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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการดําเนินการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
การผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อ
ผลิตภาพองค์กร และ 3) จัดทําคู่มือการบริหารสหภาพแรงงาน การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมสนทนากลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรและ
กรรมการสหภาพแรงงานของสถานประกอบการเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิต 4.0 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร ประกอบด้วย 5 มิติ มิติที่ 1: การวางแผน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
คือ  องค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้านการวางแผนงบประมาณ มิติที่ 2: การจัดองค์กร 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร และองค์ประกอบด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการทํางาน มิติที่ 3: การนํา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสมรรถนะในการบริหาร 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้นํา และองค์ประกอบด้านการสื่อสาร มิติที่ 4: การควบคุมประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านการควบคุมและพัฒนาการดําเนินงาน และมิติที่ 5: การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจกับองค์กร องค์ประกอบด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการขององค์กรและ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมประเมินผลงานกับองค์กร 2) รูปแบบและคู่มือการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
การผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กรและ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม และ 3) คู่มือการ
บริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ในระดับดี 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study the components of labour union management in 
the manufacturing industry contributing to organizational productivity, 2) to develop the labour union 
management model in the manufacturing industry contributing to organizational productivity, and 3) to 
develop the manual for application. The study was a mixed method of qualitative and quantitative 
approaches. The research tools for the qualitative study were in-depth interview and focus group 
whereas the research tools for quantitative study were questionnaires; the participants were samples 
formed by the management of companies and the members of the labour union committee of the 
private enterprises with employee unions in the manufacturing industry 4.0.  These statistics used were 
frequency, mean, percentage, standard deviation and factor analysis by using SPSS for window. The 
research finding indicated that 1) the labour union management model in the manufacturing industry 
contributing to organizational productivity consisted of 5 managerial dimensions, Dimensions 1: Planning 
which contains 2 components including strategic planning and budget planning, Dimension: 2 Organizing 
which contains 2 components including organizing of management structure and building work 
relationship, Dimension: 3 Leading which contains 3 components including competence in 
management, leadership and communication, Dimension: 4 Controlling including operational controlling 
component and Dimension: 5 Co-managing which contains 3 components including co-management in 
organizational decision-making, supporting organizational operations and participating in organizational 
performance evaluation. 2) the model and the manual of labour union management in the 
manufacturing industry contributing to organizational productivity was verified in agreement with the 
experts in the focus group meeting and 3) the manual of labour union management in the 
manufacturing industry contributing to organizational productivity was evaluated by the specialists for its 
appropriateness application at a good level. 
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1.  บทนํา 
สหภาพแรงงานเป็นการรวมตัวของลูกจ้าง โดยมี

เป้าหมายหลักที่ สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การทํางานของลูกจ้างให้ดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการเจรจา
ต่อรอง (Collective Bargaining) และการดําเนิน
กิจกรรมด้านแรงงานตามหลักการแรงงานสัมพันธ์ 
(Labour Relations) เพื่อผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่าง
ได้รับ แต่การที่ลูกจ้างได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน
เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้างเป็น
ส่วนใหญ่ ทําให้เกิดความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ 
ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง และลูกจ้าง รวมถึงสหภาพ
แรงงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในสถานประกอบการโดยการ
ผละงานหรือนัดหยุดงานของลูกจ้างและการปิดงานของ
นายจ้าง เมื่อพิจารณาจํานวนของการเกิดข้อขัดแย้งใน
สถานประกอบการต้ังแต่ปี 2556 - 2559 มีข้อขัดแย้งใน
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ โดยเฉพาะในปี 
2559 มีจํานวนสถานประกอบการท่ีผละงาน/ปิดงาน
มากกว่า 2 เท่า มีจํานวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4 
เท่าและมีวันทํางานที่สูญเสียมากกว่าเกือบ 10 เท่า เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 การผละงาน/ปิดงานอันเนื่องมาจากการเกิด  
              ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ 

รายละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 
จํานวนสถานประกอบการ 
(แห่ง) 

3 3 4 10 

ลูกจ้างท่ีเก่ียวข้อง (คน) 110 1,021 1,200 5,507 

วันทํางานที่สูญเสีย (วัน) 140 1,276 1,200 10,170

อัตราวันทํางานสูญเสียต่อ
ลูกจ้างท่ีเก่ียวข้อง 1 คน 

1.3 1.2 1.0 1.8 

ที่มา: สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดกิารและ     
       คุ้มครองแรงงาน [1]  
    จากปัญหาแรงงานสัมพันธ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากจะส่งผลเสียต่อองค์กรและตัวพนักงานโดยรวม
แล้ว ยังส่งผลอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาของ 
อุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในการก้าวสู่อุตสาหกรรม
การผลิตแบบใหม่ในยุค 4.0 ในการนี้กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ
แรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดพฤติกรรมในด้านการสร้างความ

ขัดแย้งกับองค์กร เช่น การยื่นข้อเรียกร้อง และก่อความ
วุ่นวายในสถานประกอบการ เนื่องจากความไม่สมดุล
ระหว่างความต้องการของท้ังสองฝ่าย วัตถุประสงค์ของ
สหภาพแรงงานให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันโดยส่งเสริมซึ่ง
กันและกันให้เจริญเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถใน
แข่งขันอย่างยั่งยืน ส่วนนายจ้างต้องยอมรับการมีอยู่ของ
สหภาพแรงงาน มองเห็นคุณค่าของการมีสหภาพแรงงาน 
เป็นหุ้นส่วนในการบริหารองค์กรร่วมกัน เปิดกว้างให้ 
สหภาพแรงงานเข้ามามี ส่วนร่วมกับองค์กรในการ
บริหารงานเพ่ือประโยชน์ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง 
มีการวิจัยพบว่า หลายองค์กรในต่างประเทศท่ีมีสหภาพ
แรงงานจะส่งผลในทางบวกในการเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้นจึง
เห็นความสําคัญในการศึกษารูปแบบการบริหารงานของ
สหภาพแรงงานที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการต่อยอด
อุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้บรรลุ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่
ยุค 4.0 ต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการดําเนินการ
บริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อ
ผลิตภาพองค์กร  

2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสหภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร     
    2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการบริหารสหภาพแรงงานใน 
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร 
 
3.  วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

3.1  แนวคิดการบริหารองค์กร 
3.1.1 การบริหารองค์กร 
การบริหารเป็นการดําเนินการเพื่อระบุถึงวิธี 

การถ่ายทอดทักษะไปสู่ทีมงานและทักษะเหล่านั้นต้อง
สามารถวัดได้ โดยในเบ้ืองต้นต้องกําหนดหลักการของ
การบริหารให้กับผู้บริหารซึ่งเป็นเสมือนผู้นําและสร้าง
ความแตกต่างให้เห็นถึงภาวะผู้นําในการกําหนดทิศทาง 
การบริหารภายใต้การกํากับดูแล Allen [2] การบริหาร 
คือส่ิงที่ผู้บริหารกระทําส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุผล
สําเร็จท่ามกลางกําลังแรงงานที่มีความหลาก หลายและ
ส่ิงแวดล้อมที่กําลังเปล่ียนแปลงโดยมีผลิตภาพเป็น
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เครื่องวัดความสําเร็จในการบริหาร Thumkosit [3]  
และในหลักของการบริหารของ  Fayol [4] ได้สรุปว่า
องค์ประกอบของการบริหารประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การส่ังการ 
(Commanding) การประสานงาน  (Coordinating) 
และการควบคุม (Controlling) ส่วนแนวคิดของ Allen 
[2]  เห็นว่าองค์ประกอบของการบริหาร ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การช้ีนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bartol and Martin [5], Thumkosit 
[3], Dyck and Neubert [6], Bateman and Snell [7], 
Daft [8] โดยสรุปการบริหารองค์กรตามแนวคิดของ
นักวิชาการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย     

1) การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมหลัก
ของการบริหารที่ประกอบด้วย การกําหนดกลยุทธ์และ
การจัดทําแผนกลยุทธ์  และยั งรวมถึ งการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายองค์กร [5, 6] 
การวางแผนมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอนการ
ทํางาน [9] และการกําหนดงบประมาณ [2] 

2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ กิจกรรม  
การบริหารที่ประกอบด้วยการออกแบบงาน (Job Design) 
[5, 6] การกําหนดโครงสร้างองค์กร การมอบ หมายงาน 
การสร้างความสัมพันธ์ในการทาํงาน [2, 8] รวมถึงการจดั 
สรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [7] 

3) การนํา (Leading) คือกิจกรรมการบริหาร
ที่ประกอบด้วย การตัดสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ [2] 
รวมถึงตอ้งมีภาวะผู้นํา ในด้านการมีคุณลักษณะ มีทักษะ 
และมีความรู้ความสามารถท่ีดี ในการบริหารทีมงานเพื่อ 
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน [5-8] 

4) การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย 
การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน การรายงานผลการ
ดําเนินงาน การวัดผลการดําเนินงานโดยการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานกับมาตรฐานที่กําหนด การดําเนินการ
เพื่อปรับปรุงผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน [2], [6-8] 

3.1.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
Anthony [10] เป็นผู้ที่ริเริ่มศึกษาแนวคิดนี้ได้ให้ 

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) ไว้ว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร เพื่อร่วมแก้ปัญหาการบริหารที่สําคัญ 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญ
ขององค์กร  สําหรับ Reilly [11]  เห็นว่าการมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการที่ได้กําหนดขึ้นภายในองค์กรโดยให้
พนักงานสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจทางด้านการ
บริหารขององค์กร ทั้งทางตรงด้วยตนเองหรือทางอ้อม
โดยผ่านตัวแทนของพนักงาน ส่วนแนวคิดของ Cohen 
and Uphoff [12] ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) 
การให้อํานาจในการตัดสินใจ การกําหนดและการจัด
กิจกรรมในองค์กร 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) เป็นการดําเนินการควบคู่ไปกับการ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบด้วย การประสานงาน 
การบริหารจัดการ และการกําหนดโปรแกรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมดําเนินการตามกิจกรรม
ที่ได้กําหนดขึ้นในองค์กร 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefit) การเข้าร่วมแบบน้ีเป็นเพียงการรอรับการ
แบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
กิจกรรมขององค์กร ภายหลังจากการเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติการ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วยการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติการตามที่ได้ดําเนินการ  

3.1.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
            สหภาพแรงงานสามารถแสดงบทบาทในเชิง
สร้างสรรค์เพื่อช่วยฝ่ายบริหารในการสร้างผลิตภาพใน
ระดับสูง หากสหภาพแรงงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงาน เป้าหมาย และเทคนิคการดําเนินของ
องค์กร โดยสหภาพแรงงานเข้ามาเป็นตัวแทนช่วย
ดําเนินการควบคุมระดับการผลิตที่เหมาะสม สหภาพ
แรงงานอาจสร้างความร่วมมือกันทํางานภายในหมู่คณะ 
ร่วมกําหนดนโยบายการจ้างงาน การฝึกอบรมลูกจ้าง 
และสร้างความพึงพอใจในการทํางาน ด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี การตรวจสอบสวัสดิการ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นอกจากน้ีสหภาพ
แรงงานยังสามารถช่วยดูแลเรื่องการลดจํานวนพนักงาน
ให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างสันติสุขในองค์กรซึ่งจะ
ส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กรเช่นกัน [13] 
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ส่วนการศึกษาผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่พบว่า สหภาพแรงงานจะมีผล 
กระทบต่อผลิตภาพในทางบวกด้วยการสร้างบรรยากาศที่
ดีในด้านแรงงานสัมพันธ์ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางาน ความมั่นคงในการทํางานที่ดีขึ้น [14]  

ในการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อ
ผลิตภาพองค์กรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ผิวดิน เพื่อ
ต้องการเปรียบเทียบให้เกิดความกระจ่างระหว่างองค์กร
ที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน พบว่า องค์กร
ที่มีสหภาพแรงงานจะมีผลิตภาพที่สูงกว่าองค์กรที่ไม่มี
สหภาพแรงาน [15] 

นอกจากนี้ยังพบว่า สหภาพแรงงานมีผลต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรและความสัมพันธ์ในการจ้างงานใน
เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อผลิตภาพแรงงาน แม้ว่าจะไม่
มีผลต่อกําไรของบริษัท [16] 

สําหรับการศึกษาเรื่องผลกระทบของสหภาพแรงงาน
ที่มีต่อคุณภาพและผลิตภาพของธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้
สูงวัย พบว่า การมีสหภาพแรงงานสามารถทําให้มีการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําให้ 
ผลิตภาพแรงงานลดลง [17] 

ในส่วนที่เป็นผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อผลิตภาพ
ทางนวัตกรรมและพาณิชยกรรม จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างบริษัทที่มีสหภาพแรงงานและไม่มี
สหภาพแรงงาน พบว่าบริษัทที่มีสหภาพแรงงานจะส่งผล
ในทางบวกต่อการดําเนินการด้านพาณิชยกรรม เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ และพบว่าสหภาพแรงงานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกําหนดการดําเนินการผลิตขององค์กร การเพิ่ม
ผลิตภาพทางด้านพาณิชยกรรมและการสร้างความ
เจริญเติบโตให้องค์กร [18] 
 
4.  วิธีการดําเนินการวจิยั  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีขั้นตอน ดังน้ี 

4.1 ศึกษาแนวคิดสหภาพแรงงาน การบริหารองค์กร
และการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย 
และข้อมูลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนาํมาสังเคราะหใ์นการสรา้ง
แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกและแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

    4.2  นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน  
5 คน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์ ก่อนนําไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารองค์กร
และผู้นําสหภาพแรงงาน นักวิชาการ รวมทั้งส้ิน 9 คน 
เพื่อนํามาสร้างแบบสอบถาม  
    4.3 จัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
นําแบบสอบถามมาพิจารณาความเหมาะสมของการใช้
ภาษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC 
ระหว่าง 0.6 – 1.0 หลังจากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามด้านความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยนําไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่
ประชากรที่จะทําการวิจัยจํานวน 46 ชุด ได้ผลการคํานวณ
ค่าประสิทธ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) เท่ากับ 0.938 และนําแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลความเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่  
ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรและ
กรรมการสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ใน
กลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย
จํานวน 452 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนจํานวน 
390 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.28      
    4.4 นํามาประมวลผล/วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS เพื่อคํานวณ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่
สําคัญโดยใช้วิธี วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) นําผลที่ได้มาสร้าง
รูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร 
    4.5 จากนั้นนํารูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานใน 
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร เข้าสู่การ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้นําสหภาพแรงงาน
และนักวิชาการแรงงานจํานวน 16 คน ในการพิจารณา
และวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิต
ภาพองค์กร  
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    4.6 ดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหารสหภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กรและนํา
คู่มือการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กรให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
ประเมินความเหมาะสมในการนําไปใช้ 
 
5. ผลการวิจยั 
    5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร 
สหภาพแรงงานโดยแบ่งการวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรเป็น 2 
ส่วน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังน้ี  

5.1.1 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกลุ่มตัว
แปรการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่
เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้ง 79 ตัวแปร ด้วยค่าสถิติKMO ของไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy) ได้ค่าKMO = 0.978 (ค่า 
KMO ต่ํากว่า 0.50 จะถือว่าข้อมูลไม่เหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ, Kanlaya [19]) 
หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธี วิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle Component Analysis) พบว่าค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรในแต่
ละองค์ประกอบยงัไม่ชัดเจนยากที่จะระบุว่าแต่ละตัวแปร
อยู่ในองค์ประกอบใด จึงใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ 
(Varimax) พบว่า มีองค์ประกอบสําคัญที่มีค่าไอเกน 
(Eigen Value) เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 79 
ตัวแปรได้ 1.00 มีจํานวน 8 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าไอเกน รอ้ยละของความแปรปรวน     
              ร้อยละสะสมของความแปรปรวน  
องคป์ระกอบ

ที่ 
ค่าไอแกน ร้อยละของ 

ความแปรปรวน 
ร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน 

1 45.474 57.562 57.562 
2 3.637 4.604 62.166 
3 2.412 3.053 65.220 
4 2.122 2.686 67.906 
5 1.611 2.040 69.945 
6 1.520 1.924 71.869 
7 1.116 1.412 73.281 
8 1.043 1.320 74.601 

     จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการบริหารสหภาพแรงงานได้องค์ประกอบสําคัญที่มี
ค่าไอเกนมากกว่า 1.00 จํานวน 8 องค์ประกอบ โดยมี
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.043 ถึง 45.474 ร้อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้ งหมดที่อธิบายได้ จากทุก
องค์ประกอบมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.320 ถึงร้อยละ 57.562 
ทั้งนี้ค่าความแปรปรวนสะสมของ 8 องค์ประกอบเท่ากับ
ร้อยละ 74.601 แสดงว่า ทั้ง 8 องค์ประกอบอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้รวมรอ้ยละ 74.601 
โดยมีรายละเอียดของชื่อองค์ประกอบและจํานวนตัวแปร 
ดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 แสดงช่ือองค์ประกอบและจํานวนตัวแปร  
              เรียงลําดับตามความสําคัญ  

ลําดับ
ความสําคัญ ชื่อองคป์ระกอบ จํานวน 

ตัวแปร 
1 ภาวะผู้นํา 15 
2 ควบคมุการดําเนนิงาน 8 
3 การวางแผนกลยุทธ ์ 12 
4 สมรรถนะในการบริหาร 14 
5 การจัดโครงสร้างการบริหาร 12 
6 การสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน 7 
7 การส่ือสาร 7 
8 การวางแผนงบประมาณ 4 

 
5.1.2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกลุ่มตัว

แปรการบริหารสหภาพแรงงานแบบมีส่วนร่วมใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร โดยการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 23 ตัวแปร 
ด้วยค่าสถิติKMO ของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ได้
ค่า KMO = 0.958 (ค่า KMO ต่ํากว่า 0.50 จะถือว่าข้อมูล
ไม่เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ, 
Kanlaya [19]) หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle Component Analysis) พบว่าค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรในแต่
ละองค์ประกอบยงัไม่ชัดเจนยากที่จะระบุว่าแต่ละตัวแปร
อยู่ในองค์ประกอบใด จึงใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ 
(Varimax) พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญที่มีค่าไอเกน 
(Eigen Value) เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบ
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สามารถอ
ตัวแปรได้ 
ตารางที่ 4
             
องคป์ระกอ

ที่ 
1 
2 
3 

 
     จากต
ของการบริ
การผลิตที
ที่มีค่าไอเก
ไอเกนอยู่ร
แปรปรว
องค์ประก
ทั้งนี้ค่าคว
ร้อยละ 70
ความแปร
โดยมีรายล
ดังตารางที
ตารางท่ี 5
            

ลําดับ
ความสําคัญ 

1 
2 
3 

 
     5.2 ผ
ในอุตสาห
เช่ือมความ
การบริห
ผู้ทรงคุณ
ผู้ทรงคุณ
บริหารสห
ว่ามิติลงไ
บริหารสห
ประกอบด้
วางแผนก

อธิบายความแป
้ 1.00 มีจํานวน
4 แสดงค่าไอเก
  รอ้ยละสะสม
อบ ค่าไอเกน 

13.808 
1.346 
1.018 

ารางที่ 4 พบว
ริหารสหภาพแรง
ที่เอื้อต่อผลิตภา
กนมากกว่า 1.0
ระหว่าง 1.018
วนของตัวแป
กอบมีค่าตั้งแต่ร้
วามแปรปรวนส
0.313 แสดง
รปรวนของตัวแ
ละเอียดของช่ือ
ที่ 5  
5 แสดงชื่อองค์
  เรียงลําดับตา

ชื่

การมีส่วนร่วม
การสนับสนุนก
การมีส่วนร่วมป

ลการพัฒนารปู
หกรรมการผลิต
มสัมพันธ์กับกา
ารและผลจาก

ณวุฒิได้พิจารณ
ณวุฒิได้มีฉันทา
หภาพแรงงานใ
ไปในหัวข้อกา
หภาพแรงงาน 
ด้วย 2 องค์ปร
กลยุทธ์และอ

ปรปรวนของตั
น 3 องค์ประกอ
กน ร้อยละของ
มของความแปรป

ร้อยละของ 
ความแปรปรวน 

60.035 
5.854 
4.424 

ว่า ผลการวิเคร
งงานแบบมีส่วน
าพองค์กร ได้อ
00 จํานวน 3 อ
8 ถึง 13.808 
รทั้ งหมดที่อ ิ
ร้อยละ 4.424 
สะสมของ 3 อง
งว่า ทั้ง 3 อง
แปรทัง้หมดได้รว
อองค์ประกอบแ

์ประกอบและจํ
ามความสําคัญ 
อองคป์ระกอบ 

ตัดสินใจกับองค์กร
การปฏิบัติการของอ
ประเมินผลงานกับ

ปแบบการบริห
ตที่เอื้อต่อผลิต
ารบริหารทั้ง 5
กการสัมภาษ
ณาในการประ
านุมัติในองค์ป
ในแต่ละด้าน พ
ารบริหาร ประ
5 มิติ มิติที่ 
ะกอบ คือ องค์

องค์ประกอบด

ตัวแปรทั้งหมด
อบ ดังตารางที่
ความแปรปรวน
ปรวน        

ร้อยละสะสมข
ความแปรปรว

60.035 
65.889 
70.313 

ราะห์องค์ประก
ร่วมในอุตสาหก
งค์ประกอบสํา
องค์ประกอบ มี
ร้อยละของคว

ธิบายได้จาก
ถึงร้อยละ 60.0
งค์ประกอบเท่า
ค์ประกอบอธิบ
วมรอ้ยละ 70.3
และจํานวนตัวแ

จํานวนตัวแปร 

จํานว
ตัวแป

ร 11
องค์กร 6
องค์กร 6

ารสหภาพแรงง
ตภาพองค์กร โ
5 ด้าน ตามแนว
ณ์เชิงลึก เพื่อ
ะชุมสนทนาก
ประกอบของก
พร้อมทั้งให้เพิ่ม
ะกอบด้วยมิติก
1: การวางแ

ค์ประกอบด้าน
ด้านการวางแ

 23 
 4 
น     

ของ
วน 

กอบ
กรรม
าคัญ
มีค่า 
วาม

กทุก
035 
ากับ
บาย
313 
แปร 

 

วน
ปร 
1 

งาน
โดย
วคิด
อให้
กลุ่ม 
การ
มคํา
การ
แผน 
การ
แผน

งบ
องค
บริ
การ
คือ
อง
ส่ือ
อง
แล
คือ
องค
แล
องค

 รูป
   

กา
1: 
สา
อุต
กา
ต่อ

6. 

ประมาณ มิติ
ค์ประกอบ คือ
รหาร และองค์ป
รทํางาน มิติที่ 
อ  อง ค์ประก
ค์ประกอบด้าน

อสาร มิติที่ 4: 
ค์ประกอบด้าน
ะมิติที่ 5: การมี

อ องค์ประกอบ
ค์ประกอบด้าน
ะองค์ประกอบ
ค์กร ดังรูปที่ 1

ปที่ 1 รูปแบบก
       การผลิต
5.3  คู่มือการ
รผลิตที่เอื้อต่อ

ความรู้เบื้อ
ระสําคัญของ

ตสาหกรรมการ
รบริหารสหภา

อผลิตภาพองค์ก
  
 สรุปผลและอ
6.1 สรุปผลกา

6.1.1 ผ

ติที่ 2: การจัด
องค์ประกอบด
ประกอบด้านก
3: การนํา ประ
อบด้ านสมร

นภาวะผู้นํา แ
การควบคุม 

นการควบคุมแ
มีส่วนร่วมประก
บด้านการมีส่วน
นการสนับสนุนก
บด้านการมีส่วน
 

การบริหารสหภา
ที่เอื้อต่อผลิตภ
รบริหารสหภาพ
อผลิตภาพองค์
งต้นเกี่ยวกับส
งคู่มือการบริห
ผลิตที่เอื้อต่อผ
พแรงงานในอุต
กร    

อภิปรายผลการ
ารวิจัย 
ลการศึกษาวิเค

องค์กร ประกอ
ด้านการจัดโคร
การสร้างความ
ะกอบด้วย  3อง
รรถนะในกา
และองค์ประกอ
มี 1 องค์ปร

และพัฒนาการด
กอบด้วย 3 อง
นร่วมตัดสินใจ
การปฏิบัติการข
นร่วมประเมิน

าพแรงงานในอุ
ภาพองค์กร 
พแรงงานในอุต

ค์กร ประกอบด้
สหภาพแรงงาน
หารสหภาพแ
ผลิตภาพองค์กร
ตสาหกรรมการ

รวิจัย 

คราะห์องค์ประ

 

อบด้วย 2 
รงสร้างการ
สัมพันธ์ใน
งค์ประกอบ 
ารบริ หาร 
อบด้านการ
ระกอบ คือ 
ดําเนินงาน 
งค์ประกอบ 
จกับองค์กร 
ขององค์กร 

นผลงานกับ

 
ตสาหกรรม    

ตสาหกรรม
ด้วย ส่วนที่ 
น ส่วนที่ 2: 
แรงงานใน
ร ส่วนที่ 3: 
รผลิตที่เอื้อ

ะกอบเพื่อ 
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สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กรจาก
แบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 102 ข้อ/ตัวแปร พบว่ามี
องค์ประกอบจํานวน 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวาง 
แผนกลยุทธ์ 2) การวางแผนงบประมาณ 3) การจัด
โครงสร้างการบริหาร 4) การสร้างความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน 5) สมรรถนะในการบริหาร 6) ภาวะผู้นํา 7) การ
ส่ือสาร 8) การควบคุมการดําเนินงาน 9) การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจกับองค์กร 10) การสนับสนุนการปฏิบัติการของ
องค์กร 11) การมีส่วนร่วมประเมินผลงานกับองค์กร 

6.1.2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิต
ภาพองค์กร โดยดําเนินการแก้ไขตามที่ได้รับฉันทานุมัติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม ซึ่งรูปแบบ
การบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อ
ต่อผลิตภาพองค์กร  ประกอบด้วย 1) มิติการวางแผน มี
องค์ประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผน
งบประมาน 2) มิติการจัดองค์กร มีองค์ประกอบ คือ การ
จัดโครงสร้างการบริหาร และการสร้างความสัมพันธ์ ใน
การทํางาน 3) มิติการนํา มีองค์ประกอบ คือ สมรรถนะ
ในการบริหาร ภาวะผู้นํา การส่ือสาร 4) มิติการควบคุม 
มีองค์ประกอบ คือ  การควบคุมการดําเนินงาน 5) มิติ
การมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ คือ การมี ส่วนร่วม
ตัดสินใจกับองค์กร การสนับสนุนการปฏิบัติการของ
องค์กร การมีส่วนร่วมประเมินผลงานกับองค์กร 

6.1.3 คู่มือการบริหารสหภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร เม่ือได้รับ
การตรวจพิจารณจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วได้นําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้ ซึ่ง
ผลการประเมินคู่มือมีความเหมาะสมในการนําไปใช้อยู่ใน
ระดับดี 

6.2 การอภิปรายผลของการวิจัย   
รูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร ประกอบด้วย 5 มิติ โดย 4 
มิติแรก เป็นรูปแบบการบริหารองค์กรทั่วไปซึ่งสหภาพ
แรงงานใช้ในการบริหารเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพแต่สําหรับการเอ้ือต่อการเพิ่มผลิต
ภาพองค์กรจากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมิติ
ที่ 5 คือการที่สหภาพแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับฝ่าย

บริหารในการบริหารองค์กรซึ่งจะทําให้สหภาพแรงงานมี
ความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม
การเพิ่มผลิตภาพองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

6.2.1 มิติการวางแผน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 

(1) การวางแผนกลยุทธ์เป็นองค์ประกอบ
ที่มีสําคัญอย่างมากในการวางแผนขององค์กรสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Dyck and Neubert [6], Bateman and 
Snell [7] และ Daft [8] การวางแผนกลยุทธ์ประกอบ 
ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด การกําหนดนโยบาย การจัดทํา
ระเบียบข้อบังคับและการจัดทําแผนงาน สอดคล้องกับ 
Sulong [9] การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานของสหภาพแรงงานควรระบุถึง
การให้การสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วย 

(2) การวางแผนงบประมาณเป็นกิจกรรม
หลักของการวางแผน Allen [2] ประกอบด้วย การกําหนด
แหล่งที่ มาของรายได้ของสหภาพแรงงาน นอกเหนือจาก
รายได้จาก ค่าสมาชิกและค่าบํารุงของสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ทั้งนี้สหภาพแรงงานควรมีการจัดทํางบประมาณ
และการตรวจ สอบบัญชี เพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงาน
ได้ทําการรับรอง งบดุลและรายงานการตรวจสอบบัญชี
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

6.2.2 มิติการจดัองค์กร ประกอบด้วย 2  
องค์ประกอบ ดงันี ้

(1) การจัดโครงสร้างการบริหารงานถือ
เป็นส่วนหน่ึงที่ต้องดําเนินการเมื่อมีการจัดตั้งองค์กร [2], 
[6-9] การจัดโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยการ
กําหนดรูปแบบการบริหารงาน การกําหนดหน้าที่งานซึ่ง
เป็นผลที่ได้จากการทําการวิเคราะห์งาน สอดคล้องกับ 
Dyck and Neubert [6] และควรมีการจัดทําใบกําหนด
หน้าที่งาน (JD) ของกรรมการสหภาพแรงงานทุกตําแหน่ง 
นอกจาก นี้ควรมีการกําหนดแนวทางและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกกรรมการสหภาพแรงงาน
ที่มีความรู้ความสามารถให้มาทํางานเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงานและองค์กร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bateman and Snell [7] และ Daft [8] 
และการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dyck and Neubert [6] และ Bateman 
and Snell [7] ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ
เพื่อทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมผลิต
ภาพขององค์กร 

(2) การสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานของ
สหภาพแรงงานเป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญในการจัดองค์กร 
[2], [7] ประกอบด้วย แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อขัดแย้งและเพิ่มผลิตภาพให้องค์กร 
มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานและสมาชิก
สหภาพแรงงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอก 

6.2.3 มิตกิารนํา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ดังนี ้

(1) สมรรถนะในการบริหาร กรรมการ 
สหภาพแรงงาน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการ
กระตุ้นให้ทีมงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการนํา
ของ Bateman and Snell [7] กรรมการสหภาพแรงงาน
ต้องมีความรู้กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ข้อบังคับการทํางานของ
องค์กรเป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหาร
จัดการ การตลาด งบประมาณ การเงิน การดําเนินธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นอย่างดี และมีทักษะในการ
บริหารสหภาพแรงงานเชิงกลยุทธ์   

(2) ภาวะผู้นํา เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ในการนํา [6-8] โดยกรรมการสหภาพแรงงานควรมี
คุณลักษณะที่ดีด้านความคิด ด้านวุฒิภาวะและจิตใจ 
ด้านจริยธรรม และด้านการทํางาน การมีภาวะผู้นําที่ดีมี
ความสําคัญในการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผล
ให้การนําเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสามารถเพิ่มผลิต
ภาพให้ กับองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ Thumkosit 
[3] 

(3) การส่ือสาร เป็นกิจกรรมการบริหารที่มี
ความสําคัญในการนํา [2], [5-8] สหภาพแรงงานต้อง
กําหนดกลยุทธ์ในการส่ือสาร จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดทํา
ส่ือและมีโฆษกประจําสหภาพแรงงานเพื่อช่วยให้การ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

6.2.4 มิตกิารควบคุม มอีงค์ประกอบที่สําคัญ 
คือ การควบคุมและพัฒนาการดาํเนนิงานของสหภาพ
แรงงานประกอบด้วย กระบวนการตรวจสอบผลงาน การ
รายงานผลการดําเนินงานเปรยีบเทยีบกับเปา้หมายและ
ปรับปรงุผลการดําเนนิงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมในการบรหิาร
ของ Allen [2], Dyck and Neubert [6], Bateman 
and Snell [7] และ Daft  [8] 

6.2.5 มิติการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 

(1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจกับองค์กร  
สอดคล้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Anthony 
[10]  และCohen and Uphoff [12] สหภาพแรงงาน
ควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือผลประโยชน์
ขององค์กรและสมาชิกสหภาพแรงงาน และการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและ
สมาชิกสหภาพแรงงาน 

(2) การสนับสนุนการปฏิบัติการขององค์กร 
สอดคล้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Cohen 
and Uphoff [12] และ Piriyaransan [20] สหภาพ
แรงงานควรมี ส่วนร่วมสนับสนุนการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการทําธุรกิจขององค์กรและส่งเสริมผลิตภาพ
การผลิต โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารการผลิตของ
องค์กร และ สหภาพแรงงานควรมีส่วนได้รับผลประโยชน์
จากการที่ให้การสนับสนุนองค์กรด้วยเช่นกัน 

(3) การมีส่วนร่วมประเมินผลงานกับองค์กร
สอดคล้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Cohen 
and Uphoff [12] สหภาพแรงงานควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับองค์กรในการร่วมประเมินผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับผลิตภาพขององค์กร ประเมินผลกิจกรรมการลด
ต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในประเมินผลงานของสมาชิกสหภาพแรงงาน 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรรวมถึงการร่วมตรวจ 
สอบการทุจริตในองค์กร 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

7.1.1 องค์กรควรให้การสนับสนุนการบริหาร
ของสหภาพแรงงาน และควรขจัดความขัดแย้งที่เกิดจาก
การดําเนินงานของสหภาพแรงงานโดยมีการบริหาร
องค์กรที่โปร่งใส และแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

7.1.2 สหภาพแรงงานควรสนับสนุนให้พนกังาน
แสดงความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรมคีวามผูกพนัและมี
ทัศนะคตทิี่ดีตอ่องค์กรในการเขา้มาช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใหก้ับองค์กร 

7.1.3 สหภาพแรงงานควรส่งเสริมชักจูงให้
พนักงานแสวงหาความรู้ในด้านธุรกิจการผลิตจะได้
ช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ 
โดยการสนับสนุนให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น     

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารสหภาพ

แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับสหภาพแรงงานใน
ต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายกับสหภาพแรงงานใน
ประเทศไทย 

7.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารสหภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร 
ในกิจการประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะกิจการที่มีสาขาอยู่ใน
ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความแตกต่างกัน 
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