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 สรุปเนื้อหาหนังสือแรงงานสัมพันธเปรียบเทียบ 
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

 
บทที่ 1   
บทนํา 

  
ทฤษฎีและการปฏิบัติดานแรงงานสัมพันธเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทีเ่ปนพลวตั(Dynamic) อยู
ตลอดเวลา ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพล ปจจัยตางๆ ไดแก สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
กรอบการศึกษา 
 จะเปรียบเทียบใน 3 มิติ ไดแก 
 1. ผูแสดงบทบาทหลัก (key actors) ไดแก 
    1.1 ผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงาน 
    1.2 นายจางและองคการของฝายนายจาง 
    1.3 ภาครัฐ ทําหนาที่เปนคนกลาง เจรจา ไกลเกลี่ย กํากับดูแล 
 2. สิ่งแวดลอม (context) ไดแก 
     2.1 กลไกดานการตลาด 
     2.2 เทคโนโลยีในการในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
     2.3 รูปแบบการกระจายและใชอํานาจของสังคม 
     2.4 สถาบนัตางๆ กฎระเบียบ 
 3. อุดมการณ (Ideology) 
    มีผลตอพฤติกรรมของผูแสดงบทบาทในระบบ 

Dunlop (1958) ไดใหนิยามของแรงงานสัมพันธ (Industrial relations system) วา หมายถึง 
ปฏิสัมพันธ ระหวางฝายบรหิารและองคการของฝายบรหิาร ผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงาน และ 
ภาครัฐที่เขามาทําหนาที่ควบคุมดูแล เจรจา ไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง 2 กลุมขางตน 
สหภาพแรงงาน (Unions) 
 ตัวแทนของคนงานในการทําหนาที่เจรจาตอรองรวมกันกับนายจาง เกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน 
เง่ือนไขการจางอ่ืนๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจุบันมีคําใหมเกิดขึ้นคอื 
“พนักงานสัมพันธ” (employee relations) 
 ประเด็นขอเรยีกรองของคนงานในปจจุบันมักเกี่ยวกบัคาจางและสวัสดิการเปนเรื่องหลัก 
 ความเปนสถาบันของระบบแรงงานสัมพันธ (Institutionalization) หมายถึง ความชัดเจนของระบบ
กฎหมาย การมีองคการที่มีความรับผิดชอบและมีความชัดเจนของวิธีปฏิบตัิตางๆ เกี่ยวกับระบบแรงงาน
สัมพันธ (IRS) 
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ระดับแนวคดิเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ 
1. ระดับการยอมรับความเปนพหุนิยมของกลุมผลประโยชน (Pluralistic system) 

ผูบริหารองคการธุรกิจมีภาระหนาที่ในการบูรณาการระหวางดุลยภาพระหวางความคาดหวังของผู 
ที่มีสวนเกี่ยวของในระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก เจาของกิจการ นายจาง ลูกจาง supplier ชุมชน สถาบัน
การเงิน ฯลฯ ระบบน้ีจะสงผลใหทุกฝายไดรับผลประโยชนรวมกันและเปนการยกระดับการพัฒนาใหมี
ความเปนสถาบันมากขึ้น สงผลใหสังคม/ประเทศ มีระดับการพฒันาเพิ่มสูงขึ้นทางดานเศรษฐกจิ สังคม 
และเทคโนโลยี 

2. ระดับการยอมรับการรวมศนูยอํานาจ (Unitary system) ไมเปดโอกาสใหผูที่มีบทบาทเกี่ยวของใน 
ระบบแรงงานสัมพันธ (stakeholder) ไดเขามามีบทบาทในการเจรจาตอรองรวมกัน (collective 
bargaining) 
 ระบบแรงงานสัมพันธที่มีสหภาพแรงงาน (unionism) สะทอนถึงระบบการทํางานซึ่งคนงานมีการ
รวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน (collective action) ในการปรับปรุงเง่ือนไขของการทํางาน ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมคนงาน 
บทบาทของสหภาพแรงงาน 

แสดงบทบาทหลายแนวทางดังน้ี 
1. บทบาทตามแนวคิดของลัทธิมารก (Marxist approach) คือ การแสดงบทบาททางการเมือง 
2. บทบาทในฐานะผูถวงอํานาจ (countervailing power) เพ่ือทําใหเกิดดุลยภาพของเปาหมายทาง

เศรษฐกิจ และเปาหมายทางสังคม 
3. บทบาทในฐานะกลุมเรยีกรอง (collective voice) สะทอนความไมพอใจและความคาดหวังตางๆ 

ของกลุมคนงาน 
ระบบแรงงานแบบไมมีสหภาพแรงงาน (non-unionism) 

ปจจุบันมีแนวคิดใหม โดยฝายบริหารหรือฝายนายจางเปลี่ยนมุมมองใหมจากการพยายามเอา
เปรียบคนงานตามแนวทางชนะ-แพ (win-loose) เปน การเอื้ออาทรและตางฝายตางไดรับประโยชน (win-
win approach) นายจางไมตักตวงผลประโยชนจากคนงานจนกดดันใหคนงานตองรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ
แรงงานเพื่อสรางอํานาจการตอรอง โดยนายจางมอบใหฝาย HR ทําหนาที่ทั้งสองดานคือเปนตวัแทนฝาย
นายจางและขณะเดียวกันกดู็แลสิทธิประโยชนของลูกจางไปดวย ซ่ึงการทํางานแบบนี้มักเกิดขึ้นในบรรษทั
ขามชาต ิ
แรงงานสัมพนัธหลังยุคอุตสาหกรรม (post industrial relations) 

จากเดิมการจางงานอยูในภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันการจางงานอยูในภาคการบริการ ในองคการ
ธุรกิจขนาดเลก็ มีสภาพแวดลอมและเง่ือนไขการทํางานที่ดีไมมีความกดดันเหมือนกอน หากมีความ
ขัดแยงจะสงผลกระทบตอองคการธุรกจิโดยตรง และจะใหความสําคญักับลูกคาหรอืผูบริโภค เน่ืองจากถา
เกิดความขัดแยงในระบบแรงงานสัมพันธจะสงผลกระทบตอลูกคาของธุรกิจโดยตรง 
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สิ่งแวดลอมโลก(global environment)ที่มีผลกระทบตอระบบแรงงานสัมพนัธ 
ภายใตระบบเศรษฐกิจใหมของโลก (Newly global economy) ที่ถูกขับเคลื่อนดวยบรรษทัขามชาต ิ

ซ่ึงมีความรู ทักษะดานแรงงานสัมพันธ อํานาจเงินและทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือตัดสินใจในการลงทุน สงผลทําให
อํานาจและอิทธิพลของสหภาพแรงงานลดลง บรรษัทขามชาติจึงเปนภัยคุกคามตอสหภาพแรงงาน เพราะ
นอกจากมีความรูและทักษะดานแรงงานเหนือกวาผูใชแรงงานแลว ยังมีอํานาจเงิน มีทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือ
ตัดสนิใจในการลงทุน  นอกจากนี้ศูนยอํานาจการตัดสินใจของบรรษทัขามชาติอยูประเทศแม จะทําใหผูใช
แรงงานประสบความยุงยากที่จะสรางความกดดัน เพ่ือความไดเปรียบในการเจรจาตอรอง แมวาสหภาพ
แรงงานทั่วโลกจะไดรวมกันจัดตั้ง International Federations and Trade Secretaries ขึ้น เพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกสหภาพแรงงานตางๆ ทั่วโลก พัฒนากระบวนการเจรจาตอรองดานแรงงาน ผลักดันกฎหมาย
หรือระเบียบเพื่อจํากัดอํานาจของบรรษทัขามชาติ และเพ่ือผลักดันใหบรรษัทขามชาติยอมรับและปฏบิัติ
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของแตละประเทศที่บรรษัทขามชาติเขาไปดําเนินธรุกิจ แตก็ยังพบปญหาและ
อุปสรรคหลายประการ ไดแก 

1. ระบบกฎหมายและการปฏบิัติที่แตกตางกันในแตละประเทศ 
2.  ความแตกตางของระบบเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศตางๆ 
3. การตอตานของฝายนายจาง 
4. ผูนําสหภาพแรงงานของแตละประเทศเกรงวาถาไปตอรองกันในระดับนานาชาติแลวจะทําให

ตนเองสูญเสียสถานภาพการเปนผูนํา 
5. บรรดาผูใชแรงงานไมตองการใหสิทธิประโยชนของตนไปผูกพันอยูกับผูใชแรงงานในประเทศ

อ่ืนๆ 
การแกปญหาขอพิพาทแรงงาน (conflict resolution) 
 แนวทางแกไขขอพิพาทแรงงานในระบบแรงงานสัมพันธของประเทศตางๆ แมจะแตกตางตาม
บริบทของแตละประเทศ แตจะมีลักษณะรวมอยูหลายประการ ไดแก 

1. การนัดหยุดงาน (strike) เปนวิธทีี่ผูใชแรงงานมักนํามาใช จะเปนปรากฏการณเกิดขึ้นมากใน
ระยะแรกที่ประเทศนั้นๆ มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

2. การมีกฎหมายควบคุมการนัดหยุดงาน แตการเขียนไวละเอียดมักจะนําไปปฏบิัติไดยากกวาการ
เขียนไวเปนแคกรอบกวางๆ 

3. การนัดหยุดงานมักมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการขอเพิ่มคาจาง/คาตอบแทน และปรับปรุงเง่ือนไข
การทํางาน 

4. นอกเหนือจากวิธีการนัดหยุดงาน (strike) และการปดโรงงาน (lockout) เพ่ือกดดันใหมีการ 
แกปญหาแลว ยังมีอีกหลายวิธี เชน การประนอมขอพิพาท (mediation) การเจรจาตกลงฉันทมิตร 
(conciliation) และการชี้ขาด (arbitration) วิธีการเหลานี้แกไขปญหาไดทั้งระดับบคุคล (individual conflict) 
และระดับกลุม (collective conflict) 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดการศึกษาระบบแรงงานสัมพนัธเปรียบเทียบ 

 
แนวคิดหลักในการศึกษาระบบแรงงานสัมพันธเปรียบเทียบ  
(Core Concept in Comparative Employment Relations) 

Berg & Chang เสนอแนวคดิหลักในการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบแรงงานสัมพันธของประเทศ
ตางๆไวดังน้ี 
1. คนและองคการตางๆในระบบแรงงานสัมพันธ (key actors) 
    1.1 คนและสหภาพแรงงาน (employee and labor unions) 
         สหภาพแรงงานของภาคธุรกิจ (industrial unions) ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมแรงงานทั้งแรงงานไร
ฝมือและแรงงานมีฝมือ จะมีขอบเขตการเจรจาตอรองมากกวาสหภาพแรงงานกลุมวิชาชีพ (craft unions) 
ขีดความสามารถในการเจรจาตอรองมีหลายระดับ ไดแก ระดับบริษทั ระดับภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม และ
ระดับชาติ ขึ้นอยูกับอํานาจของสหภาพแรงงานที่มาจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1. ความสามารถในการระดมสมาชิกสนับสนนุ เชน เพ่ือรวมตัวกันสไตรค 
2. อํานาจเชิงสถาบัน มีสถานภาพเปนหนวยงานกึ่งราชการหรือไม มีสวนรวมในตลาดแรงงาน

หลายๆ ดานหรือไม 
3. จํานวนสมาชกิของสหภาพ 
4. การครอบคลมุของสหภาพ ซ่ึงอาจจะดูแลทั้งที่เปนและไมเปนสมาชกิสหภาพ 
5. การมีเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติ อํานาจการตอรองจะสูงขึ้น 

     1.2 นายจางและองคการฝายนายจาง (employers and their associations) 
 อํานาจการตอรองขึ้นอยูกับ 

1. ความแตกตางทั้งดานขนาด (size) และผลประโยชน (interest) ขององคการธุรกิจ 
2. ศักยภาพขององคการในการควบคุมสมาชิก 
3. ความครอบคลุมสมาชิกที่หลากหลายครบถวน 

     1.3 หนวยงานภาครัฐ (government) 
ทําหนาที่เปนคนกลาง มีบทบาท 3 ลักษณะดังน้ี 
1. บทบาทวางเฉย (passive state)  
2. บทบาทสนบัสนุนหลัก (active state support) โดยรัฐเปนผูออกกฎหมายมอบอํานาจใหองคการ

ฝายนายจางและสหภาพแรงงานมีสถานภาพเปนหนวยงานกึ่งราชการ ทําหนาที่รวมกันในการแสวงหาขอ
ยุติเกี่ยวกับอัตราคาจางและเง่ือนไขการทํางาน 

3. บทบาทรัฐนิยม (statism) รัฐเขาไปมีบทบาทในการกําหนดอัตราคาจาง เวลา และเง่ือนไขการ
ทํางานโดยตรง ซ่ึงจะสงผลกระทบใหความเขมแข็งขององคการฝายนายจางและสหภาพแรงงานนอยลง 
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2. การเจรจาตอรองรวมกนั (collective bargaining) 
การเจรจาตอรอง หมายถึง กระบวนการที่คูกรณี ซ่ึงอาจมี 2 ฝายหรือมากกวา 2 ฝายก็ได 

ดําเนินการเจรจาตอรอง เพ่ือกําหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนขอเรยีกรองระหวางกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ประเด็น คาจางคา/ตอบแทน (pay) และ เง่ือนไขตางๆ ของการจางงาน(conditions of employment) 

กลยุทธในการเจรจาตอรอง มี 2 ลักษณะ คือ 
1. เพ่ือแยงชิงผลประโยชน (distributive bargaining) คือเจรจาตอรองภายใตเง่ือนไขได-เสีย (win-

loose approach) ถาฝายหนึ่งไดมาก อีกฝายจะไดนอย 
2. เพ่ือรวมกันสรางประโยชน (integrative bargaining) ภายใตแนวคิดแบบชนะ-ชนะ (win-win 

approach) คือ ผลจากการเจรจาตอรองทําใหทั้งสองฝายมีความรูสกึวาตางฝายตางชนะ หรือได
ผลประโยชนตามที่ตองการ 
3. วัฒนธรรม (culture) 
  Hofstede (1984) ไดดําเนินการวิจัยสํารวจใน 40 ประเทศ โดยใช 4 มิติของวัฒนธรรมในการ
วิเคราะหอิทธพิลของวัฒนธรรมที่มีตอระบบแรงงานสมัพันธ ไดแก 

3.1 ลักษณะสงัคมแบบปจเจกนิยม (individualism) และ สังคมแบบสวนรวมนิยม (collectivism) 
     - ปจเจกนิยม  ผูคนจะมีความสัมพันธกันแบบหลวมๆ เนนแตละบคุคล  
     - สวนรวมนิยม ผูคนมีความสัมพันธใกลชิด เนนการรวมกลุม คาํนึงผลประโยชนของกลุม 

ยอมรับการตดัสินใจของกลุม 
3.2  ระดับการยอมรับสถานภาพและอํานาจ (power distance) 
      หมายถึงระดับการยอมรับของคนในสังคมวาแตละคนในสังคมมีสถานภาพและอํานาจแตกตาง

กัน โดยสังคมที่มีระดับการยอมรับสถานภาพและอํานาจสูงเปนสังคมที่มีชนชั้น มีความแตกตางกันของ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ยอมรับอํานาจ มีลําดับชั้นการบังคับบัญชา คนมีอํานาจมีสิทธิพิเศษ 
นายและลูกนองมีความแตกตางกัน มีความขัดแยงระหวางผูมีอํานาจและผูไมมีอํานาจ 

3.3 ระดับการพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ไมอาจคาดการณได (uncertainly avoidance) 
      หมายถึง ระดับของความกังวลของคนในสังคมเมื่อตองเผชิญสถานการณที่ไมอาจรูลวงหนา 

สังคมที่มีระดับของความพยายามหลีกเลีย่งสถานการณที่ไมอาจคาดการณไดสูง จะมีลักษณะตองตอสู 
ด้ินรนสูง ผูคนในสังคมมีความวติกกังวล มีแรงจูงใจทํางานหนัก มีพฤติกรรมกาวราว แสดงออกทาง
อารมณและความรูสึก มีความเปนชาตินิยมสูง มีทัศนคติเชิงลบตอคนรุนใหม อนุรักษนิยม ตองการความ
ม่ันคงในการดํารงชวีิต ความสําเร็จในชีวติ แสวงหาความจริง 

3.4 สังคมที่เนนความมุงม่ันในการแขงขัน (masculinity) และสังคมที่เนนการประนีประนอม 
(feminity)  

     - Masculinity สังคมใหความสําคัญกบัวตัถุ (วัตถุนิยม) ชีวิตคือการทํางาน ยึดถือความสําเรจ็ 
พ่ึงพาตนเองเปนหลัก แขงขันเพ่ือความเปนเลิศ ชื่นชอบความยิ่งใหญ ผูชายโดดเดนกวาผูหญิงในทุกดาน 

     - Feminity ใหความสําคัญกับคน (จิตนิยม) ใสใจคุณภาพชีวิต การทํางานเปนไปเพื่อการเลี้ยง
ชีพ ไมแขงขนั เนนการพึ่งพาอาศัย สมถะ พอเพียง รอบคอบ ชายหญงิมีความเทาเทียมกัน 
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จากมิติทั้ง 4 ดาน ทําใหเห็นถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมในแตละสังคม ระบบแรงงานสัมพันธ
ในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงยอมมีความแตกตางกัน 

 
บทที่ 3 

แรงงาน นายจาง และภาครัฐ 
 
1. คนและองคการตางๆ 
    1.1 บทบาทของสหภาพแรงงาน 
        สหภาพแรงงานแสดงบทบาทในหลายลักษณะแตกตางกันไปตามภูมิหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของแตละประเทศ  สหภาพแรงงานในประเทศตางๆ สวนใหญบทบาทเกีย่วของกับระบบแรงงาน
สัมพันธ เพ่ือตอสูเรียกรองสิทธิเกี่ยวกับคาจาง/คาตอบแทน และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการจางและ
สภาพแวดลอมของการทํางานเปนดานหลัก ซ่ึงจะทําใหคนงานไดรับผลตอบแทนดานตางๆ ดีขึ้น 
       1.2 เหตุผลที่คนงานเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 

1. เพ่ือใหไดรับคาจางคา/คาตอบแทน และ สภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น 
2. เพ่ือใหมีความมั่นคงในการทํางาน 
3. ความตองการกลุมสังคม 
4. แรงกดดันจากกลุมคนงานดวยกัน 
5. ความปรารถนาที่จะรับใชเพ่ือนคนงานดวยกัน 

      1.3 วัตถปุระสงคของสหภาพแรงงาน 
1. ทําหนาที่ในกระบวนการเจรจาตอรองรวมกัน (Collective bargaining) 
2. ตอสูเพ่ือความมั่นคงของการจางงาน 
3. ประสานความรวมมือกับฝายนายจาง 
4. กิจกรรมทางการเมือง เชน การมีพรรคแรงงานในบางประเทศ 
5. กิจกรรมทางสังคม เชน จัดใหมีกองทุนเพ่ือชวยเหลอืสมาชิกกรณีเจ็บปวย วางงาน เกษียณอายุ 

และเสียชีวติ 
      1.4 ประเภทของสหภาพแรงงาน 

1. สหภาพแรงงานวิชาชีพ (craft or occupation union) เพ่ือควบคมุมาตรฐานวชิาชีพ ควบคมุการ
ฝกงาน และควบคุมการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการรับผูประกอบวชิาชีพเหลานี้เขาไปทํางาน
ในหนวยงานตางๆ สมาชิกจึงจะมีแตคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพน้ันๆ 

2. สหภาพแรงงานทั่วไป (general union) เกิดขึ้นจากคนงานไรฝมือ (unskilled workers) เพราะ
ไมสามารถเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานวิชาชีพได จึงคอนขางเปดกวาง มีจํานวนสมาชิกมาก ทําใหมี
อํานาจการตอรองคอนขางสูง 
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3. สหภาพแรงงานพนักงานสนับสนุน (staff union) เปนของกลุมคนงานที่ไมทํางานสายปฏิบตัิการ 
ไดแก กลุมธุรการ หัวหนางานชั้นตน และชางเทคนคิ 

4. สหภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (industrial union) เปดรับสมาชิกอยางกวางขวางจากทุก
สาขาอาชีพ ทุกประเภทงานซึ่งอยูในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังน้ัน จึงมีสมาชิกคอนขางมากกวาสหภาพ
อ่ืนๆ  ขีดความสามารถในการเจรจาตอรองจึงคอนขางสูง เพราะมีจํานวนสมาชิกเปนฐานพลังสําคัญ 

5. สหภาพแรงงานของแตละบริษทั (house union หรือ company หรือ enterprise union) สมาชิก
จะประกอบดวยคนทีท่ํางานในบริษทัเดยีวกันเทานั้น โดยไมจํากัดสายอาชีพและประเภทงาน 
2. นายจางและองคการของนายจาง 
   2.1 ลักษณะองคกรของนายจาง 
        มีลักษณะหลากหลายมากกวาสหภาพแรงงาน เพราะแตละองคการจะตางกันตามแตประเภทธุรกิจ 
เชน องคการธุรกิจแบบเถาแก  หางหุนสวนสามัญ/หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  
เปนตน และนอกจากองคการธุรกิจแลว ในภาครัฐรูปแบบการจัดองคการจะหลากหลายเชนกัน เชน 
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ฯลฯ และยังมีองคการอีกประเภทคือ องคการไม
แสวงหากําไร (non-profit organization :NGO)  
    2.2 องคการธุรกิจ 
        รูปแบบการจัดองคการขององคการธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเม่ือกิจการเติบโตขึ้น  
    2.3 ผลกระทบของความหลากหลายขององคการนายจางตอสหภาพแรงงาน 
        - ในธุรกิจแบบเถาแก คนงานจะมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับเจาของกิจการ เง่ือนไขการทํางานคอนขาง
ยืดหยุน ลูกจางไมมีความจําเปนตองรวมตัวกันตั้งเปนสหภาพแรงงานเพราะสามารถพูดคุยกันโดยตรงได 
        - ในธุรกิจขนาดกลาง เชน หางหุนสวนจํากัด สหภาพแรงงานตองเจรจากับผูถือหุนรายใหญซ่ึงมี
อํานาจในการตัดสินใจ 
        - ในธุรกิจขนาดใหญ เชน บริษัทมหาชนจํากัด มีการแบงแยกระหวางเจาของกิจการกับผูบริหาร
คอนขางชัดเจน ผูบริหารและพนักงานถือเปนลูกจางของบริษัทดวยกนัทั้งคู ดังน้ัน จะมีลูกจางอยู 2 กลุม 
คือ กลุมฝายบริหาร และกลุมคนงานหรือพนักงาน โดยกลุมหลังจะมีการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน
เพ่ือเจรจาตอรองกับกลุมแรกซึ่งถือเปนตัวแทนของเจาของกิจการ ปฏิสมัพันธแบบนี้จึงเปนทีม่าของ
ตนแบบระบบแรงงานสัมพันธ 
    2.4 ฝายบริหาร 
        องคการแตละรปูแบบตางจําเปนตองแบบแผนของชั้นการบังคับบัญชา เชน การมีคณะกรรมการ
บริหาร ทํางานแทนผูถือหุนซ่ึงเปนเจาของกิจการ ถัดลงมาเปนผูบรหิารระดับกลาง ระดับตน หัวหนางาน 
หนาที่การจัดการ (functions of management) จึงถูกแบงตามชั้นการบังคับบญัชาดังกลาว 
    2.5 บทบาทของฝายบริหาร 
       1. อํานาจหนาที่ เปนเครื่องมือสําคัญของพนักงานที่รวมกันทําภารกิจตางๆ ใหบรรลวุัตถปุระสงคของ
องคการ โดยอํานาจหนาที่ของแตละตําแหนงจะกําหนดรายละเอียดลักษณะงานทีต่องปฏิบัติ (job 
description) เอาไว 
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       2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ ตามหลักการแลว ผูที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่จากตําแหนงงานจะตองมี
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานจากการใชอํานาจหนาที่น้ันดวย ผูบริหารอาจมอบอํานาจให
ผูใตบังคับบญัชาใชอํานาจหนาที่แทนตนเองได แตไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตอหนาที่ดังกลาวได 
       3. ความรับผิดชอบตอการตรวจสอบ พนักงานทุกคนในองคการลวนตองมีความรับผิดชอบตอการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนตอผูบังคับบญัชาที่เหนือขึ้นไป อีกทั้งในปจจุบันกระแสสังคมในยุค
ประชาสังคม (civil society) กดดันใหองคการตางๆ ตองมีความรับผดิชอบตอการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานขององคการโดยภาคประชาชนดวย 
    2.6 ภารกิจพื้นฐานของฝายบริหาร 
        1. การวางแผน  เปนกระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจเลือกเลือกกิจกรรมตางๆ ที่องคการจะดําเนินการ
ใหบรรลวุัตถปุระสงคขององคการในอนาคต มีทั้งการวางแผนระยะสัน้และระยะยาว จะมีความเชื่อมโยงกับ
ระบบแรงงานสัมพันธเม่ือแผนนั้นๆ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน เชน การลดจํานวนพนกังาน การ
กําหนดเงินเดือน ฯลฯ 
        2. การจัดระบบงานในองคการ  ครอบคลุมเรื่องการวิเคราะหงาน (job analysis) การออกแบบ
ตําแหนงงาน (job design) การออกแบบโครงสรางองคการ (organization design) และการจัดระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย (human resource management) ภายในองคการ โดยตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของลักษณะงานของแตละตาํแหนงงาน (job description) ดวย นอกจากนั้นตองกําหนด
ความสัมพันธระหวางตําแหนงงานตางๆ ภายในองคการไวดวย 
        3. การประสานงาน  เปนเรื่องจําเปนเพราะจะชวยใหพนักงานแตละคนทํางานสอดคลองในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ  
        4. การควบคุมงาน  เปนกระบวนการที่ทําใหเกดิความมั่นใจวากิจกรรมตางๆ จะดําเนินการไปตามที่
วางแผนไว เพราะในปจจุบนัการวางแผนมักเผชิญปจจัยแวดลอมที่มีความไมแนนอน (uncertainty) การ
ควบคุมงานจึงมีประโยชนในการปอนขอมูลยอนกลับเพ่ือใหผูบริหารไดทราบวามีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนแผนงานอยางไรบางจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว 
        5. การสื่อสาร  ในระบบแรงงานสมัพันธ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเปนสิง่ที่มีความสําคัญมาก การ
สื่อสารที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานจะนําไปสูการไวเน้ือเชื่อใจกนั ใหความรวมมือระหวางกัน ความ
ขัดแยงตางๆ จะลดนอยลง 
        6. สไตลการบริหาร  ไมมีสไตลการบริหารหรือการใชภาวะผูนําแบบใดเปนรปูแบบที่ดีทีส่ดุ  แต
สไตลดังกลาวอาจมีผลตอระบบแรงงานสมัพันธได 
  6.1 ทีมวิจัยของ Ohio State University แบงสไตลการใชภาวะผูนําออกเปน 2 แบบตาม
พฤติกรรมผูนํา ไดแก  
        - ผูนําที่เนนคน (consideration) มีพฤติกรรมใหความไวเน้ือเชื่อใจพนักงาน เปนมิตร 
ชวยเหลือเกื้อกูล ใหเกียรตพินักงาน ทําใหพนักงานรูสึกอบอุนเม่ืออยูใกลชิด 
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        - ผูนําที่เนนงาน (initiation structure) มีพฤติกรรมชอบจัดระบบการทํางานเพื่อกําหนด
บทบาทและความสัมพันธระหวางพนักงาน รวมทั้งการกําหนดชองทางการสื่อสาร และวธิีปฏบิัตงิานให
ลุลวงดวยตนเอง 
  6.2 Vroom & Jago แบงสไตลผูนําออกเปน 2 แบบ คอื  
        - ผูนําแบบเผด็จการ (autocratic leader) ชอบทํางานแกปญหาโดยลําพัง ตัดสินใจดวย
ตนเอง โดยใชขอมูลเทาทีต่นเองมีในขณะนั้น 
                - ผูนําแบบแสวงหาการมีสวนรวม (participative leader) จะเปดโอกาสใหพนักงานไดเขารับรู
ปญหารวมกัน และชวยกันคดิเพื่อแสวงหาทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา จากนั้นรวมกันประเมิน
ทางเลือกแตละทางเลือก เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
  6.3 Bass แบงผูนําออกตามพฤติกรรมเปน 2 แบบ คือ  
       - ผูนําที่ใชเง่ือนไขการแลกเปลีย่นสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมพนักงาน (transactional leader) 
จะมุงเนนการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จโดยสรางความคาดหวังใหกับพนักงานเพื่อสรางความรวมมือ แตใน
ปจจัยแวดลอมปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็วและสลับซับซอน องคการจําเปนตองยืดหยุนและ
ปรับเปลี่ยนตวัเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารจึงไมสามารถใชภาวะผูนําแบบนี้ไดอีกตอไป 
       - ผูนําทีพ่ยายามโนมนาวทัศนคตขิองพนักงาน (transformation leader)  เพ่ือสรางความ
รวมมือรวมใจในการผลักดนัใหองคการเกิดความเปลีย่นแปลง สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและสราง
วัฒนธรรมองคการแบบผูประกอบการ จะเปนผูนําที่ยอมรับความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง สราง
วิสัยทศันใหมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน 
    2.7 องคการของนายจาง 
       1. จุดกําเนิดองคการของนายจาง เกิดขึ้นเนื่องจากนายจางตระหนักวา การรวมตวัของคนงานเพื่อ
จัดตั้งสหภาพแรงงานไมใชปรากฏการณชั่วคราว แตเปนมาตรการถาวรทีค่นงานจะตอสูรักษาสิทธิ
ประโยชนของฝายตน จึงจัดตั้งองคการของขึ้นมาตอบโตกับสหภาพแรงงาน โดยนายจางเริ่มยอมรับวาการ
เจรจาตอรองรวมกัน (collective bargaining) เปนมาตรการที่มีประโยชนตอฝายนายจางเชนเดียวกับฝาย
คนงาน เพราะฝายนายจางจะสามารถใชเพ่ือเจรจาโตแยงขอเรียกรองของสหภาพแรงงานได 
       2. ประเภทขององคการของนายจาง 
 แตละประเภทจะแสดงบทบาทตางๆ กัน มีองคการของนายจางเฉพาะบางประเภทเทานั้นที่มี
บทบาทเกี่ยวของกับระบบแรงงานสัมพันธ 

2.1 องคกรนายจางระดับชาต ิทําหนาที่เปนตัวแทนของฝายนายจางทั้งหมดในระดับประเทศ เชน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 

2.2 องคการนายจางระดับภาคอุตสาหกรรม ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมนายจางในภาค 
อุตสาหกรรมนั้นๆ เชน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย เปนตน 

2.3 องคการนายจางของผูประกอบการธุรกิจเชื้อชาติเดียวกัน เกิดขึ้นจากการรวมตวัของกลุมนัก
ธุรกิจที่มีเชื้อชาติเดียวกัน เชน หอการคาไทย หอการคาญี่ปุน เปนตน 
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2.4 สหพันธหรือสมาพันธองคการของนายจาง เกิดขึ้นจากการรวมตวัขององคการนายจางหลายๆ 
องคการเขาดวยกัน เพ่ือทําหนาที่เปนตวัแทนของฝายนายจางในภาพรวมทั้งหมด เชน สหพันธนายจาง
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 
3. บทบาทของภาครัฐในระบบแรงงานสัมพันธ 
    3.1 บทบาทของภาครัฐ มีรายละเอียดดังน้ี 
        1. ผูจางงานรายใหญ (employer/paymaster/overseer)  
        2. ผูซ้ือ-ผูพิทักษ (buyer-protector) 
        3. ควบคุมกฎระเบียบและรักษาความเรียบรอยของสังคม (rule-maker and peace-maker) ซ่ึงกล
ยุทธการทําหนาที่ของภาครัฐในการแกปญหาขอพิพาทแรงงาน อาจใชกลยุทธใดกลยุทธหน่ึงตอไปน้ี 

 3.1 การแกไขขอพิพาทแรงงานดวยวิธีฉนัทมิตร (conciliation) รัฐทาํหนาที่เปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวกใหทั้งสองฝายไดหาขอยุติของการขัดแยงระหวางกันดวยตนเอง 

 3.2 การประนอมขอพิพาทแรงงาน (mediation) รัฐทําหนาที่เปนคนกลางที่ใหคําแนะนํา เชน การ
กําหนดกรอบการเจรจา วิธน้ีีจะมีความเปนทางการมากกวาวธิีแรก 
           3.3 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน (arbitration) รัฐทําหนาที่เปนอนุญาโตตลุาการชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานที่เกิดขึ้นโดยรับฟงขอมูลจากทั้งสองฝายแลวทําหนาที่ตัดสนิ และทั้งสองฝายตองปฏิบตัิตาม ถือ
เปนวธิีที่มีความเปนทางการสูง อุปทาน/อุปสงคของกําลงัคนประเภทตางๆ ของประเทศ ถือเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่องของการจางงาน 
        4. ผูจัดการดานเศรษฐกิจ-การวางแผนกําลังคนและการกําหนดนโยบายรายได (economic 
manager-manpower and incomes) จะเกี่ยวของกับการคาดการณ 
    3.2 ปรัชญาเบื้องหลังในการกําหนดบทบาทของภาครัฐในระบบแรงงานสัมพันธ (the state-
philosophy and labor relations) มีความแตกตางอยู 3 ลักษณะ ไดแก 
        1. การเห็นแกประโยชนสวนรวม : โดยการบังคับ (collectivism : compulsory) 
  ภายใตปรัชญานี้ ภาครัฐ สหภาพแรงงาน และฝายนายจาง เจรจาหาขอยุติรวมกัน โดยรัฐเปนฝาย
ชี้นํา (dominate) ใหเห็นแกความสมานฉนัทของสังคมและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ซ่ึงเปนผล 
ประโยชนของสวนรวม รัฐทีถ่ือปรัชญานี้ ไดแก อดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียภายใตการปกครองของสตาลิน
และประเทศเยอรมนีสมัยฮิตเลอร 
        2. การโนมนาวใหเห็นแกประโยชนสวนรวม : ดวยความสมัครใจ( collectivism : voluntary) 
           ภาครัฐทําหนาที่เปน “ตาขายความปลอดภัยของสังคม” (safety net) คือ ทําหนาที่เปนตัวกลางใน
การเจรจาไกลเกลี่ยปญหาขอพิพาทแรงงานเพื่อหาขอยุติ โดยทั้งสองฝายสมัครใจเขาสูการเจรจาตอรอง
รวมกัน และแสวงหาขอยุตสิําหรับกรณีพิพาทกันเอง  
        3. เสรีนิยม : ใหหลกัประกันสิทธสิวนบุคคล (individualism) 
           ภาครัฐทําหนาที่ออกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ แตไมเขาไปยุงเกี่ยวกับขอพิพาทตางๆ 
ในระบบแรงงานสัมพันธโดยตรง เพราะเชื่อวาประชาชนสามารถดูแลรักษาสทิธิของตนเองไดเปนอยางดี 
ภายใตกลไกการตลาด (market place) ซ่ึงขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในเรื่องตางๆ 
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 ปรัชญาเบื้องหลังที่แตกตางกันของภาครัฐจะมีผลตอการแสดงบทบาทที่แตกตางกัน เชน ถา
ภาครัฐประเทศใดยึดถือปรชัญาการบังคบัใหเห็นแกประโยชนสวนรวม ภาครัฐก็จะแสดงบทบาทเปนผูชี้นํา
ในระบบแรงงานสัมพันธ ถาภาครัฐใดยึดถือปรัชญาการโนมนาวใหเห็นแกประโยชนสวนรวมโดยสมัครใจ 
ภาครัฐก็จะแสดงบทบาทเปนผูสนับสนุนหลักใหกับทั้งฝายนายจางและลูกจาง และถาภาครัฐใดยึดถือ
ปรัชญาเสรีนิยมใหหลักประกันกับสิทธิสวนบุคคล ภาครัฐกจ็ะแสดงบทบาทวางเฉยในระบบแรงงานสัมพันธ 
 

บทที่ 4 
การเจรจาตอรองรวมกัน 

 
กอนทศวรรษ 1990s เริ่มมีแนวโนมวา แรงงานสัมพันธเริ่มเสื่อมถอย เพราะ สหภาพแรงงานซึ่ง

เปนตวัแทนของคนงานมีบทบาทและอํานาจการตอรองลดนอยลงปรากฏการณที่เกิดขึ้นหลัง ค.ศ. 1998 
แสดงวาการคาดการณดังกลาวไมถูกตองทั้งหมด เพราะการเจรจาตอรองรวมกันในปญหาแรงงานสัมพันธ
ระหวางคนงานกับฝายนายจางยังคงเปนกลไกที่ถูกใชในการแกปญหาแรงงานสัมพันธอยูในบรษิทัธุรกิจชั้น
นําของโลกอยูจํานวนมาก ในประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน มีกิจการ
ตางๆ ควบรวมเขาดวยกันจํานวนมาก การเจรจาตอรองดานแรงงานสัมพันธยังคงถกูใชเปนกลไกในการ 
แกปญหาดานแรงงานสัมพันธอยู แตฝายคนงานสามารถเจรจาตอรองไดนอยลง เน่ืองจากฝายบริหารได
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการทํางานหรือกระบวนการผลิตแตกตางไปจากรูปแบบเดิม 
โดยมีการนําวิธีจางเหมางานมาใชมากขึน้ 
การศึกษาการเจรจาตอรองรวมกันในเชิงเปรียบเทยีบ 

รูปแบบการเจรจาตอรองรวมกันไมคอยมีความแตกตางกันในแตละประเทศ แตมักจะมีขอบเขตการ
เจรจาตอรองรวมกันเฉพาะภายในประเทศเทานั้น และ เม่ือเกิดกระแสโลกาภิวัตนกระบวนการเจรจา
ตอรองรวมกันยิ่งมีบทบาทความสําคัญนอยลง 

Katz ชี้ใหเห็นวา กรบวนการเจรจาตอรองรวมกันใน 7 ประเทศที่พัฒนาแลว คือ สวีเดน 
ออสเตรเลีย เยอรมนี อิตาล ีญ่ีปุน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา คนงานตองพ่ึงพาตนเองมากขึ้นใน
การเจรจาตอรองกับนายจาง และ ถูกฝายนายจางกดดันใหมีการเจรจาตอรองรวมกันในลักษณะที่มีการ
กระจายอํานาจมากขึ้น คือ จากระดับประเทศ มาสูระดับภาคอุตสาหกรรมและระดบับริษทัเพิ่มมากขึ้น 
1. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศสวีเดนและประเทศเดนมารก 

การเจรจาตอรองรวมกันมีบทบาทความสําคัญลดนอยลงถึงแมวาจะมีสหภาพแรงงานเปนจํานวน
มาก ทั้งน้ีเพราะผลการเจรจาตอรองรวมกัน มีผลครอบคลุมถึงพนักงานในองคการในวงจํากัด 
2. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศฝรั่งเศส 

มีแนวโนมของการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น มีการเจรจาตอรองรวมกันอยางไมเปนทางการ
เกิดขึ้นในหนวยงานตางๆมากกมายซึ่งมีผลตอการบัน่ทอนความสาํคัญและความเขมแข็งของสหภาพ
แรงงานใหนอยลงเพราะคนงานสามารถเจรจาหาขอยุติเพ่ือแกปญหากับฝายบริหารไดโดยตรง 
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3. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศเยอรมนี 
มีกฎหมายกําหนดใหแตละบริษัทมีสภาคนงาน(works council หรือ Betricbsrat) แยกออกมา

ตางหากอยางเปนทางการจากสหภาพแรงงานของบริษัท ประเด็นความสัมพันธที่คอนขางสลับซับซอน
ระหวางสภาคนงานกับสหภาพแรงงานตางๆในแตละภาคอุตสาหกรรมจึงถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ระบบแรงงานสัมพันธในประเทศเยอรมนีกลางทศวรรษที ่1990s สภาคนงานเขามาทําหนาที่แทนสหภาพ
แรงงานเกือบทั้งหมด สหภาพแรงงานและสภาแรงงานมีความสัมพันธและชวยเหลอืเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
อยางใกลชิด ทําใหสภาคนงานมีความคลายคลึงกบัสหภาพแรงงานมากยิ่งขึ้น และ มีรูปแบบการเจรจา
ตอรองแบบรวมศนูยอํานาจ แตเปนที่คาดการณวาในที่สุดระบบแรงงานสัมพันธในประเทศเยอรมนีจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงไปสูการเจรจาตอรองแบบกระจายอํานาจและสูญเสยีเอกลักษณทีแ่ตกตางไปจากประเทศ
อ่ืนในที่สุด 
4. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศอิตาล ี

ระบบแรงงานสัมพันธของอิตาลีมีลักษณะคลายกับของญี่ปุน คือ มีตลาดแรงงานที่มีลักษณะแยก
เปนแตละสวน(segmented labor market) และ มีวิธกีารจางเหมาแรงงาน (subcontractive) กันอยาง
แพรหลาย 
5. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทยีบกบัประเทศแคนาดา 

Ray Adams สรุปวา ระบบแรงงานสัมพันธของสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีแนวโนมที่จะแตกตาง
กันมากยิ่งขึ้น คือ ในแคนาดาทั้งนายจางและคนงานยังใหความสําคญักับการเจรจาตอรองรวมกัน แตใน
สหรัฐอเมริกาการเจรจาตอรองรวมกันเริ่มประสบกับปญหา แต Leo Troy (1992) มีทัศนะที่แตกตางจาก 
Adams เน่ืองจากวา สหภาพแรงงานในแคนาดามีสัดสวนของภาครฐัสูงกวาเอกชน จึงอาจทําใหภาพการ
เปลี่ยนแปลงดูแตกตางกัน ประเด็นความแตกตางจึงยังไมมีขอยุติ 
6. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศญี่ปุน 

สหภาพแรงงานของญี่ปุนมีลักษณะเปนสหภาพแรงงานของบริษัท ซ่ึงเปนเอกลักษณประการหนึ่ง 
ความรวมมือของฝายบริหารกับคนงานคอนขางดี และมีความแตกตางจากตะวันตกคือ มีการจางงานตลอด
ชีพ แตในศตวรรษที ่21 ญ่ีปุนเริ่มสูญเสยีความเปนผูนําดานเศรษฐกิจโลกและตองเผชิญกับการแขงขันดาน
ตางๆทัว่โลก ทําใหลักษณะการจางานตลอดชีพเปนสิ่งที่พนยุคสมัยเพราะมีตนทุนการจางงานสูง แนวโนม
การจางงานโดยไมกําหนดเวลาแบบสหรฐัอเมริกาเริ่มนําเขามาทดแทน ทําใหสภาพการจางงานมีความ
ม่ันคงนอยลง 
7. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศออสเตรเลยี 

รัฐเขาไปมีบทบาทในการตดัสินเพ่ือยุติการแกปญหาแรงงานสัมพันธโดยตรง ออสเตรเลียเคยเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ แตระบบแรงงานของออสเตรเลยีแตกตางจากประเทศอังกฤษอยางนอย 3 
ประการ คือ 

7.1 รัฐเปนผูชีนํ้าในการตัดสนิขอพิพาทแรงงาน 
7.2 มีนโยบายกีดกันแรงงานตางชาติโดยเฉพาะจากประเทศเอเชีย (White Australia Policy) ซ่ึง

อาจเขาไปแยงงานพลเมืองผิวขาวของประเทศทั้งแงของตําแหนงงานและคาตอบแทน 
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7.3 มีการตั้งกําแพงภาษีศุลกากรเพื่อกีดกันสินคาราคาถูกจากตางประเทศ (high tariff barriers)  
แตอยางไรก็ตาม มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยควบคุมเขมงวดโดยภาครัฐ เปนระบบ

แรงงานสัมพันธที่มีความยืดหยุนใหกับผูประกอบการมากขึ้นในการกําหนดอัตราคาจางและเงื่อนไขการ
ทํางานใหสอดคลองกับกระบวนการผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพประประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถแขงขัน
ไดในตลาดโลก 
8. การเจรจาตอรองรวมกันในประเทศสหราชอาณาจักร 

มีพัฒนาการจากประวตัิความเปนมาของตนเองโดยเฉพาะ จึงแตกตางจากระบบแรงงานสัมพันธใน
ประเทศอ่ืนๆซึ่งนําเขาแนวคิดมาจากประเทศอื่น อยางไรก็ตาม ตลอดชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ถึงแมวาสถาบันหลักและกรอบกฎจะยังคงมีความตอเน่ืองมาจากในอดีตก็ตาม 
ระบบแรงงานสัมพันธของสหราชอาณาจักรผูกพันใกลชิดกับระบบพรรคการเมือง โดยมีพรรคอนุรักษนิยม
ไดรับเงินอุดหนุนจากภาคธุรกิจ และพรรคแรงงานรับเงินอุดหนุนสวนใหญจากสหภาพแรงงาน ชวงที่พรรค
อนุรักษนอยมเปนรัฐบาลจะดาํเนินนโยบายแบบทุนนิยมและการคาเสรี ชวงที่พรรคแรงงงานเปนรัฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายแบบสังคมนยิม Cully และคณะ (1998) ดําเนินการสํารวจในป 1998 พบวากระบวนการ
เจรจาตอรองรวมกันในสหราชอาณาจักรเสื่อมถอย ลดบทบาทและความสําคัญลง เพราะมีบริษทัจํานวน
มากที่ไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
สรุป แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในระบบแรงงานสัมพันธของประเทศตางๆ ในปจจุบันกําลัง
เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่มีการเจรจาตอรองรวมกัน ในลักษณะการรวมศูนยอํานาจการเจรจาตอรอง
รวมกัน มาเปนการเจรจาตอรองรวมกันที่มีลักษณะการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น คือ จากระดับชาต ิหรือ 
ระดับอุตสาหกรรม เปนการเจรจาตอรองรวมกันในระดบับริษทัเพิ่มมากขึ้น และ รูปแบบการเจรจาตอรอง
โดยตรงระหวางนายจางกับคนงานแตละคนโดยไมมีสหภาพแรงงานเขามาเกี่ยวของเลย เริ่มมีการนาํมาใช
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดงักลาว เปนความพยายามของผูประกอบการที่จะสรางความสามารถในการ 
แขงขันใหกับธุรกิจของตน 

บทที่ 5 
ระบบแรงงานสัมพันธในประเทศไทย 

 
ความเปนมาของระบบแรงงานสัมพันธในประเทศไทย 

 สมัยสุโขทัย มีการปกครองแบบ “นายกับบาว” และ สันนิษฐานวามีแรงงาน”ระบบไพร”ดวย 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการใชแรงงานระบบทาส และ ยังมีการใชแรงงานที่ใชวธิีเกณฑตามศักดินา

เรียกวา “ไพร” ดวย 
 สมัยธนบุรี ยังคงมีการใชแรงงานระบบไพรอยู 
 สมัยรัตนโกสินทร ระบบไพรยังคงมีอยู แตความจําเปนในการเกณฑลดนอยลง เน่ืองจากศึก

สงครามมีนอยลง และมีการยกเลิกระบบไพรและทาสในสมัยรัชกาลที่ 5  ระบบแรงงานสัมพันธใน
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ภาคอุตสาหกรรมของไทย มีจุดเริ่มตนในสมัยรัตนโกสนิทรโดยมีภาครัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด
แบบแผนของการปฏิบัตขิองระบบแรงงานสัมพันธ 
บทบาทคนงานในระบบแรงงานสัมพนัธในประเทศไทย 
1. วิวัฒนาการสหภาพแรงงานในประเทศไทย 
    - พ.ศ.2440 การรวมตัวกันในรูปสมาคมลูกจางคนงานในประเทศไทยเกิดขึ้นเปนครั้งแรกโดยคนงาน
รถรางไดรวมตัวกัน มีสมาชิก 300 คน กอตั้ง”สมาคมคนงานรถราง” เพ่ือสงเสริมการประหยัด สงเคราะหผู
ชราและพิการ สงเสริมความสามัคคี 
   - พ.ศ. 2462 ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศผูเริ่มกอตั้ง องคการแรงงานระหวางประเทศ 
   - พ.ศ. 2487 กอตั้งสหภาพแรงงานที่ถูกตองตามหลกัสากลครั้งแรกคือ “สหบาลนครบาล” และไดรับการ
ยอมรับจากรัฐบาลอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2490 โดยเรยีกชื่อวา “สหบาลกรรมกรกลาง” และในป 
2492 ไดสมัครเปนสมาชิกสหพันธสหภาพแรงงานแหงโลก ซ่ึงเปนสหพันธที่นิยมลัทธคิอมมิวนิสตอยูใน
ขณะน้ัน 
   - สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดจัดตั้ง “สหบาลกรรมกรไทย” ขึ้นมาเพื่อแขงขันและขดัขวาง
สหบาลกรรมกรกลาง และในป พ.ศ. 2493 ไดเขาเปนสมาชิกสมาพันธแรงงานเสรีระหวางประเทศ 
   - พ.ศ. 2499 มีกฎหมายแรงงานสัมพันธที่สมบูรณฉบับแรก คือ พรบ. แรงงาน พ.ศ.2499 
2. องคการฝายคนงาน 

ตาม พรบ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดใหมีองคการฝายคนงาน 4 ประเภท ไดแก 
   2.1 สหภาพแรงงานในสถานประกอบการของนายจางคนเดียว 
   2.2 สหพันธแรงงาน 
   2.3 สภาองคการลูกจาง 
   2.4 คณะกรรมการลูกจาง 
3. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

ไดมีการแกไข พรบ. แรงงานสัมพันธ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2534 เพ่ือมิให พรบ. แรงงานสัมพันธบังคับ
ใชกับรฐัวสิาหกิจ ซ่ึงเปนการแยกกิจการรัฐวิสาหกิจออกจาก พรบ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยออก 
พรบ. พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 มาบังคับใชแทน 
บทบาทนายจางในระบบแรงงานสัมพนัธในประเทศไทย 

การรวมตวักนัในรูปแบบองคกรนายจางเริ่มครั้งแรก เปนการรวมตวักันเพ่ือประโยชนทางการคา 
การผลิตและเพื่อขอความสนับสนุนจากรัฐบาล จนกระทั่งมีการออก พรบ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
กําหนดใหมีองคการฝายนายจางได 3 ลักษณะคือ 

1. สมาคมนายจาง 
2. สหพันธนายจาง 
3. สภาองคการนายจาง 
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บทบาทของภาครัฐในระบบแรงงานสมัพันธในประเทศไทย 
ในระยะแรก ภาครัฐมีบทบาทชี้นําระบบแรงงานสัมพันธคอนขางมาก(statism) ตอมาคอยๆพัฒนา

เขาสูรูปแบบที่เปนสากลมากขึ้น โดยมีบทบาทเปนผูสนับสนุนหลัก (active state support) ทําหนาที่ออก
กฎหมายซึ่งเปนกรอบกติกาที่เปนธรรมสาํหรับทุกฝาย ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกบัประเทศเยอรมนี 
นอกจากนี้ ยังทําหนาที่เปนผูจดทะเบียนรับรองสถานภาพองคการทั้งฝายนายจางและลูกจาง เปนคนกลาง
ในการเจรจาไกลเกลี่ยเพ่ือประนอมขอพิพาทหรือชี้ขาดขอขอพิพาท และยังทําหนาที่สงเสริมใหผูประกอบ 
การใหดําเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยอีกดวย 
ขอพิพาทแรงงานและการเจรจาตอรองรวมกันในระบบแรงงานสัมพันธในประเทศไทย 
1. การเจรจาตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจาง 
2. ขอพิพาทแรงงาน อาจเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ  
    2.1 ขอพิพาทแรงงานเนื่องจากปญหาการเจรจาขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจาง 
    2.2 ขอพิพาทแรงงานเนื่องจากการกระทําอันไมเปนธรรม ไดแก 
         1) การเลิกจางหรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุที่
ลูกจางไดนัดชุมนุม ยื่นขอเรียกรอง ฯลฯ 
         2) การเลิกจางหรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหลูกจางไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุที่
ลูกจางเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
         3) การขัดขวางในการที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิกหรือใหลูกจางนั้นออกจากการเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน 
         4) การขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือการใชสิทธขิองลูกจางในการเขาเปนสมาชิก 
         5) การเขาแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงานโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 
    2.3 การเจรจาไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทแรงงานโดยพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน 
    2.4 การชี้ขาดขอพาทแรงงานโดยผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 
    2.5. การวนิิจฉัยและการชี้ขากขอพิพาทแรงงานโดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
    2.6 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยคณะบุคคลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตั้ง 
    2.7 การไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมหรือพิพากษาคดีโดยศาลแรงงาน 
แนวโนมสถานการณแรงงานในประเทศไทย 
 1. กิจการที่มีปญหาขอพิพาทแรงงาน มีการนัดหยุดงานและมีการปดงาน สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต 
 2. ขอเรียกรองที่เปนสาเหตสุําคัญของขอพิพาทแรงงานไดแก สวัสดิการ คาจาง เง่ือนไขการจาง 
การรองทุกข วันและเวลาทาํงาน ตามลําดับ 
 3. ในแตละปผูรองทุกขมากกวารอยละหาสิบของจํานวนรายที่รองทุกขไดรับการวินิจฉัยใหมีสิทธิ
ไดรับเงิน 
 4. ขอรองทุกขสวนใหญเปนเรื่องคาจาง รองลงมาไดแก คาชดเชยการเลิกจางสําหรับการทํางาน
และเงินประกนั ตามลําดับ 
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 5. การเลิกจางแรงงานในประเทศไทยเกดิขึ้นมากในชวงระหวาง พ.ศ.2540 – 2544 ซ่ึงเปน
ชวงเวลาหลักเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 โดยลูกจางที่ถูกเลิกจางสวนใหญอยูในฝายการผลิต 
รองลงมาไดแก ฝายบริการ และฝายบริหาร ตามลําดับ 
 6. สถิติการเลกิจาง (ป 2545) มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ การเลิกกิจการและการลดปริมาณการ
ผลิต 
การวิเคราะหแรงงานสัมพันธเชิงเปรยีบเทียบ : กรณีศึกษาระบบแรงงานสมัพันธในประเทศไทย 
1. เปรียบเทยีบมิติในทางกฎหมาย 

มีลักษณะใกลเคียงกับประเทศเยอรมน ีเน่ืองจากเปนลักษณะผูสนับสนุนหลัก (active state 
support) แตบทบาทของคณะกรรมกรรมการลูกจางยังดอยกวาประเทศเยอรมนีอยูมาก 
2. เปรียบเทยีบมิติในทางวฒันธรรม 

Hofstede (1984) ทําการวิจัยสํารวจขอมูลเชิงประจักษจากองคกรธุรกิจขามชาติซ่ึงเขาไปดําเนิน
ธุรกิจในประเทศตางๆ 40 ประเทศ เพ่ือเปรียบเทยีบวฒันธรรมของประเทศเหลานั้นใน 4 มิติ คือ 

1. ระดับการยอมรับสถานภาพและอํานาจ 
2. ระดับการพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ไมอาจคาดการณได 
3. ระดับความเปนปจเจกชนนิยมและระดับความเปนสวนรวมนิยม 
4. ระดับความมุงม่ันในการแขงขันและระดับการประนปีระนอม 
แลวนําคาของมิติตางๆ มาพิจารณารวมกัน จะไดผลดังน้ี 

1. ระดับการยอมรับอํานาจและสถานภาพคอนขางสูง แตมีระดับความเปนปจเจกชนนิยมต่ํา 
 หมายความวา สังคมไทยเปนสังคมที่ยังคงมีชนชั้นที่แตกตางกันทางสถานภาพในสังคม ไมคอย
แสดงออกถึงความพยายามในการรักษาสิทธิประโยชนของตน แตผูกพันอยูกับพวกพองหรือหมูคณะ มี
คานิยมคลอยตามกลุมมากกวาความคิดเห็นหรือความพยายามของตน- มีพฤติกรรมคลอยตามกฎเกณฑ
มากกวาที่จะพยายามตอสูเรียกรอง ยอมรับวาสถานภาพของตนต่าํกวานายจาง จึงคลอยตามมากกวาตอสู 
2. ระดับการยอมรับสถานภาพและอํานาจคอนขางสูง และมีคาความพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ไม
อาจคาดการณไดอยูในระดับสูง 
 หมายความวา สังคมไทยนอกจากมีความแตกตางกันทางชนชั้นในสังคมแลว ยังมีพฤติกรรมทีไ่ม
นิยมความทาทาย เน่ืองจากหวั่นเกรงผลกระทบทีต่นเองอาจไดรับ ทําใหไมคอยแสดงออกสงผลใหคนงาน
ไทยไมคอยแสดงความคิดเห็น เกรงผลกระทบตอผูอ่ืน จนทําใหคนเหลานั้นไมพอใจและตอบโตกลับมาใน
ภายหลัง 
3. ระดับความมุงม่ันในการแขงขันคอนขางต่ํา แตมีคาความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณทีไ่มอาจ
คาดการณไดในระดับสูง 
 หมายความวา นอกจากไมนิยมการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงการถูกตอบโต
กลับแลว ยังเปนสังคมที่คอนขางประนีประนอม เม่ือมีขอขัดแยงจึงมักใชวธิีประนีประนอมกันเพ่ือแสวงหา
ขอยุติ พฤติกรรมของฝายตางๆ ในระบบแรงงานสัมพันธจึงมีลักษณะไปในแนวทางประนีประนอมมากกวา
การตอสูเพ่ือเอาชนะหักลางกันแบบสังคมอุตสาหกรรม 
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สรุป  ระบบแรงงานสัมพันธในประเทศไทยในปจจุบัน รับแนวความคิดพื้นฐานมาจากสังคมตะวันตก 
โดยเฉพาะอยางยิงประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลุมประเทศที่รวมเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ แตแบบแผนการปฏิบัติก็มีลกัษณะเฉพาะตวัเกิดขึ้นจากอิทธิพลวัฒนธรรมไทย (ตามที ่Hofstede 
ทําการวิจัย) อันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกระบวนการแรงงานสัมพันธไทยไมคอยเขมแข็งเลยตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบันในแงของแรงงานสัมพันธเปรียบเทยีบ มีลักษณะคูขนานคลายของประเทศญี่ปุน คือ องคการ
ธุรกิจมีทั้งกลุมที่มีการยอมรับใหมีสหภาพแรงงานและกลุมที่ไมสงเสริมใหมีสหภาพแรงงานใชวธิีใหฝาย 
HR ดูแลสิทธปิระโยชนของคนงานแทนสหภาพแรงงานนอกจากนี้ระบบแรงงานสมัพันธของประเทศไทยยัง
มีสวนคลายกบัประเทศเยอรมนี คือ 

1. บทบาทของภาครัฐ มีลักษณะเปนผูสนบัสนุนหลัก (active state support) 
2. สามารถจักตั้งคณะกรรมการลูกจางไดเชนเดียวกบัสภาคนงานในประเทศเยอรมนี 
อยางไรก็ตาม สภาคนงานของประเทศเยอรมนีมีความเขมแข็งมากกวาคณะกรรมการลูกจางไทย 

ดวยความแตกตางของพฤติกรรมที่ถูกหลอหลอมมาจากวัฒนธรรมของสังคมที่แตกตางกัน โดยการเจรจา 
ตอรองรวมกันในระบบแรงงานสัมพันธในประเทศไทยเกิดขึ้นใน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับชาต ิโดยคณะกรรมการไตรภาค ีในประเด็นเกีย่วกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา 
2. ระดับโรงงาน เกี่ยวกับ อัตราคาจาง สิทธิประโยชน และเง่ือนไขการจางของแตละบริษทั 
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