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มีหลายคนที่ยงั มีความเข้ าใจว่าหากพูดถึงแผนการสื่อสารแล้ วมักจะคิดถึงแต่ฝ่ายขายหรื อฝ่ ายการตลาดที่มี
หน้ าที่คิดและวางแผนการสื่อสารสินค้ าในรู ปแบบสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ สินค้ าเป็ นที่ร้ ู จกั ในกลุม่ ผู้บริ โภค และ
เมื่อสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น โอกาสที่ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาซื ้อสินค้ าของบริ ษัทย่อมมีมากขึ ้น เช่นเดียวกัน เฉก
เช่นเดียวกับสินค้ าของฝ่ ายบุคลากร นัน่ ก็คือระบบงานด้ านการบริ หาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นามาใช้ ในองค์การ
เช่น การจัดทา ใบกาหนด หน้ าที่งาน (Job Description) การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators :
KPIs) การจัดทาขีดความสามารถ (Competency) การจัดทาผัง เส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) เป็ น
ต้ น คาถามก็คือ จะมีพนักงานในองค์การสักกี่คนที่เข้ าใจในแนวคิด หลักการ และขันตอน
้
ปฏิบตั ิของระบบงานเหล่านี ้
อย่างแท้ จริ ง
ผู้เขียนเชื่อว่าคาตอบไม่เป็ นร้ อยเปอร์ เซ็นต์ อย่างแน่นอน อย่างดีหน่อยก็ น่าจะเกินห้ าสิบเปอร์ เซ็นต์ แต่จะมีกี่
องค์การที่มีพนักงานพอที่ จะเข้ าใจและสนับสนุน การนาระบบและแนวคิดการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ใน
องค์ ก ารอย่างเคร่ งครั ด และจริ งจัง ดังนัน้ การสื่อ สารจึ งเป็ นเรื่ อ งที่ สาคัญ สาหรั บ นัก ทรั พ ยากรมนุษ ย์ (HR : Human
Resource) เป็ นอย่างมาก คาว่า “การสือ่ สาร” กับ คาว่า “งาน HR” คืออะไร ผู้อา่ นหลายคนคงสงสัย
“การสือ่ สาร” หมายถึงช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญไปยังกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละ
หน่วยงาน กลุม่ เป้าหมายของหน่วยงานการตลาด ขาย และลูกค้ าสัมพันธ์ คือลูกค้ าภายนอก ในขณะที่กลุม่ เป้าหมายของ
หน่วยงานทรั พ ยากรมนุษ ย์ คื อลูกค้ าภายใน สาหรับ ค าว่า “งาน HR”อาจเปรี ยบได้ กับ สินค้ า หรื อบริ ก ารที่ ห น่วยงาน
การตลาด ขาย ลูกค้ าสัมพันธ์ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ ในขณะที่สินค้ าของงาน HR จะหมายถึง ระบบงาน กระบวนการด้ าน
การบริ ห าร และพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ หากกล่า วถึ ง สิน ค้ า ของงาน HRM (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ : Human
Resource Management) เช่น ระบบงานหรื อขัน้ ตอน การสรรหาคัดเลือก กิ จกรรมแรงงานสัมพันธ์ ที่จัดขึ ้น กฎหมาย
ระเบียบ และข้ อบังคับด้ านการบริ หารบุคลากร ขันตอนการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น ในขณะที่สินค้ าของงาน
HRD (การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ : Human Resource Development) เช่ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถ
(Competency) แนวทางการประเมินช่องว่างความสามารถ (Competency Gap Assessment) การจัดทาแผนพัฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็ นต้ น
และเมื่อนาคาทังสองค
้
ามารวมกัน คาว่า "การสือ่ สารงาน HR" จึงหมายถึง ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ พนักงานทุกระดับตาแหน่งงานในองค์การเกิด
ความเข้ าใจ และรับรู้ ในระบบงาน HR ที่ถกู ต้ อง อันนาไปสูก่ ารให้ ความร่วมมือในการนาระบบงาน HR มาใช้ ในองค์การที่

สะท้ อ นออกมาในรู ป แบบของการประพฤติ ป ฏิ บัติ ต าม การกระตุ้น และส่งเสริ ม ให้ ที ม งานประพฤติ ป ฏิ บัติ ต ามด้ ว ย
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการสื่อสารงาน HR จะต้ องทาอย่างรวดเร็ ว ทันเวลา และที่สาคัญก็คือ ต้ องมีความต่อเนื่องกัน
ตลอดทังปี
้ ดังนัน้ การวางแผนงานไว้ ลว่ งหน้ าจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่นกั HR ไม่ควรมองข้ าม แผนการสื่อสารงาน HR จึง
เกิ ด ขึน้ เพื่ อก าหนดกรอบ ทิ ศทางและแนวทางในการเผยแพร่ ระบบงาน HR ต่าง ๆ ให้ พ นัก งานทั่วทัง้ องค์ การเข้ าใจ
แผนการสือ่ สารจะสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะที่สาคัญดังนี ้
การทางานเชิงรุ ก - การเข้ าถึงพนักงานก่อนโดยไม่ต้องรอให้ พนักงานร้ องขอให้ นกั HR อธิ บายหรื อให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบงาน HR หรื อระเบียบ ข้ อบังคับใน งาน HR พบว่ามีนกั HR หลายคนยังทางานเชิงรับ รอแต่จะให้ พนักงานให้
ความร่ วมมื อกับ ระบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ ในองค์ ก าร หากพนัก งานสงสัยหรื อมีข้อ มูลสอบถามให้ ม าติ ดต่อสอบถามที่
หน่วยงาน HR อย่างดีหน่อย ก็ให้ เบอร์ ติดต่อกับพนักงานกรณีที่ไม่เข้ าใจในตัวระบบงาน HR ที่นามาใช้ ถ้ าพนักงานไม่มี
ข้ อสงสัย ก็ควรให้ ความร่ วมมือ เข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น รวมถึงจัดส่งเอกสารหรื อแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ตามวันเวลาที่กาหนด คาถามก็คือจะมีพนักงานสักกี่คนที่ให้ ความร่ วมมือกับนัก HR ถ้ านัก HR ไม่หาวิธีการตรวจสอบ
ความเข้ าใจหรื อกระตุ้นให้ พนักงานสนใจที่จะให้ ความร่วมมือ
การสร้ างภาพลักษณ์ หรือแบรนด์ ใหม่ ของงาน HR (HR Rebranding) - เมื่อนัก HR ปรับตัวเองให้ ทางานเชิง
รุ ก มีแผนการทางานที่ชัดเจน แน่นอนว่าภาพลักษณ์ ใหม่ของงาน HR ย่อมเกิ ดขึ ้น อย่างแน่นอนถือว่าเป็ นการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ HR ครัง้ ยิ่งใหญ่ก็วา่ ได้ การ Rebranding จึงเกิดขึ ้นเพื่อให้ พนักงานในองค์การมองว่านัก HR เป็ นที่ปรึกษา ทา
หน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือกับพนักงานทุกคนได้ ไม่ใช่ผ้ คู ุมกฎอีกต่อไป ซึ่งการจัดทาแผนการสื่อสารงาน HR จึงเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อหน่วยงาน HR ทาให้ พนักงานทุกคนรู้ ว่านัก HR เป็ นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ าที่ให้
คาปรึกษาเมื่อพนักงานติดขัดในตัวระบบงานหรื อระเบียบข้ อบังคับที่นามาใช้ พวกเขาย่อมมีที่พงึ่ ก็คือหน่วยงาน HR
HR Marketing - มีนกั HR หลายคนมาบ่นว่าทาไมพนักงานไม่เข้ าใจระบบงานหรื อขันตอนงาน
้
HR ที่จดั ทาขึ ้น
ในองค์การ ซึง่ นัก HR เหล่านันไม่
้ ได้ กลับมา ดูตนเองว่าได้ ใส่ใจกับการให้ ข้อมูลหรื อกระตุ้นให้ พนักงานเกิดความสนใจกับ
ระบบงาน HR ที่ นามาใช้ มากน้ อ ยแค่ไหน แน่นอนว่าสินค้ าที่ มีสีสนั จับต้ องได้ จะชวนให ้้ผ้ ูบ ริ โภคสนใจและเปลี่ย น
พฤติกรรมมาบริ โภคสินค้ านัน้ ในที่สดุ เฉกเช่นเดียวกับระบบงาน HR ที่มีชีวิต มีสสี นั ย่อมช่วยกระตุ้นให้ พนักงานสนใจและ
ปฏิบตั ิตาม นัก HR จะต้ องคิดเสมอว่าจะทาอย่างไรให้ สินค้ าของตนเองมีชีวิต น่าจับต้ อง การผสมผสานระหว่างศาสตร์
ทางการตลาดกับศาสตร์ ทาง HR จึงเกิดขึ ้น ดังนัน้ การสื่อสารงาน HR จึงต้ องคานึงถึงหลักการตลาดด้ วยเช่นเดียวกัน นัน่
ก็คือ สินค้ าต้ องดูนา่ สนใจ ดึงดูดใจให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและให้ ความร่วมมือปฏิบตั ิตามกันอย่างจริ งจัง
แผนการสื่อสารงาน HR จึงเป็ นกรอบหรื อทิศทางการดาเนินงานที่ช่วยกระตุ้นให้ พ นักงานเปลี่ ยนพฤติกรรม
ภายในนัน่ ก็คือ ความรู้ ความเข้ าใจ การตระหนักถึง อันนาไปสูพ่ ฤติกรรมภายนอก นัน่ ก็คือ การแสดงออก การให้ ความ
ร่ วมมือ การปฏิบตั ิตาม ซึ่งแผนการสื่อสารที่ดีจะต้ องเป็ นแผนงานที่เน้ นการทางานเชิงรุ ก สามารถปรับ ภาพลักษณ์ ของ
งาน HR ได้ รวมถึงเป็ นแผนงานที่เน้ นการนาหลักการตลาดมาใช้ เพื่อปรับรู ปโฉมของระบบงาน HR ดังนัน้ แผนการสื่อสาร
งาน HR จึงเป็ นอีกหนึง่ ใน ภารกิจหลักที่สาคัญของงาน HR ที่ไม่ควรมองข้ ามอีกต่อไป โจทย์ที่ท้าทายสาหรับนัก HR ที่ต้อง
ไปขบคิดต่อก็คือ "ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่นกั HR จะต้ องจัดทาแผนการ สื่อสารและปฏิ บตั ิตามแผนการสื่อสารที่กาหนดขึ ้น
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง"

