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บทคัดยอ
  ทศันคตเิชงิบวก เปนทศันคตทิีช่กันาํใหบคุคลแสดงออกถงึความรูสกึ อารมณจากสภาพจิตใจ โตตอบ 

ในดานดตีอบคุคลอืน่ หรอืเร่ืองราวใดเรือ่งราวหนึง่รวมทัง้หนวยงาน องคการอืน่ๆ  ดงันัน้ทศันคตเิชงิบวกยอม

นํามาซ่ึงความเช่ือในเชิงพฤติกรรมการมองโลกในแงดี โดยเช่ือมโยงกับจิตวิทยาทางบวกจะกอใหเกิดพลัง     

ในการทํางานและในกระบวนการทํางานน้ัน จากการศึกษาสภาพปญหาการบริหารแรงงานสัมพันธ                  

ขององคการตางๆ ดวยเหตผุลทีเ่กดิจากทศันคตกิารสือ่สาร   การมสีวนรวม  การทาํงานรวมกนัของฝายบรหิาร 

หัวหนางานสูพนักงานยังผลใหประสิทธิภาพงานลดลง นํามาซึ่งการพบกับปญหา 3 ประการ คือ 1) ขาด         

การส่ือสารท่ีมปีระสทิธภิาพ  2) มทีศันคติเชงิลบตอกนั และ 3) ขาดการทํางานแบบมีสวนรวม ดงันัน้การแกไข

จําเปนตองใชกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอกันระหวางนายจางกับลูกจางผานกระบวนการ                  

ดานแรงงานสัมพันธ ซึ่งในบทความนี้ไดอธิบายปญหาที่สําคัญของทัศนคติและแรงงานสัมพันธวามี                

สวนเก่ียวของกันอยางไร รวมถึงเสนอแนวทางแกปญหาเพ่ือใหเกดิกระบวนการส่ือสารเพ่ือใหพนักงานทํางาน     

รวมกนัดวยความเขาใจ และการมสีวนรวมของพนกังานเพ่ือนาํไปสูการทาํงานเปนทมี  รวมทัง้เพือ่สรางองคกร         

แหงความสุข 

คําสําคัญ

  ทัศนคติเชิงบวก   แรงงานสัมพันธที่ดี 

Abstract
  Positive Attitude leads people to express their feeling, emotion, interaction with people and 

organization. For this reason, Positive Attitude will bring the belief in positive action which involves 

with positive psychology causing to get working potential. For focusing and studying on labor relations 
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management, found problems in their participating communication attitude on working process. 
Such as 1) lack of efficiently communication 2) be negative attitude among employee and                 
employer 3) lack of job participation. Method for resolve these obstacle is created an activity by 
labor relations process. This paper will explain how attitude and labor relations are connected, 
therefore showing how to manage on this solution by making appropriate communication process, 

working on employee participation for teamwork and building a happy workplace.

Keywords
  Positive Attitude,  Good Labor Relationship

บทนํา
  ทัศนคติเชิงบวก คือ วิถีทางหรือความพรอมในการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด ประกอบ

ไปดวยคุณสมบัติ 3 ประการคือ 1) มีลักษณะสมํ่าเสมอไมเปล่ียนแปลงไดงาย 2) มีทิศทางที่แนนอนตอ           

สิง่แวดลอมและเปาหมายแตละอยาง 3)  มปีรมิาณความเขมขนมากนอยสัมพนัธกบัส่ิงแวดลอมอาจมขีนาด

ไปในทางบวก ทางลบ หรือเปนกลางๆ ทั้งนี้ เพราะทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยม (Newcomb, n.d., 

อางถึงใน วิรัตน หมกทอง 2538,  3) เปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี ทั้งนี้ปญหาท่ีเกิด              

กับแรงงานสัมพันธขององคการตาง ๆ  คือ ขาดการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ การมีทัศนคติเชิงลบตอกัน และ       

การขาดการทํางานแบบมีสวนรวม ซึ่งบทความน้ีไดนําเสนอปญหาท่ีเกิดจากแรงงานสัมพันธ  แนวทาง           

การสรางทศันคตเิชงิบวกกบัการสรางแรงงานสมัพันธทีด่ ีและตวัอยางกจิกรรมการสรางแรงงานสมัพนัธดวย

ทัศนคติเชิงบวกที่ประสบความสําเร็จ 

  การสรางแรงงานสัมพันธดวยทัศนคติเชิงบวกจึงไมควรเร่ิมจากการจินตนาการของนายจาง หรือ      

การคิดเองของฝายบริหาร หรือฝายทรัพยากรบุคคล เพราะสุดทายแลวจะพบวากิจกรรมท่ีสรางขึ้น                     

ผานกระบวนการท่ีเรยีกวาแรงงานสัมพันธนัน้จะไมเกดิผลอันเนือ่งจากขาดการมีสวนรวมของพนักงาน  ยงัผล

ใหนายจางและฝายทรพัยากรบุคคลหลายๆ แหง เบ่ือหนายกบัการจัดกิจกรรมใหพนักงาน  เชน การจัดแขงขัน

กฬีา การสรางฝาย และการปลกูปา  การจดักจิกรรมเหลานีจ้ะสงผลใหพนกังานเพยีงบางกลุมทีเ่ขารวมกจิกรรม 

เพราะไมผานกระบวนการมีสวนรวมแตเปนการจัดโดยฝายบริหาร ซึ่งทําใหไมบรรลุวตัถุประสงคในการสราง

ความผูกพันและการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี  

  ทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธจะสัมพันธกันไดตองกอใหเกิดผลประสิทธิภาพงาน      

การทาํงานอยางมคีวามสขุของพนกังานทกุระดบัดวยการสรางความรูความเขาใจ ดานความรูสกึ จะสงผลตอ

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีผลดีตอองคกร ในหลักการบริหารจัดการกอใหเกิดกระบวนการ

แรงงานสัมพันธที่นายจาง ลูกจาง ตองประสานความรวมมือภายใตเปาหมายเดียวกัน สิ่งสําคัญอีกประการ

ที่จะทําใหทัศนคติเชิงบวกกับการสรางแรงงานสัมพันธสอดประสานในทิศทางเดียวกัน คือ การส่ือสารจาก   

ฝายบริหารสูพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และมีแนวทางที่แนนอน 
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  ในทศันะของผูเขยีนเหน็วา ไมวาบคุลากรจะมีความสามารถเพียงใดถาขาดทัศนคตทิีด่ใีนการทํางาน 

จะกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง ทั้งสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมดี เกิดมลภาวะเปนพิษตอเพ่ือน             

รวมงานและอื่นๆ อีกมากมาย แตถาสามารถสรางทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากรได จะสงผลมหาศาลทั้งทาง      

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนสังคมอุดมปญญา เกิดนวัตกรรม และการเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกัน 

  คนเราจะทําทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะยาวนานและยากลําบากมากเพียงใด เพื่อวาตนเองเปนฝายถูก 

จะหาเหตุผลทุกอยางที่ไมเคยมีมากอนมารองรับความคิดเห็นของตนเอง ทัศนคติยังเปนสวนสําคัญมีที่อยู      

ในตวัตนของคนเราทุกคน ทศันคตเิปรยีบเสมอืนแทงปรซิมึซึง่โลกทัง้โลกถกูรวมเปนความคดิอานทาํใหเรามอง

โลกไดอยางชัดเจน ชวยใหเราลวงรู ความจริง ถาคนเราไมมีทัศนคติ โลกทั้งโลกก็คงยุงเหยิงไมมีชิ้นดี                 

(เฟนเบิรก, 2550) ทัศนคติเปนคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลในองคการ ทัศนคติมีความคลายคลึงและ                 

แตกตางจากบุคลิกภาพ ตามที่ไดกลาวมาแลววา บุคลิกภาพถูกวางรูปแบบมาตั้งแตเกิดและยาก                           

ที่จะเปล่ียนแปลง ทัศนคติบางอยางก็เชนเดียวกัน มีผูใหคํานิยาม “ทัศนคติ” ไวตางๆ กัน ซึ่งผูเขียนพอจะ     

สรุปความหมายไดดังนี้ “ทัศนคติ” คือ ความเช่ือและความรูสึกของบุคคลที่มีตอความคิด สถานการณ          

บุคคลหรือสิ่งอื่นในลักษณะของการประเมินคาในแงบวก (Positive) หรือลบ (Negative) ตอสิ่งนั้นๆ ทัศนคติ

มีความสําคัญเพราะเปนกลไกที่คนสวนใหญใชแสดงความรูสึก เชน การที่พนักงานคนหนึ่งกลาววา เขารูสึก

วาไดรับเงินเดือนตํ่าเกินไป สะทอนใหเห็นทัศนคติของเขาตอเงินเดือนที่ไดรับ  การเขาใจทัศนคติจะชวยให

เขาใจพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานไดดียิ่งข้ึน 

ที่มาของทัศนคติ
  โดยทั่วไปแลว นักจิตวิทยาสังคมมีความเห็นตรงกันวา ทัศนคติ สวนมากเกิดจากประสบการณและ

การเรียนรูที่ผานเขามาในชีวิตของบุคคล แหลงที่มาของทัศนคติมีมากมาย ดังนี้ (สรอยตระกูล (ติวยานนท) 

อรรถะมานะ, 2542)

  1. ประสบการณสวนบุคคล (Personal Experience) การที่เรามีประสบการณตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง

อาจจะโดยตรงหรือโดยออมจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของเราท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ เชน เมื่อเรามีประสบการณที่ทําให

เกิดความพอใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น เรายอมมีทัศนคติที่ดีตอเขา ในทางกันขามหากไดรับ

ประสบการณที่ไมดีและกอใหเกิดความไมพอใจ เราก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอเขา

  2. การศึกษา การอบรมส่ังสอน และกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization Process) 

ทั้งจากกลุมปฐมภูมิ (Primary Group) คือ ครอบครัวและกลุมทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแก โรงเรียน 

สมาคม  กลุมชน เปนตน ทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) เชน การศึกษาในโรงเรียน การเปนสมาชิก    

ขององคการหรือในรูปที่ไมเปนทางการ (Informal) เชน การอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา ญาติพี่นอง               

ความสัมพันธกับเพ่ือน  อิทธิพลของส่ือมวลชน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม คานิยม สังคมท่ีบุคคลน้ันอยู 

เปนแนวทางที่หลอหลอมทัศนคติในตัวบุคคลไดทั้งส้ิน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 255976

  นอกจากน้ี พงษจนัทร  ภษูาพานิชย  (2547) ไดกลาววา บางคร้ังทศันคติทีเ่รามีอยูมาจากการเลียนแบบ

ผูอื่น โดยตัวแบบน้ันเปนบุคคลที่เราชื่นชอบ เลื่อมใส หรือรักใคร เพื่อใหเขากันไดกับบุคคลน้ัน การเลียนแบบ

อาจหมายรวมไปถึงการถายแบบโดยพยายามทําตัวใหเหมือนกับบุคคลที่ตนอยากเปนพวกเดียวกับเขา            

จะเห็นไดวาในการโฆษณาทางโทรทัศนจะมีการนําตัวแบบท่ีบุคคลช่ืนชอบมาแสดงแบบเพ่ือกระตุนใหผูชม   

มีทัศนคติที่ดีตอสินคาและมีแนวโนมที่ซื้อสินคา 

องคประกอบของทัศนคติ 

  โดยทั่วไปแลว ทุกทัศนคติมีองคประกอบที่สําคัญเหมือนกัน 3 อยาง คือ องคประกอบดานความเช่ือ 

องคประกอบดานความรูสกึ และองคประกอบดานพฤตกิรรม (สรอยตระกลู (ตวิยานนท) อรรถะมานะ, 2542)

  1. องคประกอบดานความเช่ือ (Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเช่ือของบุคคลท่ีมี

ตอสิ่งตางๆ เชน ผูบริหารที่เชื่อวาผูใตบังคับบัญชาเปนคนเกียจคราน ไมชอบทํางานและมักจะหลีกเลี่ยงงาน

ที่ทําเปนประจํา เขาจะตองใชอํานาจควบคุมการทํางานของลูกนอง

  2. องคประกอบดานความรู สึก (Affective Component) เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดาน             

ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลตอสิ่งน้ัน การแสดงออกซ่ึงความรูสึก ไดแก ความชอบ ไมชอบ พอใจ               

ไมพอใจ เกลยีด โกรธ กลวั เปนตน ตวัอยางเชน นกัศึกษาอาจจะชอบวิชาเลอืก นกัศกึษาอาจไมกงัวลใจมากนัก

แตหากเปนวิชาบังคับของสาขาวิชา นักศึกษาอาจรูสึกกังวลใจอยางมาก

  3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติอยางไรตอบุคคลหรือวัตถุที่มีความเช่ือ และความรูสึกเชนน้ัน ตัวอยาง บุคคลท่ีเชื่อวา  

การออกกําลังกายทําใหสุขภาพแข็งแรงและมีความรูสึกที่ดีตอการออกกําลังกาย บุคคลผูนี้มีแนวโนมท่ีจะ

ออกกําลังกายเปนประจํา

  ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งจะประกอบดวย 3 องคประกอบสอดคลอง

สมัพนัธกนั แตกไ็มเสมอไปทกุกรณ ีเชน พนกังานบางคนอาจรูสกึไมดตีอหวัหนางาน แตกไ็มสามารถแสดงออก

ตามทัศนคติที่มีอยูไดโดยตรงโดยเฉพาะตอหนาหัวหนาและแมวาความเช่ือ ความรูสึกจะมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม แตในทางตรงกันขาม พฤติกรรมก็สามารถมีอิทธิพลตอความเช่ือและความรูสึกไดเชนกัน เชน      

การใหพนักงานแสดงความรูสึกตอเพ่ือนรวมงานที่ชอบขาดงานเปนประจํา เขาอาจจะพูดวาเพื่อนรวมงาน        

ทีป่ระพฤติเชนน้ี เปนคนท่ีไมขยนัทํางานและเม่ือหยุดทํางานกเ็ปนภาระของพนักงานคนอืน่ทีจ่ะตองทํางานแทน 

ซึ่งทําใหเขามีความรูสึกที่ไมดีตอพนักงานคนน้ีอยางยิ่ง

  จากประสบการณของผูเขยีนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงาน  ทศันคติเชงิบวกจะสงผลตอ

แนวคิด  วิธีการและกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม ซึ่งควรออกมาในเชิงนโยบายจากการกําหนดของฝายบริหาร   

เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติ ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมตามหลักสากลโดยท่ัวไป  พนักงานยอมตองการ       

ดาํเนินชีวติดวยความม่ันคงไมเสยีงตอการถกูเลกิจาง ไมเส่ียงตอการถกูกล่ันแกลง และไมเส่ียงตอการดาํรงชวีติ    
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อยางปกติสุขของพนักงาน จึงจําเปนตองมีการออกแบบการทํางานเชิงโครงสรางที่ทําใหเห็นในกระบวนการ

ระหวางนายจางกับลูกจางผานกิจกรรมตางๆ ก็คือกระบวนการดานแรงงานสัมพันธ 
 

กระบวนการดานแรงงานสัมพันธ  

  แรงงานสัมพันธ (Labor Relations) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางฝายบริหารและองคการของ           

ฝายบรหิารผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงานและภาครัฐ (Dunlop, 1993 อางถงึใน ทวศีกัดิ ์สทูกวาทิน 

2537)  ในระบบแรงงานสัมพันธจะมีองคประกอบของนายจาง ลูกจาง และภาครัฐโดยทั้ง 3 สวนนี้จะตอง       

มปีฏสิมัพนัธการทํางานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  นายจางจะตองบริหารจัดการลูกจางดวยความกรุณา

และเปนระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  สวนลูกจางจะตองมีความซ่ือสัตย มคีวามผูกพัน

และพงึพอใจตอกระบวนการทาํงานทีร่บัผดิชอบ  พรอมทัง้มคีวามเขาอกเขาใจในสถานการณ  สภาพเศรษฐกจิ

ที่เกิดขึ้นกับนายจางเผชิญอยู  สําหรับในสวนภาครัฐ  มีหนาที่ในการจัดระเบียบ สรางกรอบและใชหลักการ

อยูรวมกันของนายจางและลูกจางดวยความสมานฉันท การชวยเหลือใหความรู พัฒนาฝมือพรอมท้ัง             

ตรวจสอบระบบกระบวนการดานความปลอดภัยตางๆ ในชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและนายจาง          

อยางเปนระบบ  และระบบแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้นในองคการ  โดยสวนใหญจะเปนการคิดจากนายจาง      

โดยฝายบริหารและกําหนดกิจกรรมใหลูกจางเขารวมกิจกรรมมากกวาการสรางกระบวนการมีสวนรวมจึง       

เปนที่มาของปญหาดานแรงงานสัมพันธ

ปญหาแรงงานสัมพันธอันเกิดจากทัศนคติที่ไมดีของบุคคล

  ปญหาทีเ่กดิขึน้จากแรงงานสมัพนัธเปนลกัษณะปญหาทีส่ามารถแกไขหรอืยตุไิด รวมถงึประเภทบคุคล

ในลักษณะทัศนคติเชงิลบ กลาวคือ ทศันคติทีส่รางจากความรูสกึเปนไปในทางเส่ือมเสีย ไมไดรบัความเช่ือถอื 

หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมทั้งความเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เร่ืองราว   

หรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือหนวยงาน องคการ และอื่นๆ  หรือจากการไดรับการปฏิบัติที่ถูกเอาเปรียบ           

จึงนํามาซึ่งปญหา  ความไมเปนธรรม  การไมใชหลักธรรมมาภิบาลกอใหเกิดปญหาดานแรงงานสัมพันธ  

ตัวอยางจากประสบการณของผูเขียนที่ไดรวมปฏิบัติงานกับบุคคลท่ีมีทัศนคติไมดีตอการทํางาน จะนํามาซึ่ง

ปญหาตางๆ ดังตอไปนี้

  1. การถูกดูหมิ่น ดูแคลน และขาดการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

  2. การมีอคติตอกัน ไมไววางใจซ่ึงกันและกัน

  3. การใชกฎหมายเพียงอยางเดียว ขาดการมีสวนรวม

  4. การละเลยตอการรองทุกขของพนักงานท่ีไดรับความเดือดรอน

  5. หัวหนางานท่ีชอบใชอิทธิพลรังแกผูใตบังคับบัญชา

  6. การสื่อสารที่ไมชัดเจนกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือน และไมเปนไปตามเปาประสงคของ

การทํางาน
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  7. การมองขอเรยีกรองท่ีเดอืดรอนของพนักงานในเชิงลบ ไมใหความสนใจ และไมนาํพาสูการแกไข

อยางเปนรูปธรรม

  8. ขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน กอใหเกิดปญหาตางฝายตางระแวง การทํางานไมเต็ม

ประสิทธิภาพ  มีการลงโทษนอกกติกาอยูบอยๆ

  9. การเจรจาไมมใีครยอมกัน ใชวธิฟีนตอฟน และใชกฎหมายคุยกนัมากกวาวธิกีารท่ีเปนวฒันธรรม

องคการ

  10. ขวัญกําลังใจในการทํางานอยูในเกณฑตํ่า ไมมีแรงบันดาลใจในการทํางาน และทํางานแบบ

ไมคาดหวังอนาคต

  และจากปญหา 10 ขอ ดังที่กลาวมาน้ี สามารถปองกันไดดวยแนวคิดของจิตวิทยาทางบวก เพราะ

ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขของมนุษยโลกน้ีนั้น ยอมประกอบไปดวย 2 ระบบสําคัญ ๆ คือ กายและ        

จิต (อริยา คูหา,  2552) จิต (Mind) คือ ลักษณะทางนามธรรม เปนสิ่งละเอียดออน ไมมีตัวตน ไมมีนํ้าหนัก 

สังเกตไมได เปนอัตนัย (Subjective) รับผิดชอบการจํา ความรูสึก ความคิดและอารมณ บางคร้ังรับรูได         

โดยไมตองอาศยักาย แตมอํีานาจตอกาย จตินัน้มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาตามกาลเวลาและสิง่เรา

ที่มากระตุน จิตเปนตนคิดใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ จิตใจที่เศราหมองอาจมีสาเหตุมาจาก            

ทางกายท่ีออนแอ จึงมีคํากลาวท่ีวา “ยามที่ชีวิตแยสุดอะไรก็ขาดไดแตกําลังใจหามขาดโดยเด็ดขาด” หรือ 

“ถึงจะเสียดุลยภาพกายก็ตองรักษาดุลยภาพใจไวใหได” ดังนั้นลักษณะของการแกปญหาที่เกิดข้ึน  มีวิธีการ

แกปญหาโดยแบงเปน 5 ลักษณะ ดังตอไปนี้ (คาวาเซ,2546)

  1. แกปญหา -  เพื่อที่จะทําใหเกิดวิธีการแกไขท่ีดีที่สุดและเปนไปได (เหมาะสมท่ีสุด)

  2. ยุติปญหา -  เพื่อที่จะทําใหเกิดวิธีการแกไขท่ียอมรับได (เทาที่พอใจ)

  3. กําจัดปญหา -  เพื่อที่จะทําใหปญหาหมดไปโดยการเปล่ียนวัตถุประสงคหรือตัวการหลัก 

(กําจัดตัวปญหา)

  4.  ยอมรับปญหา –  เพื่อที่จะไมตองหาวิธีการแกไขหรือการตอบสนองใดๆ (การรอ หรือ ลืม)

  5. ปฏิเสธปญหา  -  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปญหาดวยวิธีการที่สรางสรรคและวิธีการที่แข็งกราวเมื่อถึง

เวลา (หนีปญหา)

  จากการวเิคราะหของผูเขยีน ปญหาตางๆ ดานแรงงานสัมพันธทีเ่กดิจากทศันคตไิมดตีอกนั การแกไข

จะตองถูกกําหนดจากระดับนโยบาย และใหความสําคัญเพื่อเช่ือมตอวิธีการ ขั้นตอน ดังที่ไดกลาวมาทั้ง 5 

ลกัษณะ โดยพิจารณาจากสถาพแวดลอมของปญหาผานไปสูกระบวนการแกไขอยางเปนรปูธรรม แตถาการ

แกไขปญหาไมเปนระบบ จะสงผลกระทบตอการทํางานเปนทีม ทําใหไมสามารถขับเคล่ือนดวยระบบและ

กลไกในการทํางานรวมกัน  สงผลใหกระบวนการผลิตไมสามารถสงมอบใหกับลูกคาไดทันตามกําหนดระยะ

เวลา ยังผลใหองคการขาดรายได ขาดการตอเนื่องในกระบวนการผลิต ปจจัยสําคัญจะทําใหเกิดปญหาดาน

แรงงานสัมพันธ ปจจัยหลักๆ คือ การไมไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

และทศันคตเิชิงลบตอกนั องคการจาํเปนตองปรบักระบวนการทาํงานดวยเครือ่งมอืการแกไขปญหาดวยการ
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สรางแรงจูงใจผานทัศนคติเชิงบวก เชน การจัดกิจกรรมรวมกัน หลอมรวมใหเกิดผลบวก จะสงผลให

กระบวนการส่ือสารเปนไปในทิศทางท่ีองคการตองการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน รวมถึงการสรางทัศนคติ        

ที่ดีตอกัน

การสรางทัศนคติเชิงบวกกับแรงงานสัมพันธที่ดี

  การสรางแรงงานสัมพนัธทีด่ ีจะตองเร่ิมกระบวนการจากการมีสวนรวมของพนักงานท่ีอาจผานชองทาง

ตวัแทนในรปูแบบคณะกรรมการ  ชองทางการรองทกุข หรอืชองทางอยางไมเปนทางการ เชน การเลีย้งสงัสรรค

ในแตละสวนงานอยางไมเปนทางการ การหาขาวจากสายขาวท่ีอยูในแตละพืน้ทีเ่พือ่ใหไดขอมูลของพนักงาน

ระดับลางอยางแทจริง มิใชรอฟงรายงานจากหัวหนางานเทานั้น ซึ่งมนุษยทุกคนยอมตองการความสําเร็จ     

การมีอํานาจ และการมีเพื่อนตามทฤษฏีความตองการของ David McClelland โดยแรงจูงใจการทํางานที่

สําคัญมีอยู 3 ประการ คือ (McClelland, 1953 อางถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน,  2537)

  1. ความตองการบรรลุความสําเร็จ (need for Achievement - nAcm) 

  2. ความตองการมีอํานาจ (need for Power - nPOW) 

  3. ความตองการมีเพื่อน (need for Affiliation - aAff)

  จากทฤษฎีดังกลาวจะเห็นไดวาสงผลตอทัศนคติเชิงบวกในการทํางานรวมกัน นายจางจึงควรนํา

ทฤษฎีความตองการน้ีบรรจุลงในแผนกลยุทธขององคการเพ่ือกาํหนดการสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 

โดยนําทฤษฎีความตองการมาสรางแรงจูงใจผานกระบวนการประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัดอยางชัดเจน

พรอมกับการใหรางวัลสาํหรบัผูทีป่ระสบความสําเร็จตามเปาหมายของแผนกลยุทธ  การเปลีย่นแปลงทัศนคตนิัน้ 

สามารถสรางไดโดยผานมิติตางๆ ทั้งการสรางขวัญกําลังใจ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมถึงการให               

ความสําคัญในหลักการ ดังเชนตัวอยางตอไปนี้  

  1. การมองโลกในแงดีโดยผานกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงยึดเหนี่ยวดานคุณธรรม 

จริยธรรมซ่ึงควรกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการ

  2. ความเขาใจการส่ือสารโดยผานคําวา  ใจเขา ใจเรา เพื่อใหเกิดบรรยากาศการทํางานรวมกัน

อยางมีความสุข

  3. ประกวดนวัตกรรม สรางสรรคสิ่งใหมที่นํามาซ่ึงหองเรียนในหองทํางาน

  4. การสรางกิจกรรมอยางไมเปนทางการเพ่ือใหเกิดความสัมพันธเชิงบวก เชน ทุกวันหยุด 

จัดกิจกรรมเพ่ือครอบครัว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน

  5. การสรางคลนิกิใหคําปรกึษา เพือ่ใหพนกังานไดพดูคยุ ปรบัทกุข  แสดงความคดิเหน็ และปญหา

ในทุกเรื่องของการทํางาน  เพื่อใหเกิดการปรับปรุง และเปนขอมูลเชิงทัศนคติสําหรับฝายบริหาร    

  6. มีการยกยอง ชมเชย และเชิดชูผูมีนํ้าใจ  ทําเปนระบบเพ่ือใหเกิดตัวอยางที่ดี และพึงประสงค

สําหรับองคการ
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  7. ทุกๆ ครั้งที่พนักงานทําความดี ความชอบใหฝายบริหารดําเนินการแจงบุคคลภายในครอบครัว

ของพนักงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความภูมิใจรวมกัน

  8. เนนยํ้า ปลูกฝง คานิยมองคการ เพื่อใหพนักงานเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในการเปน

สวนหนึ่งขององคการ

  9. ผูบริหารระดับสูงตองเดินสํารวจความเปนอยูของพนักงานต้ังแตหองนํ้าถึงโรงอาหาร 

อยางสมํ่าเสมอ  

  10. กิจกรรมท่ีสําคัญและควรทําอยางสมํ่าเสมอ คือ การไมทอดทิ้งยามเจ็บปวย ฝายบริหารจะตอง

มีของเยี่ยม ของขวัญ หรือการดอวยพร หรืออ่ืนๆ ตามสมควรเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน

  11. การสรางระบบคุณภาพตองสรางจากพนักงานท่ีมีคุณภาพ พนักงานท่ีมีคุณภาพตองสรางจาก

ความตองการของลกูคา ตองถามลกูคาวาตองการการบรกิารแบบใด แลวมาออกแบบการบรหิารจดัการระบบ

การสรรหาและคดัเลอืก เพ่ือใหไดมาซึง่พนกังานทีม่คีณุภาพตามทีล่กูคาตองการ ถาไดพนกังานคณุภาพ ลกูคา

ก็จะพอใจในงานบริการ  ทัศนคติของพนักงานและของลูกคาจะเกิดเปนเชิงบวกในงานบริการ 

  12. ความโปรงใสของการบริหารจัดการ ที่สามารถตรวจสอบไดโดยสรางระบบและกลไกใหชัดเจน 

สื่อสารอยางทั่วถึงกับทุกคนในองคการ และสรางเปนรูปแบบเพื่อใหพนักงานทุกคนไดเรียนรูถึงการบริหาร

จัดการในสวนนี้  

  13. ใชหลักธรรมาภิบาลโดยมีระบบคุณธรรมเปนตัวกลางในการบริหารและตัดสินใจโดยหลักการ

ตัดสินใหใชหลักความรับผิดชอบเปนท่ีตั้งและบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการทางดานนิติศาสตร  และ

รัฐศาสตรในการดูแลพนักงาน

  14. สรางความสมดุลในชีวิตของพนักงานทุกคนในองคการทั้งเร่ืองงานและครอบครัวเพื่อใหเกิด

ความผูกพันระยะยาว

  15. ใชหลักการบริหารวิถีพุทธ  เพื่อใหหัวหนางาน ผูบริหารไดใชกฎเกณฑในหลักพุทธศาสนามา

บริหารจัดการพนักงานผูใตบังคับบัญชา

  จากวธิกีารดงักลาวขางตน เราจะเห็นวา หลกัสาํคญัทีส่ดุถาเราอยากเห็นพนกังานทํางานอยางไร เรา

ตองเปน “แบบอยาง” ที่ดีเสียกอน การเปนแบบอยางนั้นประกอบไปดวย 1) การสรางวินัยในการทํางาน  2) 

การตั้งใจและจดจอกับการทํางาน และ 3)  การทํางานหนักและทุมเทใหกับการทํางาน โดยพื้นฐานของ          

การสรางความรูสกึทีเ่ปน “บวก”กบัตัวเองอยางเต็มทีใ่หแกเขา จะทําใหพนกังาน ภมูใิจตวัเองและเกิดความเช่ือม่ัน

พรอมทะเยอทะยานท่ีจะพิสูจนตัวเอง (เฌอมาณย รัตนะพงศตระกูล, 2557) นอกจากน้ี เฟนเบิรก (2550)       

ไดนําเสนอแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกพนักไว ดังนี้ 

  1. เงิน ลูกจางตองไดรับคาจางที่ยุติธรรมซึ่งเปนปจจัยอันดับแรกท่ีจะจูงใจพนักงานสราง

ผลการปฏิบัติงานที่ดี

  2. ความกลัว การถูกลงโทษถูกจัดใหเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจเปนอันดับสอง เพราะ          

ความกลัวเปนหนทางรอดทางสุดทายและเปนเครื่องกระตุนยามฉุกเฉิน
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  3. เปาหมาย คือ ความตองการข้ันพื้นฐานในผลการปฏิบัติงานของตน 

  4. ขวัญ และกําลงัใจ เปนปจจัยท่ีสามารถทําใหคาใชจายหลายๆ อยางของบริษทัลดลงในขณะสถิติ

การขาดงานของพนักงานก็ลดลงดวย

  จากขอมูลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การสรางทัศนคติเชิงบวกเพื่อสรางแรงงานสัมพันธที่ดี     

จําเปนตองมีองคประกอบที่สําคัญทั้ง เงิน ความกลัว เปาหมาย และขวัญ  องคการตางๆ ไดพยายามนํา         

หลักธรรมาภิบาล การสรางองคการวิถีพุทธเพ่ือใหเกิดสังคมการทํางานท่ีเปดใจรับสิ่งใหม สรางสังคม               

การทํางานท่ีมีความโปรงใส โดยการนําคุณธรรมเปนทางเชื่อมตอใจถึงใจระหวางฝายบริหารกับพนักงาน     

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําสูสิ่งใหมรวมกันโดยผานกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางทัศนคติเชิงบวกรวมกัน 

กิจกรรมการสรางแรงงานสัมพันธดวยทัศนคติเชิงบวก 

  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมีลักษณะเปนความสัมพันธแบบสองทาง คือนายจางเปน   
ผูจางงาน ออกกฎขอบังคับในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิในการใหลูกจางปฏิบัติตนใหเหมาะสมตาม               
ความตองการของการจางงานน้ัน ขณะท่ีลกูจางกม็หีนาทีป่ฏิบตังิานและปฏบิตัตินตามกฎเกณฑขององคการ 
ตลอดจนไดคาตอบแทนตามที่ตกลงไวกับนายจาง ซึ่งความสัมพันธในลักษณะนี้จะดําเนินตอเนื่องนับตั้งแต
เริ่มมีการจางงาน ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายในดานแรงงานสัมพันธ กลาวไดวา เปนความสัมพันธ
ทวภิาค ี ซึง่หมายถึง ความสัมพนัธทีเ่กีย่วของกบัการดําเนนิกจิกรรมแรงงานสัมพนัธระหวางองคการในฐานะ
นายจาง และบุคลากรในฐานะลูกจาง โดยมีบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลท่ีเกี่ยวของนอยที่สุด  
  ดังนั้น กิจกรรมสรางแรงงานสัมพันธจึงมีความสําคัญและตองมีกระบวนการการมีสวนรวม
ของนายจางกับลกูจาง เพ่ือใหการอยูรวมกันอยางมีความสุข ตวัอยางกิจกรรม ดงันี ้(กลุสิร ีโควสุวรรณ,  2553)
  1. กิจกรรมการน่ังสมาธิ ทางองคการจะดําเนินการคัดเลือกวัดที่ปฏิบัติดานสมาธิเพื่อใหผูบริหาร
และพนักงานไดไปปฏิบัติธรรมปละ 7 วัดเปนอยางนอย โดยไมนับรวมกับวันลาใดๆ ทั้งส้ิน กิจกรรมน้ีจะชวย
ใหเกดิสติเชือ่มโยงกับการบริหารความขัดแยงและการตัดสินใจในการทํางานจะทําใหขอขัดแยงตางๆ ลดนอยลง
  2. กิจกรรมสรางความผูกพันกันดานครอบครัวโดยจัดวันครอบครัวใหกับผูบริหารและพนักงานได
รวมทําบุญกับสถานเด็กกําพราหรือบานพักคนชราหรือการชวยเหลือสังคมตางๆ เพื่อใหเกิดการตระหนักรู 
คุณคาของชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน
  3. กิจกรรมการจัดต้ังชมรมตางๆ ภายในองคการ กิจกรรมน้ีจะเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการโดยให
พนักงานรวมกลุมในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกัน โดยทางองคการจะสนับสนุนทางดานงบประมาณตามสมควร   
ตามแผนงานของกลุมท่ีไดเสนอมากิจกรรมน้ีจะชวยทางดานความสัมพันธอยางไมเปนทางการในแตละสวน
งานกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานของกลุมเปนที่ตั้ง
  4. กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือองคการ กิจกรรมจะเปนการสงเสริมใหชุมชนไดดําเนินการเปน        
ผูประกอบการโดยทางองคการอาจจะสนับสนนุดานงบประมาณและชุมชนเปนผูดาํเนนิงาน ดานกระบวนการ
จัดทําเชน นํ้าดื่มสะอาดของชุมชนซึ่งผลิตสงใหองคการและจัดจําหนายชองทางการตลาดชุมชน                         

เปนกิจกรรมที่ทําใหชุมชนและองคการอยูรวมกันอยางมีความสุข
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  5. กจิกรรมผูบรหิารพบพนักงาน เปนกจิกรรมพูดคยุเดือนละคร้ังระหวางผูบรหิารสูงสดุกบัพนกังาน

อยางไมเปนทางการเพื่อใหพนักงานไดเห็นทิศทางการดําเนินงานขององคการและไดรูถึงนโยบายโดยผาน

กระบวนการความเปนกันเปนเองของผูบริหารระดับสูงซึ่งจะยังผลใหทัศนคติเปนไปในทิศทางเชิงบวก                 

สงผลใหประสิทธิภาพของการทํางานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

  6. กิจกรรมธรรมาภิบาลตอตานการคอรรัปชั่น เพ่ือปลูกฝงและตอตานเชิงพฤติกรรม เนนการ       

ตรวจสอบความโปรงใส  และการสรางระบบกลไกความโปรงใสใหชัดเจน

  7. กิจกรรมโรงเรียนในที่ทํางาน  สรางระบบการใหการศึกษาแกพนักงานที่ตองการหาความรู         

เพิม่เตมิ โดยประสานความรวมมอืกบัสถาบนัการศกึษากาํหนดใหมกีารเรียนการสอน /สปัดาห หรือตามสะดวก

เก็บรายช่ัวโมงเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนรายวิชา ก็จะทําใหเห็นถึงเสนทางสายอาชีพของพนักงานไดอยางชัดเจน 

ในทัศนะผูเขียนสิ่งสําคัญในการจะสรางกิจกรรมแรงงานสัมพันธ คือ การมีสวนรวมของลูกจางและนายจาง 

การกําหนดกิจกรรม และกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใหตอบวัตถุประสงคเปนสําคัญ การดําเนินการนั้น จะตองมี      

การวิเคราะห สงัเคราะห ความเปนไดของกิจกรรม การกําหนดกลยุทธ  รปูแบบกิจกรรม การกําหนดงบประมาณ 

และการประเมินผล เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมของนายจาง เพ่ือใหเกิดการคืน

ประโยชนตอสงัคม สวนลกูจางไดประโยชนดานการประสานความรวมมอืกบันายจาง กจิกรรมเชิงประสบการณ

นอกสถานที่ทํางาน  ไดเรียนรูการทํางานรวมกันของเพื่อนตางแผนก กอใหเกิดการบรรลุเปาหมายดานการ   

ใหความรวมมือ ทีมงาน และความสามัคคีของพนักในองคการตอไป

สรุป
  แรงงานสัมพันธที่ดีในองคการจะตองประกอบไปดวยความเขาใจระหวางนายจางกับลูกจางโดย     

ผานกิจกรรมตางๆ ซึ่งถูกกําหนดในแผนกลยุทธขององคการ โดยจะประสบความเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับ            

การบริหารทัศนคติรวมกัน  องคประกอบของทัศนคติจะถูกสรางขึ้นจากความเช่ือ ความศรัทธา และ                

ความผูกพันของฝายบริหารกับพนักงานรวมกัน  ทัศนคติเชิงบวกจะเปนจุดเชื่อมโยงไปสูกระบวนการแกไข

ปญหา การปรองดองและสมานฉนัทในองคการ การสรางแรงงานสมัพนัธทีด่นีัน้ องคประกอบทีส่าํคญัจะตอง

ปรับทัศนคติเชิงบวก ใหเห็นภาพความตองการความสําเร็จในทิศทางเดียวกันกอนทั้งนายจางและลูกจาง  

กิจกรรมตางๆ ที่ไดนําเสนอเปนเพียงสวนหน่ึงของประสบการณที่ไดปฏิบัติมา และสงผลใหเกิดความเขาใจ

อนัดรีะหวางนายจางกบัลกูจาง และท่ีสาํคญัคือกอใหเกดิการทาํงานเปนทมีทีม่จีดุเร่ิมตนจากทศันคติเชิงบวก

ที่ผานกลไกดานแรงงานสัมพันธ 

  สวนปญหาดานแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนประเด็นปญหาที่เกิดจากการขาดการรับรู

ในเปาหมายรวมกัน และปญหาจากขาดการมีสวนรวมของพนักงานจะแกปญหาไดตองสรางทัศนคติเชงิบวก

ซึ่งเปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะนําไปสูกระบวนการจัดการความรูเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางาน               

ผูเขียนจะมุงเนนใหองคกรตางๆ ใชกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เนนกระบวนการมีสวนรวม                  
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ของพนักงานหรือเรียกอีกอยาง คอื การสรางและบริหารทีมงานท่ีด ี การออกแบบกิจกรรมตางๆ   ตองสามารถ

สรางความผกูพนัระหวางพนกังานและฝายบรหิารใหหลอมรวมเปนครอบครวัเดยีวกนัใหได พรอมกบัการสราง

องคกรใหเปนบานหลังที่สองของพนักงาน เพื่อใหเกิดความสุขในการทํางานรวมกันตอไป 
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