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เอกสารความรู้สำา หรับเจ้าหน้าที่ ในการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์
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แรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ และรูปแบบแรงงานสัมพันธ์สมานมิตร
สำานักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อไป
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การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
@ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

เพือ่ ให้นายจ้างกับลูกจ้างเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วนตรงกัน
ทั้งสองฝ่ายจึงควรมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่ก้าวแรก ดังนี้
(๑) เจ้าหน้า ที่สำา นัก งานสวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงานจัง หวัด หรื อสำา นั ก งาน หรื อ
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดหรือเคยมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทแรงงาน ตามลำา ดับ เจ้าหน้าที่อาจ
แยกกลุ่มเป็นสีแดง (เฝ้าระวังพิเศษ) สีเหลือง (เฝ้าระวัง) และเข้าไปดำา เนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
โดยให้คำาแนะนำา เรื่อง “การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วน” กับนายจ้าง ผูแ้ ทนนายจ้าง พร้อมกับ
ผูแ้ ทนลูกจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลู ก จ้ า ง หรื อ
คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
(๒) นายจ้างประชุมหารือกับผู้แทนลูกจ้าง
 เพือ่ ให้ทงั้ สองฝ่ายได้ทำาความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์
แบบหุ้ น ส่ ว น โดยคำา แนะนำา ของเจ้ า หน้ า ที่ สำา นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด หรื อ
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
(๓) นายจ้างจัดทำาและดำาเนินการตาม Action Plan ร่วมกับผู้แทนลูกจ้าง
 เพื่ อ ให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจ และร่ ว มกั น แก้ ไขปั ญ หา
ตามแนวทาง Model ต่างๆ ของแรงงานสั มพั นธ์ แบบหุ้ นส่ วน
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำา แผน โดยนายจ้างประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการลูกจ้าง หรือคณะกรรมการสหภาพแรงงาน (Plan)
ขั้นตอนที่ ๒ การดำาเนินการตามแผน (Do)
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามผลการดำาเนินการ การประเมินความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรค (Check)
ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น (Action)

-2หมำยเหตุ
กลุ่มสีแดง (เฝ้ำระวังพิเศษ)
1) สถานประกอบกิจการที่ในอดีตเคยเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานหรือข้อขัดแย้ง และคาดว่าจะ
เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก
2) ประเภทกิจการของนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ หรือการ
ดำาเนินธุรกิจ ซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน
3) สถานประกอบกิจการที่มีสัญชาติของนายจ้าง หรือผู้รว่ มลงทุนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีนโยบายใน
การบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป และอาจก่อให้เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
4) สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหม่
กลุ่มสีเหลือง (เฝ้ำระวัง)
1) สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง เช่น สหภาพแรงงาน
2) สถานประกอบกิจการที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใกล้หมดอายุ
3) สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำานวนมาก
4) สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ภายใน 3 ปี จากฐานข้อมูล
ของกรมฯ
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 ปัจจัยความสำาเร็จของแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น หากนายจ้างลูกจ้างมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ดังนี้
(๑) นายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีทศั นคติ (Attitude) และท่าที (Behavior) ทีด่ ีต่อกัน
(๒) ทัง้ สองฝ่ายจะต้องพยายามทำาความเข้าใจ (Comprehension) กับแนวคิดแรงงานสัมพันธ์
แบบหุน้ ส่วน และ Model ซึง่ เป็นเป้าหมายทีจ่ ะดำาเนินการให้สำาเร็จในอนาคต โดยทัง้ สองฝ่ายจะต้องมุง่ มัน่
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
(๓) สุดท้ายทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ปัญญาความรู้ความสามารถพัฒนาแรงงานสัมพันธ์แบบ
หุ้นส่วน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการร่วมกันในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (Develop)



ได้แก่

การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
แนวคิด “แรงงานสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วน” ประกอบด้วย รูปแบบแรงงานสัมพันธ์ ๓ รูปแบบ

๑. แรงงานสัมพันธ์สนั ติสขุ
๒. รูปแบบแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์
๓. รูปแบบแรงงานสัมพันธ์สมานมิตร
ซึ่งจะนำาไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำาดับ
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๑. แรงงานสัมพันธ์สันติสุข (Peace Model)
๑.๑ สถานประกอบกิ จ การเป้ า หมาย คื อ สถานประกอบกิ จ การขนาดเล็ ก ที่ มี
ลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ - ๙๙ คน
๑.๒ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน โดย
ใช้ตัวแบบ “แรงงานสัมพันธ์สันติสุข ” เน้น ให้น ายจ้ า งกั บ ลู ก จ้ า งได้ มี โ อกาสประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น
ในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บสภาพการจ้ า ง การสร้ า งความสัมพันธ์อันดี หรือเรื่องทั่วไป ซึ่งเป็นการหารือกัน
ในระดับต่างๆ เช่น
(๑) ระดับการหารืออย่างเป็นกันเอง เป็นการประชุมหารือกันในเรื่องทั่วไป
เปิดกว้างทุกประเด็น เป็นการขอความเห็น ขอคำาแนะนำา และอาจถกประเด็นกันบ้าง
(๒) ระดับการหารืออย่างเป็นทางการ เป็นการประชุมหารือของนายจ้างกับ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิ จการ นายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้า ง หรือนายจ้า งกับ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานก็ได้
(๓) ระดั บ การปรั บ ความเข้ า ใจกั น เป็ น การประชุ ม หารื อกั น ในเรื่ อง
ที่อาจเป็นเรื่องธรรมดาในวันก่อน และกลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาในวันนี้ จนต้องปรับความเข้าใจกัน
ทั้ ง สองฝ่ า ยต้ อ งใช้ ค วามใกล้ ชิ ด แสดงความเป็ นมิ ต ร “เปิ ด อกคุ ย กั น ” หรื อ “จั บ เข่ า คุ ย กั น ” เพื่ อ ให้
สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น
๑.๓ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ/คณะกรรมการลูกจ้าง/คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก Peace Model ดังนี้
(๑) Partnership ความเป็ นหุ้ นส่ วน เช่ น นายจ้า งลู กจ้ างยอมรั บความ
เป็นหุนส่
้ วนกัน “นายจ้างลงทุน ลูกจ้างลงแรง” มิใช่ลูกจ้างมาทำางานเพื่อรับค่าตอบแทนจากนายจ้าง
(๒) Empathy ความเห็นใจผูอ้ นื่ เช่น นายจ้างลูกจ้างเห็นใจซึง่ กันและกัน
ทั้งสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือกัน ไม่มีฝ่ายใดอยู่ได้โดยลำาพัง
(๓) Accountability ความรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น นายจ้ า งลู ก จ้ า งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อกัน ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อกัน หากกำาไรหรือขาดทุนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
(๔) Compromise การประนี ป ระนอม เช่ น นายจ้ า งลู ก จ้ า งใช้ ก าร
ประนีประนอมเป็นแนวทางยับยัง้ ความขัดแย้ง ไม่ขาดสติในการตัดสินใจ แต่ใช้ปัญญาในการหาทางออก
ของปัญหา
(๕) Enjoyment ความพึ งพอใจ เช่ น นายจ้ างลู กจ้ างพึ งพอใจใน
ผลประกอบการที่ ร่ วมแรงร่ วมใจกั นทำา ได้ ตามเป้ าหมาย ลู กจ้ างมี ความมั่ นคงในการทำา งาน
นายจ้ าง มีความมั่นใจในการบริหารธุรกิจ
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๒. แรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ (Create Model)
๒.๑ สถานประกอบกิจการเป้าหมาย คือ สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ที่มี
ลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๔๙๙ คน
๒.๒ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ขนั้ กลาง โดยใช้
ตั ว แบบ “แรงงานสั มพั น ธ์ ส ร้ า งสรรค์ ” เน้นให้นายจ้างกับลูกจ้างอยูร่ ว่ มกันด้วยความเข้าใจกัน ทัง้ สองฝ่าย
ตกลงใจร่วมกันกำาหนดกฎกติกามารยาท เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยการกำาหนดแนวทางการบริหาร
ความร่วมมือ การบริหารความเสีย่ ง และการบริหารความขัดแย้ง
๒.๓ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ/คณะกรรมการลูกจ้าง/คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Create Model ดังนี้
(การบริหารความร่วมมือ ประกอบด้วย Comprehension, และ Together
การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย Rules, Equilibrium และ Accept การบริหารความขัดแย้งประกอบ
ด้วย Erase)
(๑) การสร้ า งความเข้ า ใจต่ อ กั น (Comprehension) เช่ น การอาศั ย
“คนกลาง” ทีท่ ั้งสองฝ่ายให้การยอมรับนับถือ ช่วยเหลือให้นายจ้างกับลูกจ้างเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
เชือ่ มความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้างให้เกิดความร่วมมือในยามปกติ ช่วยแยกทัง้ สองฝ่ายออกจากความขัดแย้ง
และประสานความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือภายหลังจากความขัดแย้งยุติ
(๒) การสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน (Rules) เพื่อนำา ไปใช้
เป็นทางออกร่วมกันในส่วนทีก่ ฎหมายไม่ได้กำาหนดไว้ เช่น บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล
(๓) การสร้างความสมดุลระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกับการเจรจาต่อรองร่วม
(Equilibrium) เช่น การใช้วธิ กี ารปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเต็มที่ ก่อนการตัดสินใจใช้วธิ กี ารเจรจาต่อรอง
(๔) การสร้า งแนวทางการยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะฝ่ า ย (Accept)
เช่ น การสร้ า งหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลหรื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น กฎกติ ก ามารยาทเพื่ อใช้ ป ฏิ บั ติ
ร่ วมกั น และการฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมุตทิ ี่จะนำาไปสู่ความขัดแย้ง
(๕) การสร้างหนทางเดิน ไปด้วยกัน (Together) เช่น ทัง้ สองฝ่ายควรเปิดใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และสร้างหนทางเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
(๖) การลบทิง้ ความทรงจำาทีไ่ ม่ดตี อ่ กัน (Erase) เช่น หยุด “การเผชิญหน้า”
หรือ “การหันหลังให้กนั ” เสียก่อน เพือ่ ให้คกู่ รณีได้มโี อกาสนัง่ โต๊ะเจรจา “เปิดใจ” และนำาไปสู่ “การพบกัน
ครึ่งทาง” โดยการลดความแตกต่างระหว่างความต้องการกับความเป็นจริง
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๓. แรงงานสัมพันธ์สมานมิตร (Friendship Model)
๓.๑ สถานประกอบกิจการเป้า หมาย คือ สถานประกอบกิจ การขนาดใหญ่ ที่มี
ลูกจ้างตัง้ แต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป
๓.๒ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ขั้นก้าวหน้า
โดยใช้ตัวแบบ “แรงงานสัมพันธ์สมานมิตร” หรือเรียกว่า Friendship Model เน้นให้นายจ้างลูกจ้างร่วม
กันสร้างนวัตกรรมการบริหารแรงงานสัมพันธ์
(๑) นวัตกรรมเชิ ง นโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ (Policy & Strategy Innovation)
โดยการจัดทำานโยบายและ Action Plan ด้านแรงงานสัมพันธ์
(๒) นวัตกรรมเชิงการบริหารองค์การ (Organization Administration Innovation)
โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะ เพือ่ ทำาหน้าทีใ่ นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
การมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารองค์กร
(๓) นวัตกรรมเชิงกระบวนการปฏิสมั พันธ์ (Process Interaction Innovation)
โดยการสร้างแนวทางการปรับปรุงสภาพการจ้าง ต้องผ่านการใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเต็มที่
เสียก่อน หากไม่ได้ผลจึงใช้วธิ ีการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสมดุลในระบบทวิภาคี
๓.๓ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ/คณะกรรมการลูกจ้าง/คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก Friendship Model ดังนี้
(๑) Family ครอบครัว เช่น การอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวของนายจ้างลูกจ้างแบบ
Partnership ทังสองเข้
้
าใจเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน รูจั้ กการแบ่งปัน ประนีประนอม และให้อภัยต่อกัน
(๒) Responsibility ความรับผิดชอบ เช่น การร่วมทุกข์ ร่วมสุข และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
(๓) Information ข้อมูลข่าวสาร เช่น นายจ้างลูกจ้างสือ่ สารข้อมูลถึงกันแบบ
สองทาง
(๔) Equilibrium ความสมดุล เช่น การสร้างแนวทางการปรับปรุงสภาพการจ้าง
อย่างสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบทวิภาคี ระหว่างการปรึกษาหารือกับการเจรจาต่อรอง
(๕) Negotiation การเจรจาต่อรอง เช่น การต่อรองเป็นทางออกสุดท้าย
ควรใช้การปรึกษาหารือก่อน
(๖) Direction ทิศทาง เช่น การกำาหนดทิศทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ จาก
นโยบายและ Action Plan ด้านแรงงานสัมพันธ์
(๗) Set-up การจัดโครงสร้างองค์กร เช่น การจัดตัง้ แผนกแรงงานสัมพันธ์
โดยเฉพาะ
(๘) Harmony ความปรองดอง เช่น ความสามัคคีปรองดองของนายจ้างลูกจ้าง
รูส้ ึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการ
(๑๐) Participation การมีส่วนร่วม เช่น นายจ้างเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง
มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา

แบบหุ้นส่วน”

ตัวชี้วัดร่วม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ “การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

๑. ความร่วมมือที่เกิดขึ้น (Output)
ตัวอย่างความร่วมมือ
(๑) การทำางานในกระบวนการต่างๆ เกิดความต่อเนือ่ ง ได้แก่ กระบวนการ
บริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
และกระบวนการขนส่ง
(๒) ความก้าวหน้าของงานต่างๆ เป็นไปตามแผน สินค้าและบริการมีคณุ ภาพ
(๓) ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงว่า “เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้น” จากความร่วมมือ
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ตัวอย่างความขัดแย้ง
(๑) ความไม่พอใจกันในระหว่างการหารือและแสดงความเห็นไม่สอดคล้องกัน
(๒) ความไม่พอใจกันในระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้อง
(๓) ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงว่า “เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น” จากความขัดแย้ง
เนื่องจาก
(๑) ลูกจ้างไม่สญู เสียชัวโมงทำ
่ างานไปกับการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง จึงใช้เวลาในการ
ทำางานได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ และรู้สกึ มีหลักประกันความมั่นคงในการทำางาน
(๒) นายจ้างไม่สูญเสียเวลาในการแสวงหาโอกาสทางการตลาด จึงมีเวลาใน
การบริหารธุรกิจ บริษัทได้กำาไรจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกฝ่าย นายจ้างจัดสรรค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการดำาเนินธุรกิจ
(๓) ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงว่า “เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้น” จากความขัดแย้งลดลง

ความไม่พอใจต่อกัน

๓. โอกาสที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้อีกเป็นไปได้ยาก (Outcome)
ตัวอย่างโอกาสที่จะทำาให้เกิดความขัดแย้ง
(๑) การละเลยไม่ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึง่ จนเกิดการสะสม

(๒) การไม่ลดหย่อนผ่อนปรน การไม่ประนีประนอม การยึดมั่นในอำานาจ
ทางการบริหาร หรือการเข้าใจว่าฝ่ายตนมีพลังต่อรองที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
(๓) ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงว่า “เป็นโอกาส” ที่จะทำาให้เกิดความขัดแย้ง
โอกาสที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้อกี เป็นไปได้ยาก
เพราะว่า
(๑) นายจ้างลูกจ้างไม่สญู เสียความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน และทัง้ สองฝ่ายไม่สญู เสีย
ความตั้งใจในการทำางานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
(๒) บริ ษั ท เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลและการบริ ห าร
แรงงานสัมพันธ์ซงึ่ นำาไปสูภ่ าพลักษณ์ทดี่ ีของสินค้าและบริการ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเพิม่ ขึน้ กำาไรเพิม่ ขึน้
เกิด ความเชื่อ มั่น ในการนำา บริษัท เข้า ระดมทุน ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ตลอดจนการร่ว มทุก ข์ร่ว มสุ ข
ในยามทีบ่ ริษทั ประสบภาวะวิกฤต ทัง้ สองฝ่ายจะช่วยเหลือกัน เห็นใจกัน และร่วมกันประคับประคองบริษทั
ให้ผา่ นพ้นวิกฤตนั้นไปได้ดว้ ยดี
(๓) ลักษณะอืน่ ๆ ทีแ่ สดงว่า “เป็นเรือ่ งดีทเี่ กิดขึน้ ” เมือ่ ไม่เกิดความขัดแย้ง
------------------------------------------

