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20. หลักสู ตร “การบริหารแรงงานสั มพันธ์ เชิงรุก”
Proactive Labor Relations Management

(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมา หลายคนคาดการณ์วา่ สถานการณ์ดา้ นแรงงานสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานกับสถานประกอบการน่าจะดีข้ ึน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
พนักงานกับสถานประกอบการมากมายและค่อนข้างรุ นแรง เช่น ในบริ ษทั สิ่ งทอบางแห่ง ในบริ ษทั อิเลคทรอนิคส์บาง
แห่ง และในธนาคารพาณิ ชย์หลายที่ เป็ นต้น นอกจากนั้นบรรดาแรงงาน พนักงานเริ่ มตื่นตัวกับสิ ทธิ ของตนมากยิง่ ขึ้น มี
ความรู ้ดา้ นกฎหมายแรงงานมากขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมโรงแรม การผลิต ธนาคารพาณิ ชย์ มีสหภาพ
แรงงานเกิดใหม่มากมาย)
จากเหตุที่กล่าวข้างต้น หากผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน ไม่เห็นความสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจระหว่างกันกับพนักงานแล้ว โอกาสที่ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรย่อมมีสูง และหากปล่อยให้ปัญหา
แรงงานเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยากมาก และปัญหาแรงงานที่รุนแรงมักมีความเสี ยหายมากมายมหาศาลต่อธุ รกิจมาก ดังนั้น
ทุกสถานประกอบการควรหันมาเรี ยนรู้และใช้นโยบายบริ หารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุ ก เพื่อป้ องกันปั ญหาเสี ยแต่เนิ่ นๆ อีก
ทั้ง การที่มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรจะมีผลโดยตรงต่อความมุ่งมัน่ ตั้งใจทางานของพนักงาน ซึ่ งจะทาให้
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมขององค์กรดีข้ ึน
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาทราบถึงแนวคิดพื้นฐานและเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องการแรงงานสัมพันธ์
 เพื่อให้ผสู ้ ัมมนาทราบถึงหลักการพื้นฐานในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่างจริ งในวิธีการดาเนินงานเรื่ องแรงงานสัมพันธ์ในเชิงรุ ก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้จริ ง
ในการบริ หารงานได้
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้าหน่วยงาน/ พนักงานระดับวิชาชีพ ของทุกหน่วยงานในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 - ความหมาย/ แนวคิด เรื่ องแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์ที่สาคัญ (กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน)
- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์ที่สาคัญ (กฎหมายแรงงานสัมพันธ์)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 - สภาพปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการของไทย
(การก่อตั้งสหภาพแรงงาน/ การยืน่ ข้อเรี ยกร้อง/ การนัดหยุดงาน ฯลฯ)
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12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.00

- แนวโน้มสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ของไทย
- แนวคิด/ หลักการของการบริ หารงานแรงงานสัมพันธ์เชิงรุ ก
- แนวทางปฏิบตั ิ 3 ประการที่จะสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุ กที่เป็ นรู ปธรรมในองค์กร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- แนวคิด/ หลักการบริ หารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุ ก
- กรณี ศึกษา (ตัวอย่างจริ ง): เหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาแรงงานสัมพันธ์
Coffee Break
- กรณี ศึกษา (ตัวอย่างจริ ง): วิธีการแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ จากที่เลวร้ายให้กลับมาดี
- แรงงานสัมพันธ์ที่ดีช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพในงานได้อย่างไร
- ตัวอย่าง/ รู ปแบบกิจกรรมที่ทาเพื่อพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
- ถาม-ตอบข้อสงสัย

5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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