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แรงงานสัมพนัธ์และ
การธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

• ความหมาย
• ความส าคญัของแรงงานสัมพนัธ์
• กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์
• องคก์ารลูกจา้ง
• องคก์ารนายจา้ง 
• ความสัมพนัธ์แบบทวภิาคีและไตรภาคี
• การธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพ



ความหมาย
แรงงานสัมพนัธ์  หมายถงึ  ความเก่ียวขอ้งและการปฏิบติั

ต่อกนัระหวา่งบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายบริหารกบัฝ่าย
ลูกจา้งหรือฝ่ายพนกังาน และรวมถึงความสมัพนัธฝ่์ายท่ีสาม คือ รัฐ
ท่ีเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง การวางมาตรฐานในการจา้งงานและ
การใชแ้รงงาน การระงบัขอ้ขดัแยง้หรือขอ้พิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึนให้
ยติุโดยเร็วและดว้ยความพอใจทั้งสองฝ่ายมากท่ีสุด



ความส าคญัของแรงงานสัมพนัธ์
• ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท างาน ด ารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพชีวติทีด่ี
• ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจในการท างาน ท าให้ผลผลติ ผลก าไร
บรรลุเป้าหมาย ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ สร้างภาพพจน์ทีด่ต่ีอ
องค์การได้
• ด้านสังคมและประเทศชาต ิท าให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข ส่งผลให้
เกดิความก้าวหน้าในเศรษฐกจิของประเทศชาติด้วย



แรงงานสัมพนัธ์
แรงงานสัมพนัธ์แบ่งเป็น 2 ระดบั
• ระดบัจุลภาค หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง
ภายในขอบเขตขององคก์าร
• ระดบัมหภาค หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งท่ี
มีผลต่อองคก์าร และกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งเศรษฐกิจ    
สงัคม และการเมืองของประเทศ



กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัแรงงานสัมพนัธ์
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน
2. ประกาศคณะปฏิวตัิฉบับที ่103 (พ.ศ. 2515)
3. พระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธ์ (พ.ศ. 2518)
4. พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแรงงานและวธีิพจิารณาคดแีรงงาน 

(พ.ศ. 2522)
5. พระราชบัญญัตปิระกนัสังคม (พ.ศ. 2533)
6. พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน (พ.ศ. 2541)



องค์การลูกจ้าง
1. สหภาพแรงงาน 4 ประเภท คือ

1. สหภาพแรงงานช่างฝีมือ
2. สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
3. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม
4. สหภาพแรงงานทั่วไป

2. สหพนัธ์แรงงาน
3. สภาองค์การลูกจ้าง



องค์การลูกจ้าง (ต่อ)
1. สหภาพแรงงาน 

: ลูกจ้างจดัตั้งขึน้เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
1. สหภาพแรงงานช่างฝีมือ

สมาชิกปฏิบัตงิานในสาขาอาชีพเดยีวกนั เช่น สหภาพ
แรงงานช่างไม้ ช่างประปา นักฟุตบอล
2. สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ 

สมาชิกปฏิบัตงิานอยู่ในสถานประกอบการเดยีวกนั



องค์การลูกจ้าง (ต่อ)
3. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม

สมาชิกปฏิบัตงิานอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เช่น สหภาพ
แรงงานเหมืองถ่านหิน  เหลก็  รถยนต์
4. สหภาพแรงงานทั่วไป

อนุญาตให้บุคคลไม่จ ากดัสาขาอาชีพและอุตสาหกรรม
เข้าร่วมเป็นสมาชิก



องค์การลูกจ้าง (ต่อ)
2. สหพนัธ์แรงงาน 
สหภาพแรงงานตั้งแต่ 2 สหภาพขึน้ไป ซ่ึงสมาชิกของสหภาพมี
นายจ้างคนเดยีวกนั หรืออยู่ในกจิกรรมประเภทเดยีวกนั

3. สภาองค์การลูกจ้าง 
สหภาพและ/หรือสหพนัธ์แรงงานรวมตัวกนัเพ่ือกระท ากจิกรรม
ร่วมกนัในระดบัมหภาค ด าเนินกจิกรรมที่ส าคญั เช่น การเรียกร้อง
ความเป็นธรรม การปรับค่าจ้างขั้นต ่า



องค์การนายจ้าง 
องค์การนายจ้าง  3 ระดบั คือ
1. สมาคมนายจ้าง
- จดัตั้งขึน้เพ่ือคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ที่พงึได้ สร้างความ
สัมพนัธ์อนัดภีายในกลุ่มนายจ้างด้วยกนัและนายจ้างกบัลูกจ้าง

2. สหพนัธ์นายจ้าง
- เกดิจากการรวมตวัของสมาคมนายจ้างที่มีสมาชิกประกอบกจิการ
ในลกัษณะเดยีวกนัตั้งแต่ 2 สมาคมขึน้ไป



องค์การนายจ้าง (ต่อ)
3. สภาองค์การนายจ้าง
- เกดิจากการรวมตัวกนัของสมาคมหรือสหพนัธ์
นายจ้างตั้งแต่ 5 องค์การขึน้ไป เพ่ือเสริมสร้างกจิกรรม
แรงงานสัมพนัธ์ในระดับมหภาค



ความสัมพนัธ์แบบทวภิาคี
หมายถงึ  ความสัมพนัธ์ที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินกจิกรรม

แรงงานสัมพนัธ์ระหว่างองค์การในฐานะนายจ้างและบุคลากรในฐานะ
ลูกจ้าง โดยมีบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนเข้ามาเกีย่วข้องน้อยทีสุ่ด
การด าเนินการดงันี(้ต่อ….)

1.การแลกเปล่ียนข่าวสาร
2.การปรึกษาหารือกนั
3.คณะกรรมการร่วม
4.การเจรจาต่อรอง
5.การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน



ความสัมพนัธ์แบบไตรภาคี

หมายถึง ความสัมพนัธ์ที่เกีย่วข้องกบักจิกรรมแรงงานสัมพันธ์
ระหว่างสามฝ่าย ประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล เพ่ือป้องกนั 
ปัญหาความขดัแย้งและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่าง 
มคีวามสุข มหีน้าที่ดังนี้

1. ระงบัขอ้พิพาทแรงงาน
2. คุม้ครองแรงงาน
3. ก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า
4. เสนอนโยบาย



ววิฒันาการของระบบแรงงานสัมพนัธ์  7 ระบบ

1. ระบบดกึด าบรรพ์
2. ระบบทาส
3. ระบบข้าแผ่นดนิ
4. ระบบช่างฝีมือ
5. ระบบการจ้างงานและกจิการในครัวเรือน
6. ระบบโรงงาน
7. ระบบอุตสาหกรรม



การธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

• พนักงานทีม่ีศักยภาพ “คนเก่ง”  (Talent) หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
มีผลงานท่ีโดดเด่นเหนือบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่องคก์ร 
โดยข้ึนอยูก่บัลกษณะงาน นโยบาย วฒันธรรมองคก์รและกลยทุธ์ขององคก์ร
วา่ตอ้งการไปใน ทิศทางใด

ที่มา: https://thinktalent.co/



การธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพ

วธีิการธ ารงรักษาพนักงานทีม่ีศักยภาพ
1. ประเมินพนกังานท่ีผลงานดีและมีคุณสมบติัโดดเด่นแต่เน่ิน ๆ
2. ใชก้ารวิเคราะห์สภาพขององคก์ร (SWOT Analysis) และใชท้กัษะจดัการทรัพยากรบุคคล
3. สร้างวฒันธรรมขององคก์รท่ีน่าพึงใจ
4. จดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพนกังานไดดี้
5. สามารถจดัการกบัความคาดหวงัของพนกังานได้
6. มีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองเงินเดือน



แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของแรงงานสัมพนัธ์

2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของไทยมีอะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง

3. องคก์ารลูกจา้งคืออะไร และสามารถจ าแนกออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง

4. สมาคมนายจา้งแตกต่างจากสหพนัธ์นายจา้งอยา่งไร

5. การธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 



แบบฝึกหัด(ต่อ)
6.จงวเิคราะห์กรณีศึกษาต่อไปน้ี และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา
กรณีศึกษาสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย

สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย เป็นการรวมตวัของแรงงานบริษทัสยามมิชลิน จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี บริษทัประกอบกิจการผลิตยางรถยนตย์ีห่อ้มิชลิน
สถานการณ์ปัญหา  สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 มีการเจรจาหลายคร้ังจนไดข้อ้ยติุ 
สถานการณ์ปัญหามี 3 ส่วน คือ

(1) ในช่วงท่ีการเจรจาไม่ยติุและสหภาพแรงงานไดมี้การนดัหยดุงานเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 ไดมี้ผูไ้ม่หวงัดียงิปืนเขา้ใส่สมาชิกท่ีชุมนุมและ
ยงิบา้นพกัแกนน า

(2) ภายหลงัการเจรจาไดข้อ้ยติุและมีบนัทึกขอ้ตกลงเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ณ ส านกัแรงงานสมัพนัธ์ กรมสวสัดิการแรงงานและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงานแลว้ พบวา่ ในช่วงแรกบริษทัไม่ยอมรับกรรมการและสมาชิกบางส่วนประมาณ 60 คนกลบัเขา้ท างาน อยา่งไร
กต็ามภายหลงัการเจรจาเหลือสมาชิก 2 คน ท่ียงัไม่ถูกเรียกกลบัเขา้ท างาน เน่ืองจากมีคดีฟ้องร้องจากบริษทั

(3) ส าหรับคนท่ีกลบัเขา้ท างานแลว้ นายจา้งมีมาตรการกดดนั โดยหลายคนไม่ไดก้ลบัไปท างานจุดเดิม มีการโยกยา้ยหนา้ท่ีการปฏิบติังานซ่ึง
ไม่เป็นคุณกบัลูกจา้ง เช่น ท างานในสภาพท่ีร้อนและหนกักวา่เดิม บางคนใหท้ างานท่ีแตกต่างจากสภาพการจา้งเดิม เม่ือท าไม่ไดต้ามเป้าหมายกใ็หเ้ขียน
รายงานและลงโทษใหใ้บเตือน บางคนถูกพูดจาข่มขู่ กดดนั และท าใหบ้างคนทนความกดดนัไม่ไหวจนตอ้งลาออกไป บางคนมีการน าประวติัยอ้นหลงัมา
ลงโทษและลงโทษท่ีรุนแรงเกินกวา่เหตุถึงขั้นเลิกจา้ง เป็นตน้



Thank you
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