
HR เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความส�าคัญมากกับนายจ้าง พอ ๆ กับหน่วยงานผลิต หน่วยงาน

ขาย หน่วยงาน HR เป็นเสมอืนมอืขวาทีจ่ะช่วยผลักดันให้ “นายจ้าง” อยูใ่นดวงใจของพนักงาน การเป็น  

HR มอือาชีพต้องสามารถบรหิารความคาดหวงัของนายจ้างได้ ความปรารถนาของนายจ้างกค็อื การมี 

พนักงานที่ตั้งใจ เต็มใจ พร้อมที่จะทุ่มเทการท�างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรก�าหนดขึ้น โดยมี 

ความเชือ่ว่าเมือ่พนกังานมคีวามสามารถหรอื Competency ในการท�างานทีด่แีล้ว ย่อมส่งผลให้ผลลพัธ์ 

หรือ KPIs ที่องค์กรต้องการบรรลุผลส�าเร็จตามมาด้วย ดังนั้น HR จึงต้องปรับตนเองให้มีความพร้อม 

ที่จะช่วยให้นายจ้างเป็นบุคคลที่พนักงานทั้งองค์กรรัก เคารพ และปรารถนาที่จะท�างานด้วย

“นายจ้าง” 
ในดวงใจของพนักงาน

โจทย์ HR ในการช่วยสร้าง 
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บทบาทของ HR ที่มีส่วนช่วย
ให้เกิดนายจ้างในดวงใจของ
คนท�างาน หรือ Employer of 
Choice ก็คือ

1. การพดูเชงิบวก - HR เป็นกระบอกเสยีงส�าคญั

ของนายจ้าง HR จะต้องพดูด้านบวกของนายจ้าง 

ไม่ควรน�าเรือ่งราวของนายจ้างมาเล่าให้คนอืน่ฟัง

แบบเสีย ๆ หาย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าโดยตรง

แบบ Face to Face หรือผ่าน Social Media 

ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, E-Mail เป็นต้น  

พื้นฐานส�าคัญของ HR ก็คือต้องมีทัศนคติ 

เชงิบวกกบันายจ้าง จึงจะส่งผลให้พดูถงึนายจ้าง

ในด้านดี และที่ส�าคัญ HR ต้องคอยตักเตือนเมื่อ

เหน็พนกังานในองค์กรกล่าวถงึนายจ้างในเชงิลบ 

โดยไม่เข้าไปร่วมสนทนาหรอืตัง้วงต่อว่านายจ้าง 

ในทางกลบักนั HR จะต้องพดูให้พนกังานเหล่านัน้ 

มีความคิดที่ดีกับนายจ้างแทนการคิดลบ การที่  

HR คิดและพูดในทางลบเกี่ยวกับนายจ้างของ

ตนเอง ย่อมส่งผลต่อความศรัทธาในตัว HR  

เช่นเดียวกัน

2. การเป็นกระบอกเสียงของพนักงาน - HR 

จะต้องท�าหน้าท่ีเป ็นตัวแทนของพนักงาน 

บอกเล ่าเรื่องราวหรือป ัญหาที่ เกิดขึ้นกับ

พนักงานให้นายจ ้างรับรู ้  เพราะนายจ้าง 

ไม่สามารถเข้าถึงพนักงานได้ทุกคน ดังนั้น HR 

จึงต้องเข้าพบพนักงานให้มากขึ้น รับฟังปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับพวกเขา โดยไม่เอาปัญหาที่เป็น 

Minor มาตอบ Major นัน่กค็อื การไม่สรปุปัญหา

ของคน ๆ เดียว เพื่อมาตอบโจทย์พนักงาน

ท้ังหมด HR ต้องสามารถท�าวิจัย ประมวลผล 

และสรุปประเด็นส�าคัญ ๆ ของปัญหาที่พบ

ได้ โดยมุ่งเน้นข้อเรียกร้องหรือปัญหาหลักที่ 

เกิดขึ้นจากคนหมู่มาก อย่างน้อย ๆ HR จะต้อง

ให้ข้อมูลกับนายจ้างเพื่อให้นายจ้างให้ความ

ใส่ใจและสนใจในการบรหิารบคุลากรในองค์กร

มากขึน้ ไม่มุง่เน้นเพยีงแค่การขายหรอืการผลติ

เท่านั้น

3. การสร้างแบรนด์องค์กรผ่าน “บคุลากร” -  
การสร ้ าง  Employer  Brand ing หรือ 

ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรน้ัน ไม่ใช่หน้าที่

ของหน่วยงานการตลาดเท่านั้น HR เป็นอีก 

หน่วยงานที่สามารถท�าการตลาดหรือช่วย

สร้างแบรนด์ให้กับองค์กรได้โดยผ่านพนักงาน

ในองค์กร ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงขององค์กรที่

ท�าให้บุคคลภายนอกองค์กรกล่าวถึงและอยาก

เข้ามาร่วมงานด้วย เทคนิคการสร้างให้พนกังาน

เป็นแบรนด์ขององค์กรก็คือ การท�าให้พนักงาน

ในองค์กรมีความสุขในสถานที่ท�างาน หรือ

เกิด Happy Workplace เพราะเมื่อพนักงานม ี

ความสุขย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก

กับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกองค์กรในทาง

ที่ดีเช่นเดียวกัน และที่ส�าคัญเมื่อพนักงานมี

ความสุขแล้วย่อมท�าให้พวกเขาเกิดความรัก 

ที่จะท�างานให้กับนายจ้างและองค์กรของ 

พวกเขาต่อไป

4. การปรับกลยุทธ์การท�างานเชิงรุก - การ

ท�างานของ HR จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์

เชิงรุกด้วยความกล้าและความพร้อมที่จะ

ปรับเปล่ียนระบบงาน HR โดยเป็นมือขวา 



และการหาเวทีให้นายจ้างได้มีโอกาสพบปะกับ

พนักงานให้ท่ัวถึง ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นภารกิจ

ส�าคัญอีกเรื่องที่ HR จะต้องช่วยสร้างและส่งเสริม

ให้เกิดบรรยากาศการท�างานด้วยความเข้าใจ 

ความรัก และความผูกพันท่ีลูกจ้างมีต่อนายจ้าง 

เป็นนายจ้างที่อยู่ในดวงใจของพนักงานตลอดไป

ให้กบันายจ้างก�าหนดทศิทางการบรหิารและพฒันา

บคุลากรในระยะยาว และน�าเสนอนายจ้างถงึกลยทุธ์

การบริหารและพัฒนาบุคลากรในระยะ 3-5 ปี เพื่อ

ให้นายจ้างก�าหนดให้ระบบงาน HR เป็นงานเชิง

นโยบายที่นายจ้างพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และ 

ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เช่น การมีระบบ 

Career Path หรือเส ้นทางความก้าวหน้าใน 

สายอาชีพให ้กับพนักงาน หรือการวางระบบ 

Training Road Map (TRM) ให้กับพนักงาน หรือ

การวางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ให้กับพนักงาน

โดยเฉพาะพนกังานใหม่  เป็นต้น พบว่าหนึง่ในความ

ต้องการของพนกังานกค็อื การได้เหน็ทศิทางทีช่ดัเจน

ในการดแูลและพฒันาพวกเขา ซึง่เท่ากบัว่านายจ้าง

ได้ใส่ใจและดูแลพวกเขาด้วยเช่นกัน

5. การหาเวทีให้นายจ้างพบปะกับพนักงาน - เป็น

หน้าที่ของ HR ที่จะต้องหาเวทีให้นายจ้างมีโอกาส

พบปะกับพนักงาน การพบปะในที่นี้ไม่ได้หมายถึง 

การพบปะแบบเจอตัวต่อตัวเท่านั้น มีแนวทาง

มากมายในการเข้าถึงพนักงาน โดยเฉพาะการใช้ 

Social Media มาช่วยในการหาช่องทางหรือโอกาส

ให้นายจ้างได้สื่อสารกับพนักงาน เช่น การท�า Clip 

เกีย่วกบั Speech ทีน่ายจ้างต้องการพดูกบัพนักงาน 

หรือการใช้ช่องทาง Conference หรือ Live Chat 

ที่นายจ้างสามารถพูดคุยกับพนักงานได้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ HR สามารถจัดเวทีโดยเชิญให้นายจ้าง

พูดคุยกับพนักงาน เพื่อท�าให้พวกเขารู้สึกว่าตนเอง

มีโอกาสเข้าถึงนายจ้างได้ ไม่มีช่องว่างระหว่าง

นายจ้างกบัพนกังาน พนกังานจงึไม่กลวัและกล้าท่ีจะ

พูดคุยกับนายจ้างของตนเอง โดยเฉพาะเด็ก Gen Y  

ที่นายจ้างต้องเข้าใจและต้องไม่ละเลยที่จะเข้าถึง

เด็กกลุ่มนี้ด้วย

การที่องค์กรจะได้ชื่อว่าเป็น Employer of Choice หรือ

นายจ้างในดวงใจของพนกังาน ทีพ่นกังานต้องการท�างานให้ด้วย

ความรักและความผูกพันนั้น หน่วยงาน HR จึงมีบทบาทส�าคัญ

ที่จะช่วยสร้างให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ โดย HR จะต้องพูดทางบวก 

เป็นกระบอกเสยีงของพนกังานในการแจ้งปัญหาหรอืข้อเรยีกร้อง 

ต่าง ๆ นอกจากนี้ HR ยังมีส่วนช่วยสร้างแบรนด์ขององค์กร  

การปรับกลยุทธ์ การท�างานโดยมุ่งเน้นแผนระยะยาว 3-5 ปี 


