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รายงานการสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร ครัง้ที่ 1 

เร่ือง Happy Work Place 
ระหวา่งวนัท่ี 19 – 20 ธนัวาคม 2557 ณ บ้านคุ้งน า้รีสอร์ท จ.สมทุรสาคร 

 

จุดประสงค์และความคาดหวัง 
1. ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดี มีความจริงใจตอ่กนั  พึง่พากนั  ปรับความเข้าใจกนั 

และท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ 
2. สร้างแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี เพ่ือลดความขดัแย้งในองค์กร1 
3. สร้างการเรียนรู้เพ่ือปรับใช้ในองค์กร และการท างาน 
4. มีความปลอดภยัในการท างาน 
5. คณุภาพชีวิตของลกูจ้างดีขึน้ 
6. ลกูจ้างมีความรู้ ความเข้าใจวฒันธรรม 
7. ลกูจ้างมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
8. ผลผลิตขององค์กรมีคณุภาพ 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา คกส. 
ล าดับ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด การแก้ไขปัญหา 

1. ภาษา ใช้ลา่มในการชว่งแปล 
2. ฐานะ รวย – จน คณุคา่ของคนเทา่เทียมกนั ณ ตอนนีท้กุคนไมมี่ใคร

เหนือกว่าใคร (คณุลือ กลา่ว) 3. ต าแหนง่ทางสงัคม 
4. กงัวลวา่จะฟังไมล่กึซึง้ เวลาคยุกนั ตัง้ใจฟัง สงัเกตกิริยาทา่ทางจะชว่ยให้เรา

เข้าใจการฟังมากขึน้  
5. ระดบัความสมัพนัธ์ ความคุ้นเคย อยา่ตัง้ก าแพง ถอดก าแพงทิง้ไป เปิดรับเพ่ือนใหม่ 

พดูคยุเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและมิตรภาพใหม่ๆ   
 

 

6. ทกัษณะคต ิดี – เลว 
7. ประสบการณ์ 
8. การกล้าแสดงออก 
9. ความเข้าใจ ความไว้ใจ 
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อุปสรรคในการแก้ปัญหา 

ลูกจ้าง นายจ้าง 
1. กลวัผลท่ีจะได้รับ ต้องเดือดร้อนภายหลงั เชน่ 

ถกูให้ออกจากงาน ถ้าน าเร่ืองไปร้องเรียน 
2. ไมมี่ความสามคัคี 
3. ไมมี่ผู้น า 

1. นายไมไ่ด้รับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 
2. ต้นทนุ (cost) สงู 
3. ข้อมลูขา่วสารท่ีได้รับไมช่ดัเจน 
 

 
 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ลกูจ้างและผู้บริหารนา่จะได้มีการพดูคยุกนัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
2. จดัตัง้คณะกรรมการแรงงานตวัแทนฝ่ายนายจ้างและลกูจ้างเพื่อรับข้อร้องเรียนจากแรงงาน  และร่วมกนั

แก้ไขกรณีเกิดข้อพิพาท 
3. ให้โอกาสแรงงานมีสว่นร่วมในการเป็นตวัแทนของลกูจ้าง เป็นกรรมการตา่งๆ เชน่คณะกรรมการสวสัดกิาร 

/ คปส. 
4. จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ เอกสารข่าวสาร ข้อมลูความรู้ตา่งๆ ท่ีเป็นภาษาพมา่เพ่ือจะได้มีความรู้ความ

เข้าใจ เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ทัง้สิทธิ ระเบียบ สวสัดกิาร กฎหมาย หรือเพิ่มชอ่งทางในการส่ือสาร การรับข้อ
ร้องเรียน 

5. การปฐมนิเทศพนกังาน ต้องครอบคลมุทกุระเบียบปฏิบตัิ และมีคูมื่อการท างาน ทัง้ภาษาไทยและภาษา
พมา่ 

6. จดัอบรมหวัหน้างาน เชน่ การสร้างทศันคติและแรงจงูใจในเชิงบวก  การปฏิบตัิตวัตอ่ลกูน้อง 
7. ถ้าหวัหน้างาน แสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสม ให้แจ้งฝ่ายบคุคลรับทราบ เพ่ือท าการตกัเตือน แตท่ัง้นี ้

แรงงานก็ต้องรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปรับตวัเข้าหา เพ่ือการท างานท่ีราบร่ืน เพราะตา่งก็เป็น
ผู้ ร่วมงานของกนัและกนั 

8. แรงงานควรชว่ยเหลือตนเองด้วย  โดยการหาความรู้ การปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรม และการด ารงชีพใน
ประเทศ ไทย เพ่ือท างานอยา่งเข้าใจและมีความสขุ  

9. บตัรประกนัสงัคม  นายจ้างต้องมีการตรวจสอบระบบงานประกนัสงัคมว่าได้มีการน าส่งเงินสมทบจา่ยเงิน
ครบหรือไม ่และตดิตามบตัรรับรองสิทธิเพ่ือมอบให้กบัลกูจ้าง 
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10. การเกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน นายจ้างต้องจา่ยเงินทดแทนและคา่จ้าง นายจ้างต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

11. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาวา่สอดคล้องหรือไมส่อดคล้อง กบักฎหมายแรงงาน 
12. มีการแก้ไขอยา่งเป็นระบบ 

12.1 เสนอผู้บริหารออกนโยบาย / แนวปฏิบตัิ 
12.2 ประชาสมัพนัธ์ ผา่น 2 ช่องทาง 
12.3 เพิ่มชอ่งทางการรับทราบปัญหา แรงงานสมัพนัธ์/ ตู้ รับความคดิเห็น “Call center”  
12.4 รวบรวมแก้ไขด าเนินการตามแผน 
12.5 ตดิตามผล / ประเมินผล 
12.6 ปรับปรุง  /แก้ไขให้ดีขึน้ 

13. ตัง้ Line กลุม่จากสมาคมฯ เพ่ือรับแจ้งสอบถาม ให้ความรู้ และรับข้อร้องเรียน โดยผ่าน Line หรือ Face 
book หรือผา่นเครือข่าย อินเตอร์เนท 

ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ 

1. ฝ่ายบคุคลน าเสนอผู้บริหาร/เจ้าของเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดปัญหาและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งนายจ้าง-ลกูจ้าง อยู่ด้วยกนัอยา่งมีความสขุ 

2. หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน เชน่ สวสัดกิารคุ้มครองแรงงาน จดัหางาน ประกนัสงัคม ควรให้
การสนบัสนนุและมีความชดัเจนในนโยบาย 

3. ตวัแทนนายจ้าง ลกูจ้าง/ NGO/ ILO ควรให้ความส าคญัและเปิดรับให้กว้าง กบัปัญหาแรงงานปัจจุบนั 
4. ควรมีการติดตามผลโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เชน่ สมาพนัธ์ผู้ผลิตอาหารทะเล(8 สมาคม), ILO 

กระทรวงแรงงาน 

ข้อเสนอจากตัวแทนของแรงงานข้ามชาติ กล่าววา่ ปัญหาบางอยา่งของแรงงานไมส่ามารถแก้ไขได้ เชน่
เร่ืองปัญหาของหวัหน้างาน อาจจะต้องมีการอบรมให้ความรู้หวัหน้างานเร่ืองการปฏิบตัิตวัตอ่ลกูน้อง 

ค าแนะน าเพิ่มเตมิจากตัวแทนผู้ประกอบการ 

- มีกฎหมายบงัคบัใช้ มีคณะกรรมการ ตวัแทนจากฝ่ายนายจ้าง ลกูจ้าง ในทกุบริษัทเพ่ือรับข้อร้องเรียนจาก
แรงงาน 
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- แรงงานควรชว่ยเหลือตนเองด้วย โดยการหาความรู้ การปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมของไทย เพ่ือการด ารงชีพ
ในประเทศและท างานอยา่งมีความสขุ เข้าใจ 

- ส่ือสารให้ผู้ รับผิดชอบ คนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้รับทราบ เพราะบางครัง้ผู้บริหารไมไ่ด้รับทราบปัญหาท่ี
เกิดขึน้อยา่งแท้จริง 

- ในเร่ืองหวัหน้างาน ในทกุสงัคมมีคนท่ีดีและไมดี่ ถ้าแสดงพฤตกิรรมไมไ่ด้ต้องแจ้งให้ฝ่ายบคุคลรับทราบ จะ
ได้มีการวา่กลา่วตกัเตือนตอ่ไป แตท่ัง้นีแ้รงงานก็ต้องรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปรับตวัเข้าหา เพ่ือการ
ท างานท่ีราบร่ืน เพราะตา่งก็เป็นผู้ ร่วมงานของกนัและกนั 

สรุปรายกิจกรรมในการจดัสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร ครัง้ที่ 1 ระหว่างแรงงานข้ามชาตแิละนายจ้าง 
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กิจกรรมที่ 1 Game TIP: เชือก ให้ผู้ประกอบการจบัคูแ่รงงาน โดยน าเชือกมดัท่ีข้อมือของทัง้สองฝ่าย ขณะท่ี
เชือกไขว้กนัอยู ่โดยท่ีห้ามแก้ แกะ ฉีก รูดออกจากข้อมือ  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการท ากิจกรรม     ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
สรุปผลของเกมส์ TIP : Self-Development 

- Thinking change: การแก้เชือกจากกรอบความคดิเดมิจนเกิดวิธีการแก้เชือกแบบใหมร่่วมกนั เราใช้กรอบ
ความคดิเดมิในการแก้ไขปัญหาในชีวิตมาโดยตลอด เราต้องรู้จกัท่ีจะเรียนรู้วิธีการใหม ่ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาตา่ง ๆ 

- Input & Output change: เม่ือความคิดเร่ิมเปล่ียน การกระท าก็เปล่ียน 

- Process change: การกระท าเปล่ียน วิธีการเปล่ียน 
 
กิจกรรมที่ 2  Peace of mind แบง่กลุม่เป็นสองกลุม่ กตกิา Why we need procedure คยุกนัอยา่งมีขัน้ตอน
กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพประกอบการท ากิจกรรม                                              ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
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เป้าหมายหวัข้อหลกัท่ีใช้ในการพดูคยุและต้องการให้บรรลผุลลพัท์: ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุชว่ยกนัคดิหวัข้อ
หลกัส าคญั ๆ เพ่ือแนวทางแก้ไขร่วมกนั 

มีการ เสนอกรอบความคดิเพ่ือให้ความคิดเห็นไมก่ระจดักระจาย มีค าถามเพ่ือชว่ยตีกรอบความคดิให้
ตรงประเด็น ดงันี ้

1. เป้าหมายอะไรท่ีคณุตัง้ใจท าให้ส าเร็จ? 
2. รู้สกึอย่างไรกบัเป้าหมาย ถ้าท าส าเร็จ? 
3. เป้าหมายนีมี้ความส าคญักบัคณุในด้านใดบ้าง? 
4. สาเหตใุดท่ีคณุก าหนดเป้าหมายนีข้ึน้มา? 
5. การจะท าเป้าหมายนีใ้ห้ส าเร็จเกิดประโยชน์ดีในด้านใดบ้าง? 

ข้อ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

1. ปัญหาของสิทธิแรงงานและการเลือกปฏิบตัิ - ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง 

- อยากได้ความรู้เป็นประโยชน์ไปใช้ในการท างานได้ 

- สร้างการเรียนรู้เพ่ือปรับใช้ในองค์กรณ์/ความ
ปลอดภยัในการท างาน 

2. มีความสขุในการท างาน ท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึน้ และทกุคนมีความสขุร่วมกนั 

- นายจ้างและลกูจ้างท างานอยา่งมีความสขุ 

- คณุภาพชีวิตของแรงงานดีขึน้ 

- ความจริงใจระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง ลดความ
ขดัแย้งในองค์กร 

- พนกังานมีความรู้เข้าใจวฒันธรรม 
3. ด้านชีวิตประจ าวนั และชีวิตการท างาน - ท างานอยา่งมีความสขุ ดีขึน้ 

- นายจ้างและลกูจ้างต้องพึง่พาซึง่กนัและกนั 
4. มีการเลือกปฏิบตั ิและไมป่ฏิบตัิตามกฏหมาย 

ซึง่แรงงานข้ามชาตไิมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
- ปรับความเข้าใจนายจ้างและลกูจ้าง 
- สร้างแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี 

5. - นายจ้างและลกูจ้างท างานร่วมกนัอยา่งมี
ความสขุ 
- ลกูจ้างมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
- ผลผลิตขององค์กรมีคณุภาพ  
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กิจกรรมที่ 3 เกมส์ละลายพฤตกิรรม 
 

ข้อ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
1. คยุ เร่ือง “ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน 

สถานะ : ได้รับความไมเ่ป็นธรรมจากการจ้าง
งาน ซึง่นายจ้างยงัไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย
แรงงาน  
1. ให้ความรู้เร่ืองสิทธิ สวสัดิการ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงาน (แรงงาน+
NGO+ภาครัฐ+นายจ้าง 
2. จดัตวัแทน / การรวมกลุม่ของลกูจ้าง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาของแรงงาน(ลกูจ้าง/NGO) 
 
 

1. ฝ่ายบคุคลน าเสนอผู้บริหาร/เจ้าของเพ่ือร่วมกนั
แก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดปัญหาและสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งนายจ้าง-ลกูจ้าง อยู่
ด้วยกนัอยา่งมีความสขุ 

2. หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานเชน่ 
สวสัดกิารคุ้มครองแรงงาน จดัหางาน/
ประกนัสงัคม ควรให้การสนบัสนนุและชดัเจน
ในนโยบาย 

3. ตวัแทนนายจ้าง ลกูจ้าง/ NGO/ ILO ควรให้
ความส าคญัและเปิดรับให้ความกว้าง ให้
ความส าคญักบัปัญหาแรงงานปัจจบุนั 

 

มีการตัง้ค าถามกลุม่ท่ี 1 วา่ “ ใครเป็นคนให้ความรู้แก่แรงงานและผู้ประกอบการควรหาความรู้ด้วยหรือไม่” 
 ตวัแทนกลุม่ท่ี 1 กลา่ววา่ เราต้องร่วมมือกนัจดัตัง้หน่วยงานท่ีเป็นตวักลางเพ่ือช่วยส่ือสาร 
ประชาสมัพนัธ์ แก้ไขปัญหาตา่งๆ เชน่ มีการประท้วงของแรงงาน ก็ให้หน่วยงานกลางมาไกลเ่กล่ืย และให้สง่
ตวัแทนแรงงานตา่งชาตเิข้าอบรมให้ความรู้ด้วย  
 ในสว่นของผู้ประกอบการ ก็มีการหาความรู้อยูเ่สมอ เน่ืองจากทางกระทรวงแรงงานมีการจดัอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการอยา่งสม ่าเสมอ  
 สว่นแรงงานก็ต้องชว่ยเหลือตวัเอง หาความรู้เพิ่มเตมิ   ด้วยเชน่กนั  

 



                              
 

8 

 

 
 

 
 
 
 


