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บทคัดย่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทและหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารจัดการให้พนักงาน
ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ
ที่ได้กาหนดไว้ เนื่องจากพนักงานเป็นแรงงานที่สาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางที่นาไปสู่ความสาเร็จของ
องค์การได้ ดังนั้นบทบาทหนึ่งของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแรงงาน
และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แรงงานมีความพึงพอใจในงาน และทาหน้าที่เป็นตั วกลางที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างองค์การผู้จ้างงานและพนักงานผู้เป็นแรงงานที่ได้รับการจ้างงาน
คาสาคัญ: แรงงานสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การ
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Abstract
Duties and responsibilities of HR professionals cover the management of human resources
as to enable employees to perform their work efficiently, to adhere to the established policies
and achieve organization goals that have been set. Employees are valuable assets that are
claimed to be a critical component of organizational success. Human resource management
team thus plays an important role in improving employee relations and motivating employees
so they can attain deeper satisfaction in the workplace. At times, HR staff act as the “middle
man” who promotes a better understanding as well as build and sustain positive workplace
relationships between management and staff members.
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1. บทนา
การพั ฒ นาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดับ โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากความก้าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี ซึ่ ง เริ่ ม มาจากการน าปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ ก ารในแวดวงธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมหลังยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) รวมทั้งการนามาใช้
ซึ่งก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่ พัฒ นาอย่างรวดเร็ วเมื่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมการบริโภค องค์การต่าง ๆ ก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้างเพื่อให้สามารถดาเนินการต่อไปได้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถเข้ามาดูแลแรงงานเพื่อให้สามารถสร้างผลประโยชน์
ร่วมกั น ได้ อ ย่ า งดี ด้ ว ยการสร้า งเสริม ความสั ม พั น ธ์ ข องพนั ก งานหรือ แรงงานสั ม พั น ธ์ในองค์ ก ารเพื่ อ ช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์การได้ [1] การพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานจะทาให้พนักงานทางานอย่างเต็ม
ความสามารถและสามารถเพิ่มประสิทธิผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ [2] การทาให้การบริหารแรงงาน
สัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะทาให้องค์การมีบทบาทสาคัญในการดาเนินนโยบาย
หรือกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสันติสุขและนามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาให้องค์การอยู่รอดและ
เจริญเติบโตต่อไปได้
การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations) หรือ อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)
หรือ พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) [3][4][5] เป็นชื่อที่มีความหมายเดียวกันซึ่ งขึ้นอยู่กับการนาไปใช้
ของแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาในระยะหลังนิยมใช้คาว่า แรงงานสัมพันธ์ [6] เป็นต้น แต่เป้าหมายของการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ที่สาคัญ เหมือนกัน คือ การสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือลูกจ้าง
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในองค์การ (Industrial Peace) ในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมาบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในอดีตของภาคเอกชนส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญ ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ถึงแม้
องค์การนั้นจะไม่มีสหภาพแรงงาน เพราะการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบตั้งรับ (Defensive Labour Relations
Program) อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาแรงงานต่างๆ อย่างมากมายและบางครั้งอาจทาให้ลูกจ้างจัดตั้งสหภาพ
แรงงานขึ้นมาเองเพื่อให้มีอานาจต่อรองกับองค์การ
ปัจจุบันการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ยังคงมีพื้นฐานความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างมีลักษณะ
สวนทางกัน ทาให้ ปัญ หาความขัดแย้งทางด้านแรงงานยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากจานวนวันทางาน
ที่สูญเสียอันเนื่องมาจากการนัดหยุดงานและการปิดงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2562 มีจานวนวันทางานที่สูญเสีย
เฉลี่ยปีละ 73,821 วัน และมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบเฉลี่ ย 2,190 คนต่อปี คิดเป็นอัตราวันทางานที่
สูญเสียเฉลี่ย 40 วันต่อลูกจ้าง 1 คน [7] ดังรายละเอียดตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การนัดหยุดงาน/ปิดงานอันเนื่องมาจากการเกิดข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
รายละเอียด

2556

2557

2558

ปี พ.ศ.
2559

2560

2561

จานวนสถาน
11
8
6
6
5
2
ประกอบการ (แห่ง)
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (คน) 1,170
3,644
2,058
3,379
3,527
58
วันทางานที่สูญเสีย (วัน) 92,780 175,209 88,196 33,117 62,394 2,668
อัตราวันทางานสูญเสีย
79.3
48.1
42.9
9.8
17.7
46
ต่อลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1
คน
ที่มา : สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน (2556-2562) [8]

2562
7
1,500
62,384
41.6

จากปั ญ หาดั ง กล่ าว พบว่า เกิ ด จากแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ไม่ ส ามารถตกลงและท าความเข้ าใจต่ อ กั น ได้
นอกจากจะส่งผลเสียต่อองค์การและตัวพนักงานโดยรวมแล้วยังส่งผลอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมไทยในด้ า นอุ ต สาหกรรมอี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น
ทั้ ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศอั น เกิ ด มาจากความไม่ มั่ น ใจในเสถี ย รภาพขององค์ ก าร การขจั ด
ความขัดแย้ง นอกจากจะช่วยลดปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์การแล้วยังสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ซึ่งองค์การคาดหวังว่านักทรัพยากรมนุษย์จะสามารถช่วยจัดการความขัดแย้งใน
องค์การเพื่อให้องค์การได้ดาเนินงานไปได้จนประสบความสาเร็จ [7] แต่เนื่องจากเป้าหมายขององค์การไม่ต้องการ
เพียงความอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจ ทั้งผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น ตลอดจนเจ้าของกิจการยังมีความต้องการให้องค์การ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายธุรกิจในแนวราบสู่ธุรกิจในส่วนที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง (Horizontal Related Diversification) แ ล ะ ก า ร ข ย า ย ตั ว ไป ด า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ม่ เพิ่ ม ตั ว
(New Business Expansion) เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์การ (Organizational Sustainable Growth)
นั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ได้รับ มอบหมายให้ ดู แลทางด้านแรงงานสัม พั น ธ์ จึ งต้อ งพั ฒ นาและปรับ เปลี่ยนบทบาท
ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การและแรงงาน การศึกษาบทบาทของ
นักทรัพยากรยุคใหม่ที่จะสามารถทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้ประสบผลสาเร็จจึงมีความสาคัญ
ซึ่งนักทรัพ ยากรมนุษ ย์ค วรที่จะต้องนาไปพิจารณาเพื่อปรับภาพลักษณ์ ให้เป็น ผู้ ที่อยู่เคียงข้างพนักงานและใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลงานให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. บริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแรงงานสัมพันธ์
คาว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ” เริ่มมีการนามาใช้แทน “การบริหารงานบุคคล” ในช่วงประมาณ
ปี ค.ศ. 1985 ซึ่งคาว่า “ทรัพยากรมนุษย์” นี้เป็นคาที่สื่อความหมายและให้ความสาคัญ ว่าพนักงานเป็นเสมือน
สินทรัพย์ขององค์การที่สาคัญและมีค่าเช่นเดียวกันกับทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การ องค์การจึงเน้นในเรื่องการจูงใจ
และความมุ่งมั่นของพนักงาน [9] เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขที่จะอยู่กับองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 1989 [10]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อมีการคัดเลือกหัวหน้า
ชนเผ่า หลังจากนั้น ก็ได้เริ่มมีการนาเทคนิคการคัดเลือกคนมาใช้งาน และพบว่าในสมัยกรีกโบราณก็เริ่มมีการใช้
ระบบฝึกงานก่อนเริ่มทางานกับผู้ที่มีฝีมือ เป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบการคัดเลือกและฝึกอบรมให้ แก่พนักงาน
ก่อนเริ่มทางานได้มีมานานแล้ว [11] ต่อมาเมื่อถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีว่ งการอุตสาหกรรมมีการเติบโตและ
ขยายตัวมากขึ้น ทาให้และมีการรับคนงานเป็นจานวนมากเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการนา
เครื่องจักรมาใช้ในการทางานในอุตสาหกรรม Taylor ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์การจึ งได้คิ ดค้ นรูปแบบการบริหาร
เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Management) เพื่ อ น าเข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารและ
การปฏิ บั ติ งานของพนั กงานในอุ ตสาหกรรมอย่างเป็ น รูป ธรรม เช่ น ใช้ ในระบบการคั ด เลื อกพนั กงานประจ า
หน่วยงาน โดยการคัดเลือกคนงานจากการพิจารณาคุณสมบัติ ทางกายภาพและทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การทางาน (Time and Motion) เพื่อนามากาหนด ค่าประมาณการของผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะได้จากพนักงาน
และยั ง น ามาสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารค่ า ตอบแทน (Pay Per Piece) เพื่ อ จู ง ใจพนั ก งานในโรงงาน เป็ น ต้ น
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ ในปัจจุบันก็ยังนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการ
กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน การจัดวางตาแหน่งงาน การจ่ายค่าตอบแทนการเลื่อนตาแหน่ง และการพัฒนา
ทักษะ เป็นต้น บริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายผู้บริหารองค์การ ซึ่งพนักงาน
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามที่องค์การจัดการเท่านั้น แต่หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1924 ได้มีการศึกษาวิจัยที่มีชื่อเรียกว่า
การศึกษา Hawthorne (Hawthorne Studies) โดยคณะวิจัยซึ่งนาโดย Elton Mayo ได้ทาการวิจัยขึ้นที่โรงงาน
Western Electric ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิค าโก สหรัฐอเมริกา วัตถุป ระสงค์ของการวิจัยเพื่ อค้ นหาปั จจัยที่ ทาให้
ผลผลิต เพิ่ ม มากขึ้น เช่ น การจัด การกับ สิ่งแวดล้อม การเพิ่ มปริ มาณของแสงสว่างภายในโรงงาน การจั ดเว้น
ระยะห่างในการทางาน เป็นต้น ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพนักงานเคยชินกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปสักระยะหนึ่ง
พฤติกรรมการทางานก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิม ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย คือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
พนักงานกระตือรือร้น การอภิ ปรายของผลการวิจั ยนี้ ท าให้ เกิดจุดเปลี่ยนในด้านการบริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
โดยกล่าวถึงความรู้สึกของพนักงานกับการให้ความสาคัญขององค์การ และกล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
กับแรงงาน มีความเชื่อมโยงกับความพึงพอใจของพนักงานและผลิตภาพของงาน [12] งานวิจัยนี้ทาให้องค์การได้
ปรับแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้มีการระบุบทบาทและหน้าที่ที่ ชัดเจนและจัดให้มีแผนกบริหารงานบุคคล
ขึ้น [9] การบริหารงานบุคคลในช่วงแรกประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจ้างงาน การคัดเลือก
การฝึกอบรม การบริหารค่าจ้าง และการแรงงานสัมพันธ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1935 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย
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Wagner Act จั ดตั้ งคณะกรรมการแรงงานสัม พั น ธ์แห่ งชาติ (National Labor Relations Board: NLRB) และ
บัญญัติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานในธุรกิจภาคเอกชนขึ้น ทาให้เกิดการรวมตัวกันของ
พนักงานร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก มีการเจรจาต่อรองที่นาไปสู่การเรียกร้องให้เพิ่ม
สวัสดิการให้พนักงานอย่างแพร่หลาย [12] ซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการบริหารงานขององค์การด้วยเช่นกัน
3. บทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กบั การบริหารแรงงานสัมพันธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมการดาเนินงานที่ องค์การคาดหวังในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การในด้านการดาเนินกิจการโดยให้มีกระบวนการสรรหาและการจ้างงานโดยเน้นการจ้าง
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ส ามารถ การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน การจ่ า ยค่ า ตอบแทน การบริห าร
ผลประโยชน์ตอบแทน ในส่วนของการดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ โดยให้มีการจัดสวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัยในการทางานและการให้ความเป็นธรรมกับพนักงานเมื่อมีเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น ความผิด
การลงโทษ หรือการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น โดยให้เป็นไปกฎระเบียบที่ องค์การตั้งไว้และตามกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง [13][14][15]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักมีการเริ่มต้นด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
เพื่อให้พร้อมในการทาหน้าที่ การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถนาไปกาหนดการค่าจ้าง
แรงงานและผลประโยชน์ ต อบแทนได้ เหมาะสม สามารถจู ง ใจให้ พ นั ก งานมี ค วามสุ ข ในการท างานและ
มีความพึงพอใจที่จะคงอยู่ในงาน การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานด้วยการดูแลใส่ใจในความเจ็บป่วยและ
ความปลอดภัย มีสวัสดิการและประกันสุขภาพของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น การบริหารจัดการ
ดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่าเป็น การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในกระบวนของบริหารทรัพยากรมนุษย์ [9] ซึ่งควรต้องให้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความเข้าใจการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างชัดเจน [16][15] ซึ่งสอดคล้องกับในส่วน
ของนักวิชาการไทยทีไ่ ด้กาหนดให้หน้าที่การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือการกาหนดให้แผนกแรงงานสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของหน่วยงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เช่นกัน [5][17][18][19]
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ต่อกันของพนักงานด้วยกัน และพนักงานกับ
ผู้บริหาร [20] ในการร่วมกันทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างความผูกพัน การสื่อสารที่มีประสิทธิผล และการให้
คาปรึกษาแนะนา [21] เพื่ อให้ได้ผลิตภาพที่องค์ การพึ งพอใจ สร้างขวัญ กาลังใจ และระเบียบวินัยให้ ลูกจ้าง
ช่วยในการบารุงรักษาความคิดในด้านบวก การเพิ่มผลิตภาพ และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
[15] โดยจัดให้การบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างด้วยกันและระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มแรงจูงใจ
และขวัญกาลังใจของพนักงาน โดยผ่านกระบวนการดาเนินงานร่วมกับตัวแทนของสหภาพแรงงาน ให้มีการเจรจา
ต่อรองร่วมกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขและสภาพการจ้างที่ดีสาหรับองค์การและลูกจ้าง [18][20]
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การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ เป็ น หนึ่ ง ในเทคนิ ค ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ประสิท ธิ ผ ลให้ กับ องค์ การด้วยเช่ น กัน [1] เนื่ องจากการบริหารแรงงานสัม พั นธ์เป็ นการดาเนิน การที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ ในเรื่องของบทบาทและการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ขั้นตอน กระบวนการ กฎระเบียบ ข้อบังคับซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โครงสร้างและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ [22] การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตามที่ CIPD (UK’s Chartered Institute
of Personnel and Development) ระบุว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่การบริหารของผู้ บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ควรจะ
แสดงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย การบริหารความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน การดูแลด้าน
ระเบียบวินัยและกระบวนการร้องทุกข์ การดูแลด้านสวัสดิการ และการดูแลให้องค์การปฏิบัติตามกฎหมาย [23]
นอกจากนี้ นักวิชาการไทยก็มีความเห็นเช่นกันว่า การบริหารแรงงานสัมพันธ์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนปรัชญา
ด้านการบารุงรักษาบุ คลากรในองค์การ ทาให้บุค ลากรมีทั ศนคติที่ ดี มีความยึดมั่นผูกพันต่องานและองค์ การ
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกระดับอันเป็นพื้นฐานของการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ผลักดัน
ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความสาเร็จและสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์การ [19]
1) บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีคุณ ค่าที่สุดในการดาเนินธุรกิจขององค์การและในการดาเนินงานของ
องค์การซึ่งในอดีตนักทรัพยากรมนุษย์ (HR) มักจะถูกมองว่าทาหน้าที่ได้เพียงธุรการ (Administration) เท่านั้น
ในปัจจุบันได้มีการสังเคราะห์บทบาทใหม่ของผู้นา HR ในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professionals)
[24] ไว้ดังนี้

รูปที่ 1 บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Ulrich and Brockbank, 2005: 200) [25]
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ประการที่ 1 บทบาทการสนั บ สนุ น พนั ก งาน (Employee Advocate) นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ อาชี พ
มีบทบาทที่สาคัญในการเป็นตัวเเทนของฝ่ายบริหารเพื่อกาหนดแนวทางและหาวิธีการที่จะสนับสนุนให้พนักงานใน
องค์ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจในการท างาน โดยให้ ค วามดู แลเอาใจใส่ รับ ฟั ง และเป็ น ศู น ย์ รวมของงานบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน จงรักภักดี พร้อมทั้ง
สื่อสารความต้องการจากผู้บริหารที่ต้องการให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถที่มีทุ่มเท อุทิศตนในการทางานให้
ประสบความสาเร็จ
ประการที่ 2 บทบาทนั ก พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital Developer) นั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ อาชี พ
จะท าหน้ า ในการให้ ได้ ม าซึ่ งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเน้ น การพั ฒ นาเป็ น รายบุ ค คล
เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชานาญ รวมถึงประสบการณ์
ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง สามารถนามาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์ ก ารให้ มี ค วามได้ เปรี ย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น ขององค์ ก าร นั ก พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ จ ะท าหน้ า ที่ เป็ น โค้ ช (Coach)
โดยการสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความก้าวหน้าในชีวิต มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในเชิงบวกให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ประการที่ 3 บทบาทผู้ เชี่ ยวชาญในวิช าชี พ (Functional Expert) นั กทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มื อ อาชี พ ในฐานะ
เป็นผู้มีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถที่จะนาความรู้และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาตาง ๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ ที่เข้าใจกลยุทธ์ขององค์การ สามารถกาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและแผนการ
ด าเนิ น การด้ า นการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ สามารถออกแบบกระบวนการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร ก าหนด
โครงสร้างองค์การ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้การดาเนินงาน และที่สาคัญสามารถกาหนดแนวทาง
และแผนงานการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ประการที่ 4 บทบาทหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องทาหน้าที่
ในฐานะผู้ร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจที่เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมร่วมกับผู้บริหารแต่ละระดับของ
องค์การในเรื่องปริมาณและคุณ ภาพของกาลังคน การใช้แรงงานการจัดวางตัวบุคคล เพื่อให้เป้าหมายองค์การ
บรรลุผล ประเมินตรวจสอบความพร้อม ขีดความสามารถของทรัพยากรที่จะใชขับเคลื่อนองค์ การ การสร้าง
วัฒนธรรมที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง นักทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
ต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญ หาแยกแยะถึงสาเหตุ ที่สาคั ญ ของปัญ หา ช่ วยกาหนดทิศทางและแผนงานเพื่อให้
การแก้ปั ญ หาไปสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ ป ระสบผลส าเร็จ มี ก ารก าหนดระเบี ยบขั้ น ตอนการด าเนิ น การเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและการดาเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ในองค์การ เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหารว่าควร
ท าอย่ า งไร เสนอความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร และคอยช่ วยเหลื อ สนั บ สนุ น ผู้ บ ริห ารเพื่ อ ให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ประการที่ 5 บทบาทผู้นา HR (HR Leader) ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในการเป็นผู้นาของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังมีบทบาทในการเป็นผู้นาหรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย การเป็นผู้นานั้น
เริ่มต้นที่หน่วยงานของตนเอง ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้นาเพื่อสร้างคุณค่าของหน่วยงานตนเองให้ได้ก่อน ที่จะไปนาผู้อื่น
ผู้นาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลจะต้องสามารถตั้งเป้าหมายที่ชั ดเจนของหน่วยงาน ตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและนอกองค์การ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สามารถกาหนดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้จัดการแต่ละสายงาน
และพนักงาน รวมถึงการมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน การทาให้เกิด กากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การและการติดตามความก้าวหน้าในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) บทบาทของ HR กับการบริหารแรงงานสัมพันธ์
สาหรับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นงานสาคัญของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องดาเนินงาน
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ลยุ ท ธ์ มี เป้ า หมายเพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข การบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น
ที่ปรารถนาของทุกองค์การ เพราะจะทาให้พนักงานและองค์การอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม การทาให้อ งค์การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานถือเป็นความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ เนื่องจากการปฏิบัติที่ดี
ต่อกันร่วมกันสร้างประโยชน์และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและยุติธรรม ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุขในการทางาน พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการทางานให้กับองค์การอย่าง
เต็ ม ความสามารถ อั น จะเป็ น ผลที่ น าไปสู่ ค วามเจริญ ก้ า วหน้ า ขององค์ ก ารและตั วพนั ก งานเอง บทบาทของ
นักทรัพยากรมนุษย์ในฐานะตัวแทนองค์การนั้นมีความสาคั ญ ต่อการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
นั กบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ยุค ใหม่ ที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิดชอบในการบริห ารแรงงานสัม พั น ธ์ ค วรต้ องเป็ น นั ก บริห าร
มืออาชีพ จึงจาเป็นจะต้องปรับบทบาทให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ และปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ต้องการกลไกในการบริหารจัดการความขัดแย้งจากการร้องทุกข์ของพนักงาน และ
ข้อเรียกร้องของพนักงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์จึงมีมากขึ้นและต้อง
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย [25]
ในการนี้จึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางในการกาหนดบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่ดูแลงาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
2.1) ในบทบาทการสนับสนุนพนักงาน (Employee Advocate) จึงควรจะต้องมีบ ทบาทในการสร้าง
ความพึงพอใจในการทางานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หัวหน้างานกับพนักงาน
และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ควรสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถที่มีทุ่มเทและอุทิศตนในการทางานให้ประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยม เช่น
- กาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ยุติธรรม ทั้งในด้านข้อบังคับการทางาน ระเบียบ
วินัย บทลงโทษ รวมถึงการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งองค์การโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ดู แ ลให้ ค วามใส่ ใจในเรื่อ งความเป็ น อยู่ ดู แ ลสาธารณู ป โภค โครงสร้า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
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- เป็ น ศู น ย์ ร วมในการให้ บ ริ ก ารของงานในฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ ก หน่ ว ยงาน (One-Stop
Services) รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อร้องทุกข์ หรือความรู้สึก ของพนักงานที่มีต่อองค์การ และหามาตรการเพื่อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หรือ การด าเนิ น แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเร่งด่ ว นเพื่ อ ไม่ ให้ ก ลายเป็ น ปั ญ หาที่ รุน แรงและ
มีผลกระทบต่อองค์การ
- สนับสนุนในความหลากหลาย (Diversity) ทางด้านประสบการณ์ ด้านแนวคิดและมุมมอง ซึ่งมาจาก
ความแตกต่างทางเผ่าพั นธุ์ วัฒ นธรรม ความเชื่ อทางศาสนา เชื้ อชาติ สีผิว ความแตกต่างทางเพศ อายุ และ
อัตลักษณ์ทางเพศของพนักงานในองค์การ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ด้วยการยอมรับและ
เคารพซึ่งกันและกัน
- สรรหากิ จ กรรมสั น ทนาการ โครงการหรือ วิ ธีก ารท างานที่ ส ร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์การ รวมถึงครอบครัวพนักงาน
2.2) ในบทบาทนักพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Developer) จึงควรจะต้องมีบทบาทที่สาคัญใน
การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมขององค์การ นอกเหนือจากการให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สั่งสมอยู่ในตัวพนักงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
องค์การแล้ว การได้มาซึ่งพนักงานทีส่ ามารถจะผสมผสานความสามารถและทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีแนวคิด
และทั ศ นคติ ที่ ดี ที่ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ
(Key Success Factor) ตามยุทธศาสตร์และภารกิจ ขององค์การ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรให้มีทั้ง
ความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางานเพื่อเติบโตและก้าวหน้าไป
พร้อมกับองค์การ เช่น
- ควรให้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีทัศนคติและ
แนวความคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การและปรัชญาการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขององค์การ ให้สามารถ
ทางานและประสานประโยชน์ระหว่างองค์การกับสหภาพแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ควรให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การและส่งเสริมการให้มีช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในเพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ทั้ ง ในระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน (On-The Job Training) โดยหั ว หน้ า งาน และนอกเวลา
ท างาน (Off-The Job Training) รวมทั้ ง การก าหนดแผนการฝึ ก อบรมและด าเนิ น การฝึ ก อบรมความรู้ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสหภาพแรงงาน กรรมการลูกจ้าง กรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้
การดาเนินงานของตัวแทนลูกจ้างร่วมกับนายจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ควรมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวแทนลูกจ้างในด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงาน
แรงงานสัมพันธ์และองค์การ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความคิดในเชิงบวกให้กับพนักงาน
และตัวแทนลูกจ้างเพื่อให้การประสานงานและการทางานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.3) ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Functional Expert) จาเป็นต้องมีบทบาทในฐานะเป็นผู้มีองค์
ความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของคนในแต่ละวัย (Generation) สามารถที่จะนา
ความรู้แ ละประสบการณ์ ที่ มี ม าใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ในองค์ ก ารให้ แ ก่ ผู้ม าใช้ บ ริก าร เพื่ อ ลด
ข้อขัดแย้งและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
คู่แข่ง (Competitive Advantage) ให้กับองค์การ เช่น
- ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจกลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการดาเนินการด้านการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์ขององค์การ
- สามารถกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ เสนอแนะแนวทางการใช้รูปแบบหรือ
ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เหมาะสมและเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ป้ องกั น
การบิดเบือนข้อมูล เพราะอาจทาให้พนักงานเกิดความสับสนและเข้าใจผิด รวมถึงการทาหน้าที่ประสานความ
เข้าใจระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับ
- สามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับการทางาน ขั้นตอนและวิธีการเจรจาต่อรอง การดาเนินการกรณีพนักงาน
ร้ อ งทุ ก ข์ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมาย และการปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมภิ บาล
(Good Governance)
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์จากองค์การ สถาบัน หน่วยงานราชการ หรือการทาการ
เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Benchmarking) กับองค์การในธุรกิจเดียวกันที่มีการ
บริหารงานแรงงานสัมพั น ธ์ ที่ มีวิธีการปฏิบั ติงานที่เป็น เลิศ (Best Practices) หรือสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด เพื่อนาวิธีการดังกล่าวมาดาเนินการปฏิบัติ
ให้เหมือนกันหรือปรับใช้และเพิ่มเติมเพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่ดีกว่าองค์การอื่น
2.4) ในบทบาทหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) ควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งใน
ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานทุกระดับเพื่อผลักดันให้มีการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จตามกลยุทธ์
เป้าหมาย และแผนงานที่องค์การได้ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประเมินความพร้อม และขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วนที่จะใช้ขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่องค์การกาหนดไว้
เช่น
- เสนอร่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ตามบริบทและขนาดของแต่ละองค์การ
กลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขององค์การ กาหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการบริห ารแรงงานสัม พั น ธ์ รวมการก าหนดเป้ า หมาย ตั วชี้ วัด และแนวทางการประเมิ น ผล
การดาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์
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- วิ เคราะห์ ปั ญ หาทางด้ า นแรงงาน แยกแยะถึ ง สาเหตุ ที่ ส าคั ญ ของปั ญ หาเพื่ อ การแก้ ไขและเป็ น
ผู้ปรับเปลี่ยน (Change Agent) ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสาเร็จ โดยช่วยกันกาหนดทิศทางและแผนงาน
เพื่อให้การแก้ปัญหาการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้
- แสดงตนเป็นผู้ที่พร้อมให้คาปรึกษาและช่วยเหลือระหว่างการดาเนินการทางวินัยและลงโทษ ระหว่างที่
มี ก ารสื่ อ สารที่ ส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบกั บ พนั ก งาน ระหว่ า งการเจรจาต่ อ รอง และการจั ด การภาวะวิ ก ฤต
(Crisis management) อันเนื่องมาจากความไม่พอใจของพนักงานเพื่อ ป้องกันเหตุความวุ่นวายหรือความไม่สงบที่
จะเกิดขึ้นจากการประท้วง การนัดหยุดงาน เป็นต้น
2.5) ในบทบาทผู้นา HR (HR Leader) ด้านแรงงานสัมพันธ์ การมีบทบาทในการเป็นผู้นาหรือหัวหน้า
หน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ จึงควรต้องสร้างคุณค่าของหน่วยงานตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้าน
การบริ ห ารหน่ ว ยงาน การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการท างาน การให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดีของนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ การทาให้เกิดกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงาน
และองค์ เช่น
- จัดทาแผนการดาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการทางานและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้กับทีมงาน มีการติดตาม และการรายงานผลการทางานของทีมงานเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อองค์การและพนักงานทุกคน
- ประสานงานและทางานร่วมกับผู้บริหาร หัวหน่วยงาน ประธาน หรือเลขานุการขององค์การลูกจ้าง
เพื่อไปมีการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
- ฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานเพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลติดตาม ควบคุม ดูแล
ทีมงานทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อเป็นแบบอย่า งที่ดีต่อผู้บริหาร พนักงาน และ
กรรมการองค์การลูกจ้าง
- เป็นตัวแทนขององค์การในการติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยราชการ องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง
องค์การแรงงานต่าง ๆ และหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ขององค์การอื่น รวมทั้งเพื่อนบ้านกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ทางด้านแรงงาน
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแรงงานสัมพันธ์มือ
อาชี พ และต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในองค์ ก าร การบริ ห าร
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างและสหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้กลายมาเป็นบทบาทที่สาคัญของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ และได้กลายมาเป็น
ส่วนประกอบที่มีความสาคัญสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์การ
บทบาทในการบริหารและการประสานการดาเนินงานในด้านกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จะนามา
ซึ่งรากฐานที่สาคั ญ ที่จ ะทาให้ องค์ การอยู่รอดและประสบความสาเร็จตามที่ตั้งไว้ [26] ทั้ งนี้การแสดงบทบาท
ด้านแรงงานสัมพันธ์ควรต้องผสมผสานกับบทบาทของการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ขององค์การด้วยเพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานในองค์การทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะช่วยสนับสนุน
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และทาให้องค์การอยู่รอดและประสบความสาเร็จ โดยได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยแรงงานกับฝ่ายบริหารควรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถแก้ไขปัญหาภายในกรอบแนวคิดที่เป็นธรรมและให้ความเคารพในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิทธิของทั้งสองฝ่าย [27]
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