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 เป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะกลางปี 2550 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราก าลงัประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ อีกครัง้ 

อนัเนื่องมาจากวิกฤติการณ์คา่เงินบาทแข็งคา่มากขึน้ สง่ผลกระทบต่อการสง่ออก บางองค์การธุรกิจถกูยกเลิกค าสัง่ซือ้สินค้า

อย่างกระทนัหนั การที่ธุรกิจมีรายได้ลดน้อยลง ขาดทุนและท าให้มีการเลิกจ้างพนกังานทัง้หมด หรือบางส่วนออกไป และ

อาจจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ก็ได้ ซึ่งหลายธุรกิจได้มีการเลิกจ้างพนกังานไปจ านวนมาก ในขณะที่หลายธุรกิจก็ใช้

มาตรการตา่งๆ เพื่อการลดคา่ใช้จ่ายและมิให้กระทบตอ่การเลกิจ้างพนกังาน 

               หลายองค์การด าเนินการเลิกจ้างพนกังานไปท่ามกลางการต่อต้านของพนกังานหรือท าให้ให้พนกังานเสียขวัญ

ก าลงัใจ เกิดมุง่อาฆาตมาดร้ายตอ่นายจ้างที่ไมม่ีการแจ้งหรือบอกให้ลกูจ้างได้ทราบได้เตรียมตวัก่อน การถกูเลิกจ้างสง่ผลต่อ

ชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานมิหน าซ า้บางองค์การมีการเลิกจ้างพนกังานไปโดยจ่ายค่าจ้างหรือค่าชดเชยที่ไมถกูต้องหรือไม่

ยอมจ่าย ยิ่งกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างให้มากขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็ มีอีกหลายองค์การได้

ด าเนินการหลากหลายวิธีการท่ีจะไมเ่ลกิจ้างพนกังานหรือหากจะเลกิจ้าก็จะเป็นวิธีสดุท้าย แตไ่ด้มีมาตรการท่ีหลากหลายที่ท า

ให้ลกูจ้างได้เข้าใจ ยอมรับและร่วมมือกนัท่ีจะลดคา่ใช้จ่ายหรือร่วมกนัพฒันาธุรกิจให้ผลิกฟืน้จากสถานการณ์วิกฤติได้ ปัจจยั

แหง่ความส าเร็จดงักลา่วนัน้ถือวา่ การบริหารงานแรงงานสมัพนัธ์ (Employee Relations) มีบทบาทคอ่นข้างมากทีเดียว     

 การบริหารงานแรงงานสมัพนัธ์ เป็นสว่นหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทค่อนข้างมากในการ

ด าเนินนโยบาย หรือก าหนดกลยุทธ์เพื่อการลดขนาดทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเป้าหมายของการบริหาร

แรงงานสมัพนัธ์ได้แก่การสร้างความเข้าใจที่ดีระหวา่งนายจ้าง กบัลกูจ้าง หรือลกูจ้างด้วยกนั ซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกนันัน้ ต้อง

มีองค์ประกอบส าคญั คือ การยอมรับไว้ใจ มีความรู้สกึที่ดีตอ่กนั การสร้างความเข้าใจ จะต้องใช้ “การสื่อสาร” เป็นเคร่ืองมือที่

ส าคญั กิจกรรมการสือ่สาร จะต้องมีจดุมุง่หมายเพื่อการอธิบาย ชีแ้จงเหตผุล การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดงันัน้ การ

ลดขนาดขององค์การ เช่น การลดก าลงัคน ยบุเลิกหน่วยงาน ฯลฯ หรือการลดขนาดทางด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลซึ่ง

หมายถึง การปรับลดคา่ตอบแทน สทิธิผลประโยชน์ การชะลอหรือระงบัการจ้างงาน การพฒันาบคุลากร หรือกิจกรรมพนกังาน 

ฯลฯ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางการริหาร เป็นการด าเนินการที่สวนทางกับกระแสความรู้สึกของพนกังาน ที่ต้องการความ

เจริญก้าวหน้า ความมัน่คงในการท างาน มีรายได้ค่าตอบแทนสงูขึน้ ได้รับสิ่งที่อ านวยความสะดวก หรือความสขุเพิ่มขึน้ แต่

การลดขนาดขององค์การหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นแนวคิดของการด าเนินการในทางตรงกันข้าม อาจจะท าให้



พนกังานมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานช้าลง ความมัน่คงในการท างาน หรือรายได้ในการท างานลดลง รวมทัง้ความมี

เกียรติ มีหน้ามีตา หรือความสขุในการท างาน อาจจะน้อยลงไปด้วย 

               อยา่งไรก็ดี การลดขนาดขององค์การ หรือการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็น เพื่อความอยูร่อดของ

องค์การ ท าให้ธุรกิจขบัเคลื่อนต่อไปได้ หรือท าให้ธุรกิจฟืน้ตวัขึน้ได้ในอนาคต ดงันัน้การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้พนกังาน

เกิดการยอมรับ หรือไมเ่กิดปัญหาความวุน่วาย จึงเป็นประเด็นภารกิจทางด้านแรงงานสมัพนัธ์ที่จะต้องมีการบริหารจดัการ ให้

เปา้หมายการลดขนาดองค์การหรือการบริหารทรัพยากรบคุคล สามารถขบัเคลือ่นไปได้ 

ลักษณะแรงงานสัมพนัธ์ที่ดี   

               การท่ีนายจ้าง ฝ่ายจดัการและลกูจ้างมีทศันคติ ความรู้สกึที่ดีเข้าใจเหตผุลและการด าเนินการของอีกฝ่ายหนึง่ และมี

ความไว้วางใจต่อกนั ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานของความร่วมมือ ในการท างานร่วมกนั หากมีข้อขดัแย้งหรือการแสดงข้อเรียกร้อง

ของฝ่ายลกูจ้างเพื่อให้นายจ้างหรือฝ่ายจัดการสอนงความต้องการ ก็มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งหรือความ

ต้องการให้สามารถคลีค่ลายหรือยตุิลงได้ด้วยความเข้าใจหรือเป็นท่ียอมรับกนัได้ 

ลักษณะแรงงานสัมพนัธ์ที่ไม่ด ี 

               คือลกัษณะในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท าที่เกิดขึน้ในองค์การ เช่น การที่ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลกูจ้างมีทศันคติ

ในทางลบตอ่กนัและไมม่ีวิธีการท่ีจะคลี่คลายแก้ไขปัญหา การไม่สนองตอบต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหนึ่ง 

กลายเป็นความขดัแย้ง ความไมร่่วมมือ และเกิดการรังเกียจต่อกนั นอกจากนีปั้ญหาทางด้านแรงงานสมัพนัธ์ อาจจะมีที่มีมา

จาก  การปฎิบตัิที่ไมเ่ป็นธรรม การมีอคติ ล าเอียง การให้ข้อมลูเท็จหรือปิดบงัข้อมลู การกลัน่แกล้งหรือ การบีบบงัคบัทางด้าน

จิตใจหรือทางกาย จนท าให้อีกฝ่ายไม่อาจจะทนท างานต่อไปได้ การด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ฯลฯ 

พฤติกรรมเหล่านีก้ลายเป็นความสมัพนัธ์ที่ไม่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายจัดการกับพนกังาน การแสดงออกที่สื่อถึงปัญหา

ดงักลา่วได้แก่  

1. พนกังานไม่พอใจผู้บริหาร หรือหวัหน้างาน มีทศันคติที่ไม่ดี เกิดการต่อต้าน ไม่เห็นด้วยในนโยบาย ซึ่งจะเป็น

ที่มาของความไมร่่วมมือ 

2. การต าหนิ ดา่วา่ วิจารณ์บริษัท ผู้บริหารให้เกิดความเสยีหาย  

3. การใช้มาตรการบีบบงัคบั เมื่อได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ฝ่ายนายจ้างด าเนินการ แต่นายจ้างไม่ด าเนินการตามที่

ต้องการ จึงเกิดการประท้วง ท าให้งานเสยีหาย  

4. ปัญหาขา่วลอื  ขา่วที่ไมเ่ป็นความจริง ซึง่ท าให้พนกังานเข้าใจผิด หวาดระแวง หวาดกลวั 

 

 



สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์  

1. การย้ายสถานท่ีท างานของลกูจ้าง ท าให้ได้รับความเดือดร้อน 

2. การออกค าสัง่ยบุหนว่ยงาน  

3. การขึน้เงินเดอืนท่ี พนกังานรู้สกึวา่ไมเ่ป็นธรรม  

4. การกระท าที่พนกังานมีความคดิวา่เป็นการเลอืกปฏิบตัิหรือไมเ่สมอภาค  

5. การด าเนินการท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั  

6. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขสภาพการจ้าง โดยไมบ่อกกลา่วลว่งหน้าให้ลกูจ้างทราบ  

7. การบีบบงัคบัให้ลกูจ้างทนท างานไมไ่ด้  

8. ขา่วลอืตา่ง ๆ เช่น บริษัทก าลงัจะปลดพนกังาน การน าเคร่ืองจกัรมาท างานแทนก าลงัคน การเปลีย่นระบบการ

จ้างงานจากพนกังานประจ า เป็นพนกังานจ้างเหมาแรงงาน 

ลักษณะโดยทั่วไป ที่ก่อให้เกิดข้อขดัแย้งหรือปัญหาทางด้านแรงงานสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤตเิศรษฐกิจ 

„ ความต้องการของนายจ้าง 

1. ให้เกิดการประหยดัคา่ใช้จ่ายมากที่สดุ  

2. มุง่ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไมม่ีความเสีย่งที่จะเกิดปัญหาความรุนแรงหรือปัญหาอื่นๆท่ีจะตามมา  

3. รักษาพนกังานท่ีมีผลงาน มีความเช่ียวชาญเอาไว้ เพื่อรอโอกาสในการฟืน้ตวัของธุรกิจ 

4. เจตนาที่แอบแฝงของนายจ้างบางราย  เช่น 

- เลกิจ้างลกูจ้างที่ไมม่ีผลงาน  

- เลกิจ้างที่อายงุานมาก  

- เลกิจ้างลกูจ้างที่มีเงินเดือนคา่ตอบแทนสงู  

- เลกิจ้างลกูจ้างที่สร้างปัญหาให้ผู้อื่น  

- เลกิจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานเพราะเหตขุองการเรียกร้อง  

- การเลีย่งที่จะจ่ายคา่ชดเชย  

- การย้านฐานการผลติ ฯลฯ 

ความต้องการของลกูจ้าง  

1. ไมต้่องการถกูเลกิจ้างงาน กลวัการตกงาน ต้องการท างานตอ่ 

2. ต้องการให้มกีารคุ้มครองแรงงาน ดแูลพนกังาน 

3. ต้องการให้มกีารจ่ายคา่ชดเชย 

4. ต้องการให้นายจ้างดแูลรักษาผลประโยชน์ให้มากที่สดุ และถกูต้องตามกฎหมาย 
               บางสว่นต้องการให้นายจ้างเลกิกิจการ เพราะหวงัวา่จะรับคา่ชดเชย ตนเองจะได้หางานใหม ่เตรียมการหางานใหม ่ 



5. เจตนาอื่นๆ  ท่ีอาจจะไมพ่อใจนายจ้าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกจิ 

               เมื่อสถานการณ์ของธุรกิจเผชิญกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ การด าเนินการ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการใช้วิธีการลด

ก าลงัคน จะต้องมีการจดัเตรียมการโดยเคร่ืองมือ กลไกเหลา่นี ้ 

1. แผนงานทางด้านแรงงานสัมพนัธ์  

               จะต้องมีแผนงานทางด้านแรงงานสมัพนัธ์ ซึง่เป็นแผนท่ีเน้นด้านการสือ่สาร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนกังานให้เห็น

วา่ องค์การมีเหตผุล และความจ าเป็นอยา่งไร มีขัน้ตอนที่จะสื่อสารอย่างไร มีแผนงานการป้องกนัเหตคุวามวุ่นวายหรือความ

ไมส่งบท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้มีแผนงานท่ีจะให้บคุลากรกลุม่ตา่ง ๆ ในองค์การ ท าหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้าใจ หรือก าหนด

บทบาทการปฏิบตัิงานไว้ลว่งหน้า  

2. บทบาทของนายจ้าง 

               นายจ้างเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติตดัสินใจ ในสถานการณ์ที่ส าคัญทุกคน รอการตดัสินใจของผู้บริหารที่เป็น

นายจ้าง นายจ้างควรจะได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน า เก่ียวกบัมาตรการหรือวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม ถกูต้องสอดคล้อง

กบัข้อก าหนดของกฎหมาย  

3. บทบาทของผู้บริหารในสายงาน และหัวหน้างาน 

               จะต้องมีบทบาทในการควบคมุดูแลพฤติกรรมการท างานของลกูน้อง การสื่อสารท าความเข้าใจ ให้ก าลงัใจ การ

จดัสรรก าลงัคนในหน่วยงาน การเคลื่อนย้ายก าลงัคนทดแทน การสอนงานพฒันาความรู้แก่พนกังานที่ได้รับมอบหมายงาน

ใหม ่การประเมินผลงาน หรือก าหนดพนกังานกลุม่เปา้หมายที่ควรจะเลกิจ้างงาน  

4. บทบาทของคณะกรรมการตัวแทนพนักงาน  

               จะต้องได้รับการสื่อสารให้ทราบข้อมูล สถานการณ์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลไปยังพนักงาน การ

สอบถามประเด็นปัญหาข้อสงสยัจากผู้บริหาร มีบทบาทในการสนบัสนุนบริษัทในการสื่อสาร และพฒันาแรงงานสมัพนัธ์ใน

องค์การ  

5. โครงการกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์  

               หนว่ยงานทางด้านแรงงานสมัพนัธ์ จะต้องมีการด าเนินโครงการกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น  

- การจดัประชมุผู้บริหาร หวัหน้างาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ตา่ง ๆ  

- การจดัประชมุคณะกรรมการตวัแทนพนกังาน  

- การจดัประชมุพนกังานทัง้หมด ในกรณีที่องค์การมีพนกังานจ านวนไมม่าก  



- การออกประกาศ จดหมายขา่ว ข้อมลูแถลงการณ์ตา่ง ๆ  

- การรับฟังปัญหาความรู้สกึ ความต้องการของพนกังาน  

- โครงการตู้ รับความคดิเห็นของพนกังาน การศกึษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของพนกังาน ตอบ

ค าถาม หรือชีแ้จงข้อสงสยัแก่พนกังาน 

 เพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ทศันคติที่ไมเ่ข้าใจหรือไมเ่ป็นท่ียอมรับ จะต้องให้ความส าคญักบัการสร้าง

ความเข้าใจ การสร้างการยอมรับให้ความร่วมมือ รวมทัง้การด าเนินการที่ห้ความเป็นธรรม สอดคบ้องกบักฎหมาย ผู้บริหาร 

หวัหน้างาน ตอลดจนนกับริหารทรัพยากรบคุคล จะต้องให้ความส าคญัมีขัน้ตอนที่จะปฎิบตัิ ค านึงถึงผลกระทบต่างๆ เพื่อให้

เปา้หมายการลดขนาดองค์การและการบริหารทรัพยากรบคุคลประสบความส าเร็จและเป็นพลงัที่จะพลิกฟืน้ธุรกิจให้สามารถ

ฝ่าฟันเอาชนะวิกฤติการณ์ได้ในท่ีสดุ 

       

 

 


