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บทคัดย่อ

	 การบริหารองค์กรธุรกิจในปัจจุบันนอกจากจะต้องค�านึงถึงการรักษาลูกค้าแล้ว	ยังต้องตระหนักถึงพนักงานในองค์กรด้วย	ดังเช่น
ฝ่ายการตลาดที่มีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเน้นค�านึงถึงการเพิ่มมูลค่าของฐานลูกค้า	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีแนวคิดการจัดการ
แรงงานสัมพันธ์ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของพนักงาน	 แนวคิดการจัดการแรงงานสัมพันธ์นั้น	 เป็นแนวทางการบริหารพนักงานในองค์กร
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	และมีความผูกพันในองค์กรมากที่สุด	เพื่อลดปัญหาการชิงตัวพนักงานที่มีความสามารถสูงจากองค์กรคู่แข่ง				
ทั้งนี้	แนวคิดการจัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์เชื่อว่าพนักงานที่มีความพึงพอใจในองค์กรมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อองค์กร	ดังนั้น	
การที่องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของพนักงาน	ประกอบกับความจริงใจขององค์กรนายจ้าง	จะท�าให้พนักงานรับรู้
ถึงคุณค่าขององค์กรมากกว่าผลตอบแทนในรูปตัวเงิน	อันจะเป็นแนวทางส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร	Top	of	Form

Abstract

	 Not	only	should	organizations	take	care	of	their	customers,	they	should	also	take	exceptionally	good	care	of	their	
employees.	As	most	of	marketing	departments	have	customer	relation	management,	which	focuses	on	increasing	the	value	
of	their	customer	bases,	most	of	human	resource	departments	have	employee	relation	management,	which	aims	to	increase	
the	value	of	their	employees.	The	concept	of	strategic	employee	relation	management	focuses	on	maximizing	employee	
satisfaction	and	creating	employee	engagement	in	organization.	The	benefit	of	this	strategy	is	to	reduce	the	chance	of	
the	war	for	talent.	The	concept	of	employee	relation	management	believes	that	satisfied	employees	will	tend	to	be	loyal	
to	their	organization.	Hence,	any	organization	that	can	relate	with	their	employees	or	can	demonstrate	sincere	and	credible	
recognition	as	a	good	employer,	will	improve	employee	engagement	and	retention.	This	is	an	important	key	to	organization’s	
success.	

บทน�ำ

	 การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความยากล�าบากมากขึ้นเพราะมีปัจจัยต่างๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ขนาดของตลาด
แรงงาน	ความรู้ความสามารถของแรงงาน	การรวมกลุ่มของธุรกิจ	การรวมตัวของพนักงาน	แต่ปัจจัยที่สร้างความยากล�าบากให้กับธุรกิจ
มากทีส่ดุ	คอื	การรกัษาทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resource	Maintenance)	ในองค์กรนัน้ๆ	จากการชงิตวั	“พนกังาน”	ทีม่คีวามสามารถ
สูง	(High	Competency)	จากองค์กรคู่แข่ง	โดยการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง	สวัสดิการต่างๆ	เหนือคู่แข่ง		ผลตอบแทนจูงใจเหล่านี้เป็น
กลยุทธ์ที่องค์กรน�ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรของตนเอง	 เพื่อให้พนักงานท�างานอยู่กับองค์กรนานขึ้น	 ทั้งนี้	 ระบบ
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แรงงานสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงประสบปัญหา
ที่เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ	 เสมอๆ	 ว่าสถานประกอบการหลาย
แห่งมีการประท้วงหยุดงาน	สร้างความกดดันซึ่งกันและกัน	ไม่ว่า
จะเป็นการปิดถนน	เผาโรงงาน	หรอืปิดล้อมผูบ้รหิารไม่ให้ออกจาก
โรงงาน	สถานการณ์ดงักล่าวโดยมากแล้วสงบลงจากการไกล่เกลีย่
จัดการซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างถาวร	 ด้วยเหตุดังกล่าว	
แรงงานสัมพันธ์แบบใหม่จึงเกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ภายในสถานประกอบการภายใต้กรอบความคดิในการท�างานด้าน
การให้ข้อมูลข่าวสาร	 และการปรึกษาหารือร่วมกันมากขึ้น	
นอกจากนีก้ารเจรจาต่อรองจะเป็นไปตามขัน้ตอนโดยพจิารณาจาก
เหตผุล	ข้อมลูหลกัฐาน	ด้วยเหตนุีก้ารปฏสิมัพนัธ์แบบใหม่ระหว่าง
ฝ่ายจดัการกบัพนกังานจะค่อยๆ	ก่อรปูขึน้เป็นวฒันธรรมใหม่ของ
องค์กร
	 อย่างไรกด็	ีนอกจากปัญหาทางด้านการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
พนักงานและสถานประกอบการตามที่กล่าวมาข้างต้น	กลับพบว่า
ปัญหาแรงงานด้านการซื้อตัวพนักงานยังคงมีอยู่		สาเหตุหนึ่งเป็น
ผลมาจากแต่ละองค์กรมุ่งเน้นที่การใช้กลยุทธ์ทางด้าน	 “ผล
ตอบแทน”	จนไม่ได้ระบุถึงจุดเด่นหรือจุดขายที่โดดเด่น	(unique	
selling	points)	ขององค์กรตนเองประการอื่นที่มีเหนือกว่าองค์กร
คู่แข่ง	(Boxall	&	Purcell,	2003)	ท้ายที่สุดแล้วแต่ละองค์กรได้ค้น
พบข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เหมือนๆ	กันคือ	พนักงาน	“ยึดติด”	
ผลตอบแทน	 เช่น	ค่าจ้าง	 เมื่อไรก็ตามที่องค์กรไม่มีผลตอบแทน
ซึง่เป็นจดุขายหรอืแรงจงูใจ	จะส่งผลให้พนกังานลาออกจากองค์กร
หรือมีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ขึ้นมาทันที	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียกร้องขอค่าแรงหรือค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น		
	 ปัญหาด้านแรงงานสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นผลสบืเนือ่งมาจาก
การที่องค์กรส่วนมากส่งเสริมให้พนักงานรักในเงื่อนไขของผล
ตอบแทนมากกว่า	“คุณค่า”	หรือ	“จุดขายที่โดดเด่น”	ขององค์กร	
อนัเป็นเหตใุห้พนกังานไม่สนใจหรอืเพกิเฉยต่อ	“คณุค่า”	หรอื	“จดุ
ขายที่โดดเด่น”	 นั้น	 หรือองค์กรเองอาจจะไม่ได้สร้างสรรค์	
“คุณค่า”	หรือ	“จุดขายที่โดดเด่น”	ขึ้นมาก็ได้		

	 ถ้าพิจารณากันง่ายๆ	 ก็ให้ลองเปรียบเทียบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรกับการตลาด	(Marketing)	 กล่าวคือ	
สินค้าที่เน้นการขายด้วย	“ราคา”	หรือโปรโมชั่น	จะขายสินค้าได้
ดีในช่วงการท�ากิจกรรมระยะสั้น	(Kalwani	&	Yim	1992;	Chen,	
Monroe,	&	Lou	1998)	แต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีโปรโมชั่นสินค้านั้น
จะขายได้น้อยหรือไม่ได้เลย	 ต่างกับสินค้าที่เน้น	 “คุณค่า”	 หรือ	
“จุดขายที่โดดเด่น”	 ที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันและมีความต้องการ
ซือ้	(Product	Loyalty)	 ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด	(Calantone	&	
Cooper	1981;	Biong,	1993;	Bruning,	1997;	Thompson	&	Sinha,	
2008)		เช่นเดยีวกบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร	(human	
resource	management)	ทีจ่ะต้องสร้างความจงรกัภกัดี	(loyalty)	
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน	 โดยใช้	 “จุดครองใจ”	 พนักงานที่เป็น	
“คุณค่า”	ทางใจมากกว่า	“คุณค่าเพียงเปลือกนอก”
	 โจทย์ที่ยากที่สุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 จะสร้าง
สินค้า	 (Product)	 ด้านทรัพยากรมนุษย์ประเภทใดที่ส่งเสริมให้
พนักงานมีความพึงพอใจและจงรักภักดีต่อองค์กรสูงสุด	 หรือจะ
สร้างแรงจงูใจแบบไหนทีจ่ะท�าให้พนกังานรูส้กึอยากมาปฏบิตังิาน
ทกุวนั	สิง่ต่างๆ	ทีอ่งค์กรหรอืบรษิทัจดัท�าขึน้เป็นสวสัดกิารหรอืผล
ประโยชน์ให้กับพนักงานเหล่านี้	 คือการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิง
ประสบการณ์	(experiential	labor	relations)	 เช่น	การที่บริษัท
ดูแลพนักงานตั้งแต่ที่บ้านจนถึงบริษัท	 ดูแลสุขภาพชีวิตของ
พนักงานรวมถึงครอบครัว	 ผู้สูงอายุ	 บุตรที่พนักงานมีภาระต้อง
ดแูล	(Holley,	Jennings,	&	Wolters,	2009)	ความห่วงใยขององค์กร
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานสามารถเสริมสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานและองค์กร	 พัฒนาความภักดีต่อองค์กร	 และ
ท�าให้จดุขายหรอืจดุครองใจขององค์กรมคีวามเป็นเอกลกัษณ์และ
มั่งคงมากขึ้น	(Gornick	&	Meyers,	2004)	ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วองค์กร
หรือธุรกิจไม่จ�าเป็นจะต้องพึ่งพาค่าตอบแทนในรูปตัว	“เงิน”	เพื่อ
เป็นปัจจัยในการจูงใจพนักงานในองค์กรอีกต่อไป	 ดังแสดงใน
แผนภาพที่	1
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แผนภาพที่ 1	การเปรียบเทียบแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่กับการตลาด
	 แนวทางหนึ่งของการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์	คือการที่นายจ้างจัดสวัสดิการที่เป็นนามธรรมให้กับพนักงาน	เพราะ
สวัสดิการเปรียบเสมือนความจริงใจขององค์กรที่มอบให้กับพนักงานสามารถซื้อใจหรือจูงใจพนักงานได้มากกว่าค่าจ้างในรูปตัวเงินเพียง
แต่อย่างเดียว	(DeGroot	&	Kiker,	2003)

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยผ่านค่าจ้างและสวัสดิการ
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 แนวทำงกำรสร้ำงแรงงำนสมัพนัธ์เชงิประสบกำรณ์ผ่ำน

เทคนิคกำรจัดกำรแรงงำนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee 

Relation Management: ERM)

	 “การจัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”	 เป็นเทคนิคการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อมุ ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของ
พนักงาน	 พนักงานในองค์กรจะได้รับการปฏิบัติจากองค์กรอย่าง
เท่าเทียม	 เสมอภาคกันอย่างทั่วถึง	 ทั้งนี้	 แนวทางการสร้างการ
จัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์มีแนวคิดคล้ายคลึงกับเทคนิค
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	(Customer	Relation	Management:	
CRM)	 ของทางการตลาดที่มุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
ของลกูค้า		โดยมแีนวทางการปฏบิตัขิองการจดัการแรงงานสมัพนัธ์
เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	
	 1.	ตลาดกลุ่มเฉพาะ	(niche	market)		โดยทางการตลาด
แล้ว	 ตลาดกลุ่มเฉพาะหมายถึง	 กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง	ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ	หรือมีความ
ต้องการที่เกิดขึ้นใหม่อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม		
(Tevfik	&	Maarten,	1994)	ทั้งนี้	โดยทางทรัพยากรมนุษย์นั้น	ขั้น
ตอนนี้หมายถึง	 การศึกษาความต้องการของพนักงานเฉพาะกลุ่ม	
เช่น	พนักงานที่มีบ้านเป็นของตนเองกับพนักงานที่เช่าบ้านพัก	น่า
จะมีความต้องการสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน	
	 2.	การแบ่งส่วนตลาด	(market	 segmentation)	 โดย
ทางการตลาดแล้ว	 การแบ่งส่วนตลาดหมายถึง	 กระบวนการใน
การแบ่ง	 หรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆ	 เพื่อให้ลูกค้าที่มี
ลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	 เพื่อ
ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานทางการตลาดและการจัดสรรงบ
ประมาณในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ ่ม	 ซึ่งมีความ
ต้องการแตกต่างกัน	(Beane	&	Ennis,	1987;	Weinstein,	1987)				
ทั้งนี้โดยทางทรัพยากรมนุษย์นั้น	 ขั้นตอนนี้หมายถึง	 การแบ่ง
พนักงานออกเป็นกลุ่มย่อย	เช่น	ตามเพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	
การศึกษา	ที่พัก	การเดินทาง	ความคาดหวังในการเข้ามาท�างาน
ในองค์กร	เนือ่งจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อความต้องการสวสัดกิาร
ของพนักงานที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม
	 3.	การตลาดแบบยืดหยุ่น	 (flexible	marketing)	 โดย
ทางการตลาดแล้ว		กลยุทธ์การท�าตลาดด้วยความยืดหยุ่นจะเน้น
ทีก่ารปรบัเปลีย่น	และการพฒันาสนิค้าตามความต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลา	และกลุม่ลกูค้า	ทัง้นีโ้ดยทางทรพัยากรมนษุย์นัน้	ขัน้ตอน
นี้หมายถึง	 การออกแบบสวัสดิการหรือผลประโยชน์ของพนักงาน
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานแต่ละกลุม่	กล่าวอกีนยั
หนึ่งคือองค์กรจัดทางเลือกส�าหรับสวัสดิการหรือผลประโยชน์เพิ่ม
เตมิให้พนกังานสามารถเลอืกสวสัดกิาร	หรอืผลประโยชน์ทีเ่หมาะ
สมกับตัวเองได้	(flexible	benefits	or	cafeteria	benefits)	

	 4.	ระบบบริการลูกค้า	(call	center)		โดยทางการตลาด
แล้ว	เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าระบบบริการลูกค้า	ทั้งระบบการ
ให้บริการในด้านโทรศัพท์ตอบรับ	 ด้านเว็บไซต์	 ด้านสนามและ
ข่าวสารต่างๆ	 มีความส�าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า	
(Bennington,	Cummane,	&	Conn,		2000)	ทัง้นีโ้ดยทางทรพัยากร
มนุษย์นั้น		ขั้นตอนนี้หมายถึงการสร้างระบบบริการพนักงานทาง
โทรศัพท์แบบอัตโนมัติ	 (employee	call	center)	 	 เนื่องจาก
พนกังานบางคนไม่กล้ามาพบฝ่ายบคุคล	โดยระบบบรกิารพนกังาน
ทางโทรศัพท์จะช่วยให้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ	
ระดับความคุ้มครอง	ระยะเวลา	สิทธิในการเบิกจ่าย	และขั้นตอน
การขอรับสวัสดิการ	 นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนารวมถึงการลง
ทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	 ส�าหรับทั้งพนักงานปัจจุบัน	
พนักงานที่เกษียณแล้ว	และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
	 5.	การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลรายชื่อลูกค้า	(update)		
โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะใช้ฐานข้อมูลทางการตลาดในการ
วิเคราะห์การซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย	 ทั้งนี้โดยทางทรัพยากร
มนษุย์นัน้	ขัน้ตอนนีห้มายถงึการจดัท�าฐานข้อมลูของพนกังานราย
บุคคล	และกลุ่มย่อย		เพื่อที่จะปรับกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์ให้เข้า
กับความต้องการและความพึงพอใจของพนักงาน	กล่าวคือ	การรู้
ข้อมลูปัจจบุนัของพนกังานโดยการตดิตามการเปลีย่นแปลงข้อมลู
อยูต่ลอดเวลาจะช่วยให้การปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการดแูลพนกังาน
ทัง้รายบคุคลและแต่ละกลุม่ย่อยเป็นไปอย่างมคีวามเหมาะสม	อกี
ทั้งยังเป็นการเพิ่มจะมีผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของ
พนักงานอีกด้วย
	 6.	การสร้างเครือข่าย	(networking)	 โดยทางการตลาด
แล้วการสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องที่ส�าคัญซึ่งประกอบด้วยแนวทาง	
ทั้งการจัดหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร	 การจ้างองค์ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ	 การสร้างพันธมิตรทางการค้า	 และการท�าธุรกิจ									
แฟรนไชส์	(Dennis,	2000)		ทั้งนี้โดยทางทรัพยากรมนุษย์นั้น	ขั้น
ตอนนี้หมายถึงการสร้างเครือข่ายพนักงาน	 โดยให้พนักงานที่มี
อิทธิพลทางความคิดต่อพนักงานรายอื่นเปรียบเสมือนพันธมิตร
หลัก	ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เป็นเครือข่ายแก่องค์
ต่อไป

กำรพัฒนำระบบแรงงำนสัมพันธ์ ในองค์กร

	 การพฒันาแรงงานสมัพนัธ์เชงิประสบการณ์หมายถงึ	การ
ทีอ่งค์กรสามารถเข้าถงึความรูส้กึต้องการของพนกังาน	การปฏบิตัิ
ตนด้วยความจริงใจขององค์กรซึ่งเป็นนายจ้าง	 เพื่อให้พนักงานรู้
ถงึ	“คณุค่า”	ขององค์กรมากกว่ารางวลัตอบแทนในรปูตวัเงนิ	(ทัง้นี้
รางวัลตอบแทนในรูปตัวเงินเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในการสร้าง
คุณค่าของแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์	 แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ
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การสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์)	 โดยฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์หรอืบคุลากรนัน้เป็นหน่วยงานหลกั	และเป็นตวักลางทีส่�าคญั
ในการแสดงบทบาทเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรซึ่งเป็น
นายจ้างกบัพนกังานซึง่เป็นลกูจ้าง	ค�าถามทีน่่าสนใจต่อไปในเรือ่ง
นี	้คอื	ถ้าเกดิสถานการณ์ทีอ่งค์กรหรอืนายจ้างไม่ให้อะไรเลย	แล้ว
ระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?	
แนวทางหนึ่งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเริ่มด�าเนินการคือ	การ
คิดเชิงบวก	(positive	thinking)	กับสถานการณ์ดังกล่าว	แล้วเริ่ม
สร้างสิ่งต่างๆ	เช่น	เข้าไปช่วยเหลือพนักงานเมื่อพนักงานประสบ
สถานการณ์ล�าบากจากการสูญเสีย	เช่น	กรณีบุคคลในครอบครัว
เสยีชวีติ	แม้ว่าองค์กรจะไม่มรีะเบยีบหรอืข้อบงัคบัในการช่วยเหลอื
กรณดีงักล่าว		แต่คงไม่ใช่เหตผุลทีฝ่่ายทรพัยากรมนษุย์จะต้องเพกิ
เฉยหรอืละเลยในการปฏบิตั	ิกล่าวคอื	ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์อาจจะ
ด�าเนินการเรื่องเงินช่วยเหลือ	 รถรับ-ส่งพนักงานที่ไปร่วมงาน	
พวงหรดีแสดงความเสยีใจ	เป็นต้น	หลงัจากขัน้ตอนหรอืการปฏบิตัิ
ดังกล่าวหลายๆ	ครั้ง	อาจจะเสนอให้องค์กรประกาศเป็นระเบียบ
หรือสวัสดิการของพนักงานเป็นล�าดับต่อไป	 ซึ่งการช่วยเหลือใน
สถานการณ์ที่พนักงานประสบความเดือดร้อนจะช่วยก่อให้เกิด
คุณค่าทางจิตใจแก่พนักงาน	 ในขณะเดียวกันองค์กรก็ไม่ได้เสีย		
งบประมาณ	หรือเงินมากมาย	และในที่สุดองค์กรก็จะมี	“คุณค่า”	
ในสายตาของพนกังาน	ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุของแรงงานสมัพนัธ์
เชิงประสบการณ์

บทสรุปและแนวทำงในกำรปฏิบัติ

	 ปัญหาหลักที่พบโดยทั่วไปในทุกองค์กรคือปัญหาการจัด	
การทางด้านแรงงาน	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการไม่สามารถ
รักษาความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์กร	กล่าวคือ	องค์กรมี
ความคาดหวงัต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานหรอืลกูจ้าง	
ในขณะที่พนักงานมีความคาดหวังต่ออัตราผลตอบแทนหรือเงิน
เดือน	 จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์	 ซึ่งระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นด้วยปรัชญาการจัดการที่เชื่อ
ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่น�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน	 ดังนั้น	 องค์กรควรที่จะพิจารณาการตอบสนองและความ
รู้สึกของพนักงาน	 ในทางปฏิบัติแล้วองค์กรที่ดีควรจะตรวจสอบ
ด้วยว่าพนักงานเห็นด้วยกับการคาดหมายและคุณค่าขององค์กร
หรือไม่	 ยกตัวอย่างเช่น	 หากพนักงานไม่พอใจกับสถานการณ์				
การท�างานในปัจจบุนัอาจจะส่งผลต่อความตงึเครยีดของพนกังาน	
และระบบแรงงานสัมพันธ์	 ดังนั้น	 องค์กรควรที่จะส่งเสริมให้มี			
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 รวมถึง
กลไกการสร้างแรงจงูใจทีน่อกเหนอืจากรปูตวัเงนิหรอืเงนิเดอืน	เช่น	
การฝึกอบรม	การพัฒนางาน	การให้เกียรติคุณ	เพื่อพิสูจน์ให้เห็น
ถึงความจริงใจขององค์กรต่อพนักงาน
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