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ในบทความฉบับที่แล้ ว ได้ กล่าวถึงบทบาทของนัก HRD ที่มงุ่ เน้ นในเรื่ องของ Expert Administration ที่เน้ นนัก HRD เชิง
รับมากกว่าเชิงรุก ทังนี
้ ้นัก HRD มิใช่เป็ นเพียงแค่ผ้ เู ชี่ยวชาญที่เก่งในงานเอกสาร งานติดต่อประสานงานเท่านัน้ อีก
บทบาทหนึง่ ที่นกั HRD จะต้ องมีก็คือ “Employee Champion”
Employee Champion:บทบาทของนัก HRD นันจะต้
้ องเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ หารในการหาวิธีการทาให้
พนักงานในองค์การเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดี และความพร้ อมที่จะทุม่ เทความรู้ ความสามารถในการทางานให้
เกิดผลงาน ในปั จจุบนั นี ้บทบาทดังกล่าวจะเป็ นที่รับรู้กนั ในฐานะของผู้สนับสนุน หรื อ Employee Advocate (EA) และ
นักพัฒนาให้ เกิดทุนมนุษย์ในองค์การ หรื อ Human Capital Developer (HC) ซึง่ บทบาทดังกล่าวนี ้มีสว่ นช่วยผลักดันให้
นัก HRD จะต้ องหาวิธีการทาอย่างไรให้ พนักงานในองค์การเกิดความพึงพอใจ ไม่วา่ จะเป็ นความพึงพอใจในระบบการ
บริ หารจัดการงาน การจัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน การบริ หารงานของผู้บงั คับบัญชา บรรยากาศในการทางาน เพื่อน
ร่วมงาน และลักษณะงาน พบว่ามีคาถามที่ท้าทายจากนัก HRD ทังหลายว่
้
าจะทาอย่างไรให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ความรักที่จะทางานให้ กบั องค์การ จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพนักงานในทุกวันนีก้ ็คือ พนักงานเกิดความไม่เข้ าใจ
หรื อเข้ าใจผิดในองค์การ ไม่รับรู้ถงึ เจตนารมณ์หรื อความต้ องการของผู้บริ หาร และไม่ร้ ูวา่ ณ ตอนนี ้สถานการณ์ในองค์การ
เป็ นอย่างไรบ้ าง จึงทาให้ พนักงานต่างแสวงหาหรื อเกิดความต้ องการจากองค์การไปต่าง ๆ นาๆ และเมื่อพวกเขาไม่ได้ รับ
ในสิง่ ที่ต้องการ จึงเป็ นเหตุให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ เบื่อหน่าย ท้ อใจ และไม่ต้องการทางานนันอี
้ กต่อไป และในที่สดุ
ผลงานของพนักงานคนนันตกต
้
่าลง หรื อไม่องค์การก็สญ
ู เสียพนักงานเหล่านันไป
้
การจัดระบบการสือ่ สารที่ดีจึงเป็ นหนทางหนึง่ ในการป้องกันปั ญหาทีก่ ล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความ
ใกล้ ชิด ความสนิทสนมให้ เกิดขึ ้นระหว่างพนักงานกับนัก HRD ซึง่ นัก HRD จะได้ ใช้ ช่องทางนี ้ในการสร้ างความเข้ าใจที่
ตรงกันระหว่างฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายพนักงาน แนวทางในการสือ่ สารกับพนักงานมีได้ หลากหลายแนวทาง ซึง่ ผู้เขียนขอ
แลกเปลีย่ นช่องทางการสือ่ สารเพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดใี ห้ เกิดขึ ้นกับพนักงาน ดังต่อไปนี ้
1. จัด HRD คลีนิก ‟ เป็ นคลีนิกเพื่อรับฟั งปั ญหาของพนักงาน เพื่อให้ พนักงานรับรู้วา่ นัก HRD ไม่ใช่ผ้ พู ิทกั ษ์
ผลประโยชน์ของฝ่ ายบริ หารอย่างเดียว พวกเขายังเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ หารในการรับรู้ และรับฟั งปั ญหาจากพนักงาน

เพื่อจะได้ รวบรวมปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพนักงานไปนาเสนอต่อฝ่ ายบริ หารต่อไปได้ พบว่าองค์การบางแห่งจัด HR คลีนิกผ่าน
ทาง Intranet ขององค์การ สามารถเขียนถามนัก HRD ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีหน้ าทีใ่ นการตอบคาถามผ่านทาง Intranet
หรื อติดต่อผ่านทางนัก HRD ที่เป็ นที่ปรึกษาภายในองค์การได้ โดยตรง
2. จัดกิจกรรมนาไปสู่การพูดคุยกับพนักงาน ‟ การคิดหากิจกรรมเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการสือ่ สารพูดคุย
กับพนักงานเพื่อค้ นหาปั ญหาและความต้ องการของพนักงาน ในช่วงการพูดคุยนันจะต้
้ องเน้ นการสื่อสารแบบไม่เป็ น
ทางการ นัก HRD จะต้ องสร้ างบรรยากาศให้ เป็ นกันเองมากที่สดุ องค์การบางแห่งได้ คดิ ริ เริ่ มกิจกรรมพิเศษนี ้ขึ ้น โดยใช้ ชื่อ
ว่ากิจกรรม “คุยสบาย ๆ ยามบ่ายกับงาน HRD” หรื อ “จับเข่าคุบกับงาน HRD”
3. ใช้ โอกาสในช่ วงการประชุม Morning Talk‟ นัก HRD ควรจะตรวจสอบกาหนดการประชุมของหน่วยงาน
ต่างๆ ในทุกเช้ า เพื่อค้ นหาว่ามีหน่วยงานใดบ้ างที่ทา Morning Talk กับทีมงานของตนเอง เพื่อว่านัก HRD จะได้ ขอ
ช่วงเวลาเพียง 5-10 นาทีในการพูดคุยถึงความเคลือ่ นไหวของระบบงานต่างๆ ที่ถกู นามาใช้ ในองค์การ รวมถึงความ
ต้ องการของผู้บริ หารที่มตี อ่ พนักงาน
4. เข้ าถึงพนักงานโดยตรง ‟ หน้ าที่งานของนัก HRD นันจะต้
้ องทางานเชิงรุก ไม่ใช่ทางานเชิงรับที่คอยจะรับ
คาสัง่ จากผู้บริ หารและพนักงานในองค์การเท่านัน้ นัก HRD ในองค์การจะต้ องสามารถเข้ าถึงพนักงานด้ วยการพูดคุยกับ
พวกเขาโดยตรง หาโอกาสในการนัง่ คุยแบบสบายๆ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการทางาน สอบถามจุดมุง่ หมายใน
ชีวิต รวมถึงความฝันหรื อสิง่ ที่พวกเขาอยากจะทาและอยากจะได้ จากองค์การ ผู้เขียนขอแชร์ ประสบการณ์จากองค์การ
หนึง่ ที่นกั HRD จะกาหนดไว้ วา่ ในแต่ละวันจะต้ องคุยกับพนักงานอย่างน้ อยวันละ 1 คน และเมื่อคุยเสร็ จนัก HRD
จะต้ องบันทึกข้ อมูลเพื่อเก็บไว้ เป็ น Employee Profile ของพนักงานแต่ละคนเก็บไว้
5. จัดเวทีเปิ ดอภิปรายผลงานและความคืบหน้ า ‟ นัก HRD จะต้ องตระหนักไว้ เสมอว่า “ที่ใดมีการ
เปลีย่ นแปลง ที่นนั่ ย่อมมีการต่อต้ านเกิดขึ ้น และการต่อต้ านยิง่ จะทวีความรุนแรงมากขึ ้น หากพนักงานในองค์การขาด
ความเข้ าใจ และไม่รับรู้วา่ ระบบงานนันพวกเขาจะต้
้
องมีบทบาทและมีสว่ นร่วมอย่างไรบ้ าง” ดังนันสิ
้ ง่ ที่นกั HRD สามารถ
ทาได้ ก็คือการเปิ ดอภิปรายถึงระบบงานและเครื่ องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรที่ถกู นามาใช้ ในองค์การ เพื่อให้
พนักงานรับฟังและมีโอกาสซักถามในสิง่ ที่ไม่เข้ าใจ
จากแนวทางทัง้ 5 ประการนี ้จะทาให้ นกั HRD ได้ ข้อมูลจากพนักงานมากเพียงพอในการนามาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงระบบงานให้ ดีขึ ้น รวมถึงเป็ นสือ่ กลางในการชี ้แจงกับผู้บริ หารเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารเกิดความเข้ าใจถึงความต้ องการและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพนักงานในปัจจุบนั ตลอดจนการทางานของนัก HRD จะได้ รับความไว้ วางใจ ความศรัทธาในการ
ทางาน เป็ นเหตุให้ การต่อต้ านจากพนักงานที่มีตอ่ ระบบงาน HRD ลดน้ อยลงไป ดังนันบทบาทของนั
้
ก HRD ในฐานะที่เป็ น

Employee Champion จึงเป็ นเสมือนกาวใจที่เชื่อมสายสัมพันธ์ทดี่ ีให้ เกิดขึ ้นระหว่างฝ่ ายบริ หารและพนักงานในองค์การ
สาหรับบทบาทของนัก HRD ยังไม่จบเพียงเท่านี ้ ยังมีอกี สองบทบาทที่สาคัญซึง่ จะผลักดันให้ นกั HRD สามารถ
ขยับฐานะของตนเองที่สามารถทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงในองค์การตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ นัน่ ก็คือ บทบาทของการเป็ น Strategic Partner และ Change Agent ที่ผ้ เู ขียนจะนาเสนอรายละเอียดของ
บทบาททังสองในบทความฉบั
้
บหน้ า............ติ ดตามให้ได้นะคะ

