
แผนการสื่อสารงาน HR..... เคร่ืองมือการบริหารจดัการที่ไม่ตกยุค 

 

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ิทยพนัธุ์ 
ผู้ เช่ียวชาญ ด้านฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

อีเมล : p_arporn11@yahoo.com 

 

มีหลายคนที่ยงัมีความเข้าใจว่าหากพูดถึงแผนการสื่อสารแล้วมักจะคิดถึงแต่ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดที่มี
หน้าที่คิดและวางแผนการสื่อสารสินค้าในรูปแบบสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จกัในกลุม่ผู้บริโภค และ
เมื่อสนิค้าเป็นที่รู้จกัมากขึน้ โอกาสที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม หนัมาซือ้สนิค้าของบริษัทย่อมมีมากขึน้ เช่นเดียวกนั เฉก
เช่นเดียวกบัสินค้าของฝ่ายบคุลากร นัน่ก็คือระบบงานด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ที่น ามาใช้ในองค์การ 
เช่น การจดัท า ใบก าหนด หน้าที่งาน (Job Description) การก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators : 
KPIs) การจดัท าขีดความสามารถ (Competency) การจดัท าผงั เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็น
ต้น ค าถามก็คือ จะมีพนกังานในองค์การสกัก่ีคนที่เข้าใจในแนวคิด หลกัการ และขัน้ตอน ปฏิบตัิของระบบงานเหล่านี ้
อยา่งแท้จริง 

ผู้ เขียนเช่ือว่าค าตอบไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน อย่างดีหน่อยก็น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่จะมีก่ี
องค์การท่ีมีพนกังานพอท่ี จะเข้าใจและสนบัสนนุ การน าระบบและแนวคิดการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์มาใช้ใน
องค์การอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ดังนัน้การสื่อสารจึงเป็น เร่ืองที่ส าคัญส าหรับนักทรัพยากรมนุษย์ (HR : Human 
Resource) เป็นอยา่งมาก ค าวา่ “การสือ่สาร” กบั ค าวา่ “งาน HR” คืออะไร ผู้อา่นหลายคนคงสงสยั 

“การสือ่สาร” หมายถึงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัไปยงักลุม่เป้าหมายที่แตกตา่งกนัของแตล่ะ
หนว่ยงาน กลุม่เป้าหมายของหนว่ยงานการตลาด ขาย และลกูค้าสมัพนัธ์คือลกูค้าภายนอก ในขณะที่กลุม่เป้าหมายของ
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์คือลูกค้าภายใน ส าหรับค าว่า “งาน HR”อาจเปรียบได้กับสินค้า หรือบริการที่หน่วยงาน
การตลาด ขาย ลกูค้าสมัพนัธ์ ท าหน้าที่รับผิดชอบ ในขณะที่สินค้าของงาน HR จะหมายถึง ระบบงาน กระบวนการด้าน
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากกล่าวถึงสินค้าของงาน HRM (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human 
Resource Management) เช่น ระบบงานหรือขัน้ตอน การสรรหาคัดเลือก กิจกรรมแรงงานสมัพันธ์ที่จัดขึน้ กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบงัคบัด้านการบริหารบุคลากร ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นต้น ในขณะที่สินค้าของงาน 
HRD (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  : Human Resource Development) เช่น  แนวคิดเก่ียวกับขีดความสามารถ
(Competency) แนวทางการประเมินช่องว่างความสามารถ (Competency Gap Assessment) การจัดท าแผนพฒันา
บคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นต้น 

และเมื่อน าค าทัง้สองค ามารวมกนั ค าวา่ "การสือ่สารงาน HR" จึงหมายถึง ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ที่เก่ียวข้องกบัระบบงานด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อให้พนกังานทกุระดบัต าแหน่งงานในองค์การเกิด
ความเข้าใจ และรับรู้ในระบบงาน HR ที่ถกูต้อง อนัน าไปสูก่ารให้ความร่วมมือในการน าระบบงาน HR มาใช้ในองค์การที่



สะท้อนออกมาในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติตาม การกระตุ้ นและส่งเสริมให้ทีมงานประพฤติปฏิบัติตามด้วย 
เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามการสื่อสารงาน HR จะต้องท าอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และที่ส าคญัก็คือ ต้องมีความต่อเนื่องกนั
ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ การวางแผนงานไว้ลว่งหน้าจึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่นกั HR ไม่ควรมองข้าม แผนการสื่อสารงาน HR จึง
เกิดขึน้เพื่อก าหนดกรอบ ทิศทางและแนวทางในการเผยแพร่ระบบงาน HR ต่าง ๆ ให้พนักงานทั่วทัง้องค์การเข้าใจ 
แผนการสือ่สารจะสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะที่ส าคญัดงันี ้

การท างานเชิงรุก - การเข้าถึงพนกังานก่อนโดยไม่ต้องรอให้พนกังานร้องขอให้นกั HR อธิบายหรือให้ข้อมูล
เก่ียวกบัระบบงาน HR หรือระเบียบ ข้อบงัคบัใน งาน HR พบวา่มีนกั HR หลายคนยงัท างานเชิงรับ รอแตจ่ะให้พนกังานให้
ความร่วมมือกับระบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในองค์การ หากพนักงานสงสัยหรือมีข้อมูลสอบถามให้มาติดต่อสอบถามที่
หน่วยงาน HR อย่างดีหน่อย ก็ให้เบอร์ติดต่อกับพนกังานกรณีที่ไม่เข้าใจในตวัระบบงาน HR ที่น ามาใช้ ถ้าพนกังานไม่มี
ข้อสงสยั ก็ควรให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จดัขึน้ รวมถึงจัดสง่เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ตามวนัเวลาที่ก าหนด ค าถามก็คือจะมีพนกังานสกัก่ีคนที่ให้ความร่วมมือกับนกั HR ถ้านกั HR ไม่หาวิธีการตรวจสอบ 
ความเข้าใจหรือกระตุ้นให้พนกังานสนใจที่จะให้ความร่วมมือ 

การสร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์ใหม่ของงาน HR (HR Rebranding) - เมื่อนกั HR ปรับตวัเองให้ท างานเชิง
รุก มีแผนการท างานที่ชัดเจน แน่นอนว่าภาพลกัษณ์ ใหม่ของงาน HR ย่อมเกิดขึน้ อย่างแน่นอนถือว่าเป็นการเปลี่ยน
ภาพลกัษณ์ HR ครัง้ยิ่งใหญ่ก็วา่ได้ การ Rebranding จึงเกิดขึน้เพื่อให้พนกังานในองค์การมองวา่นกั HR เป็นท่ีปรึกษา ท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับพนกังานทุกคนได้ ไม่ใช่ผู้คุมกฎอีกต่อไป  ซึ่งการจัดท าแผนการสื่อสารงาน HR จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดีต่อหน่วยงาน HR ท าให้พนกังานทุกคนรู้ว่านกั HR เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาเมื่อพนกังานติดขดัในตวัระบบงานหรือระเบียบข้อบงัคบัท่ีน ามาใช้ พวกเขายอ่มมีที่พึง่ก็คือหนว่ยงาน HR 

HR Marketing - มีนกั HR หลายคนมาบ่นว่าท าไมพนกังานไม่เข้าใจระบบงานหรือขัน้ตอนงาน HR ที่จดัท าขึน้
ในองค์การ ซึง่นกั HR เหลา่นัน้ไม่ได้กลบัมา ดตูนเองว่าได้ใสใ่จกบัการให้ข้อมลูหรือกระตุ้นให้พนกังานเกิดความสนใจกบั
ระบบงาน HR ที่น ามาใช้มากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าสินค้าที่มีสีสนัจับต้องได้จะชวนให ้้ผู้บริโภคสนใจและเปลี่ยน
พฤติกรรมมาบริโภคสนิค้านัน้ ในท่ีสดุ เฉกเช่นเดียวกบัระบบงาน HR ที่มีชีวิต มีสสีนัยอ่มช่วยกระตุ้นให้พนกังานสนใจและ
ปฏิบตัิตาม นกั HR จะต้องคิดเสมอว่าจะท าอย่างไรให้สินค้าของตนเองมีชีวิต น่าจบัต้อง การผสมผสานระหว่างศาสตร์
ทางการตลาดกบัศาสตร์ทาง HR จึงเกิดขึน้ ดงันัน้ การสื่อสารงาน HR จึงต้องค านึงถึงหลกัการตลาดด้วยเช่นเดียวกนั นัน่
ก็คือ สนิค้าต้องดนูา่สนใจ ดงึดดูใจให้พนกังานทกุคนเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกนัอยา่งจริงจงั  

แผนการสื่อสารงาน HR จึงเป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินงานที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายในนัน่ก็คือ ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนกัถึง อนัน าไปสูพ่ฤติกรรมภายนอก นัน่ก็คือ การแสดงออก การให้ความ
ร่วมมือ การปฏิบตัิตาม ซึ่งแผนการสื่อสารที่ดีจะต้องเป็นแผนงานที่เน้นการท างานเชิงรุก สามารถปรับ ภาพลกัษณ์ของ
งาน HR ได้ รวมถึงเป็นแผนงานที่เน้นการน าหลกัการตลาดมาใช้เพื่อปรับรูปโฉมของระบบงาน HR ดงันัน้ แผนการสื่อสาร
งาน HR จึงเป็นอีกหนึง่ใน ภารกิจหลกัที่ส าคญัของงาน HR ที่ไมค่วรมองข้ามอีกตอ่ไป โจทย์ที่ท้าทายส าหรับนกั HR ที่ต้อง
ไปขบคิดต่อก็คือ "ถึงเวลาแล้วหรือยงัที่นกั HR จะต้องจดัท าแผนการ สื่อสารและปฏิบตัิตามแผนการสื่อสารที่ก าหนดขึน้
อยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง" 


