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วงจรทุ�งเศรษฐกิำจ (Economic Cycles)

วงจำรที่�งเศัรษฐกิัจำ (Economic Cycles) เป็นสิู่�งสู่ำ�คั่ญทีี่�

ต้องตระหนักัถึง ซึี�งกั�รอบัรมสู่ัมมน�สู่�งผลดืีต�อประสิู่ที่ธิภ�พข้อง

บัริษัที่ อ�ทิี่ บัริษัที่ทีี่�ใช้่กั�รอบัรมกั�อนกั�รถดืถอยที่�งเศัรษฐกิัจำ

ในปี 2552 บัริษัที่เหล��นี�มีผลประกัอบักั�ร และประสิู่ที่ธิภ�พดีืกัว��

ค่่�แข้�งกั�อนเศัรษฐกิัจำตกัตำ�� และสู่�ม�รถกัลับัม�มีผลประกัอบักั�ร

ที่�งธ่รกิัจำดีืได้ือย��งรวดืเร็วกัว��ด้ืวย อย��งไรก็ัต�ม ค่ว�มสัู่มพันธ์

ระหว��งกั�รค้่� กั�รเติบัโตที่�งเศัรษฐกิัจำ และกั�รจ้ำ�งง�นมีค่ว�ม

ซัีบัซ้ีอน รวมทัี่�งยังได้ืรับัอิที่ธิพลจำ�กัปัจำจัำยอื�น ๆ  ด้ืวย อ�ทิี่ อัตร�กั�ร

แลกัเปลี�ยน กั�รใช้่จำ��ยข้องรัฐบั�ล และอัตร�ภ�ษี เป็นต้น 

อีกันัยหนึ�งข้องเศัรษฐกิัจำสู่หรัฐฯ ทีี่�ปัจำจ่ำบัันมีอัตร�กั�ร 

ว��งง�นตำ�� นั�นคื่อ บัริษัที่จำะไม�สู่�ม�รถห�พนักัง�นทีี่�มีทัี่กัษะ 

ตรงต�มทีี่�บัริษัที่ต้องกั�รเพื�อข้ย�ยกั�รดืำ�เนินง�น และที่ดืแที่น

พนักัง�นทีี่�เกัษียณ์อ�ย่ หรือต�มค่ว�มต้องกั�รแรงง�นทีี่�เพิ�มขึ้�น 

สู่ำ�หรับักั�รผลิต และกั�รให้บัริกั�ร รวมทัี่�งพนักัง�นทีี่�มปีระสิู่ที่ธิภ�พ

สู่่งอ�จำกัำ�ลังห�ง�นใหม� เพื�อค่��จ้ำ�งที่ี�สู่่งขึ้�นหรือโอกั�สู่ในอ�ช่ีพ 

ทีี่�ดีืขึ้�น 

ดัืงนั�น บัริษัที่ม�กัม�ยในหล�ยอ่ตสู่�หกัรรม รวมทัี่�ง

อ่ตสู่�หกัรรมกั�รให้บัริกั�ร ข้�ยปลีกั และกั�รผลิต ต��งก็ัมีปัญห�

ในกั�รดึืงด่ืดื ห� และรักัษ�พนักัง�นทีี่�มีทัี่กัษะ และประสิู่ที่ธิภ�พ

สู่่ง ดัืงนั�น บัริษัที่เหล��นี�ก็ัจำะใช้่กั�รอบัรมสัู่มมน�เป็นสู่�วนหนึ�งใน

กั�รแก้ัปัญห� อ�ทิี่ อ่ตสู่�หกัรรมกั�รให้บัริกั�ร และข้�ยปลีกั ทีี่�มี

กั�รประม�ณ์ว�� มีอัตร�กั�รเปลี�ยนง�นกัว�� 70% ในอ่ตสู่�หกัรรม

กั�รให้บัริกั�รทีี่�รวมทัี่�งโรงแรม และร้�นอ�ห�ร พนักัง�นจำำ�นวนม�กั

ในอ่ตสู่�หกัรรมกั�รให้บัริกั�ร ต��งล�ออกัสู่ำ�หรับัง�นทีี่�น��สู่นใจำกัว�� 

และจำ��ยดีืกัว��ในอ่ตสู่�หกัรรมอื�น ๆ ทีี่�มีโอกั�สู่ที่�งอ�ชี่พม�กักัว��  

กั�อให้เกิัดืค่ว�มต้องกั�รอย��งเร�งดื�วน สู่ำ�หรับัโรงแรมทีี่�ต้องสู่ร้�งกั�ร

ดึืงด่ืดื และรักัษ�พนักัง�น หนึ�งในขั้�นตอนเหล��นั�นข้องอ่ตสู่�หกัรรม

โรงแรม คื่อ กั�รให้กั�รช่�วยเหลือที่�งด้ื�นกั�รศึักัษ�เพื�อทีี่�จำะดึืงด่ืดื 

รักัษ� และเตรียมพนักัง�นในกั�รก้ั�วสู่่�บัที่บั�ที่ผ้่บัริห�ร  
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The American Hotel & Lodging Association and 

Pearson PLC กัำ�ลังที่ดืสู่อบัโปรแกัรมใหม�สู่ำ�หรับัพนักัง�นใน

อ่ตสู่�หกัรรมที่ี�ค่รอบัค่ล่มค่��ใช้่จำ��ยในกั�รเรียนอน่ปริญญ�สู่องปี 

และตำ�แหน�งสู่ำ�คั่ญสู่ำ�หรับัค่��เล��เรียนปริญญ�ตรีด้ืวย 10 บัริษัที่

รวมทัี่�ง Red Roof Inns และ Wyndham Hotels and Resorts ทีี่�มี 

พนักัง�นกัว�� 50,000 ค่น กัำ�ลังเข้้�ร�วมโค่รงกั�รนี� อ่ตสู่�หกัรรม 

ค้่�ปลีกัมีกั�รแข้�งขั้นทีี่�สู่่งขึ้�นทีี่�ต้องกั�รจำะตอบัสู่นองค่ว�มต้องกั�ร

ข้องล่กัค้่�ด้ืวยกั�รเสู่นอร�ค่�ทีี่�ตำ��สู่่ดื และเพื�อรักัษ�ล่กัค้่� 

เพื�อทีี่�จำะหลีกัเลี�ยงกั�รสู่่ญเสีู่ยพนักัง�นทีี่�อ�จำจำะล�ออกั

สู่ำ�หรับัโอกั�สู่ที่�งอ�ชี่พทีี่�ดีืขึ้�น วอลม�ร์ที่จึำงได้ืที่ำ�กั�รลงท่ี่นสู่องปี 

ด้ืวยเงินกัว�� 2.7 พันล้�นดือลล��ร์สู่หรัฐ ในกั�รเพิ�มเงินเดืือน 

รวมทัี่�งกั�รอบัรมสัู่มมน�เพิ�มเติม กั�รอบัรมข้องวอลลม�ร์ที่จัำดื

สู่ำ�หรับัทัี่�งพนักัง�นใหม� และทีี่�มีประสู่บักั�รณ์์ ได้ืออกัแบับัสู่ำ�หรับั

ทัี่กัษะสู่�วนตวั และธ่รกิัจำทีี่�จำำ�เป็นในกั�รประสู่บัค่ว�มสู่ำ�เร็จำ กั�รแช่ร์

ค่ว�มก้ั�วหน้�ในอ�ชี่พช่�วยให้พนักัง�นเข้้�ใจำในโมเดืลที่�งธ่รกิัจำค้่�

ปลีกั และอธบิั�ยหน�้ทีี่�ข้องง�นที่ี�เข้�ต้องปฏิิบััติ วอลม�ร์ที่ได้ืสู่ร้�ง

ศ่ันย์กั�รอบัรมกัว��ร้อยแห�งทัี่�วประเที่ศัสู่หรัฐอเมริกั� วัตถ่ประสู่งค์่

ข้องกั�รลงท่ี่นในกั�รจัำดือบัรมคื่อ กั�รเพิ�มค่ว�มพึงพอใจำ และทัี่กัษะ

ข้องพนักัง�น ซึี�งกั�อให้เกิัดืกั�รให้บัริกั�รล่กัค้่�ทีี่�ดีืขึ้�น หรือแม้แต�บั�ง

บัริษัที่ได้ืข้ย�ยกั�รอบัรมเกิันกัว��ง�นข้องพนักัง�น เพื�อให้พนักัง�น

แน�ใจำม�กัขึ้�นในอน�ค่ต 

โลักำ�ภิวัฒน์ (Globalization) 

บัริษัที่จำำ�นวนม�กัเกีั�ยวข้้องกัับัตล�ดืน�น�ช่�ติ โดืยสู่�งออกั

สิู่นค้่�ไปตล�ดืน�น�ช่�ติ กั�รสู่ร้�งโรงง�นผลิตหรือศ่ันย์บัริกั�รใน

ประเที่ศัต��ง ๆ กั�รเข้้�ร�วมเป็นพันธมิตรกัับับัริษัที่ในต��งประเที่ศั 

และกั�รข้�ยบันอีค่อมเมิร์สู่ มีกั�รประม�ณ์กั�รว��ประเที่ศัทีี่�กัำ�ลัง

พัฒน� และตล�ดืเกิัดืใหม� อ�ทิี่ ประเที่ศับัร�ซิีล รัสู่เซีีย อินเดีืย และ

จีำน มีสู่�วนแบั�งที่�งกั�รตล�ดืกัว�� 19% จำ�กัตล�ดืทัี่�วโลกั ประเที่ศั 

อื�น ๆ  ทีี่�กัำ�ลังจำะเป็นตล�ดืเกิัดืใหม� อ�ทิี่ อินโดืนีเซีีย ม�เลเซีีย เค่นย�� 

โค่ลัมเบีัย และโปแลนด์ื มีช่นชั่�นกัล�งทีี่�กัำ�ลังเติบัโตขึ้�น โค่รงสู่ร้�ง

พื�นฐ�นทีี่�ดีื กัฎที่�งธ่รกิัจำทีี่�สู่นับัสู่น่นกั�รลงท่ี่น และรัฐบั�ลทีี่�มั�นค่ง 

ค่ว�มสู่ำ�คั่ญข้องโลกั�ภิวัฒน์ทีี่�เห็นได้ือย��งชั่ดืเจำน ในร่ป

แบับักั�รจำ้�งง�นข้องบัริษัที่น�น�ช่�ติข้น�ดืใหญ�ข้องสู่หรัฐทีี่�เพิ�ม

กั�รจ้ำ�งง�นในต��งประเที่ศั โดืยเฉพ�ะในเอเชี่ย แบัรนด์ืเยอรมัน 

ทัี่�ง Audi, BMW, และ Mercedes-Benz ที่ี�เป็นลักัซ่ีรี�แบัรนด์ืทีี่�

ข้�ยดีืม�กัเป็นอันดัืบัต้น ๆ แต�ผ้่ผลิตรถยนต์แบัรนด์ือเมริกัันกัำ�ลัง

พย�ย�มแย�งสู่�วนแบั�งที่�งกั�รตล�ดืเช่�นกััน รถยนต์แบัรนด์ืลิ

นค่อล (Lincoln) ข้อง Ford Motor ได้ืเปิดื 3 โช่ว์ร่มในประเที่ศัจีำน

ในปี 2014 และข้ย�ยม�กัถึง 60 โช่ว์ร่มในปี 2016 เพร�ะลินค่อล

ค้่นพบัว��ตล�ดืรถข้องจีำนข้�ดืกั�รให้ค่ว�มสู่ำ�คั่ญแกั�ล่กัค้่� ดัืงนั�น 

ลินค่อลจึำงว��จ้ำ�งพนักัง�นช่�วจีำนกัล�ง เพื�ออบัรมกั�รให้บัริกั�ร

ล่กัค้่�แกั�พนักัง�นข้�ยในตล�ดืโลกัแบัรนด์ื Yum! ข้ย�ยร้�นอ�ห�ร

กัว�� 2,000 แห�งในปี 2016 และได้ืเปิดืกัว�� 600 แห�งในประเที่ศัจีำน 

ซึี�งสู่ร้�งกัำ�ไรให้แกั�บัริษัที่กัว�� 50% จำ�กักัำ�ไรทัี่�งหมดืข้องบัริษัที่ 

แบัรนด์ืชั่�นนำ�ข้องโลกัพย�ย�มในกั�รห� และรักัษ�

พนักัง�นเกั�ง ๆ โดืยเฉพ�ะในตล�ดืเกิัดืใหม� บัริษัที่ม�กัม�ยกัำ�ลัง

ข้ย�ยไปทีี่�ประเที่ศัจีำน อินเดีืย ย่โรปตะวันออกั ตะวันออกักัล�ง 

เอเชี่ยตะวันออกัเฉียงใต้ และละตินอเมริกั� แต�ที่ว��ค่ว�มต้องกั�ร

ค่นเกั�งม�กัมีม�กักัว��จำำ�นวนพนักัง�นเกั�ง ๆ ในปัจำจ่ำบััน รวม

ทัี่�งบัริษัที่ยังสู่�งผ้่บัริห�รช่�วอเมริกัันรับัผิดืช่อบักั�รบัริห�รใน

ต��งประเที่ศัอีกัด้ืวย แต�ที่ว��ผ้่บัริห�รเหล��นี�ข้�ดืกั�รเข้้�ใจำที่�ง

วัฒนธรรมทีี่�จำำ�เป็นในกั�รดึืงด่ืดื กัระต้่น และรักัษ�พนักัง�นทีี่�เกั�ง 

ในกั�รแก้ัไข้ปัญห�เหล��นี� บัริษัที่ต้องเตรียมตัวผ้่บัริห�ร และ

ค่รอบัค่รัวสู่ำ�หรับักั�รที่ำ�ง�นในต��งประเที่ศั บัริษัที่ต��ง ๆ จึำงจัำดื

โอกั�สู่ในกั�รอบัรม และพัฒน� และเพื�อสู่ร้�งค่ว�มเข้้�ใจำ และ

ค่ว�มมั�นใจำให้แกั�ผ้่บัริห�ร และพนักัง�นทัี่�วโลกั กั�รอบัรม Cross-

cultural wfh เตรียมพนักัง�น และค่รอบัค่รัวข้องพวกัเข้�ให้เข้้�ใจำ

วัฒนธรรม และบัรรทัี่ดืฐ�นข้องประเที่ศัทีี่�พวกัเข้�กัำ�ลังจำะไปที่ำ�ง�น 

โลกั�ภิวัฒน์ ยังหม�ยถึงพนักัง�นจำ�กัประเที่ศัอื�น ๆ ม�

ที่ำ�ง�นในประเที่ศัสู่หรัฐอเมริกั�ด้ืวยเช่�นกััน อ่ตสู่�หกัรรมข้อง

สู่หรัฐม�กัม�ย รวมทัี่�งอ่ตสู่�หกัรรมไฮเที่ค่ แพค่เกัจำจิำ�ง กั�รกั�อสู่ร้�ง 

และกั�รให้บัริกั�ร ต��งพึ�งพ�ต�อผ้่อพยพทีี่�ที่ำ�ง�นในประเที่ศั

สู่หรัฐอเมริกั� เพร�ะช่�วอเมรกัิันไม�ต้องกั�รที่ำ�ง�นเหล��นั�น เหมือน

ทีี่�ค่นไที่ยต้องกั�รแรงง�นค่นง�นต��งด้ื�วในอ่ตสู่�หกัรรมประมง 

และอ่ตสู่�หกัรรมอื�น ๆ ทีี่�ค่นไที่ยไม�ต้องกั�รที่ำ�ง�นเหล��นั�น ดัืงนั�น 

ค่นง�นค่��แรงตำ��ยังเป็นทีี่�ต้องกั�รในประเที่ศัสู่หรัฐอเมริกั� 

โลกั�ภิวัฒน์ ยังหม�ยถึง บัริษัที่อเมริกัันต้องพิจำ�รณ์�ต้นท่ี่น 

และกัำ�ไรอย��งรอบัค่อบัในกั�รข้ย�ยกั�รจ้ำ�งง�นหรือกั�รใช้่ผ้่ผลิต

ในต��งประเที่ศั มีเหต่ผลม�กัม�ยทัี่�งต้นท่ี่นกั�รข้นสู่�งทีี่�แพงกัว�� 

กั�รติดืขั้ดืในกั�รข้นสู่�งข้อง เนื�องจำ�กัภัยธรรมช่�ติหรือกั�รเมืองทีี่�

ไม�มั�นค่ง ค่่ณ์ภ�พ ชื่�อเสีู่ยงทีี่�ไม�ดีื และค่ว�มชื่�นช่อบัข้องล่กัค้่�ต�อ

สิู่นค้่�ทีี่�ผลิตในอเมริกั� รวมทัี่�งค่��แรงทีี่�เพิ�มขึ้�นในบั�งประเที่ศั อ�ทิี่ 

ในประเที่ศัจีำน เป็นต้น สู่่ดืท้ี่�ยนี� บั�งประเที่ศัใช้่ม�ตรกั�รท้ี่องถิ�น

สู่ำ�หรับัค่ว�มปลอดืภัย สู่่ข้ภ�พ และสู่ภ�วะกั�รที่ำ�ง�นทีี่�เข้้มงวดื

น้อยกัว��ม�กัในประเที่ศัสู่หรัฐอเมริกั� ซึี�งสู่�งผลต�อชื่�อเสีู่ยงในที่�ง

ลบัทีี่�ที่ำ�ให้ล่กัค้่�ไม�ซืี�อสิู่นค้่�




