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นักบริ หารทรัพยากรบุคคลใด ที่ทางานในองค์การที่ประสบปั ญหาวิกติการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยูใ่ นระดับขันรุ
้ นแรง คือ
ต้ องเลิกจ้ างพนักงานจานวนมากหรื อกาลังจะปิ ดกิจการ คงจะไม่มีความสุขในการทางานมากนัก เป็ นการทางานที่อยูใ่ นสภาวะ
ที่มีข้อจากัด เช่น นวัตกรรมหรื อสิง่ ที่เราสร้ างกันมาเพื่อความเจริ ญเติบโตขององค์การ กลับต้ องหยุดชะงัก ต้ องเผชิญกับการตัง้
คาถามข้ อสงสัยของพนักงาน และการตอบคาถามต่างๆ ถึงมาตรการทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลต่างๆที่จะออกมา
สายตาทุกคูข่ องพนักงานต่างจับตามองที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลว่าจะหาทางออกอย่างไร นักบริ หารทรัพยากรบุคคลต้ อง
ทางานในสภาวะความกดดันที่กระทบต่อความรู้สกึ หดหูห่ รื อสะเทือนใจอาจจะเกิดขึ ้น ตัวอย่างคาถามที่มาจากพนักงาน เช่น
-

บริ ษัทจะมีมาตรการการเยิกจ้ างพนักงานจริ งหรื อไม่
ใครจะเป็ นผู้ที่ถกู ออกจากงาน หากมีการเลิกจ้ างจะมีการจ่ายค่าชดเชยอย่างไร
มีเงินหรื อไม่
เมื่อไหร่โครงการชะลอการบรรเทาการเลิกจ้ าง จะยุติ หรื อมีเวลาสิ ้นสุดเมื่อไหร่
ฯลฯ

เป็ น ปั ญ หาที่ห น่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ นที่เพ่งเล็งว่าจะต้ องตอบคาถามหรื อคลี่คลายคามทุกข์ ของพนักงาน
นอกจากนี ้ยังต้ องเผชิญกับที่จะต้ องตอบสนองในความต้ องการหรื อการตอบคาถามของผู้ที่เกี่ยวช้ องอีกหลายส่วนเช่น
1. ความต้ องการของนายจ้ าง
บางองค์ ก าร นายจ้ างหรื อผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ไม่ฟั งความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะหรื อ ค าแนะน าของนักบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล แม้ จะรู้ ว่า การใช้ มาตรการทางการบริ หาร หรื อการบรรเทาการเลิกจ้ าง นายจ้ างอาจจะยอมรับว่าเป็ นสิ่งที่ดี
แต่นายจ้ างไม่พร้ อมที่จะทาเพราะอาจจะมีค วามเกรงกลัวปั ญ หารุ นแรงที่อาจจะตามมา หากให้ พ นักงานล่วงรู้ รั บทราบ
สถานการณ์ของธุรกิจหรื อภาวะความถดถอยของธุรกิจ แต่ถ้าหากเลิกจ้ างพนักงานไปก็จะหมดสิ ้นจบเรื่ องราวความยุง่ ยากที่จะ
ตามมาให้ รับผิดชอบ หรื อหนีปัญหาได้ ไม่ต้องตอบปั ญหาให้ แก่พนักงาน นักบริ หารทรัพยากรบุคคลก็ไม่ได้ มีบทบาท ในการที่
จะให้ คาแนะนา เพราะผู้บริ หารไม่เปิ ดโอกาสให้ ไม่ขอคาปรึ กษาหรื อไม่ฟังความเห็นการทัดทานที่จะให้ ปฎิบตั ิตามกฎหมาย

นักบริ หารทรัพยากรบุคคลบางแห่ง ต้ องถูกบีบบังคับหรื อให้ ยอมกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมายหรื อใช้ วิธีการที่ไม่
ถูกต้ อง การบีบบังคับหรื อเกลี ้ยกล่อมให้ ลกู จ้ างลาออกจากงาน หรื อหาเหตุที่จะเลิกจ้ างพนักงานบางคนโดยหาเหตุความผิดให้
เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายค่าชดเชย หรื อผู้ที่ไม่ยดึ ถือจรรยาบรรณทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล หากแต่ต้องการที่จะเอาใจ
นายจ้ างให้ สมความประสงค์หรื อเจตนาที่จะกระทาสิ่งเหล่านันเพื
้ ่อเป็ นผลงานหรื อความอยู่รอดของตนเอง หรื อการแก้ ต่าง
แทนนายจ้ างหรื อผู้บริ หาร ที่อาจจะกระทาที่ผิดกฎหมาย การเลีย่ งกฎหมาย
2. ความต้ องการของหน่ วยงานราชการ
หากลูกจ้ างนาปั ญ หาไปร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานทางราชการ ที่ต้องการที่จะทราบข้ อเท็จริ งและมีมาตรการที่จะให้
องค์การดานินการตามกฎหมาย ต้ องมีการชี ้แจงหรื อเปิ ดเผยแนวทางการดาเนินการ
3. การตอบคาถามของสื่อมวลชน
ที่ให้ ความสนใจที่จะทราบข้ อเท็จจริ ง แนวทางที่องค์การจะดาเนินการ
4. การตอบคาถามของเครือข่ ายนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทีต่ ้ องการทราบวิธีการหรื อติดตามสถานการณ์
ต่างๆ ด้ วยความห่วงใย
5. การตอบคาถามของบุคคลในครอบครัว ที่ต้องการทราบถึงความเป็ นไป อนาคตและทิศทางการทางาน
6. การคานึงถึงอนาคตตนเอง จะทาอย่างไร ต่อไปหากมีการเลิกจ้ างพนักงานและตนเองจะต้ องถูกเลิกจ้ างด้ วย
หากมีการประท้ วงนัดหยุดงานของพนักงาน ก็จะต้ องมีหน้ าที่ในการทาให้ การนัดหยุดงานประท้ วงยุติลงโดยเร็ วหรื อให้
มีการสร้ างข้ อตกลง เพื่อป้องกันปั ญหาที่จะก่อให้ เกิดความรุ นแรงที่จะตามมา ปั ญหาเหล่านี ้ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นประเด็นที่นกั
บริ หารทรัพยากรบุคคลต้ องรับภาระหรื อแบกเอาโลกไว้ ทงโลก
ั้
เป็ นภาวะความเครี ยด หากผู้ใดไม่ได้ เผชิญกับสภาวะการณ์
ดังกล่าว ย่อมไมทราบถึงภาวะความกดดัน ความตึงเครี ยดหรื อความยากลาบากในการบริ หารจัดการ
การแสวงหากลยุทธ์ แนวทางที่จะทาให้ เกิดความราบรื่น
นักบริ หารทรัพยากรบุคคลจะต้ อง
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ นนักวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ ้น
2.พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละวิธีการทีใ่ ช้ เป็ นมาตรการบรรเทาการเลิกจ้ างหรื อการเลิกจ้ าง
3.ศึกษาข้ อกาหนดกฎหมายว่าการดาเนินการต่างๆ ขัดกับหลักการกับกฎหมายหรื อไม่
แสวงหาทางออกให้ ทงนายจ้
ั้
างและลูกจ้ าง
5.ทาความเข้ าใจกับพนักงานกลุม่ ต่างๆ
6.มีระบบและเทคนิคการสือ่ สารที่ดี
มีที่ปรึกษาหรื อผู้ร้ ูที่จะให้ คาแนะนา หาทางออกเพือ่ คลีค่ ลายสถานการณ์ตา่ งๆได้

ผู้เขียนเชื่อว่านักบริ หารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย มากกว่าร้ อยละ 80 แสดงบทบาทเพียงการบริ หารทรัพยากร
บุคคลในสถานการณ์ปกติเพื่อรักษาสถานภาพดังดิ
้ ม และการสร้ างพัฒนาองค์การ แต่คงมีจานวนน้ อ ย ที่เผชิญกับปั ญหาที่การ
ลดขนาดองค์การ การแสวงหากลยุทธ์ แนวทางในการที่จะทาให้ การบริ หารลดขนาดองค์การ ดาเนินไปได้ ดังนัน้ นักบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลจะต้ องมีทงบทบาทในการบริ
ั้
หารเพื่อขยายกิจการขององค์การและการลดขนาดขององค์การด้ วย จึงจะได้ ชื่อ
ว่าเป็ นมืออาชีพและมีความสามารถในการบริ หารจัดการการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างแท้ จริ ง

