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บทความโดย : อภิชยั ศรี เมือง
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เป็ นที่ทราบกันดีว่าในระยะกลางปี 2550 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรากาลังประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจ อีกครัง้
อันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์คา่ เงินบาทแข็งค่ามากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออก บางองค์การธุรกิจถูกยกเลิกคาสัง่ ซื ้อสินค้ า
อย่างกระทันหัน การที่ธุรกิจมีรายได้ ลดน้ อยลง ขาดทุนและทาให้ มีการเลิกจ้ างพนักงานทังหมด
้
หรื อบางส่วนออกไป และ
อาจจะมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึ ้นก็ได้ ซึ่งหลายธุรกิจได้ มีการเลิกจ้ างพนักงานไปจานวนมาก ในขณะที่หลายธุรกิจก็ใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อการลดค่าใช้ จ่ายและมิให้ กระทบต่อการเลิกจ้ างพนักงาน
หลายองค์ การดาเนินการเลิกจ้ างพนักงานไปท่ามกลางการต่อต้ านของพนักงานหรื อทาให้ ให้ พนักงานเสียขวัญ
กาลังใจ เกิดมุง่ อาฆาตมาดร้ ายต่อนายจ้ างที่ไม่มีการแจ้ งหรื อบอกให้ ลกู จ้ างได้ ทราบได้ เตรี ยมตัวก่อน การถูกเลิกจ้ างส่งผลต่อ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องพนักงานมิหนาซ ้าบางองค์การมีการเลิกจ้ างพนักงานไปโดยจ่ายค่าจ้ างหรื อค่าชดเชยที่ไมถูกต้ องหรื อไม่
ยอมจ่ าย ยิ่ งกลายเป็ นความขัด แย้ งระหว่า งนายจ้ าง และลูกจ้ างให้ มากขึน้ แต่ใ นขณะเดีย วกันก็ มีอี กหลายองค์ ก ารได้
ดาเนินการหลากหลายวิธีการที่จะไม่เลิกจ้ างพนักงานหรื อหากจะเลิกจ้ าก็จะเป็ นวิธีสดุ ท้ าย แต่ได้ มีมาตรการที่หลากหลายที่ทา
ให้ ลกู จ้ างได้ เข้ าใจ ยอมรับและร่วมมือกันที่จะลดค่าใช้ จ่ายหรื อร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้ ผลิกฟื น้ จากสถานการณ์วิกฤติได้ ปั จจัย
แห่งความสาเร็ จดังกล่าวนันถื
้ อว่า การบริ หารงานแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) มีบทบาทค่อนข้ างมากทีเดียว
การบริ หารงานแรงงานสัมพันธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทค่อนข้ างมากในการ
ดาเนินนโยบาย หรื อกาหนดกลยุทธ์ เพื่อการลดขนาดทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพราะเป้าหมายของการบริ หาร
แรงงานสัมพันธ์ได้ แก่การสร้ างความเข้ าใจที่ดีระหว่างนายจ้ าง กับลูกจ้ าง หรื อลูกจ้ างด้ วยกัน ซึ่งความเข้ าใจที่ดีต่อกันนัน้ ต้ อง
มีองค์ประกอบสาคัญ คือ การยอมรับไว้ ใจ มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กัน การสร้ างความเข้ าใจ จะต้ องใช้ “การสื่อสาร” เป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญ กิจกรรมการสือ่ สาร จะต้ องมีจดุ มุง่ หมายเพื่อการอธิบาย ชี ้แจงเหตุผล การรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ดังนัน้ การ
ลดขนาดขององค์การ เช่น การลดกาลังคน ยุบเลิกหน่วยงาน ฯลฯ หรื อการลดขนาดทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลซึ่ง
หมายถึง การปรับลดค่าตอบแทน สิทธิผลประโยชน์ การชะลอหรื อระงับการจ้ างงาน การพัฒนาบุคลากร หรื อกิจกรรมพนักงาน
ฯลฯ เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายทางการริ หาร เป็ นการดาเนินการที่สวนทางกับกระแสความรู้ สึกของพนักงาน ที่ต้องการความ
เจริ ญก้ าวหน้ า ความมัน่ คงในการทางาน มีรายได้ ค่าตอบแทนสูงขึ ้น ได้ รับสิ่งที่อานวยความสะดวก หรื อความสุขเพิ่มขึ ้น แต่
การลดขนาดขององค์การหรื อการบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ นแนวคิดของการดาเนินการในทางตรงกันข้ าม อาจจะทาให้

พนักงานมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานช้ าลง ความมัน่ คงในการทางาน หรื อรายได้ ในการทางานลดลง รวมทังความมี
้
เกียรติ มีหน้ ามีตา หรื อความสุขในการทางาน อาจจะน้ อยลงไปด้ วย
อย่างไรก็ดี การลดขนาดขององค์การ หรื อการบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ น เพื่อความอยูร่ อดของ
องค์การ ทาให้ ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ หรื อทาให้ ธุรกิจฟื น้ ตัวขึ ้นได้ ในอนาคต ดังนันการสื
้
่อสารสร้ างความเข้ าใจให้ พนักงาน
เกิดการยอมรับ หรื อไม่เกิดปั ญหาความวุน่ วาย จึงเป็ นประเด็นภารกิจทางด้ านแรงงานสัมพันธ์ ที่จะต้ องมีการบริ หารจัดการ ให้
เป้าหมายการลดขนาดองค์การหรื อการบริ หารทรัพยากรบุคคล สามารถขับเคลือ่ นไปได้
ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ ท่ ดี ี
การที่นายจ้ าง ฝ่ ายจัดการและลูกจ้ างมีทศั นคติ ความรู้สกึ ที่ดีเข้ าใจเหตุผลและการดาเนินการของอีกฝ่ ายหนึง่ และมี
ความไว้ วางใจต่อกัน ซึ่งเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของความร่ วมมือ ในการทางานร่ วมกัน หากมีข้อขัดแย้ งหรื อการแสดงข้ อเรี ยกร้ อง
ของฝ่ ายลูกจ้ างเพื่อให้ นายจ้ างหรื อ ฝ่ ายจัดการสอนงความต้ องการ ก็มีกระบวนการในการแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ งหรื อความ
ต้ องการให้ สามารถคลีค่ ลายหรื อยุติลงได้ ด้วยความเข้ าใจหรื อเป็ นที่ยอมรับกันได้
ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ ท่ ไี ม่ ดี
คือลักษณะในเชิงพฤติกรรมหรื อการกระทาที่เกิดขึ ้นในองค์การ เช่น การที่ฝ่ายนายจ้ างหรื อฝ่ ายลูกจ้ างมีทศั นคติ
ในทางลบต่อกันและไม่มีวิธีการที่จะคลี่คลายแก้ ไขปั ญหา การไม่สนองตอบต่อความต้ องการหรื อข้ อเรี ยกร้ องของอีกฝ่ ายหนึ่ง
กลายเป็ นความขัดแย้ ง ความไม่ร่วมมือ และเกิดการรังเกียจต่อกัน นอกจากนี ้ปั ญหาทางด้ านแรงงานสัมพันธ์ อาจจะมีที่มี มา
จาก การปฎิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม การมีอคติ ลาเอียง การให้ ข้อมูลเท็จหรื อปิ ดบังข้ อมูล การกลัน่ แกล้ งหรื อ การบีบบังคับทางด้ าน
จิตใจหรื อทางกาย จนทาให้ อีกฝ่ ายไม่อาจจะทนทางานต่อไปได้ การดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายแรงงาน ฯลฯ
พฤติกรรมเหล่านี ้กลายเป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีระหว่างฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายจัดการกับพนักงาน การแสดงออกที่สื่อถึงปั ญหา
ดังกล่าวได้ แก่
1. พนักงานไม่พอใจผู้บริ หาร หรื อหัวหน้ างาน มีทศั นคติที่ไม่ดี เกิดการต่อต้ าน ไม่เห็นด้ วยในนโยบาย ซึ่งจะเป็ น
ที่มาของความไม่ร่วมมือ
2. การตาหนิ ด่าว่า วิจารณ์บริ ษัท ผู้บริ หารให้ เกิดความเสียหาย
3. การใช้ มาตรการบีบบังคับ เมื่อได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องให้ ฝ่ายนายจ้ างดาเนินการ แต่นายจ้ างไม่ดาเนินการตามที่
ต้ องการ จึงเกิดการประท้ วง ทาให้ งานเสียหาย
4. ปั ญหาข่าวลือ ข่าวที่ไม่เป็ นความจริ ง ซึง่ ทาให้ พนักงานเข้ าใจผิด หวาดระแวง หวาดกลัว

สถานการณ์ ท่ อี าจจะส่ งผลให้ เกิดปั ญหาแรงงานสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การย้ ายสถานที่ทางานของลูกจ้ าง ทาให้ ได้ รับความเดือดร้ อน
การออกคาสัง่ ยุบหน่วยงาน
การขึ ้นเงินเดือนที่ พนักงานรู้สกึ ว่าไม่เป็ นธรรม
การกระทาที่พนักงานมีความคิดว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่เสมอภาค
การดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับ
การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขสภาพการจ้ าง โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้ าให้ ลกู จ้ างทราบ
การบีบบังคับให้ ลกู จ้ างทนทางานไม่ได้
ข่าวลือต่าง ๆ เช่น บริ ษัทกาลังจะปลดพนักงาน การนาเครื่ องจักรมาทางานแทนกาลังคน การเปลีย่ นระบบการ
จ้ างงานจากพนักงานประจา เป็ นพนักงานจ้ างเหมาแรงงาน

ลักษณะโดยทั่วไป ที่ก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งหรือปั ญหาทางด้ านแรงงานสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.

„
ความต้ องการของนายจ้ าง
ให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่ายมากที่สดุ
มุง่ ให้ เกิดความสงบเรี ยบร้ อย ไม่มีความเสีย่ งที่จะเกิดปั ญหาความรุนแรงหรื อปั ญหาอื่นๆที่จะตามมา
รักษาพนักงานที่มีผลงาน มีความเชี่ยวชาญเอาไว้ เพื่อรอโอกาสในการฟื น้ ตัวของธุรกิจ
เจตนาที่แอบแฝงของนายจ้ างบางราย เช่น
- เลิกจ้ างลูกจ้ างที่ไม่มีผลงาน
- เลิกจ้ างที่อายุงานมาก
- เลิกจ้ างลูกจ้ างที่มีเงินเดือนค่าตอบแทนสูง
- เลิกจ้ างลูกจ้ างที่สร้ างปั ญหาให้ ผ้ อู ื่น
- เลิกจ้ างสมาชิกสหภาพแรงงานเพราะเหตุของการเรี ยกร้ อง
- การเลีย่ งที่จะจ่ายค่าชดเชย
- การย้ านฐานการผลิต ฯลฯ

ความต้ องการของลูกจ้ าง
1. ไม่ต้องการถูกเลิกจ้ างงาน กลัวการตกงาน ต้ องการทางานต่อ
2. ต้ องการให้ มกี ารคุ้มครองแรงงาน ดูแลพนักงาน
3. ต้ องการให้ มกี ารจ่ายค่าชดเชย
4. ต้ องการให้ นายจ้ างดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ มากที่สดุ และถูกต้ องตามกฎหมาย
บางส่วนต้ องการให้ นายจ้ างเลิกกิจการ เพราะหวังว่าจะรับค่าชดเชย ตนเองจะได้ หางานใหม่ เตรียมการหางานใหม่

5. เจตนาอื่นๆ ที่อาจจะไม่พอใจนายจ้ าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
เมื่อสถานการณ์ ของธุรกิจเผชิญกับปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ การดาเนินการ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการใช้ วิธีการลด
กาลังคน จะต้ องมีการจัดเตรี ยมการโดยเครื่ องมือ กลไกเหล่านี ้
1. แผนงานทางด้ านแรงงานสัมพันธ์
จะต้ องมีแผนงานทางด้ านแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นแผนที่เน้ นด้ านการสือ่ สาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจแก่พนักงานให้ เห็น
ว่า องค์การมีเหตุผล และความจาเป็ นอย่างไร มีขนตอนที
ั้
่จะสื่อสารอย่างไร มีแผนงานการป้องกันเหตุความวุ่นวายหรื อความ
ไม่สงบที่จะเกิดขึ ้น รวมทังมี
้ แผนงานที่จะให้ บคุ ลากรกลุม่ ต่าง ๆ ในองค์การ ทาหน้ าที่ในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจ หรื อกาหนด
บทบาทการปฏิบตั ิงานไว้ ลว่ งหน้ า
2. บทบาทของนายจ้ าง
นายจ้ างเป็ นผู้มีอานาจในการอนุมัติตดั สินใจ ในสถานการณ์ ที่สาคัญทุกคน รอการตัดสินใจของผู้บริ หารที่เป็ น
นายจ้ าง นายจ้ างควรจะได้ รับการให้ คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับมาตรการหรื อวิธีการดาเนินการที่เหมาะสม ถูกต้ องสอดคล้ อง
กับข้ อกาหนดของกฎหมาย
3. บทบาทของผู้บริหารในสายงาน และหัวหน้ างาน
จะต้ องมีบทบาทในการควบคุมดูแลพฤติกรรมการทางานของลูกน้ อง การสื่อสารทาความเข้ าใจ ให้ กาลังใจ การ
จัดสรรกาลังคนในหน่วยงาน การเคลื่อนย้ ายกาลังคนทดแทน การสอนงานพัฒนาความรู้ แก่พ นักงานที่ได้ รับมอบหมายงาน
ใหม่ การประเมินผลงาน หรื อกาหนดพนักงานกลุม่ เป้าหมายที่ควรจะเลิกจ้ างงาน
4. บทบาทของคณะกรรมการตัวแทนพนักงาน
จะต้ องได้ รับการสื่อสารให้ ทราบข้ อมูล สถานการณ์ ข้อเท็จจริ ง ต่าง ๆ มีหน้ าที่ สื่อสารข้ อมูลไปยังพนักงาน การ
สอบถามประเด็นปั ญหาข้ อสงสัยจากผู้บริ หาร มีบทบาทในการสนับสนุนบริ ษัทในการสื่อสาร และพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ใน
องค์การ
5. โครงการกิจกรรมด้ านแรงงานสัมพันธ์
หน่วยงานทางด้ านแรงงานสัมพันธ์ จะต้ องมีการดาเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
-

การจัดประชุมผู้บริ หาร หัวหน้ างาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ตา่ ง ๆ
การจัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนพนักงาน
การจัดประชุมพนักงานทังหมด
้
ในกรณีที่องค์การมีพนักงานจานวนไม่มาก

-

การออกประกาศ จดหมายข่าว ข้ อมูลแถลงการณ์ตา่ ง ๆ
การรับฟั งปั ญหาความรู้สกึ ความต้ องการของพนักงาน
โครงการตู้รับความคิดเห็นของพนักงาน การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้ องการของพนักงาน ตอบ
คาถาม หรื อชี ้แจงข้ อสงสัยแก่พนักงาน

เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ทัศนคติที่ไม่เข้ าใจหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับ จะต้ องให้ ความสาคัญกับการสร้ าง
ความเข้ าใจ การสร้ างการยอมรับให้ ความร่ วมมือ รวมทังการด
้
าเนินการที่ห้ความเป็ นธรรม สอดคบ้ องกับกฎหมาย ผู้บริ หาร
หัวหน้ างาน ตอลดจนนักบริ หารทรัพยากรบุคคล จะต้ องให้ ความสาคัญมีขนตอนที
ั้
่จะปฎิบตั ิ คานึงถึงผลกระทบต่างๆ เพื่อให้
เป้าหมายการลดขนาดองค์การและการบริ หารทรัพยากรบุคคลประสบความสาเร็ จและเป็ นพลังที่จะพลิ กฟื น้ ธุรกิจให้ สามารถ
ฝ่ าฟั นเอาชนะวิกฤติการณ์ได้ ในที่สดุ

