ.ศ. 2563 
รวมเรื่องด าเนินการ 

 
12 (1.78) 

662 (98.22) 
674 (100.00) 

 
12 (0.13) 

9,522 (99.87) 
9,534 (100.00) 

 
6 (5.88) 

96 (94.12) 
102 (100.00) 

เรื่องท่ีด าเนินการเสร็จ 458 (67.95) 4,088 (42.88) 82 (80.39) 
 จากตารางที่ 2 ปี 2563 มีเรื่องที่ต้องด าเนินการ 674 เรื่อง โดยเป็นเรื่องค้างที่ยกมาจาก 
ปี 2562 จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของเรื่องที่ต้องด าเนินการ และเป็นเรื่องรับค าร้องใน  
ปี  2563 จ านวน 662 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของเรื่องที่ต้องด าเนินการ มีลูกจ้างร้องกล่าวหา
เกี่ยวข้อง จ านวน 9,534 คน/สถานประกอบกิจการ จ านวน 102 แห่ง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
ไ ด้ ด า เ นิ นก าร เ รื่ อ งกา รก ระท า อั น ไม่ เ ป็ น ธ ร รมและข้ อ พิพาทแร ง ง านที่ ต กล งกั น ไ ม่ ไ ด้  
ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ จ านวน 458 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.95 มีลูกจ้างร้องกล่าวหาเกี่ยวข้อง 
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จ านวน 4,088 คน คิดเป็นร้อยละ 42.88 สถานประกอบกิจการ จ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.39 
ส าหรับเรื่องที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีข้อก าหนดในเรื่องระยะเวลาการด าเนินการ/
งบประมาณ จึงไม่สามารถด าเนินการเรื่องให้แล้วเสร็จในปี 2563 ได้โดยจะน าไปด าเนินการในปี 2564 
ต่อไป 
 เมื่อพิจารณาจากจ านวนเรื่องรับจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนเรื่องรับเพ่ิมมาก
ขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของสถานประกอบกิจการในวงกว้าง ท าให้สถาน
ประกอบกิจการต่างๆ มีนโยบายปรับลดขนาดองค์กรด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างจ านวนมาก ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ท าให้มีข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ต้องเข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทุกกรณี  

ตารางท่ี 3 ค าร้องเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรมจ าแนกตามจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
จ านวนเรื่องรับค าร้อง 

(ร้อยละ) 

จ านวนลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง (คน) 

(ร้อยละ) 

จ านวนสถาน
ประกอบกิจการ 
(แห่ง) (ร้อยละ) 

1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 210 (32.81) 210 (32.81) 28 (37.84) 

2. ชลบุร ี 269 (42.03) 269 (42.03) 16 (21.62) 

3. พระนครศรีอยุธยา 118 (18.44) 118 (18.44) 12 (16.22) 

4. ระยอง 26 (4.06) 26 (4.06) 11 (14.86) 

5. สุราษฎร์ธาน ี 6 (0.94) 6 (0.94) 1 (1.35) 

6. ฉะเชิงเทรา 6 (0.94) 6 (0.94) 1 (1.35) 

7. ปราจีนบุรี 1 (0.16) 1 (0.16) 1 (1.35) 

8. นครราชสีมา 1 (0.16) 1 (0.16) 1 (1.35) 

9. พัทลุง 1 (0.16) 1 (0.16) 1 (1.35) 

10. ขอนแก่น 1 (0.16) 1 (0.16) 1 (1.35) 

11. เพชรบุรี 1 (0.16) 1 (0.16) 1 (1.35) 

รวม 640 (100.00) 640 (100.00) 74 (100.00) 
 ที่มา: กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ส านักแรงงานสัมพันธ์ 

จากตารางที่ 3 เรื่องรับค าร้องกล่าวหาของแรงงานส่วนใหญ่เกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 42.03 รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และล าดับที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
(32.81, และ 18.00 ตามล าดับ) ขณะที่สถานประกอบกิจการที่ถูกร้องเรียนนั้น กรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑลมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.84 จากจ านวนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ชลบุรี และล าดับ
ที่ 3  พระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ 21.62 และ 16.22 ตามล าดับ) ทั้งนี ้ค าร้องกล่าวหาอยู่ในเขตจังหวัดที่
มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก และมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การ
ลูกจ้าง  

 

ตารางท่ี 4 การฟ้องเพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เดือน/ปี จ านวนเรื่องเพิกถอน
ค าสั่ง 

(ร้อยละ) 

จ านวนลูกจ้างท่ี
เกี่ยวข้อง (คน) 

(ร้อยละ) 

จ านวนสถาน
ประกอบกิจการ 

(แห่ง) 
(ร้อยละ) 

ตุลาคม 2562 4 (33.33) 4 (3.57) 4 (33.33) 
พฤศจิกายน 2562 1 (8.33) 8 (7.14) 1 (8.33) 
ธันวาคม 2562 0 0 0 
มกราคม 2563 0 0 0 
กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 
มีนาคม 2563  0 0 0 
เมษายน 2563 1 (8.33) 16 (14.28) 1 (8.33) 
พฤษภาคม 2563 1 (8.33) 1 (0.89) 1 (8.33) 
มิถุนายน 2563 1 (8.33) 1 (.089) 1 (8.33) 
กรกฎาคม 2563 1 (8.33) 1 (0.89) 1 (8.33) 
สิงหาคม 2563 0 0 0 
กันยายน 2563 3 (25.00) 81 (72.32) 3 (25.00) 
รวม 12 (100) 112 (100) 12 (100) 
ที่มา: กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ส านักแรงงานสัมพันธ์ 

จากตารางที่ 4 การฟ้องเพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ฟ้อง
เพิกถอน เดือนตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากจ านวนทั้งหมด 12 เรื่อง รองลงมาเดือน
กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 25.00 และล าดับสามเดือนพฤศจิกายน 2562 เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 และกรกฎาคม 2563  มีจ านวนเรื่องฟ้องเพิกถอนเท่ากัน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 ส าหรับการฟ้องเพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ถือเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิด
โอกาสให้คู่กรณีสามารถด าเนินการได้ เมื่อเทียบกับจ านวนเรื่องที่ต้องด าเนินการแล้วถือว่ามีการฟ้องเพิก
ถอนค าสั่งในปริมาณที่น้อย 
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ตารางท่ี 5 ผลคดีการฟ้องเพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลคด ี จ านวนคดี (เรื่อง) 
(ร้อยละ) 

จ านวนลูกจ้างท่ี
เกี่ยวข้อง (คน) 

(ร้อยละ) 

จ านวนสถานประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้อง (แห่ง) 

(ร้อยละ) 
ไม่เพิกถอนค าสั่ง 3 (30.00) 5 (29.41) 3 (30.00) 
เพิกถอนค าสั่ง 2 (20.00) 2 (11.76) 2 (20.00) 
ถอนฟ้อง 5 (50.00) 10 (58.82) 5 (50.00) 
รวม 10 (100.00) 17 (100.00) 10 (100.00) 

ที่มา: กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ส านักแรงงานสัมพันธ์ 
 จากตารางที่ 5 ในปีงบประมาณ 2563 มีผลคดีการฟ้องเพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ จ านวน 10 เรื่อง/ลูกจ้างร้องกล่าวหา จ านวน 17 คน/จากสถานประกอบกิจการ จ านวน 10 
แห่ง โดยพบว่า ถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแรงงานเป็นล าดับแรก คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ไม่เพิกถอนค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นล าดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 30 และเพิกถอนค าสั่ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 20  

อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการวิจัย สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายได ้ดังนี้ 
  1. การบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีดังนี้ 
  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ
กรรมการกลาง ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ กรรมการที่เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
กรรมการที่เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยบทบัญญัติตามกฎหมายก าหนดให้มีกรรมการฝ่ายนายจ้างและ
กรรมการฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละสามคน ส่วนกรรมการกลางจะมีจ านวนเท่าใดไม่ก าหนด แต่
รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่เกิน 15 คน (รวมประธาน) ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานได้มีค าสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการกลาง จ านวน 3 คน กรรมการฝ่าย
นายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน ผู้อ านวยการส านักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รวม 15 คน ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ  3 ปี ผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ โดยแต่ละฝ่ายมีสิทธิ/เสียงเท่าเทียมกัน มีเอกสิทธิในการออกเสียง 
การให้น้ าหนักต่อความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายเท่าเทียมกัน ตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่เข้ามาท าหน้าที่ในองค์
คณะไตรภาคีจะต้องเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การบริหารแรงงานด้วยระบบไตรภาคี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารแรงงาน 
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานจากประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย ซึ่งส่งผลให้การบริหารแรงงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามทิศทาง สอดรับกับความเป็นจริง สถานการณ์ของโลกปัจจุบันมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้การแข่งขันด้านการค้าทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ไม่สามารถปฏิเสธการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันกับ
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สถานการณ์เพ่ือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนของสังคมจึงต้องร่วมมือกัน แรงงานเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยการผลิต ดังนั้นในการปรับกลยุทธ์ด้านการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจจะต้องค านึงถึงปัจจัยนี้  
ให้สามารถปรับตัวรองรับกับกลยุทธ์ที่ปรับปรุงได้ด้วย กลยุทธ์หนึ่งที่ควรน ามาใช้ในการบริหารแรงงาน 
คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทั้งสามฝ่าย กลไกที่สามารถช่วยให้กลยุทธ์ดังกล่าว
บรรลุผลได้คือการปรับปรุงระบบไตรภาคีหรือคณะกรรมการไตรภาคีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการไตรภาคีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งแต่ละคณะได้ด าเนินการมานาน
และไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในเรื่องอ านาจ หน้าที่ให้สอดรับกับ
สถานการณ์และโครงสร้างปัจจุบัน สอดรับกับเอกสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2550).  
การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ พบว่าปัญหาแรงงานสัมพันธ์ เกิดขึ้น
เนื่องมาจากความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ ยังคง
เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
  การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องส าคัญต้องอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ที่จะ
ได้จากการปฏิบัติตามกฎหมายกับบทลงโทษที่จะได้รับหากปฏิบัติผิดกฎหมาย และการมีกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนากฎหมายควรประมวลกฎหมายแรงงานที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการประมวลกฎหมายต่างๆ พร้อมกับ
การพัฒนาโครงสร้าง หมวดหมู่ให้ครอบคลุมและปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะแก่ปัจจุบันและอนาคต 
  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐานวัดได้ 
ใช้กลไกการตลาดเปิดโอกาสในการแข่งขันทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเข้าร่วมการลงทุน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น  เพ่ือให้
ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ควรมีลักษณะ คือ รัฐจะมีบทบาท
หน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นจะต้องท าเท่านั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีบทบาทมากขึ้น  
มีการบริหารจัดการภายในภาคราชการที่มีความรวดเร็ว คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กร
ที่มีความกะทัดรัดคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่าง รวดเร็ว เน้นการท างานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ตามลักษณะของการท างานที่ทันสมัย ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการท างาน มีการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยมี
ประชาชนเป็นเป้าหมาย มีกลไกการบริหารงานบุคคล ที่หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพ่ือ
เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเต็มใจ มารับราชการอย่างมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรและ
มีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ฉัตรชัย นาถ้ าพลอย, 2563 
หน้า 462) 
  การบังคับใช้กฎหมายที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบองค์คณะที่ด าเนินการ
อยู่นั้น ถือเป็นกลไกในการบริหารแรงงานทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ นอกจากนี้การด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมายหลักของประเทศและสอดรับการปฏิบัติราชการแบบโปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นหลักของการบริหารราชการที่ดี  มีวิธีการแบ่งงานกันท าระหว่างหน่วยงานราชการกับ
คณะกรรมการไตรภาคีมาใช้ในการบริหาร โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้แรงงาน การ
มีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นการบริหารที่อาศัยแนวปรัชญาของประชาธิปไตยที่จะต้องให้ความส าคัญ
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ของการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มี
ความส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับส่วนรวม 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  การก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
            2.  สัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีใน
สถานประกอบกิจการมีจานวนไม่เหมาะสมกับจ านวนสถานประกอบกิจการที่มีอยู่ ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีอยู่ และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือมีการสื่อสารจาก
หน่วยงานภาครัฐผ่านองค์กรตัวแทนนายจ้างและองค์กรตัวแทนลูกจ้าง 

 3. สถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เกิดจากการที่นายจ้าง
และลูกจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้น เพ่ือลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรม
ในเรื่องการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในถานประกอบกิจการ 

 4. ปัญหาที่ท าให้เกิดข้อพิพาทแรงงานมาจากการไม่มีประสิทธิภาพของการสื่อสารที่ดี
พอ ดังนั้น สถานประกอบกิจการควรต้องมีช่องทางที่หลากหลายในการชี้แจงให้ลูกจ้างเข้าใจถึงตัวชี้วัด
เศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบกิจการเป็นระยะและ
สม่ าเสมอ 

 5. การจัดการแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย การให้ข้อมูลสถานการณ์ของสถานประกอบกิจการแก่พนักงานและความรู้ความเข้าใจต่อ
บทบาทแรงงานสัมพันธ์ จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมผลิต
ภาพให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการไตรภาคี คณะอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 
 2. ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้าง
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา      

 

 

 

 

 



12 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2550). การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ. 
กสร.40/2550, ส านักแรงงานสัมพันธ์ 

ฉัตรชัย  นาถ้ าพลอย.  (2563) .  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  NEW PUBLIC SECTOR 
MANAGEMENT. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2563, 461-470 

เฉลิมพล ศรีหงษ์. (2564). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ชลิดา ศรมณี. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.  
 กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิโรจน์ ก่อสกุล. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ.  

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิโรจน์ ก่อสกุล. (2564). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). การบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่ม: 
 เทคนิคและวธิีการน าไปสู่การปฏิบัต.ิกรงุเทพมหานคร: ผู้แตง่ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
กรรมการกลางคนที่ 1. สัมภาษณ์. 23 มิถุนายน 2564. 
กรรมการกลางคนที่ 2. สัมภาษณ์. 24 มิถุนายน 2564. 
กรรมการฝ่ายนายจ้างคนที่ 1. สัมภาษณ์. 23 มิถุนายน 2564. 
กรรมการฝ่ายนายจ้างคนที่ 1. สัมภาษณ์. 24 มิถุนายน 2564 
กรรมการฝ่ายลูกจ้างคนที่ 1. สัมภาษณ์. 25 มิถุนายน 2564. 
กรรมการฝ่ายลูกจ้างคนที่ 2. สัมภาษณ์. 25 มิถุนายน 2564. 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์คนที่ 1. สัมภาษณ.์ 23 มิถุนายน 2564. 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์คนที่ 2. สัมภาษณ.์ 23 มิถุนายน 2564. 


