
การทํางานในองค์กรระดับโลก มีความท้าทายอยู่มากมาย และ หนึ�งในนั�นคือการทํางานร่วม
กับผู้คนจากหลากหลายประเทศ และ หลากหลายความรู้ประสบการณ์

เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชั�น เป�นบริษัทด้านพลังงานชั�นนําระดับโลก ซึ�งมีบริษัทในเครือหลักๆ ในประเทศไทยคือ

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ�งดําเนินธุรกิจการกลั�นน�ามัน  และ จัดจําหนา่ยผลิตภัณฑ์น�ามัน ผา่น

สถานบีริการเอสโซ ่ น�ามนัเครื�องโมบิล และ เคมีภัณฑ์   บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด  ดําเนินงานศูนย์ธุรกิจระดับโลก

Global Business Center อยูใ่นกรุงเทพฯและให้บริการทางธุรกิจแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลกว่า 60 ประเทศทั�ว

โลก และ บรษัิท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั�นแอนด์โพรดักชั�น โคราช อิงค์ ซึ�งขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติที� อ.

น�าพอง จ. ขอนแก่น และรว่มลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที� อ. ภูฮ่อม จังหวัด อุดรธานี  ซึ�งสําหรับเอ็กซอนโมบิล

ในประเทศไทยมพีนักงานรวมกันกว่า 3,000 คน และมีการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง

เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ       

การทํางานโดยคํานึงถึงความหลากหลายและแตกต่าง กับก้าวย่างสู่ความ
สําเร็จของพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลทั�วโลก
วันที� 09 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
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เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ       

สิ�งที�เอ็กซอนโมบิล ให้ความสาํคัญในลําดับต้นๆ ควบคู่ไปกับเรื�องความปลอดภัยคือ บุคลากร เริ�มตั�งแต่การคัดสรร

บุคลากรจาก The Best of The Best มีแผนการพัฒนาที�ชดัเจนและแขง็แรง มีการเตรียมแผนการฝ�กอบรมและการ

เรียนรู้ผา่นงานหลากหลายประเภทเพื�อให้พนักงานมีทักษะที�เหมาะสมกับงาน และได้แสดงศักยภาพของแต่ละคน

ออกมา

“งานทางด้าน LDS (Learning Delivery Services) เราดูแลระบบและฐานข้อมูลการฝ�กอบรมพนักงานของบริษัทฯ

ผา่นทาง webpage “Career Connect” ในองค์กร อีกทั�ง มีการจัดอบรม (Training และ Learning) ให้กับพนักงาน

ผู้รับเหมา ผู้แทนจําหนา่ย และคู้ค้าบางกลุ่มของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั�วโลก ซึ�งมีทั�งแบบ Face-to-Face ใน

ห้องเรียน/ห้องประชุม และแบบ Virtual Training และ e-Learning โดยมีเรามีศูนย์บริการอยูที่�เมืองบังกาลอร์

ประเทศอินเดีย  สว่นงาน Compensation Admin. มีศูนยบ์ริการอยูที่�กรุงเทพฯ ซึ�งดูแลการขึ�นเงินเดือนและการปรับ

เลื�อนขั�นต่างๆ ซึ�งเราดูแลฐานข้อมลูของพนักงานในเครือเอ็กซอนโมบิลกว่า 60 ประเทศทั�วโลก”

คณุยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการศูนย์บริการการเรียนรู้องค์กร และการบริหารระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (Global

Learning Delivery Services & Compensation Administration Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด) ได้เล่าให้ฟ�ง

ถึงบทบาทหนึ�งของหนว่ยงานทรัพยากรบุคคล ซึ�งคืองานด้านการฝ�กอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากรที�หลากหลายในระดับ

ต่างๆ ให้สามารถนาํพาองค์กรไปสูก่ารเติบโตและเข้มแข็งยิ�งขึ�นในอนาคต 
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เมื�อเขา้มาทํางาน พนักงานใหมจ่ะเข้า New Hires Onboarding Programs ซึ�งมีหลายระดับหลายหัวข้อที�เหมาะสมกับ

งานของแต่ละคน  โดยมี e-learning modules ต่างๆ ทั�งด้าน self-improvement และ work-related skills  ซึ�งจาก

สถานการณโ์ควิด-19 การจัด Training แบบ Face-to-Face ลดลง แต่ยังคงไว้สําหรับการอบรมที�จําเป�นจริงๆ เท่านั�น

ที�เหลือจะเป�นแบบ Virtual หรือ e-Learning ทั�งหมด ซึ�งก็ต้องมีการปรับรูปแบบการเทรนนิ�งใหม ่เพื�อให้เนื�อหาและ

รูปแบบเข้ากับ ZOOM ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถถาม-ตอบ ทําเป�น Interactive Content เพื�อให้ผู้เรียนไม่

เบื�อ และยงัติดตามเนื�อหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ       

“อีกหนึ�งความท้าทายของ HR ทั�วโลกคือ เด็กจบใหมไ่มอ่ยากเป�นพนักงานประจํา แต่อยากเป�นเจ้าของกิจการ หรือ

เป�น Start-Up ดังนั�น เราจึงสร้างบรรยากาศและการทํางาน ซึ�งสง่เสริมศักยภาพในเชิง Start-Up สําหรับเด็กๆรุน่ใหม่

โดยเราดทีู�ผลงาน การทํางานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูความรับผิดชอบในการทํางาน ไมไ่ด้ดูที�เวลาเข้า-ออก

นอกจากนี� หลักการพัฒนาบุคลากรของเอ็กซอนโมบิล ไมไ่ด้เน้นแค่เพียงการฝ�กอบรม บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญใน

การพฒันาบุคลากรผา่นการโยกย้ายงาน (Job Rotation) เพื�อให้พนักงานมีความรู้ที�กว้างขึ�นในหลายๆ ธุรกิจของ

บรษัิท และมีทักษะที�หลากหลาย เพื�อให้มีความพร้อมในการรับงานที�มีความรับผิดชอบมากขึ�นในอนาคตได้”

https://static.posttoday.com/media/content/2021/02/23/FAD3752F50E39FB4ECC3BA067D83AB79_1000.jpg
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/politic
https://www.posttoday.com/world
https://www.posttoday.com/finance-stock
https://www.posttoday.com/economy
https://www.posttoday.com/life
https://www.posttoday.com/ent
https://www.posttoday.com/vdo
https://www.facebook.com/Posttoday
https://twitter.com/PostToday
https://www.instagram.com/posttoday_online
http://line.me/ti/p/@posttoday


การทํางานท่ามกลางความแตกต่างที�หลากหลายนี�  อยูบ่นพื�นฐานในการยอมรับความแตกต่าง ไมว่่าจะเป�นพนักงานที�

มปีระสบการณ์มากหรือน้อย อายุใน Generations ต่างๆ  เพศ(รวมถึงเพศทางเลือก) เชื�อชาติ ศาสนา การศึกษา รูป

ลักษณ ์ความคิด ความรู้ความสามารถ ให้มาทํางานรว่มกันอยา่งสร้างสรรค์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์  ระบบการทํางาน

และนาํความแตกต่างนั�นมาผสมผสานออกมาเป�นผลิตผลที�มีคุณค่าและตอบรับเข้ากันได้อยา่งดี  ซึ�งเราจะมีการฝ�ก

อบรม การสรา้งความเข้าใจ รวมถึงนโยบายที�จะสง่เสริมในด้านนี� ที�เรียกว่า I&D หรือ Inclusion and Diversity  และมี

กิจกรรมที�สง่เสริมในด้านนี� ทั�งจากบริษัทและจากพนักงานเอง

เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ       

https://static.posttoday.com/media/content/2021/02/23/97B1E1430E030E909829071F1B2CA595_1000.jpg
https://static.posttoday.com/media/content/2021/03/03/C563B64FEF890B72007BC79165CF7657_1000.jpg
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/
https://www.posttoday.com/politic
https://www.posttoday.com/world
https://www.posttoday.com/finance-stock
https://www.posttoday.com/economy
https://www.posttoday.com/life
https://www.posttoday.com/ent
https://www.posttoday.com/vdo
https://www.facebook.com/Posttoday
https://twitter.com/PostToday
https://www.instagram.com/posttoday_online
http://line.me/ti/p/@posttoday


เรื�องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ไลฟ�สไตล์ บันเทิง วิดีโอ       

“เอ็กซอนโมบิลได้ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 125 ป� มีบุคลากรมากกว่า 3,000 คน เราให้บริการธุรกิจให้แก่

บริษัทในเครือทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ เอ็กซอนโมบิล เอสโซ ่และ โมบิล โดยศูนย์ธุรกิจ

ระดับโลกในกรุงเทพฯ (Bangkok Global Business Center) ซึ�งได้ตั�งขึ�นในป� 2545 ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล

จํากัด นับเป�น Global Business Center ที�ใหญที่�สุดใน 8 แหง่ของเอ็กซอนโมบิลทั�วโลก  เราให้ความสําคัญต่อการ

Upskill และ Reskill พนักงานให้เติบโตขึ�นไปแขง่ขันในระดับนานาชาติได้ ซึ�งเป�นหนึ�งในเป�าหมายตาม Thailand

VISION ของบริษัทฯ ที�จะ Power Life with Premier Energy Experience ด้วยภารกิจ Our GROWTH, Our WIN และ

Our PRIDE”
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