โลกเปลี
โลกเปลีย่ นไปแลว
คุณรูไหมวา
•
หากคุณ สง E-mail 1 ฉบับ >> คุณรูไหมวา E-mail ของคุณ เปน 1 ใน 165 พันลานฉบับ ที่สงในแตละวัน
ตลอดระยะเวลาที่เราทํางาน
พนักงาน โดยเฉลี่ย ใชเวลามากกวา 10 ป ในการจัดกับ E-mail
IMPACT :
 องคกรจายเงินมากกวา 25,000 เหรียญสหรัฐ ตอป ใหกับ ระดับผูจัดการ ในการจัดการ Email
 ซึ่ง มากกวา 70 % นั้นเปน Spam mail
 สูญเงินใหองคกร มากกวา 130 พันลานเหรียญสหรัฐตอป
•
2/3 ของผูใชสําหรับ web social network เปนพนักงานในองคกร
ในแตละวัน คิดเปนเวลารวม 18.5 พันลานนาที
 คุณคิดวา จะเปนสัดสวนของเวลาในชวงการทํางาน เปนเวลานานเทาไร
IMPACT :
 Web social network เปนการทําลายประสิทธิภาพขององคกร ในที่ทํางาน หากไมมีการจัดการที่ถูกตอง

คุณรูไ หมวา
ปจจุบัน สินคาที่ อินเดีย สงออก ไมใช เพชร พลอย หรือ อัญมณี
แตเปน ทรัพยากรมนุษย
หาก มนุษยทํางาน สงเงินกลับประเทศ เพียง 100 เหรียญ สหรัฐ ตอสัปดาห
นั่น จะเทากับ 1/3 มูลคาการสงออก ของทั้งประเทศอินเดีย

คุณรูไหมวา
การสื่อสาร ของมนุษยทุกคนนั้น พัฒนาจาก Snail Mail ไดแก การสงสารดวยมา สงดวยเรือ หรือวา เครื่องบิน จนมาเปน
>>> E- Mail
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ของมนุษยทํางานตาง ชอบ สื่อสาร ดวย E- Mail มากกวา สื่อสารสองทาง แบบ Face – to – Face
คาดวา ในป 2020 ตัวเลข การสื่อสาร ดวย E- Mail จะเพิ่มเปน ¾
หาก ผูจัดการ บอกวา พนักงานทุกคนเปนทรัพยสินที่สําคัญ ขององคกร
แตทําไม ผูจัดการ จึง มีเวลา ใน แตละวัน ในการจัดการ e-mail ไดในแตละเดือน สามารถจาย บิล ตางๆ เช็ค Inventory ทุก
ไตรมาส ทํา PM เครื่องจักร ทุกๆ ครึ่งป
แต มีการตรวจสอบ และ พัฒนา Engagement & Performance พนักงาน เพียง ป ละครั้ง
IMPACT :
ทําไม เราถึงให ความสําคัญ กับ คนทํางาน นอย
ทั้งที่ คาใชจายดาน ทรัพยากรมนุษย สูงถึง 77% ขององคกร
ชีวิต ของ ทรัพยากรมนุษย ไมสามารถ เทียบกับ คุณคา ที่เราลงไปไดเหรอ

คุณรูไหมวา
เมื่อใดก็ตาม ที่ ประเทศจีน กลายเปน ประเทศที่มีคนพูดภาษาอังกฤษ มากที่สุดในโลก
 ตลาดงาน การแขงขัน ที่ตองการคนพูดภาษาอังกฤษ เขาทํางาน จะเพิ่มขึ้น ถึง 30 ลานคน
หมายถึง องคกรทั่วโลก สามารถจางงาน จากคนพูดภาษาอังกฤษ ที่ คลองแคลว ไดอยางไมมีขีดจํากัด
( หมายถึง องคกร มีสิทธิเลือกคนมากขึ้น ตลาดงานมีการแขงขันสูงมาก)

คุณรูไหมวา
ปจจุบัน คนทํางาน อายุ 38 ป ผานงานมาแลว ถึง 14 งาน
แสดงวา โดยเฉลี่ย เขาทํางาน แหงละประมาณ 1.5 ป
และใชเวงลาในการเรียนรุงาน ถึง 2240 ชั่วโมงทํางาน
เทียบไดกับ เวลา ในการเดินทางไป ดาวศุกร
ไป และ กลับ หนึ่งรอบ ที่เดียว
IMPACT :
 ในยุคนี้ มนุษยทํางาน ตองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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คุณรูไหมวา
ความรูที่คุณเรียน ในมหาวิทยาลัย ตอนป 1
เมื่อถึงป 3 ครึ่งหนึ่งของความรูที่เรียนมานั้น ก็ ลาสมัยไปเสียแลว
นั่น หมายถึง ความยืดหยุนในการเรียนรู จะเปนปจจัยสําคัญ ตอคนทํางาน ในอนาคต
 องคกรใด ที่ไมมีการ โครงสราง การเรียน รู (Learning Program ) อยางตอเนื่อง จะเปนขอจํากัดอยางยิ่ง
ตอการแขงขัน ในอนาคต

คุณรูไหมวา
ภายในป 2013 จะมี Super Computer
ซึ่ งมี สมรรถภาพ เกินกวา สมองของมนุษยคน แลว
คาดกันวา ในป 2015
จะมีเทคโนโลยี ซึ่ง สามารถทํานายไดวา พนักงานในองคกร

จะลาออก เมื่อไร และ ทําไม
IMPACT :

บริษัทฯ สวนใหญ จะไมไดใชเทคโนโลยี นี้
ฉะนั้น บริษัทฯ นั้นจะลาหลังไป 5 ป
ภายใน ป 2015 บริษัทฯ นั้นจะลาหลังไปถึง 10 ป
ภายใน ป 2020 บริษัทฯ นั้นจะลาหลังไปถึง 15 ป

คุณรูไหมวา
 หากเปรียบเทียบ Face book เปนประเทศแลว
จะมีขนาดเปน สองเทา ของประชากร ของ ญี่ปุน
 Internet Communities จะเปนสังคมที่ ยิ่งใหญ มากกวาประเทศมหาอํานาจบาง
ประเทศเสียอีก
ทั้งหมดนี้หมายความวาอยางไร
 เรากําลังกาวสูโลกที่ กําลังเปลี่ยนไป.
 ยุคที่ มนุษย และcomputer กาวมาทันกัน
 เราจะทําอยางไร ถึงจะกาวทัน โลกยุคใหมนี้ ???
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