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การทํางานโดยคํานึงถึงความหลากหลายและแตกต่าง กับก้าวย่างสู่ความ
สําเร็จของพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลทัวโลก
วันที 09 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

การทํางานในองค์กรระดับโลก มีความท้าทายอยู่มากมาย และ หนึงในนันคือการทํางานร่วม
กับผู้คนจากหลากหลายประเทศ และ หลากหลายความรู้ประสบการณ์
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน เปนบริษัทด้านพลังงานชันนําระดับโลก ซึงมีบริษัทในเครือหลักๆ ในประเทศไทยคือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงดําเนินธุรกิจการกลันนามัน และ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นามัน ผ่าน
สถานีบริการเอสโซ่ นามันเครืองโมบิล และ เคมีภัณฑ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ดําเนินงานศูนย์ธุรกิจระดับโลก
Global Business Center อยูใ่ นกรุงเทพฯและให้บริการทางธุรกิจแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลกว่า 60 ประเทศทัว
โลก และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชันแอนด์โพรดักชัน โคราช อิงค์ ซึงขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติที อ.
นาพอง จ. ขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที อ. ภูฮ่อม จังหวัด อุดรธานี ซึงสําหรับเอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทยมีพนักงานรวมกันกว่า 3,000 คน และมีการเติบโตอย่างต่อเนือง
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สิงทีเอ็กซอนโมบิล ให้ความสําคัญในลําดับต้นๆ ควบคู่ไปกับเรืองความปลอดภัยคือ บุคลากร เริมตังแต่การคัดสรร
บุคลากรจาก The Best of The Best มีแผนการพัฒนาทีชัดเจนและแข็งแรง มีการเตรียมแผนการฝกอบรมและการ
เรียนรูผ
้ า่ นงานหลากหลายประเภทเพือให้พนักงานมีทักษะทีเหมาะสมกับงาน และได้แสดงศักยภาพของแต่ละคน
ออกมา

คุณยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการศูนย์บริการการเรียนรู้องค์กร และการบริหารระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (Global
Learning Delivery Services & Compensation Administration Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด) ได้เล่าให้ฟง
ถึงบทบาทหนึงของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึงคืองานด้านการฝกอบรมเพือพัฒนาบุคลากรทีหลากหลายในระดับ
ต่างๆ ให้สามารถนําพาองค์กรไปสูก
่ ารเติบโตและเข้มแข็งยิงขึนในอนาคต
“งานทางด้าน LDS (Learning Delivery Services) เราดูแลระบบและฐานข้อมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทฯ
ผ่านทาง webpage “Career Connect” ในองค์กร อีกทัง มีการจัดอบรม (Training และ Learning) ให้กับพนักงาน
ผู้รบ
ั เหมา ผู้แทนจําหน่าย และคู้ค้าบางกลุ่มของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทัวโลก ซึงมีทังแบบ Face-to-Face ใน
ห้องเรียน/ห้องประชุม และแบบ Virtual Training และ e-Learning โดยมีเรามีศูนย์บริการอยูท
่ ีเมืองบังกาลอร์
ประเทศอินเดีย ส่วนงาน Compensation Admin. มีศูนย์บริการอยูท
่ ีกรุงเทพฯ ซึงดูแลการขึนเงินเดือนและการปรับ
เลือนขันต่างๆ ซึงเราดูแลฐานข้อมูลของพนักงานในเครือเอ็กซอนโมบิลกว่า 60 ประเทศทัวโลก”
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เมือเข้ามาทํางาน พนักงานใหม่จะเข้า New Hires Onboarding Programs ซึงมีหลายระดับหลายหัวข้อทีเหมาะสมกับ
งานของแต่ละคน โดยมี e-learning modules ต่างๆ ทังด้าน self-improvement และ work-related skills ซึงจาก
สถานการณ์โควิด-19 การจัด Training แบบ Face-to-Face ลดลง แต่ยงั คงไว้สําหรับการอบรมทีจําเปนจริงๆ เท่านัน
ทีเหลือจะเปนแบบ Virtual หรือ e-Learning ทังหมด ซึงก็ต้องมีการปรับรูปแบบการเทรนนิงใหม่ เพือให้เนือหาและ
รูปแบบเข้ากับ ZOOM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถาม-ตอบ ทําเปน Interactive Content เพือให้ผู้เรียนไม่
เบือ และยังติดตามเนือหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“อีกหนึงความท้าทายของ HR ทัวโลกคือ เด็กจบใหม่ไม่อยากเปนพนักงานประจํา แต่อยากเปนเจ้าของกิจการ หรือ
เปน Start-Up ดังนัน เราจึงสร้างบรรยากาศและการทํางาน ซึงส่งเสริมศักยภาพในเชิง Start-Up สําหรับเด็กๆรุน
่ ใหม่
โดยเราดูทีผลงาน การทํางานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูความรับผิดชอบในการทํางาน ไม่ได้ดูทีเวลาเข้า-ออก
นอกจากนี หลักการพัฒนาบุคลากรของเอ็กซอนโมบิล ไม่ได้เน้นแค่เพียงการฝกอบรม บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรผ่านการโยกย้ายงาน (Job Rotation) เพือให้พนักงานมีความรู้ทีกว้างขึนในหลายๆ ธุรกิจของ
บริษัท และมีทักษะทีหลากหลาย เพือให้มีความพร้อมในการรับงานทีมีความรับผิดชอบมากขึนในอนาคตได้”
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การทํางานท่ามกลางความแตกต่างทีหลากหลายนี อยูบ
่ นพืนฐานในการยอมรับความแตกต่าง ไม่ว่าจะเปนพนักงานที
มีประสบการณ์มากหรือน้อย อายุใน Generations ต่างๆ เพศ(รวมถึงเพศทางเลือก) เชือชาติ ศาสนา การศึกษา รูป
ลักษณ์ ความคิด ความรูค
้ วามสามารถ ให้มาทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ ระบบการทํางาน
และนําความแตกต่างนันมาผสมผสานออกมาเปนผลิตผลทีมีคุณค่าและตอบรับเข้ากันได้อย่างดี ซึงเราจะมีการฝก
อบรม การสร้างความเข้าใจ รวมถึงนโยบายทีจะส่งเสริมในด้านนี ทีเรียกว่า I&D หรือ Inclusion and Diversity และมี
กิจกรรมทีส่งเสริมในด้านนี ทังจากบริษัทและจากพนักงานเอง
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“เอ็กซอนโมบิลได้ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 125 ป มีบุคลากรมากกว่า 3,000 คน เราให้บริการธุรกิจให้แก่
บริษัทในเครือทังภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ เอ็กซอนโมบิล เอสโซ่ และ โมบิล โดยศูนย์ธุรกิจ
ระดับโลกในกรุงเทพฯ (Bangkok Global Business Center) ซึงได้ตังขึนในป 2545 ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล
จํากัด นับเปน Global Business Center ทีใหญ่ทีสุดใน 8 แห่งของเอ็กซอนโมบิลทัวโลก เราให้ความสําคัญต่อการ
Upskill และ Reskill พนักงานให้เติบโตขึนไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึงเปนหนึงในเปาหมายตาม Thailand
VISION ของบริษัทฯ ทีจะ Power Life with Premier Energy Experience ด้วยภารกิจ Our GROWTH, Our WIN และ
Our PRIDE”

