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หลากหลาย

คุณยุพา วองไวทยา
ผูจัดการศูนยบริการการเรียนรูองคกร
และการบริหารระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
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ของพนักงาน
เอ็กซอนโมบิล

ที่เอ็กซอนโมบิล สิ่งที่เราใหความสำคัญในลำดับ
ตนๆ ควบคูไปกับเรื่องของความปลอดภัยคือ บุคลากร
เริ่มตั้งแตการคัดสรรบุคลากรจาก the best of
the best ทุกคนจะมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและแข็งแรง
จากการพูดคุยกับหัวหนางานตั้งแตเริ่มเขามาในบริษัท
มีการเตรียมแผนการฝกอบรมและการเรียนรูผานงาน
หลากหลายประเภท เพื่อใหนองๆ มีทักษะที่เหมาะสม
กับงาน และศักยภาพของแตละคน เรามีแผนการพัฒนา
บุคลากรในหลายระดับเพื่อใหบุคลากรเหลานี้นำพา
องคกรไปสูการเติบโตและความเขมแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต
ที่เรากำลังพูดถึงหมายรวมถึงบุคลากรของ
เอ็กซอนโมบิลจากทั่วโลก ซึ่งมีทั้งความหลากหลายและ
แตกตาง จึงเปนเรื่องทาทายอยางมากสำหรับ คุณยุพา
วองไวทยา ผูจัดการศูนยบริการการเรียนรูองคกร และ
การบริหารระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (Global
Learning Delivery Services (LDS) & Compensation
Admin. Manager)

Grooming personnel for success
in the world-class company
Global Learning Delivery Services Manager,
Yupa Wongvitaya, talked about her roles in executing
training and learning programs for employees of
ExxonMobil affiliates worldwide to groom and
strengthen their skills for success in their career.
This is the first global human resources role
to lead by Thai and based in Bangkok.
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“ในสวนของงาน LDS เราดูแลระบบและฐานขอมูลการฝกอบรมของบริษัทที่เรียกวา “Career Connect” รวมถึง
การจัดอบรมและการเรียนรู (training และ learning) ใหกับพนักงาน ผูรับเหมา ผูแทนจำหนาย และคูคาบางกลุมของ
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกกวา ๕๒ ประเทศ ซึ่งทางทีมมีการจัด training ทั้งแบบ Face-to-Face ในหองเรียน/
หองประชุม แบบ Virtual Training และ e-learning โดยมีศูนยบริการอยูที่เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย
“สวนงาน Compensation Admin. ทีมนี้มีศูนยบริการอยูที่กรุงเทพ งานหลักๆ คือ การดูแลการขึ้นเงินเดือนและ
การปรับเลื่อนขั้นของพนักงานในฐานขอมูลการบริหารผลตอบแทนของบริษัท ทีมนี้ดูแลฐานขอมูลการขึ้นเงินเดือน
ใหพนักงานในเครือเอ็กซอนโมบิลกวา ๖๐ ประเทศทั่วโลก
“บริษัทเราใหความสำคัญดานการฝกอบรมตั้งแตเขามาเปนพนักงานใหม ดังนั้นพนักงานใหมทุกคนจะตองเขา
Onboarding Programs ของบริษัทที่เรียกวา “New Hires Onboarding” ซึ่งมีหลายระดับ/หลายคอรส โดยระบบจะ
มีการระบุคอรสตางๆ ที่นองๆ จะตองเรียนใน Learning Proﬁle ในระบบ Career Connect ของแตละคน คอรสตางๆ
ที่ตองเรียนนั้นถูกกำหนดโดยทีม LDS เราเปนคน assign e-learning modules ตางๆ เชน Corporate Regulatory
Training, Controls Training, Corporate Policies & Programs และอื่นๆ ซึ่งพนักงานใหมจากทุกที่ทั่วโลก ตองเรียน
โปรแกรมนี้
“นอกจากนั้น ในแตละประเทศ หรือแตละแผนก ยังอาจมีการจัด New Hires Onboarding Programs ของตัวเอง
เพื่อลงลึกลงไปในเนื้องานเฉพาะตัว ซึ่งการจัด training ในสวนนี้สวนใหญจะเปนการจัดแบบ face-to-face เชน
จัดครั้งละ ๓๐-๔๐ คน ตามประเทศตางๆ ที่ยังมีการรับพนักงานใหมอยู แตพอมีโควิด คอรสเหลานี้ก็ถูกปรับเปนแบบ
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virtual หรือ e-learn ตัวอยางเชน ที่อินเดียและประเทศไทย พนักงานยัง work from home อยู พนักงานใหมก็ยัง
ไมเขาสำนักงาน ทีมเราก็สามารถประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของเพื่อจัด training ตางๆ ใหพนักงานใหมและนองๆ
ฝกงานไดโดยผานระบบ ZOOM
“และเนื่องจากเราตองจัดโปรแกรมตางๆ ใหบุคลากรทั่วโลก จึงเปนความทาทายอยางมากในสถานการณ
ปจจุบัน โดยขอเลาแบงเปน ๒ ชวง คือ ชวงกอนโควิด และ หลังโควิด
“กอนโควิด ทุกที่ทั่วโลกชอบที่จะจัด training แบบ face-to-face ทั้งในโรงแรม และหองประชุม หรือหองอบรม
ในออฟฟศของบริษัทในประเทศตางๆ การจัดอบรมในโรงแรม ทีมเรามีเจาหนาที่โรงแรมคอยชวยเหลือประสานงาน
เลือกและจัดหองตามที่เราตองการ แตถาเปนการจัดในออฟฟศ เราไมมีผูชวยแบบเจาหนาที่โรงแรมคอยเลือก/สลับ
หองใหเรา อีกทั้งระบบการแสดงจำนวน ขนาด ผังหองประชุมหรือหองอบรมและขอมูลคนจองหองในแตละที่ แตละ
ประเทศก็ไมไดแจงไวครบถวนในระบบใหรูไดงายๆ ซึ่งทีมเราที่อินเดีย ก็ไมสามารถเขาถึงขอมูลเรื่องหองเหลานี้
ที่พรอมและครบถวนเพื่อใหหาเองไดเลย ดังนั้นเวลาจะจัดเทรนนิ่งในออฟฟศที่ขอมูลในระบบมีจำกัด จึงตองหาคน
ในแตละประเทศมาชวย พอมีโควิด บริษัทตองปรับแผนมาจัด training ในบริษัทมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
พนักงาน ทีมเรายิ่งมีความจำเปนที่ตองเขาถึงขอมูลเหลานี้ใหไดงายขึ้น จึงเปนที่มาของโปรเจ็คหนี่งซึ่งทีมเราริเริ่มและ
ทำเสร็จสมบูรณแลวเมื่อปลายปที่ผานมา โดยการสราง database เก็บขอมูลจำนวนหอง ขนาด ผัง ความจุคน และ
รูปภาพหองประชุม/หองอบรมตางๆ ทั่วโลกกวา ๗๐ เมือง ในกวา ๓๐ ประเทศ
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“หลังโควิด การจัด training แบบ face-to-face
ลดลงเหลือแคประมาณรอยละ ๑๐ คงไวแคการอบรม
ที่จำเปนจริงๆ เทานั้น ที่เหลือเปนแบบ virtual หรือ
e-learning ทั้งหมด ในสวนนี้ก็ตองมีการปรับรูปแบบ
การเทรนนิ่งใหม เพื่อใหเนื้อหาและรูปแบบเขากับ
ZOOM ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถาม-ตอบ
ทำเปน interactive content ผาน ZOOM เพื่อใหผูเรียน
ไมเบื่อและยังติดตามเนื้อหาที่ตองการสื่อได”
และอีกหนึ่งความทาทายของ HR ทั่วโลกคือ
เด็กจบใหมไมอยากเปนพนักงานประจำ อยากเปน
เจาของกิจการ หรือเปน Start-Up
“ที่เอ็กซอนโมบิล คุณสามารถเปน Start-Up ได
โดยที่คุณเปนพนักงานของที่นี่ เพราะที่นี่เราดูที่ผลงาน
ดูงานที่คุณรับผิดชอบ ไมไดดูที่เวลาเขา-ออก ยกตัวอยาง
แผนก IT เราจะมอบหมายชิ้นงานพรอมเปาหมายใหคุณ
ที่เหลือคุณไปคุยแผนงานกับหัวหนา และจัดสรรใหงาน
สำเร็จตามแผนที่วางไว”
หลักการพัฒนาบุคลากรของเอ็กซอนโมบิล
ไมไดเนนแคเพียงการฝกอบรม บริษัทเรายังใหความ
สำคัญในการพัฒนาบุคลากรผานการโยกยายงาน
(Job Rotation) เพื่อใหนองๆ มีความรูที่กวางขึ้นใน
หลายๆ ธุรกิจของบริษัท และมีทักษะที่หลากหลาย
เพื่อใหมีความพรอมในการรับงานที่มีความรับผิดชอบ
มากขึ้นในอนาคตได
“สำหรับเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เราได
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากวา ๑๒๖ ปแลว เรา
พัฒนาบุคลากรมามากมาย และในวันนี้เรามีพนักงาน
มากกวา ๓,๐๐๐ คน ใหบริการธุรกิจในเครือภายใต
แบรนด เอ็กซอนโมบิล เอสโซ และ โมบิล โดยศูนย
ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพฯ ซึ่งไดตั้งขึ้นในป ๒๕๔๕
นับเปน Global Business Center ที่ใหญที่สุดใน ๘
แหงของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ความทาทายในตอนนี้
คือการ Reskill นองๆ ใหเขาเติบโตขึ้นไปแขงขันใน
ระดับนานาชาติได เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม Thailand
VISION ของบริษัท ที่จะ Power Life with Premier
Energy Experience ดวยภารกิจ Our GROWTH,
Our WIN, Our PRIDE”
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