
วันน้ี Green Life Plus พาพวกเราทุกคนมารู้จักกับ 
Thailand Human Resources Manager บรษิทั เอก็ซอน
โมบลิ จ�ากดั คณุ ภญิญดา อศัวเมธา หรือชื่อเล่นว่า พลอย  
ที่ดูแลการพัฒนาพนักงานของบริษัทในเครือ ExxonMobil 
มากกว่า 3,000 คนในประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากร ExxonMobil ในระดับโลกด้วย                 
มีประสบการณ์หลากหลายในสายงาน HR มากกว่า 15 ปี 
ได้รับโอกาสให้ท�างานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปี เธอก้าว
ขึน้มาต�าแหน่งน้ีได้เพราะ mindset และ skillset ในการสร้าง
คนสร้างองค์กรให้เติบโตมาโดยตลอด

จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายพัฒนาคน “เอาจริงๆ        
เรียนจบ BBA จุฬาฯ มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาท�างานสาย HR 
นะคะ แต่ต้องขอบคุณบริษัทที่ให้มาท�างานสายนี้ แม้จะไม่
ได้จบ HR สายตรง ยิ่งท�ายิ่งชอบ งานนี้มันมีเสน่ห์ เราได้รู้จัก
คน 100 คนก็ 100 แบบ มันท้าทายมากที่เราจะเข้าใจ และ
พัฒนาแต่ละคนทีม่คีวามแตกต่างกันให้เตบิโตในแบบของเค้า 
แต่ก็โชคดีท่ีเรามสีายงานและต�าแหน่งหลากหลาย หลายคน
บอกว่าชอบที่ได้เปลี่ยนงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริษัท”

ความสุขของการสร้างคนให้สร้างคน “สั้นๆ ง่ายๆ 
คอื การได้เห็นทกุคนเตบิโต การได้ช่วยแก้ปัญหาหลกัๆ เพราะ 
พลอยชอบฟัง ชอบแลกเปลีย่นความคิดเห็น อะไรท่ีเราช่วยได้ 
เราจะช่วยเต็มที่ เราเปิดโอกาสให้คิดต่าง ท�าต่าง ลองท�า
อะไรที่ตอบโจทย์การพัฒนาตัวเค้า พัฒนาองค์กรของเรา       
ถ้าพลาดก็คือการเรียนรู้แล้วพัฒนาต่อไป” 

หัวใจของความส�าเรจ็ในการพฒันาบคุลากรภายใน
องค์กร “หวัใจของความส�าเรจ็ในการพัฒนาบคุลากรภายใน
องค์กรคอืการมผีูน้�าทีด่ ีมรีะบบท่ีดใีนการสร้างคนดแีละคนเก่ง 
และแน่นอนว่าด้วยสภาวะอตุสาหกรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว รวมท้ังการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท�างานจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้เรา
จัดการข้อมูลเพ่ือน�าไปสู่การวิเคราะห์ คิดค้นกลยุทธ์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วและแม่นย�าขึ้น 

หากพูดชื่อ ExxonMobil หลายคนอาจไม่คุ้น แต่หาก
เอ่ยชื่อ Esso พวกเราจะรู้จักกันดีในนามสถานีบริการน�้ามัน
เอสโซ่ ในประเทศไทย (ในสหรัฐใช้แบรนด์ Exxon และ 
Mobil) แต่ธุรกิจของ ExxonMobil ในประเทศไทย มมีากกว่าน้ัน
อีกหลากหลายด้าน และที่น่าสนใจคือการบริหารพนักงาน
ในองค์กรระดับโลกนั้น มีข้อคิดอย่างไร

เอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) 
หรอืเรยีกย่อๆ ว่า ExxonMobil เป็นบรษิทัพลงังานระดับโลก
ที่อยู่ในล�าดับต้นๆ ของ Fortune 500 ส�านักงานใหญ่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา มีส่วนส�าคัญในการจัดหาพลังงานซึ่งช่วย          
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก และสร้างความ
สะดวกสบายในการด�าเนนิชวิีตของผูค้นในด้านต่างๆ โดยได้
ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 125 ปี มีบริษัท             
ในเครอืหลกัๆ ในประเทศไทย คอื บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งด�าเนินธุรกิจการกลั่นน�้ามัน และ                     
จดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์น�า้มนัผ่านสถานบีรกิารเอสโซ่ น�า้มนัเครือ่ง
โมบิล และ เคมีภัณฑ์ต่างๆ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด           
ซึง่ด�าเนนิงานศนูย์ธุรกิจระดบัโลก Global Business Center 
อยู่ในกรุงเทพฯ และให้บริการทางธุรกิจแก่บริษัทในเครือ       
เอก็ซอนโมบลิท่ัวโลก ซึง่ถอืเป็นศนูย์ธุรกิจทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
ของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล 
เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ซึ่งขุดเจาะและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติท่ี อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น และร่วมลงทุน
ในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อ.ภูฮ่อม ที่จังหวัด อุดรธานี 

บริษัทในเครือ ExxonMobil ในประเทศไทย มีพนักงาน
ในขณะนี้กว่า 3,000 คน และ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และได้พัฒนาการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือตอบรบัต่อการเตบิโตของ
ประเทศไทย ในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิค รวมถึงในระดบัโลกด้วย

เรามีระบบท่ีช่วยให้ทุกคนสามารถประเมินและพัฒนา
ทักษะความสามารถของตัวเองที่เฉพาะเจาะจงกับสายงาน 
เมื่อเจอจุดที่ต้องพัฒนา ได้ upskill ทั้ง technical skills และ 
behavioral skills เราให้ทั้ง Online Learning จากสถาบัน
ต่างๆ ระดบัโลก และเปิดโอกาสให้คนเก่งๆ จดั training หรอื 
workshop แบ่งปันประสบการณ์ให้คนอืน่ๆ เพ่ือเป็นการต่อยอด 
ท่ีบอกว่าคนของเราต้องเป็นคนเก่งและดีคือ การถ่ายทอด
ความรู้และฝึกทักษะไม่ได้มีให้เฉพาะแค่คนในองค์กร เรามี
การแลกเปลีย่นความรูกั้บองค์กรอืน่ๆ เช่น น้องๆ ในมหาวทิยาลยั 
และมีการสร้างความรู้สร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วย 

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว เรายังให้ความส�าคัญเร่ือง
การเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ท�างานทีห่ลากหลาย มทีัง้โรงกลัน่ 
ฝ่ายผลติก๊าซธรรมชาต ิสถานบีรกิารน�า้มนั การขายผลติภัณท์
หล่อล่ืน เคมภีณัฑ์ และศนูย์บรกิารธุรกิจกรงุเทพ (Bangkok 
Global Business Center) ได้ท�างานใน global environment 
กับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกมากกว่า 64 ประเทศ 
เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที, ฝ่ายบัญชี, ศูนย์บริการ
ลูกค้า โอกาสในการพัฒนาท่ีนี่ไม่ได้มีแค่ต�าแหน่งภายใน
ประเทศเท่าน้ัน เรามหีลายคนทีเ่ก่งๆ อยูใ่นต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดับภูมิภาคและระดับโลก และเราก็มุ่งมั่นท่ีจะสร้างคนดี 
และคนเก่งอย่างต่อเนื่อง”

ค�าว่าประสบความส�าเร็จไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียว 
“ต้องคิดถึงครอบครัวด้วย พ่อแม่ สามีหรือภรรยา และ ลูก 
พอครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุข มีพลังลุยงานเต็มที่ 
และท่ีเรามาถึงตรงน้ีได้ทุกวันน้ีต้องขอบคุณบริษัทด้วยที่
สนับสนุนและดูแลทุกเรื่อง ได้โอกาสในการท�างานที่ท้าทาย
และหลากหลาย เวลาท่ีเราต้องการความช่วยเหลือ บริษัท  
ก็ให้ flexibility ท�างานที่บ้านได้ ปรับเวลาท�างาน ทีมทุกคน
เข้าใจและสนบัสนนุกันเพ่ือให้เราได้มเีวลาดแูลคนในครอบครวั
ยามคับขันได้เต็มที่” 

ทุกคนไม่จ�าเป็นต้องเก่งเหมือนกัน “พลอยเชื่อว่า     
ทุกคนไม่จ�าเป็นต้องเก่งเหมือนกัน แต่ต้องรู้ว่าเราเก่งอะไร 
ต้องพัฒนาตรงไหน ความเก่งของเรารวมกันแล้วท�าให้ทีม
แกร่งขึ้นได้ยังไง เริ่มจากการรักการเรียนรู้ ซึ่งในยุค digital 
แบบน้ีเราเข้าถึงสื่อ หรือแหล่งความรู้ง่ายมาก เปิดมือถือ       
ต่อ internet ก็เรียนได้แล้ว ท่ีส�าคัญสร้างความแตกต่าง
ระหว่างคนทีร่กัการเรยีนรูแ้ละคนเก่งคอื ต้องเอาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ นั่นถึงจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราเก่งขึ้น 
เราเติบโตขึ้น ต้องกล้าคิด กล้าท�า”

กล้าที่จะขยาย comfort zone “หลายคนมักได้ยินว่า
ให้ออกจาก comfort zone จริงๆ แล้วเราแค่ต้องขยายมัน
ต่างหาก แน่นอนมนัท้าทายมากในช่วงแรกจนบางครัง้เรากลวั
เราท้อ…ท้อได้นะ แต่อย่านาน พักแล้วลยุต่อ มองไปทีเ่ป้าหมาย 
พอผ่านช่วงแรกๆ ไปได้ ให้ถามตัวเองว่า ได้เรียนรู้อะไรต้อง
เรียนรู้อะไรเพ่ิม ต้องท�าอะไรเพ่ือพาตัวเองไปข้างหน้า รู้ตัว
อีกทีเราก็ผ่านมันมาได้ เมื่อเราท�าส�าเร็จ comfort zone          
เราก็ใหญ่ขึน้ โอกาสดีๆ  ทีเ่ราไม่คาดคิดกม็ากขึน้ตามมาด้วย 
เป็นก�าลังใจให้ทุกคนสู้และเติบโตนะคะ”

Power Life with Premier Energy Experience
เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

คุณภิญญดา อัศวเมธา
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                            

หัวใจของความส�าเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรคือการมีผู้น�าที่ดี

มีระบบที่ดีในการสร้างคนดีและคนเก่ง


