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ภาคผนวกกกกกแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยชุดที่ 1 – 3  
 
 
 
 
 
 

 
เร่ือง  ความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

ค าชีแ้จง 
แบบสัมภาษณ์ฉบบันีเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการศึกษาวิจัยของนิสิตระดบัปริญญาโท      

ซึ่งอยู่ในการควบคมุดแูลของคณาจารย์ท่ีปรึกษา และผลท่ีได้จากการตอบแบบสมัภาษณ์ของท่าน
จะเป็นข้อมูลในการเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการใน
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

แบบสมัภาษณ์นีมี้ทัง้หมด 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ีก1กกความคดิเห็นตอ่คณุสมบตัขิองบคุลากรด้านการบริการในศนูย์ประชมุ 
สว่นท่ีก2กกความคดิเห็นตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในศนูย์ประชมุ 
สว่นท่ีก3กกความคดิเห็นตอ่บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชมุ 
ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทกุทา่น ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัครัง้นีด้้วย

ความตัง้ใจและครบถ้วนทกุข้อ 
 

      นายวิโรจน์  ระจิตดํารงค์ 
    นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

      ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ชุดที่ 1 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน ดังนี ้

สว่นท่ีก1กกความคิดเห็นตอ่คณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการในศนูย์ประชมุในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 15 ข้อ 

1.กกคณุคดิวา่บคุลากรของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความพร้อมมาก
น้อยเพียงใดในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

2.กกคุณคิดว่าบุคลากรในศูนย์ประชุมของคุณมีคุณสมบัติ ด้านความน่าเ ช่ือถือ 
(reliability) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

3.กกคณุคิดว่าบคุลากรในศนูย์ประชมุของคณุมีคุณสมบตัิด้านการตอบสนองด้วยความ
พร้อมและเตม็ใจให้บริการ (responsiveness) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

4.กกคณุคิดว่าบคุลากรในศนูย์ประชมุของคณุมีคณุสมบตัิด้านความความสามารถทาง
วิชาการและการบริการ (competency) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

5.กกคุณคิดว่าบุคลากรในศูนย์ประชุมของคุณมีคุณสมบัติด้านความสุภาพอ่อนโยน 
(courtesy) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

6.กกคุณคิดว่าบุคลากรในศูนย์ประชุมของคุณมีคุณสมบัติ ด้านการส่ือสารท่ีถูกต้อง 
ชดัเจน (communication) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

7.กกคุณคิดว่าบุคลากรในศูนย์ประชุมของคุณมีคุณสมบัติ ด้านความซ่ือสัตย์ 
(credibility) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

8.กกคณุคิดว่าบคุลากรในศนูย์ประชมุของคณุมีคณุสมบตัิด้านความเข้าใจในการเรียนรู้
และเอาใจใสผู่้ใช้บริการ (understanding) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

9.กกคณุคดิวา่บคุลากรในศนูย์ประชมุของคณุมีคณุสมบตัิด้านการสร้างสิ่งจบัต้องได้เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (tangibility) มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

10.กกคณุคิดว่าคณุสมบตัิด้านการบริการข้อใดท่ีบคุลากรในศนูย์ประชมุของคณุมีความ
พร้อมมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

11.กกคณุคิดว่าคณุสมบตัิด้านการบริการข้อใดท่ีบคุลากรในศูนย์ประชมุของคณุมีความ
พร้อมน้อยท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

12.กกศนูย์ประชุมของคณุให้ความสําคญักับคณุสมบตัิด้านการบริการของบุคลากรใน
องค์กรมากน้อยเพียงใด 

13.กกคณุคดิวา่อะไรเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้บ้างในการให้บริการของบคุลากรในศนูย์ประชมุ
ตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
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14.กกคณุคดิวา่บคุลากรในศนูย์ประชมุควรได้รับการพฒันาด้านใดอีกบ้าง เพราะเหตใุด 
15.กกคุณมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านความ

พร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์อีกหรือไม ่อยา่งไร 
ส่วนท่ีก2กกความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในศูนย์ประชุมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 12 ข้อ 

1.กกคุณคิดว่าในขัน้ตอนการวิเคราะห์งานและออกแบบงานมีผลต่อความพร้อมของ
บคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

2.กกคณุคิดว่าในขัน้ตอนการสรรหาบุคลากรมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรในศูนย์
ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

3.กกคณุคิดว่าในขัน้ตอนการคดัเลือกบุคลากรมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรในศนูย์
ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

4.กกคณุคิดว่าในขัน้ตอนการฝึกอบรมและพัฒนามีผลต่อความพร้อมของบุคลากรใน
ศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

5.กกคณุคดิวา่ในขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงานมีผลตอ่ความพร้อมของบคุลากร
ในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

6.กกคุณคิดว่าในขัน้ตอนการบริหารค่าตอบแทนมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรใน
ศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

7.กกคณุคดิวา่ในขัน้ตอนการจดัการด้านความปลอดภยัและสขุภาพมีผลตอ่ความพร้อม
ของบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

8.กกคณุคดิว่าในขัน้ตอนการจดัการแรงงานสมัพนัธ์มีผลตอ่ความพร้อมของบคุลากรใน
ศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

9.กกคณุคดิวา่ขัน้ตอนใดมีความสําคญัมากท่ีสดุในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน
ศนูย์ประชมุเพ่ือให้เกิดความพร้อมสงูสดุ เพระเหตใุด 

10.กกในองค์กรของคุณมีการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเหมือนหรือแตกต่างจาก
ขัน้ตอนดงักลา่วข้างต้นหรือไม ่อยา่งไร 

11.กกคณุคิดว่ามีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชุมตอ่การ
รองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์อีกหรือไม ่อะไรบ้าง 

12.กกคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมด้าน
บคุลากรของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์เพิ่มเตมิหรือไม ่อยา่งไร 
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ส่วนท่ีก3กกความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล จํานวน 5 ข้อ 

1.กกในองค์กรของคณุประกอบด้วยฝ่ายใดบ้าง และแต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าท่ี  ความ
รับผิดชอบอยา่งไรบ้าง 

2.กกคุณคิดว่าบุคลากรในแต่ละฝ่ายในศูนย์ประชุมจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการมากน้อยแตกตา่งกนัเพียงใด 

3.กกคุณคิดว่าบุคลากรฝ่ายใดท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการมากท่ีสุด 
เพราะเหตใุด 

4.กกคุณคิดว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ
ผู้ ใช้บริการจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรและความเช่ือมัน่ของลูกค้าเก่ียวกับความพร้อมของ
บคุลากรในศนูย์ประชมุหรือไม ่อยา่งไร 

5.กกคณุคดิวา่บคุลากรฝ่ายใดท่ีสามารถแสดงให้ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการเห็นถึงความพร้อม
ด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุได้มากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 
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เร่ือง  ความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

ค าชีแ้จง 
แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้เป็นเคร่ืองมือประกอบการศึกษาวิจัยของนิสิตระดบัปริญญาโท   

ซึ่งอยู่ในการควบคมุดแูลของคณาจารย์ท่ีปรึกษา และผลท่ีได้จากการตอบแบบสมัภาษณ์ของท่าน
จะเป็นข้อมูลในการเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการใน
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

แบบสมัภาษณ์นีมี้ทัง้หมด 1 สว่น คือ 
สว่นท่ีก1กกความคดิเห็นตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
 

ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทกุทา่น ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัครัง้นีด้้วย
ความตัง้ใจและครบถ้วนทกุข้อ 

 
      นายวิโรจน์  ระจิตดํารงค์ 
    นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

      ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ชุดที่ 2 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารของบริษัทรับจัดงาน (Event Organizer) ประกอบด้วย
ค าถาม 10 ข้อดังนี ้

1.กกคุณเคยใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลบ้างหรือไม ่และมีความพงึพอใจมากน้อยเพียงใด 

2.กกคณุเคยพบปัญหาในการจดักิจกรรไมซ์ท่ีเก่ียวกบัความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์
ประชมุหรือไม ่อยา่งไร 

3.กกคุณคิดว่าปัญหาด้านความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุมส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมไมซ์ของคณุมากน้อยเพียงใด 

4.กกคุณคิดว่าบุคลากรของศูนย์ประชุมควรมีคุณสมบัติอย่างไร ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความพร้อมของบคุลากรตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

5.กกคุณคิดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์ประชุมมีผลต่อความพร้อม
ด้านบคุลากรหรือไม ่อยา่งไร 

6.กกคุณคิดว่าบทบาท หน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมฝ่ายใดบ้างท่ีมีผลต่อการ
ประเมินศกัยภาพด้านความพร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุนัน้ ๆ ของคณุ 

7.กกคณุคดิวา่อะไรคือสาเหตสํุาคญัท่ีส่งผลตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

8.กกคุณคิดว่าภาพรวมของความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด 

9.กกคณุคิดว่าบุคลากรของศนูย์ประชุมควรได้รับการพฒันาด้านใดอีกบ้าง เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถด้านความพร้อมของบคุลากรในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป 

10.กกคณุมีความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปรับปรุงหรือพฒันาความ
พร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุบ้างหรือไม ่อยา่งไร 
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เร่ือง  ความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

ค าชีแ้จง 
แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้เป็นเคร่ืองมือประกอบการศึกษาวิจัยของนิสิตระดบัปริญญาโท   

ซึ่งอยู่ในการควบคมุดแูลของคณาจารย์ท่ีปรึกษา และผลท่ีได้จากการตอบแบบสมัภาษณ์ของท่าน
จะเป็นข้อมูลในการเขียนการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการใน
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

แบบสมัภาษณ์นีมี้ทัง้หมด 1 สว่น คือ 
สว่นท่ีก1กกความคดิเห็นตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
 

ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทกุทา่น ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัครัง้นีด้้วย
ความตัง้ใจและครบถ้วนทกุข้อ 

 
      นายวิโรจน์  ระจิตดํารงค์ 
    นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

      ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ชุดที่ 3 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยค าถาม 10 ข้อ ดังนี ้

1.กกคุณคิดว่าภาพรวมของความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

2.กกคุณคิดว่าบุคลากรของศูนย์ประชุมควรมีคุณสมบัติอย่างไร ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความพร้อมของบคุลากรตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

3.กกคุณคิดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์ประชุมมีผลต่อความพร้อม
ด้านบคุลากรหรือไม ่อยา่งไร 

4.กกคุณคิดว่าบทบาท หน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมฝ่ายใดบ้างท่ีมีผลต่อการ
ประเมินศกัยภาพด้านความพร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุนัน้ ๆ ของคณุ 

5.กกสสปน. ในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยได้มี
การประเมินระดบัความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลบ้าง
หรือไม ่อยา่งไร 

6.กกคณุคดิวา่อะไรคือสาเหตสํุาคญัท่ีส่งผลตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

7.กกคณุคิดว่าบุคลากรของศนูย์ประชุมควรได้รับการพฒันาด้านใดอีกบ้าง เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถด้านความพร้อมของบคุลากรในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป 

8.กกสสปน. มีการวางแผนเพ่ือส่งเสริมด้านความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุมใน
การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

9.กกนอกจากการพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรแล้วคุณคิดว่าศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลของไทยควรพฒันาด้านใดเพิ่มเติมอีกบ้าง เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนักบัตา่งประเทศ 

10.กกคณุมีความคดิเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุเพิ่มเติม
หรือไม ่อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 



161 
 

ภาคผนวกกขกกบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 11 ท่าน 
1.กกคณุชาลี บริบรูณ์ Project Manager Mainstream Organizer 
2.กกคณุกญัญานาท บญุประสิทธ์ิ Project Manager CM MICE Department  
3.กกคณุอมรเทพ สิขิวฒัน์ Project & Creative Director Upper Event (Thailand)  
4.กกคุณเกรียงไกร ธวัชชัย Operation Manager ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม       

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
5.กกคณุอานนท์ เอนกวิชณกลุ Event Executive รอยลั พารากอน ฮอลล์ ศนูย์การค้า

สยาม พารากอน  

6.กกคณุยพุา พิพฒัน์พวงทอง Production Manager Optimum Group 
7.กกคณุจฑุามาศ งานนฤมลกิจ Project Manager Index Event Agency 
8.กกคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาศกัยภาพบุคลากรไมซ์  สํานักงาน

สง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
9.กกคุณพรพัฒน์ ศรีธนาบุตร ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุม

แหง่ชาตสิิริกิติ ์
10.กกคุณวิชิต วรรณศร ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Centara Grand and 

Bangkok Convention Center at Central World 
11.กกคณุดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์แสดงนิทรรศการและการ

ประชมุไบเทค 
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บทสัมภาษณ์ คุณชาลี บริบูรณ์  
Project Manager, Mainstream Organizer 
วันท่ี 26 ตุลาคม 2553 

จากประสบการณ์การทํางานในบริษัท Event Organizer มานาน ประกอบกบัมีโอกาสได้
จดังานไมซ์ท่ีมีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตามศนูย์ประชมุตา่ง ๆ ทัง้ไบเทค อิมแพค ศนูย์สิริกิติ ์
หรือตามโรงแรมตา่ง ๆ ต้องบอกวา่มีทัง้พอใจและไมพ่อใจ ขึน้อยูก่บัว่างานนัน้ ๆ มีปัญหาท่ีเกิดจาก
ความไมพ่ร้อมของสถานหรือความไมพ่ร้อมของเจ้าหน้าท่ีมากน้อยแคไ่หน แตส่่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเค
ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป เท่าท่ีผ่านมาผมว่าศนูย์ประชมุในบ้านเราค่อนข้างพร้อมท่ีจะรองรับงานใน
หลาย ๆ รูปแบบได้ ซึ่งงานไมซ์ก็เป็น Event รูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนัน้ลกัษณะการทํางานจะไม่
แตกตา่งกนัมากนกั 

ถ้าให้ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุ ต้องบอกวา่ในภาพรวมถือว่าผ่าน 
แตอ่าจจะมีปัญหาบ้างในด้านการบริการ อนันีข้ึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคลด้วย ถ้าเป็นพนกังานใหม่ก็อาจ
บริการได้ไม่เต็มท่ี คือไม่มีอํานาจการตัดสินใจ ณ หน้างาน ต้องรอถามหัวหน้าหรือขออนุญาต
ผู้บริหารอีกที ซึ่งบางครัง้ค่อนข้างช้าและไม่ทนัการณ์ โดยเฉพาะงานไมซ์ท่ีเป็นลูกค้าต่างชาติซึ่ง
คอ่นข้าง Strict เร่ืองของความถกูต้อง ชดัเจนของรายละเอียดงาน และเวลาท่ีแนน่อนด้วย 

ปัญหาเก่ียวกับตวับุคลากรในศนูย์ประชุมสําหรับงานไมซ์ท่ีเคยจดัมา เท่าท่ีจําได้น่าจะ
เป็นเร่ือง Service Mind บางทีเหมือนเค้าไม่พยายามจะช่วยเราแก้ปัญหา ปล่อยให้เป็นปัญหาของ
เราแก้กันเอง ซึ่งต้องบอกว่าในลกัษณะการทํางาน Event บางทีก็มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึน้ได้
เสมอ เช่น Set up ไม่เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ของไม่มาส่งตามนัดหมาย กระแสไฟดบั ช่างทํางาน
ไม่ทัน ลูกค้าให้เสริมท่ีนั่งด่วน ปัญหาต่าง ๆ พวกนีบ้างทีเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์
ประชมุด้วยเช่นกนั อย่างปัญหาเร่ืองเวลาในการ Set up บางทีลกูค้าซือ้เวลาในการ Set up แค ่12 
ชัว่โมง จากเท่ียงคืนวนันีถ้ึงเช้าวนัพรุ่งนี ้ซึง่ถือวา่คอ่นข้างน้อยมากถ้าเทียบกบังาน Scale ใหญ่ ๆ ท่ี
มี Production เยอะ ๆ บางทีเราก็ต้องขอเวลาเพิ่ม เช่น ขอเข้าก่อนเวลาบ้าง หรือเลยเวลาท่ีกําหนด
บ้าง ซึง่ถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีคุ้นเคยกนัก็อาจจะหยวน ๆ ชว่ย ๆ กนัไป หรืออาจจะลองพยายามตอ่รอง 
ยืดหยุ่นให้เราได้บ้าง แต่บางคนก็ไม่พยายามจะช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย ถือว่าไม่ใช่ปัญหาของ
ตวัเอง อนันีเ้ราก็ไม ่Happy เหมือนกนั และถ้ามีโอกาสแนะนําลกูค้าในการเลือกสถานท่ีจดังาน เรา
ก็เลือกท่ีจะไม่แนะนํา สถานท่ีนี ้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราจดัท่ีน่ีเราเจอปัญหาเร่ืองการ Set up แน่ ๆ แต่
บางทีเราก็เลือกไมไ่ด้เพราะลกูค้ามกัเป็นคนเลือกสถานท่ีจดังานเองด้วย 

อย่างกรณีการขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในศูนย์ประชุม เช่น รถโฟล์คลิฟท์ สําหรับติดตัง้
อปุกรณ์บนเพดานในฮอลล์ ก็มกัไมค่อ่ยได้รับความร่วมมือเทา่ไหร่ บางแหง่มีของอยู่แตไ่ม่ให้ใช้ ไม่รู้
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หวงของหรือขีเ้กียจไปเอาให้ก็ไม่รู้ หรือบางแห่งไม่มีแตไ่ม่บอกปล่อยให้เรารอก็มี ส่วนปัญหาท่ีเจอ
อยู่เสมอมกัจะเจอกบัฝ่าย Operation โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการตา่ง ๆ เช่น ช่างเทคนิค 
แม่บ้าน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคาร เช่น การเปิดปิดไฟ House ถ้าเป็นงาน Exhibition ไม่คอ่ยมีปัญหา 
เปิดไว้ได้เลย แตถ้่าเป็นงาน Meeting Convention ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป จําเป็นต้องควบคมุ
แสงในห้องจัดงานให้เป็นไปตามอารมณ์ของคิวงานแต่ละช่วง ซึ่งปัญหาท่ีเจอคือตัง้แต่การเดิน
สายไฟสําหรับควบคุมไฟในฮอลล์มาท่ี Control Board มกัจะล่าช้า หรือบางแห่งบางห้องไม่
สามารถย้าย Control มาได้ ก็จําเป็นต้องประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีประจําห้อง Control เพ่ือ Run 
ควิไปพร้อม ๆ กนั แตม่กัมีปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีส่ือสารกบัเราไมรู้่เร่ืองและทําให้คิวงานไม่เป็นไปตามท่ี
เราวางไว้ หรือในเคสของการจดัโต๊ะเก้าอีใ้นห้องประชุม บางครัง้เราส่ง Floor Plan ให้กับ Sales 
แบบหนึ่ง แตห่น้างานกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง เน่ืองจากมีการ Update กันตลอดเวลาจนถึงนาที
สดุท้ายก็มี แต ่Sales ไม่ได้ Update กบั Operation ทําให้จดัเก้าอีผ้ิดแบบ พอเราสัง่ให้รือ้หรือ
เปล่ียน เจ้าหน้าท่ีบางคนก็บอกว่าไม่ได้ เราก็ไม่ยอม เพราะลูกค้าต้องการแบบนัน้แบบนี ้หรือถ้า
ยอมก็จะชกัสีหน้าไมพ่อใจและเล่ียงไปทําอย่างอ่ืนก่อน แล้วคอ่ยกลบัมาแก้ไขให้ ซึ่งบางทีมนัทําให้
เรารู้สกึวา่เค้าไม่มีใจท่ีจะบริการเราเลย อย่างท่ีบอกเร่ืองของการประสานงานท่ีผิดพลาดก็เจอบอ่ย 
บางที Sales ไม่ได้ส่งตอ่งานให้กบั Operation หรือ F&B พอหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบอกไม่เคยรู้ ไม่มี
ใครบอก เราก็ต้อง Brief กนัใหมอี่กทีทําให้เสียเวลามาก ถ้าเป็นงานเลีย้ง งานปาร์ตีห้ลงัจากประชมุ 
แบบหนกั ๆ หน่อยก็มี เช่น ถึงเวลาเสิร์ฟอาหารแล้ว แตอ่าหารไม่มา เราก็ต้องวิ่งเข้าไปตามในครัว 
หรือพนกังานน้อยเสิร์ฟไมท่นั บางทีเราก็ต้องเข้าไปชว่ยเสิร์ฟด้วยเหมือนกนั ซึ่งเราก็เข้าใจว่าปัญหา
บางอยา่งมนัเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องช่วย ๆ กนัแก้ไป ส่วนใหญ่ปัญหาท่ีเจอมกัจะเป็นในแนวนี ้
มากกวา่ 

หากพิจารณาคุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรในศูนย์ประชุม หลัก ๆ ผมว่ามีอยู่
ด้วยกนั 3 ข้อ คือ หนึ่งเร่ือง Service Mind มาเป็นอนัดบัแรกเลย เพราะงานในศนูย์ประชมุถือเป็น
งานบริการไมแ่ตกตา่งจากโรงแรมหรือออแกไนเซอร์ เพราะฉะนัน้คนท่ีจะทํางานนีไ้ด้จะต้องเป็นคน
ท่ีมีใจรักในการบริการพร้อมและเต็มใจให้บริการ อย่างท่ีบอกว่างาน Event เป็นงานท่ีต้อง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนัน้คนท่ีจะต้องคอยบริการหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าหรือออแกไนเซอร์ก็ต้องมีความพร้อมและเต็มท่ีกับงานท่ีทําเหมือนกัน งานถึงจะออก  
มาดี  

ข้อสองคือความเป็นมืออาชีพ Professional เป็นคณุสมบตัิท่ีผมว่าใคร ๆ ก็ต้องการ คงไม่
มีใครอยากทํางานกบัคนท่ีไมรู้่เร่ือง ไมเ่ก่ง หรือไมพ่ร้อมท่ีจะให้บริการจริงมัย้ โดยเฉพาะงานในศนูย์
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ประชมุ ถ้าเราได้ Deal กบัคนท่ีทํางานเป็น รู้ทกุเร่ือง ถามอะไรตอบได้ และท่ีสําคญัช่วยแนะนําเรา
ได้ด้วย ก็ถือวา่โชคดีมาก ๆ ซึง่ต้องบอกว่าความคุ้นเคยก็เป็นตวัแปรหนึ่งท่ีทําให้การทํางานระหว่าง
ออแกไนเซอร์กบับคุลากรของศนูย์ประชมุสอดประสานกนัได้เป็นอย่างดี คือถ้าคนท่ีเรา Deal ด้วย
เป็นประจําทํางานด้วยกันบ่อย ๆ ก็จะรู้ใจกัน บางทีแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไร หรือ
กฎระเบียบบางอย่างก็สามารถยืดหยุ่นกนัได้ เช่น เร่ืองเวลา Set up ปกติจะกําหนดเวลาชดัเจนว่า
ก่ีโมงถึงก่ีโมง แต่ถ้าก่อนหน้านัน้ไม่มีงาน Sales บางคนท่ีคุ้นเคยกบัเราก็จะอนุญาตให้เราเข้า Set 
up ได้ก่อนเวลา ซึ่งก็เป็นผลดีกับทัง้เราและเค้าท่ีจะทํางานได้เสร็จเร็วขึน้ด้วย เพราะฉะนัน้
คณุสมบตัิข้อนีก็้สําคญัไม่แพ้ Service Mind ซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าความน่าเช่ือถือได้เหมือนกนั ซึ่ง
มนัขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ บคุลิกภาพ อายุ
งาน อะไรพวกนี ้มนัรวม ๆ กนัทําให้เกิดเป็นความน่าเช่ือถือในความเป็นมืออาชีพของคน ๆ นึง ซึ่ง
จะเห็นได้ชดัจากการประสานงานหรือทํางานร่วมกนั เช่น ถ้าเป็น Sales ใหม่ท่ีเพิ่งทํางานก็จะไม่
สามารถตอบคําถามเราได้ทนัที ต้องรอถามผู้ ใหญ่ หรืออาจให้คําตอบท่ีไม่ถกูต้องซกัเท่าไหร่ ทําให้
เราไมม่ัน่ใจและต้องถาม Sales คนอ่ืนท่ีเราคุ้นเคยและมีประสบการณ์มากกว่า บคุลิกภาพก็สําคญั
เป็นตวับง่บอกความมัน่ใจของพนกังานได้ด้วย เชน่ ถ้าพนกังานท่ีเรา Deal งานด้วยมีบคุลิกเช่ืองช้า
หรือลกุลีล้กุลนขาดความมัน่ใจ อนันีเ้ราก็จะรู้สึกไม่เช่ือมัน่ซกัเท่าไหร่ อย่างท่ีบอกผมว่ามนัหลาย ๆ 
อยา่งรวมกนัถึงจะออกมาเป็นความเช่ือมัน่ในตวัคน ๆ หนึง่ได้ คงจะวดัจากอะไรอยา่งเดียวยาก 

ส่วนคณุสมบตัิข้อท่ีสาม คือ ความสามารถในการส่ือสาร บุคลากรในศนูย์ประชุมเองมี
หลายฝ่ายหลายแผนกทัง้ประจําและชัว่คราว ซึ่งแต่ละคนก็มีทกัษะเร่ืองของการส่ือสารในระดบัท่ี
แตกตา่งกนัไป หากเป็นคนท่ีต้องติดตอ่ประสานงานกบัลูกค้าอยู่เสมอ เช่น Sales หรือ Operation 
ก็ควรจะมีความสามารถในการส่ือสารท่ีรู้เร่ือง ถกูต้อง ชดัเจน สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีลกูค้าส่ือสารมา
และถ่ายทอดความต้องการนัน้ไปยงัส่วนท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถกูต้องด้วย เช่น กรณีท่ีลกูค้าต้องการ
เปล่ียนควิการเสิร์ฟอาหารโดยเล่ือนเวลาออกไปจากเดิมแตต้่องการให้แตต้่องการให้จบในเวลาเดิม
หมายความว่าเจ้าหน้าท่ีจะเร่ิมเสิร์ฟอาหารช้ากว่ากําหนด โดยแต่ละเมนูจะเว้นระยะเวลาน้อยลง 
เพ่ือให้ครบทุกเมนูในเวลาท่ีกําหนด แต่การส่ือสารท่ีผิดพลาดของบุคลากรท่ีรับข้อมูลทําให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าใจวา่ให้นําอาหารออกมาเสิร์ฟทนัทีเพ่ือให้จบทนัเวลา ซึ่งเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การส่ือสารหรือแปลสารท่ีได้รับไมถ่กูต้องนัน่เอง หรือกรณีของการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ ซึ่งเห็น
ได้ชดัเจนว่าบคุลกรในศนูย์ประชมุเองมีคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ในจํานวนจํากัด อาจ
เป็นเฉพาะหัวหน้างานเท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงการทํางานโดยเฉพาะงานไมซ์ ซึ่งลูกค้าเป็น
ชาวตา่งชาตคิอ่นข้างเยอะหรือมาจากหลายประเทศ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษอาจเป็นอปุสรรค
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กบัการทํางานได้ถ้าหากบคุลากรท่ีอยูใ่นสถานการณ์นัน้ ๆ ไม่สามารถส่ือสารได้ดีพอ อาจทําให้เกิด
การตีความไปในทางท่ีผิดกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ หรือในเคสท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีเทคนิคหรือ
พนักงานชั่วคราวท่ีไม่สันทัดเร่ืองภาษาองักฤษอาจทําให้ประหม่าและไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการ
อะไร หรืออาจเดินหนีไปเลยในกรณีท่ีฟังไม่รู้เร่ือง ดงันัน้ทกัษะด้านการส่ือสารท่ีเป็นพืน้ฐานทัว่ไป
และการส่ือสารภาษาตา่งประเทศจงึถือเป็นสิ่งสําคญัในของคนทํางานในศนูย์ประชมุด้วยเชน่กนั 

หากจะมองในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นขัน้ตอนสําคญัในการ
ได้มาซึ่งบคุลากรท่ีมีความพร้อมในการทํางานในตําแหน่งตา่ง ๆ โดยเฉพาะขัน้ตอนของการสรรหา
และคดัเลือก ซึง่จะต้องเข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีตรงกบัความต้องการขององค์กร รวมทัง้ต้องพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ สมัครและทําการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ อาจจะเป็นการทําข้อสอบ การ
สมัภาษณ์โดยหวัหน้างานในฝ่ายนัน้ ๆ เพ่ือประเมินความสามารถและความเหมาะสมของคนท่ีจะ
รับเข้ามาทํางานในฝ่ายตวัเอง นอกจากนีก้ารวดัเร่ืองทศันคติของผู้สมคัรก็เป็นอีกหนึ่งคณุสมบตัิท่ี
จําเป็นสําหรับการทํางานด้านการบริการ ซึ่งแตล่ะองค์กรก็มีรูปแบบการวดัทศันคติท่ีแตกตา่งกนัไป 
อาจใช้วิธีการทําแบบทดสอบ หรือการสร้างสถานการณ์จําลองในภาวะท่ีกดดนัเพ่ือทดสอบผู้สมคัร
แตล่ะราย อนันีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบท่ีฝ่าย HR จะกําหนดขึน้ด้วย คือเราต้องวดัว่าเค้ารักและเข้าใจและ
พร้อมท่ีจะทํางานบริการหรือไม่ ซึ่งคอ่นข้างวดัยาก บางทีมนั Fake กนัได้ตอนทดสอบ แตพ่ออยู่ ๆ 
ไปตวัตนท่ีแท้จริงมนัจะออกมาเอง บางทีก็ต้องเส่ียงเอาว่าจะได้คนแบบไหนมา การได้คนท่ีถกูต้อง
เหมาะสมและท่ีสําคญัมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเข้ามาทํางานในองค์กรถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีและมี
ประโยชน์กับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ช่วยประหยดังบประมาณในการสรรหาและคดัเลือก รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการทํางานได้อีกด้วย แตใ่นความเป็นจริงบคุลากรท่ี
มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หาไมไ่ด้ง่ายนกั เราจึงจําเป็นต้องเลือกคนท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัสิ่ง
ท่ีองค์กรต้องการมากท่ีสดุและมีทศันคติท่ีดีต่อการทํางานในสายอาชีพนี ้คือต้องมีความเข้าใจใน
งานท่ีจะทํา มีความรักและอดทนกับงานบริการท่ีอาจเจอปัญหาหรือแรงกดดนัตา่ง ๆ มากมายได้ 
สิ่งนีจํ้าเป็นอยา่งยิ่งสําหรับคนทํางานในศนูย์ประชมุ ซึ่งถ้าคนท่ีคดัเลือกมามีทศันคติท่ีดีเป็นทนุเดิม
อยู่แล้ว ทักษะความสามารถด้านอ่ืน ๆ ก็สามารถท่ีจะฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีศกัยภาพและความ
พร้อมขึน้มาได้เชน่กนั 

การประเมินความพร้อมของบุคลากรส่วนใหญ่จะประเมินจากตวัพนกังานท่ีต้องติดต่อ
ประสานงานด้วยเป็นหลกั ซึง่ได้แก่ Sales และ Operation นอกจากนีย้งัรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีในส่วน
ต่าง ๆ ท่ีคอยให้บริการ อยู่ภายในศนูย์ประชุมนัน้ ๆ ด้วย เช่น แม่บ้าน รปภ. พนกังานเสิร์ฟ ช่าง
เทคนิคตา่ง ๆ ซึง่อาจจะเป็นพนกังานประจําหรือ Outsource มาก็ตาม แตล่กูค้าไม่ได้มาแยกว่าใคร
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เป็นพนกังานประจํามีความพร้อมในการให้บริการมากน้อยแค่ไหน หรือใครเป็นพนกังานชั่วคราว 
แมบ้่าน รปภ. ลกูค้าไมไ่ด้สนใจจดุนัน้ แตจ่ะมองวา่ใครก็ตามท่ีอยู่ในศนูย์ประชมุท่ีอยู่ในบริเวณงาน
ก็ถือเป็นคนของศนูย์ประชุมทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ควรจะมีความพร้อมในการให้บริการหรือรู้ในสิ่งท่ี
ลกูค้าถามอยา่งเทา่เทียมกนั ไมใ่ชถ่ามแล้วตอบไมรู้่หรือโยนกนัไปมาจนนา่รําคาญ 

จะว่าไปทุก ๆ ส่วนล้วนมีความสําคัญต่อการประเมินความพร้อมของบุคลากรทัง้สิน้ 
เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีลูกค้าได้รับการบริการจากบุคลากรในศนูย์ประชุมไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดก็
ตามก็สามารถสร้างความพึงพอใจหรือไม่พอใจแก่ลกูค้าได้เช่นกนั ดงันัน้ทกุ ๆ คนควรตระหนกัใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการเป็นผู้ ให้บริการและพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ
หรือเรียกง่าย ๆ วา่มี Service Mind นัน่เอง 

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้ลูกค้าประเมินความพร้อมของบุคลากรในระดับต่ําก็คือความ
กระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจ ท่ีจริงมนัก็คือ Service Mind ถ้าทุกคนมี Service 
Mind ก็พร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้า อย่างเต็มท่ีเช่นกนั การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความ
พยายามแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า หรือการมี Feedback ท่ีรวดเร็วให้กบัลกูค้า ก็เป็นการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้มากเช่นกัน แม้ว่าลูกค้าจะไม่ ได้รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต้องการก็ตาม 
เพียงแตรู้่สึกได้ถึงความพยายามอย่างตัง้ใจในการท่ีจะรับฟัง แก้ไข และตอบสนองกบัลูกค้าอย่าง
เต็มท่ีเท่านัน้เอง ซึ่งศนูย์ประชมุหลาย ๆ แห่งก็พยายามสร้างจิตสํานึกในเร่ืองนีใ้ห้กบับคุลากรของ
ตวัเองเชน่กนั หากแตบ่างแห่งมีการเข้าใจและปฏิบตัิกนัไปในทางท่ีผิด เช่น การไม่ปฏิเสธลกูค้าถือ
เป็นสิ่งดี แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ีเราไมส่ามารถทําตามความต้องการของลกูค้าได้ เราก็จําเป็นต้องปฏิเสธ
พร้อมกบัเสนอแนวทางแก้ไขอ่ืน ๆ ให้ลกูค้าได้เลือกด้วย ไมใ่ชรั่บปากทกุเร่ืองแตทํ่าไม่ได้ซกัเร่ือง อนั
นีก็้ไมเ่ร่ืองดีมีแตจ่ะทําให้ลกูค้าเสียความรู้สกึมากขึน้เทา่นัน้ 

ภาพรวมของบคุลากรในศนูย์ประชมุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมของ
สถานท่ีขนาดใหญ่ท่ีรองรับการจัดงานไมซ์ได้ ถือว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง ยังไม่พร้อม
ทัง้หมด อยา่งท่ีบอกคือคนท่ีทํางานในศนูย์ประชมุปัจจบุนัเป็นคนท่ีมาจากสายงานอ่ืน ๆ หรือไม่ได้
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจไมซ์หรือ Event โดยตรง อาจทําให้ทกัษะการทํางานหรือการ
ให้บริการไมต่รงกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่นี ้โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศท่ียงัต้อง
พัฒนาเพิ่มเติมในบุคลากรระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการท่ีมีโอกาสพบเจอกับลูกค้าได้  หรือ
จําเป็นต้องฝึกฝนเร่ืองทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงานทุกคน โดยอาจเป็นไปใน  
Format เดียวกัน เช่น หากไม่รู้หรือไม่แน่ใจเร่ืองอะไรให้แจ้งว่ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไหน
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อย่างไร  ซึ่งจะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าได้มากกว่าการปฏิเสธการให้บริการไม่ว่าในรูปแบบใด       
ก็ตาม  

นอกจากนีส้ิ่งท่ีควรได้รับการพฒันาเป็นอันดบัแรก ๆ คือ เร่ืองของทศันคติเก่ียวกับงาน
บริการ ซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศยัความอดทนและใจรักในงานท่ีทํา เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเรา การ
ทําให้ผู้ อ่ืนมีความสขุหรือพอใจในสิ่งท่ีเราทําให้ ตรงนีต้้องปลกูฝังกนัมาก่อน ตัง้แตพื่น้ฐานของคนท่ี
เรียนในสายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพนีแ้ล้ว เช่น พวกนกัศกึษาการโรงแรม หรือการจดัการอะไรพวกนี ้
สิ่งท่ีสําคญัอีกอยา่งหนึง่คือเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีบทบาท
มากขึน้ทกุวนั โดยเฉพาะคนทํางานในศนูย์ประชมุท่ีเป็นแหลง่รองรับงานไมซ์อยู่แล้ว ควรจะมีความ
เข้าใจก่อนว่าธุรกิจไมซ์คืออะไร มีลกัษณะอย่างไร และเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลกูค้ากลุม่นีอ้ยา่งไร แม้วา่ความพร้อมสว่นหนึง่มนัอาจจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์การทํางาน แตพื่น้
ฐานความรู้ความเข้าใจก็ต้องมีมาก่อนด้วย ถ้าคิดว่ารับเข้ามาแล้วคอ่ยมาฝึกอบรมให้ความรู้หรือ
สอนงานกนัคงไมท่นั เพราะสว่นใหญ่เข้ามาเจออะไรกดดนันิดหน่อยหรือไม่รู้เร่ืองว่าเค้าทําอะไรกนั
ก็เร่ิมท้อแล้ว ยงัไมท่นัได้ศกึษาเนือ้งานอยา่งแท้จริงเลย อนันีเ้ป็นสองเร่ืองท่ีน่าจะต้องพฒันา 

ข้อเสนอแนะท่ีอยากฝากไว้ คือเร่ืองของการให้ความเสมอภาคหรือการบริการท่ีเท่าเทียม
กนัในฐานะลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าชาวไทย ชาวตา่งชาติ ออแกไนเซอร์ Exhibitor 
Contractor ควรปฏิบตัิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ดแูลแต่ลูกค้า พูดดีด้วยเฉพาะคนจ่ายเงิน
เท่านัน้ อันนีไ้ม่ถูก เพราะต้องระลึกว่าทุกคน ทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาจัดงานท่ีน่ี ล้วนมีโอกาสท่ีจะ
แนะนํา บอกตอ่ให้คนอ่ืน ๆ รับรู้ถึงการบริการท่ีดีหรือไม่ดีของสถานท่ีได้ บางคนอาจมีอิทธิพลต่อ
ลูกค้าให้เลือกใช้หรือไม่เลือกใช้สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งได้เหมือนกัน อย่ามั่นใจว่าศูนย์คุณมีงาน
ประจําเยอะแยะมากมายอยู่แล้วไม่ต้องง้อลูกค้าก็ได้ มีคนวิ่งเข้าหามากมาย แต่ขณะเดียวกันถ้า
การบริการของคณุไม่ดี ลกูค้าประจําก็หนีเหมือนกนั แล้วถ้าเค้าไปใช้ศนูย์อ่ืนกนัหมด ในท่ีสดุคณุก็
ต้องวิ่งหางานอีกเหมือนกนั เพราะฉะนัน้จะบริการทัง้ทีอย่ามีหลายมาตรฐาน บริการให้เท่ากนั ทุก
คนคือลกูค้าท่ีเอาเงินมาให้คณุเหมือนกนั 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในบ้านเรายงัดสูดใสนะ เพราะเท่าท่ีเห็นก็มีหลายภาคส่วน
เข้ามาสนบัสนนุคอ่นข้างเยอะ อย่างรัฐบาลเอง สสปน. หรือภาคเอกชน ท่ีให้ความสนใจ พยายาม
ไป Bid งานไมซ์จากเมืองนอกให้เข้ามาจดัในบ้านเรา อย่าง World Expo เราก็เสนอตวัเป็นเจ้าภาพ 
รู้สึกว่าโอลิมปิกเราก็น่าจะเคยเสนอตัวหรือเปล่า ไม่แน่ใจ หรือท่ีเห็นชัด ๆ พวกงานประชุม
นานาชาตติา่ง ๆ เน่ีย เยอะขึน้เร่ือย ๆ ในแตล่ะปี เราในฐานะท่ีเป็น Organizer ก็มีโอกาสได้ทํางาน
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เหล่านีบ้้างเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะทําในส่วนของ Production แล้วก็ Event Run Show ส่วน
ขัน้ตอนในการตดิตอ่ประสานงานตา่ง ๆ จะเป็นหน้าท่ีของอีกบริษัทหนึง่ท่ีเค้าทําด้านนีโ้ดยเฉพาะ  

โดยสว่นตวัมองวา่เมืองไทยยงัไมพ่ร้อมท่ีจะเป็น MICE Center เพราะวา่เรายงัมีศกัยภาพ
ไม่ครอบคลุมทกุด้านเหมือนอย่างสิงคโปร์ อนันัน้เค้ามีพร้อมทกุอย่าง สถานท่ี การคมนาคมขนส่ง 
บคุลากร เทคโนโลยี รวมไปถึงประชาชนเค้าเองก็พร้อมนะ สามารถพดูภาษาองักฤษและภาษาจีน
ได้ดี แต่ของไทยเองเร่ืองสถานท่ีถือว่าผ่าน เร่ืองการคมนาคมยังต้องปรับปรุง น่ีมองเฉพาะใน
กรุงเทพฯ นะ การเดินทางยงัไม่คอ่ยสะดวกเท่าไหร่ รถติด การจราจรเปล่ียนตลอด วนันี ้One Way 
พรุ่งนี ้Two Way จะเอาไงกันแน่ แล้วพวกขบวนเจ้าใหญ่นายโตน่ีเยอะมาก เดินสายกันทุกวัน 
ฉะนัน้การเดินทางในเมืองไทยต้องเผ่ือเวลาไว้เยอะ ๆ เลยทีเดียว ระบบสาธารณูปโภคเรายังไม่
พร้อมรถไฟฟ้า รถใต้ดนิ รถไฟอะไรเรายงัไมค่อ่ยเช่ือมตอ่กนั เดนิหากนัให้วุ่นไปหมด น่ีเพิ่งจะเปิดใช้ 
Airport Link ก็ดีขึน้มาหนอ่ยแตก็่ยงังง ๆ เช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าหรือใต้ดินยงัไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ส่วน
การขนส่ง เร่ือง Logistic ก็ยงัดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่ท่ีเห็นลกูค้ามกัจะใช้บริการระบบ Logistic ของ
เค้าเอง หรือของบริษัทอินเตอร์ไปเลย ไม่คอ่ยใช้ของไทย เพราะยงัไม่มัน่ใจในคณุภาพการบริการ 
บางทีของเค้ามีมลูคา่สงูมากหรือเร่ืองของวนัเวลาท่ีคอ่นข้างแนน่อน ของเรายงัออ่นอยูเ่ร่ืองนี ้  

ด้านบุคลากรก็ยอมรับว่าหลาย ๆ ศนูย์หรือในโรงแรมใหญ่ ๆ หลายแห่งก็คอ่นข้างพร้อม
ในเร่ืองนี ้มีคนท่ีสามารถส่ือสารและให้บริการลกูค้ากลุ่มไมซ์ได้ ซึ่งก็จะแตกตา่งกนัไปตามแตค่วาม
เหมาะสมของสถานท่ีกบัรูปแบบงานตา่ง ๆ ในโรงแรมอาจจะเป็นรูปแบบงานประชมุขนาดเล็กหรือ 
Incentive เป็นสว่นใหญ่ สว่นพวก Convention, Exhibition ก็จะ Go ไปพวกศนูย์ประชมุมากกวา่  

ประเดน็สดุท้ายคือเร่ืองความพร้อมของคนในประเทศท่ีจะรองรับงานไมซ์ ต้องบอกว่าคน
ไทยส่วนใหญ่ยงัส่ือสารภาษาองักฤษไม่ได้ จะได้ก็พวกท่ีทํางานในโรงแรม ศนูย์ประชมุ หรือบริษัท
อินเตอร์ต่าง ๆ แต่ลองนึกถึงเวลาท่ีลูกค้าตา่งชาติมาเมืองไทย เค้าไม่ได้อยู่แค่ในโรงแรมหรือศนูย์
ประชมุเทา่นัน้ เค้าก็มีเวลาว่างออกไปช้อปปิง้ ท่องเท่ียว ซึ่งต้องพบเจอกบัคนอีกหลาย ๆ ส่วน แล้ว
คนพวกนีส้ามารถส่ือสารกบัเค้าเข้าใจดีพอหรือยงั แค ่Yes, No, OK แล้วยิม้สยามไปคงช่วยอะไร
ไม่ได้ คือต้องมองว่าถ้าเราจะวางตวัเองเป็น MICE Center เน่ีย มนัต้องดหูลาย ๆ องค์ประกอบใน
ชาติว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของคนท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม
การบริการ รวมไปถึงคนไทยส่วนใหญ่พร้อมมัย้ มนัต้องไปพฒันาในส่วนนัน้ก่อน ถ้าตรงนัน้พร้อม
แล้ว มนัก็ง่ายท่ีจะทําอย่างอ่ืนตอ่ บางคนอาจแย้งว่าก็ทําไปพร้อม ๆ กนัก็ได้ ค่อย ๆ เรียนรู้ลองผิด
ลองถูก ให้การศึกษาแก่ประชาชนไป เด๋ียวก็ดีขึน้ แต่ในความเป็นจริงมันจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลกัษณ์และความมัน่ใจของลูกค้าต่อประเทศเราได้ ถ้าเค้ามาจดังานแล้วเจอปัญหามากมาย 
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ทํางานไม่ราบร่ืน ครัง้ตอ่ไปเค้าก็ไม่อยากมาจดังานท่ีเราอีก เพราะฉะนัน้จะทําอะไรก็ต้องวางแผน
และพฒันาให้ถูกจุด อย่าก้าวกระโดด หรืออย่าเห่อเป็นพกั ๆ ทุ่มงบกันเป็นระลอก ๆ แตสุ่ดท้ายก็  
ไมว่ายคอรัปชัน่กินกนัเอง น่ีแหละปัญหาของเมืองไทย 
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บทสัมภาษณ์ คุณกัญญานาท บุญประสิทธ์ิ  
Project Manager, CM MICE Department CM Group 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2553 

จริง ๆ ทํางานท่ี CM มาไม่นาน ทํา CM แคปี่กบัสกัสามเดือน แตอ่ยู่ในธุรกิจ MICE มาปี
นีเ้ป็นปีท่ี 6 แล้ว ก่อนท่ีจะอยู่ CM ก็อยู่ Asia Congress ซึ่งเป็นบริษัทท่ีทําเป็น Pure Conference 
and Exhibition Management Company ท่ีเราเรียกว่า PCO หรือ PEO Professional 
Conference Organizer หรือว่า Professional Exhibition Organizer คืออยู่ตรงนัน้มา 5 ปี แล้วก็
ถึง Move มาอยูก่บัCM  

CM เป็นบริษัทท่ีโฟกสังานด้าน Event มี Business หลกัคือ Event แต ่CM MICE ท่ี
ตวัเองทํางานอยู่เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของ CM ซึ่งจะคือ Organizer เหมือนกัน แต่โฟกัสในงาน 
Meeting Incentive หรือด้าน Conference แล้วก็ Exhibition หรือ Convention แต ่Background 
ก๊ิฟไม่ได้มาจาก Event ก๊ิฟมาจาก Pure Conference and Exhibition Management คือ M and I 
จะเป็นไซส์เล็ก ๆ ท่ีเราไมค่อ่ยได้ทํา แม้กระทัง้ CM MICE เองก็ตาม เรา Clear ตวัเองไปท่ี C and E 

ทัง้งานเก่าและงานใหม่มนัเป็นแบบเดียวกนั เพียงแตว่่า CM ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่า 
CM Business หลกัเค้าเป็น Event แตว่่า Business ของ CM MICE จะเป็นหน่วยธุรกิจเล็กท่ี CM 
จะต้องพฒันาตวัเองและก็ให้ความรู้กบัตวัเองหรือองค์กรว่าจริง ๆ แล้ว MICE Management คือ
อะไร แตอ่ย่างท่ีบอกว่าท่ีเก่าท่ีก๊ิฟอยู่มา 5 ปี มี Business หลกัคือ Convention และก็ Exhibition 
Organizer ซึง่ Scale มนัใหญ่กวา่เยอะแตบ่ริษัทเล็กกวา่ 

ท่ี Asia Congress เราเน้น International Event เราเน้น International Show ส่วนมาก
จะเป็นทัง้ไทยและต่างประเทศ แตบ่งัเอิญว่าบริษัทเก่าเจ้านายเป็นต่างชาติ เลยได้งานตา่งชาติมา
เยอะ ถ้าเป็นงานท่ีจดัเมืองไทยก็จะเป็นงานของ Association ตา่ง ๆ ท่ีเราประมูลมาได้ แล้วก็จะ
เป็นงานท่ีขึน้ต้นด้วยนานาชาติอยู่แล้ว จะไม่ใช่งาน Local แตก็่ทําท่ี Local ท่ีเมืองไทย ท่ีกรุงเทพฯ 
ทําท่ีไหนของประเทศก็มีเหมือนกนั หรือว่าออกไปนอกประเทศก็แล้วแต ่รับทัง้ในประเทศและนอก
ประเทศ รับ Manage ด้วย 

คําว่า Manage ของ Convention and Exhibition เราทําเชิง Key Management เรา 
Manage ภาพรวม เราไม่ได้มี Core เราทําในด้าน Management ในด้านของเร่ืองของ Guide Line 
งานช่วยเหลือเร่ืองของงาน Secretarial คือเหมือนเลขานุการการประชุม และก็ในเร่ืองของ 
Exhibition ตา่ง ๆ แตถ้่าเป็นในเร่ืองของ Production ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการสร้างบธู การทําเวที หรือ
เร่ืองของการทํา Event ตา่ง ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของงาน Convention และงาน Exhibition ไม่ว่า
จะเป็นพิธีเปิด งานเลีย้งต้อนรับ หรือพิธีปิด Gala Dinner อะไรตา่ง ๆ เราใช้ Outsource แตใ่นกรณี



171 
 

ท่ีอยู่กับ CM ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เพราะฉะนัน้เราจะมีข้อได้เปรียบท่ีว่างานท่ีเป็น Support Event 
ตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่น Convention ใหญ่ ๆ เราก็สามารถทําได้เองด้วย แตจ่ะเป็นอีก Business Unit ซึ่งเรา
จะต้องมีการพดูคยุประสานงานกนั แตเ่ร่ืองของคา่ใช้จ่ายก็ต้องแยกกนัก็แล้วการจดัการของแตล่ะ
บริษัท แตล่ะ Business Unit แตว่่า CM ก็ไม่ได้ปิดท่ีเราจะไปเอา Outsource ข้างนอก ก็แล้วแต่
ความเหมาะสมและกับความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทก็ไม่ได้ว่า เพราะส่วนใหญ่ท่ีเราทํา MICE 
ไม่ได้เป็นงานของเรา จะเป็นงานท่ีเราไปรับ Manage ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ หรือเป็น 
International Conference งานหนึ่ง อาจจะไป Manage ให้กรมใดกรมหนึ่ง หรือว่า Associate 
สมาคมใดสมาคมหนึง่ เพราะฉะนัน้เราก็สามารถมีตวัเลือกให้ลกูค้า เพียงแตว่่าถ้าลกูค้ามองเห็นว่า
อนันีส้ามารถเป็น One Stop Service ได้ ถ้าลูกค้าไม่ได้ Mind เร่ืองนี ้ลูกค้าก็จะโอเค เราไม่
สามารถบงัคบัลกูค้าได้ 

เร่ืองสถานท่ีจดังาน M and I ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ท่ีใช้อยู่ใน
กรุงเทพฯ แน่นอนคือในกรุงเทพฯ Facility มนัครบ ก็คือใช้ทุกท่ีท่ีผ่านหน้ามาแล้ว ศนูย์ประชุม  
ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นไบเทค อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ศนูย์สิริกิติ์ อนันีคื้อถือว่าเป็นศนูย์ประชุมขนาด
ใหญ่ก็ใช้มาหมดแล้ว แต่เป็นส่วนน้อยท่ีจะไปต่างจังหวัด ซึ่งจะไปเมืองใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เชียงใหม ่พทัยา ท่ี PEACH ก็ใช้มาแล้ว เชียงใหม่ก๊ิฟยงัไม่เคยไปจดัเป็น Convention จริง ๆ ซึ่งเค้า
ก็มีศกัยภาพอยู่เท่าท่ีรู้ เค้าจะมีโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งท่ีมีศกัยภาพรองรับได้ ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น 
The Empress แตจ่ะเป็นไมซ์ขนาดกลางไมไ่ด้ใหญ่มาก 

โดยภาพรวม ตัง้แต่ Sales มาจนถึงทางด้าน Operation ไม่ว่าจะ Event Team ก็แล้วแต ่
เค้าจะเรียกว่า Event Operation ซึ่งโดยรวมก็โอเค แตถ้่าถามลง Detail ก็ต้องถามว่าแบบไหนไม่
โอเค อาจจะมีบ้างในเร่ืองของความกระตือรือร้นหรือว่า Action ต่าง ๆ บางทีก็อาจจะช้าไปบ้าง 
หรือบางครัง้ความยืดหยุน่อาจจะน้อย บางทีเค้าก็ต้องดู Volume ด้วยเหมือนกนัว่าสามารถยืดหยุ่น
ให้เราได้มากน้อยแคไ่หนขึน้อยูก่บัไซส์งานเราใหญ่ขนาดไหน บางทีไซส์เล็กมากเค้าก็ยืดหยุ่นให้เรา
ไมค่อ่ยได้ แตส่ว่นใหญ่จะพดูคยุกนัได้ ต่อรองกนัได้ 

ถ้าให้จดัอนัดบัศนูย์ประชมุ ขอยก Central World ออกไปก่อนเพราะยงัไม่เคยใช้บริการ 
โดยส่วนตวัให้ No.1 กบัไบเทค คือทกุท่ีเค้าก็พดูภาษาองักฤษได้ Professional เหมือนกนัแตจ่ากท่ี
เคยทํางานท่ีศนูย์ไบเทคทัง้หมด แล้วก็เป็นงานท่ีไม่ใช่งาน Local ทุกอย่างเป็นงาน International 
หมด ทํางานเก่ียวกับอุตสาหกรรมนํา้มัน เป็นต่างชาติหมด ซึ่งตัว ก๊ิฟดูแลด้าน Exhibition 
Operation ด้วย ต้องบอกว่า Facility เค้าพร้อมสําหรับงาน Trade คือ Convention เค้าได้อยู่แล้ว
เพราะ Hall เค้ามีทัง้ข้างบนและข้างล่าง ซึ่งเป็น Convention ขนาดกลางถึงใหญ่ แตง่านของก๊ิฟ
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เป็น Exhibition ท่ีใหญ่กว่า ก๊ิฟก็ปิด Hall เป็นงาน Trade ไม่ใหญ่ขนาด Motor Show แตใ่นการท่ี
เราสร้างบูธให้กับนํา้มันใหญ่ขนาดนัน้และบริษัทท่ีมาเป็นต่างชาติหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น 
Contractors 90% เป็นตา่งชาติ การโหลดของหรือ Facility เค้าเป๊ะ ความยืดหยุ่น ความเข้าใจงาน 
และก็อยู่มานานทําให้เค้ามีความเป็นมืออาชีพ ความใหม่ความสดอาจจะไม่ได้หรูหราเร่ืองของ
สถานท่ีไม่ได้ตกแต่งหรูหราเพราะเว่าเค้าอยู่นอกเมือง แต่ไบเทคเหมาะสําหรับงานหนัก ๆ พวก
อตุสาหกรรม เคร่ืองจกัร 

ถ้าพดูถึงเร่ือง Facility อปุกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ สําหรับพวกศนูย์ประชมุ
ของเมืองไทยถือว่าอยู่ในขัน้พืน้ฐาน ถ้าเทียบความทันสมัยเน่ียอาจจะยังสู้ ต่างชาติไม่ได้ ของ
เมืองไทยบางทีระบบอะไรต่าง ๆ ยงัเป็น Manual อยู่พอสมควร คือพืน้ฐานได้แต่ถ้าจะอพัราคา
ตวัเองขึน้ก็ต้องลงทุนมากกว่านี ้แต่ถ้าเกิดมีการลงทุนมันก็จะมี Effect กับเรา เพราะเราเป็น 
Organizer ยกตวัอย่างว่าในศนูย์ประชมุ Convention เมืองไทยอย่างห้อง Jubilee ใหญ่ ๆ มนัยงั
ไม่มีมากขนาดนัน้ท่ีเป็นห้องแบบห้อง Auditorium ใหญ่ ๆ จริง ๆ ถ้าใหญ่มากเราก็ต้อง Set ท่ี 
Exhibition Hall ขึน้เป็นห้องประชมุ ซึ่งมนัจะไม่มีอะไรท่ีเป็น Build-in Build-in น่ีหมายถึงตวัท่ีนัง่
ของแตล่ะตวัของคนจะสามารถ Assess Internet ได้ เสียบปลัก๊อะไรท่ีตวัท่ีนัง่ของคนเข้าประชมุได้ 
ซึง่เด๋ียวนีท่ี้ใกล้ ๆ อยา่งมาเลเซียเค้าก็มีแล้ว Auditorium ของเค้าเป็น Hall ใหญ่ ๆ รองรับได้ 3,000 
คน ของเราไม่มีหรือมีไม่ถึง พออย่างนัน้เวลาท่ีเราจะทําเน่ียต้อง Turn Exhibition Hall ให้เป็นห้อง
ประชมุใหญ่แล้วก็เอาเก้าอีเ้ข้ามาเสริม สรุปคือความทนัสมยัยงัสู้ เมืองนอกยงัไม่ได้ แตถ้่าเป็นเร่ือง
ของ Facility เร่ืองของ Exhibition เน่ียก็ไม่น้อยหน้า ก็คือพืน้ฐานก็โอเค แต่ในเร่ืองของการทํา 
Risking ระบบไฟฟ้าเรายงัไมมี่ 

ถ้ามองในด้านความพร้อมของบคุลากรก็พฒันาขึน้ อย่างน้อยในเร่ืองของภาษาองักฤษ
พืน้ฐานจะต้องได้ ความเข้าใจ ความยืดหยุ่น การทํางานของฝร่ังเค้าจะมีการทํางานรวดเร็ว เพราะ
ท่ีผ่านมาเป็นงานนานาชาติทัง้นัน้ ลูกค้าเป็นทัง้ไทยและฝร่ัง เค้าก็คุยกันได้ไม่มีปัญหา ไม่มีการ
ตะกกุตะกกั ไม่มีใครปฏิเสธ ประสบการณ์ 6 ปีท่ีผ่านมารวมถึงท่ีอยู่กบั CM ด้วย ก็ไม่มีใครบอกว่า
ไมพ่ดูกบัฝร่ัง ฉนัพดูไมเ่ป็นเขียนไมเ่ป็นไมมี่ ก็เขียนได้ อีเมล์ก็เขียนได้ 

จากประสบการณ์ท่ีเคยประสานงานมา ถ้าเกิดฝ่ายท่ีต้องปะทะกับลูกค้าโดยตรงน่าจะ
เป็น Sales ท่ีต้องเจอกบัเรา เจอกบัทกุคนก่อนซะส่วนใหญ่ ซึ่ง Sales เค้าทําได้อยู่แล้ว แล้วก็ส่วน
ตอ่มาเรียกว่าส่วน Operation หรือ Event Team ท่ีลง Floor มาประสานงานกบัเรา เค้าก็พร้อมนะ 
เพราะวา่ทกุคนก็พร้อมปะทะลกูค้านานาชาติ เท่าท่ีก๊ิฟทํามา 3 4 5 ศนูย์หลกั ๆ ในเมืองไทยก็ได้อยู่
แล้ว แม้กระทัง่พวกท่ีอยู่ Back พวกท่ีอยู่ข้างหลงัหน่อย ก็อาจมีทกัษะภาษาลดลงนิดนึง แตถ้่าเป็น
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ระดบั Manager หรือระดบั F&B Director จะมีระดบัท่ีพดูได้ แตร่ะดบัปฏิบตัิการอาจไม่ถึงขนาด
นัน้ เพราะเค้าไม่จําเป็นต้องมาปะทะกบัลกูค้ามากนกั แตถ้่าระดบั Head เค้าก็ต้องพูดได้ และถ้า
อยา่งเป็น Chef หลกั ๆ ก็ต้องเจอบ้างไมเ่จอบ้างแล้วแตง่าน Chef ท่ีเป็นฝร่ังเค้าพดูได้อยู่แล้ว แตถ้่า
เป็นคนท่ีเป็น F&B Manager หรือ F&B Director ก็พดูได้เชน่กนั  

คณุสมบตัิของบุคลากรในศนูย์ประชุมก็คงเหมือนกับเรา คือ หนึ่งต้องมี Service Mind 
ก่อน และอีกอย่างหนึ่ง คือ การทําศูนย์ประชุม บางแห่ง Stand Alone มันก็ต้องเอาความเป็น
โรงแรมเข้ามาเก่ียวข้องเพราะว่าการดแูลลูกค้าของโรงแรมเค้าดแูลอย่างดี เพราะฉะนัน้เร่ืองของ 
Service Mind ได้อยูแ่ล้ว การบริหารลกัษณะโรงแรมท่ีมีกลยทุธ์เร่ืองของ Action จะต้องเร็วและก็มี
การเตรียมงานนาน บางทีงาน Convention งาน Exhibition หนึ่งงานไม่ได้เตรียมงาน 2-3 เดือน 
มันเตรียมงานอย่างต่ําคร่ึงปีถึงหนึ่งปี เพราะฉะนัน้ต้องมีพัฒนาการไปด้วยกัน แต่ละทีมมีการ 
Assign ไปด้วยกนั และก็บคุลากรทางภาษาเน่ียพืน้ฐานจะต้องได้ Grammar ไวยกรณ์ถกูไม่ถกูนัน่
อีกเร่ือง ไม่ใช่ว่าพูดมาไม่ได้เลยนะ เพราะว่าบางที Sales ส่งผ่านงาน ข้อมลูให้ฝ่าย Operation 
แล้วก็ต้องประสานงานกันต่อ บางทีวิธีการ  Deal งานก็ต้อง Deal งานกับคนไทยแต่เราใช้
ภาษาองักฤษ เพราะลกูค้าเป็นตา่งชาติ มันก็จะเร็ว เข้าใจง่ายดี ณ เวลานีเ้ร่ือง Service Mind เร่ือง
ความรวดเร็วของการให้บริการ แล้วก็เร่ืองของความยืดหยุ่น ก็ต้องมีเพราะว่างาน Convention 
Exhibition มนัเป็นอะไรท่ีเปล่ียนแปลง Last Minute ตลอดเวลา ทกุโชว์ ทกุ Convention คือ Scale 
มนัจะมนัคนละแบบกบั Meeting Incentive นัน่คืออาจจะเปล่ียนนิดหน่อย เช่น บธูอนันีม้าไม่มา 
บธูนีอ้ยู่ดี ๆ Cancel คือต้องมีการช่วยเหลือกนัไปตลอด บางทีสมมติว่าเราให้เวลาเค้า  Set up แต ่
Set ไม่ทนั งานใหญ่ก็ต้องเก็บ Overtime พอเก็บ Overtime แล้ว บธูเรายุ่งอยู่ก็มีค่า Charge 
Overtime เรามีการยืดหยุ่นกนัได้มัย้ เราจ่ายเราก็เสีย คณุก็เสีย เสียคา่ไฟเสียคา่อะไร ยืดหยุ่นกัน
ขนาดไหน คณุยืดหยุน่มาก คณุไมข่าดทนุมาก คณุยงัได้เงินจากเราอยู่ แตว่่าจะคิดเป็นตารางเมตร 
คดิยงังยั คดิภาพรวม คดิจดุท่ีใช้จริง ๆ หรืออยา่งไร นัน่คือความยืดหยุน่ ความคลอ่งตวั 

ถ้าเทียบความยืดหยุ่นระหว่างของเมืองไทยกบัเมืองนอกก็ต้องให้เครดิตคนไทย คือเท่าท่ี
เคยเจอมา ระบบการชาร์จชองคนไทยจะยืดหยุ่นมากกว่าหน่อยนึง แตเ่มืองนอกก็ตรง ๆ เหมือนกนั 
เมืองนอกก็ช่วยเหมือนกนั แตว่่าคนไทยก็ไม่ถึงกบัเวฟนะ ได้แตไ่ม่มาก บางทีเรารู้จกักนัมากหน่อย
มนัมีเร่ืองของความสมัพนัธ์ รู้จกักนัมานาน ทํางานวงการนีม้านาน อาจจะพดูคยุกนัได้บ้างว่าพ่ีช่วย
หนูหน่อยเถอะนะ งานนีห้นูไม่ได้จริง ๆ งบหนูมีจํากัดจริง ๆ ก็ต้องมีการพูดคยุแล้วเค้าก็จะมีการ 
Mention ไปถึงผู้บริหารท่ีดแูลเค้าอีกทีเพราะเค้าตดัสินใจไม่ได้ คนไทยก็ยืดหยุ่นนะ ก็โอเค ไม่ใช่แย่
เสมอไป 
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 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR ท่ีเค้าจะมีการเลือกบุคลากรเข้ามาทํางานในศูนย์
ประชุม มนัก็สําคญัอยู่แล้ว แตเ่หมือนกับบางทีโรงแรมมนัดเูหมือนสวยงาม มนัดนู่าสนุก แตม่นัก็
เหน่ือย เพราะฉะนัน้เด็กบางคนก็ไม่เข้าใจ เราสงัเกตเอง แม้กระทัง่อตุสาหกรรมเราเองมีการ Turn 
Over สงู บางทีก็อาจจะอยูไ่มน่าน ก็เลยทําให้ดเูหมือนบคุลากรดเูหมือนจะหายาก เพราะฉะนัน้มนั
ก็ต้องสําคญัอยู่แล้วในเร่ืองของ Service Mind และความอดทน และยิ่งทําเป็น Convention มนัจะ
ดเูหน่ือยเพิ่มขึน้หลายเทา่มากกวา่โรงแรม โรงแรมดเูหมือนจะมีการจดังานบอ่ย แตว่่า Scale มนัไม่
ใหญ่ ส่วนมากก็จะเหมือนห้องประชุม แต่งานของศนูย์จดัการประชุม Scale มนัใหญ่มาก ระบบ
การจดัการเค้าก็ต้อง Rotate คนดี ๆ บางทีอย่างของเราเน่ียไม่ใช่ว่าเช้าจบเย็นจบ มนัต้องมี  Set up 
กนัมาก่อน เพราะฉะนัน้การ Rotate คน คนท่ีเรา Deal สมมตุิว่าเรา Deal กบัคนนี ้แตพ่อส่งตอ่อีก
ไม้ต้องให้เหมือนเดิมนะ บางทีมนัข้าม Shift ไปแล้ว ข้ามเวลาไปแล้ว มนัเหมือนว่าบางคนเคยมี
ประสบการณ์ บางคนเตรียมการกันไม่พร้อม HR ก็ควรจะคัดเลือกคนท่ีอย่างน้อย ๆ คือคนท่ี
สามารถดงูานได้ทัง้ไทยทัง้เทศ คนท่ีมีความอดทน มี Service Mind เพราะว่าความรู้ตรงนีม้นัไม่มี
ใครสอน ถึงแม้ว่าเรียน Hotel Management มาก็จริง แต ่Hotel Management เม่ือมนัมาเป็นตวั 
Convention มนัก็ต้อง Adapt ไปอีกแบบหนึ่ง ความรู้ Knowledge ต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้ใหม่เพราะ
มนัหาโรงเรียนสอนยาก ไมเ่หมือนกบั Hotel Management ท่ีมีเปิดสอนทัว่ไป 

HR สามารถเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์มาทําก็ได้ แตต้่องคดัเลือก คือ
ต้อง Screen เร่ืองทกัษะภาษา ทกัษะการส่ือสาร ส่วนตวัเน่ียพร้อมมัย้ในการท่ีจะเจอคนเยอะ ๆ 
ปรับเปล่ียนอะไรได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น มี Dynamic มัย้อะไรอย่างนี ้และก็อดทนเรียนรู้ 
บางทีพอเรียนรู้มาถึงจุดหนึ่ง บางคนรู้สึกไม่สนุก เหมือนกับว่าทําเหมือน ๆ เดิมแต่จริง ๆ ก็ไม่
เหมือนเดิม พอเจอลูกค้าใหม่ ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม แต่หลกัการมันเหมือนเดิม และยังต้องให้เค้ามี
ความเข้าใจและมีความตระหนกัว่าจริง ๆ แล้วงานมนัเป็นประมาณนี ้เราไม่สนใจว่า HR จะรับเด็ก
จบเมืองนอกหรือไมจ่บเมืองนอก เอาแบบท่ีทนงานและเรียนรู้งาน บางคนจบเมืองนอกมาก็ทํางาน
ไมเ่ป็น มาถึงก็อยากเป็นผู้บริหารเลย ทําอะไรก็ไม่เป็นตัง้แตต้่น บางคนก็เรียนรู้ตัง้แตต้่นแล้วก็ไต ่ๆ 
ขึน้ไปอะไรอยา่งนี ้

ในส่วนของศูนย์ประชุมเองจะมีทัง้บุคลากรทัง้แบบส่วนหน้ากับส่วนหลงั คือส่วนท่ีต้อง
เจอกบัตวัลกูค้าเองแล้วก็สว่นท่ีไม่คอ่ยได้เจอเท่าไหร่ พวกฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี แต่ส่วนท่ีเป็นฝ่าย
ท่ีถกูประเมินก็ต้องเป็น Sales กบั Operation รองลงมาก็จะเป็นส่วน Set up ตา่ง ๆ อีกส่วนหนึ่งท่ี
เห็นมาก ๆ ก็จะเป็น Back Office ซึ่งมีผลตอ่การประเมินว่างานมนัได้รับการถ่ายทอดไปเข้าใจหรือ
เปล่า กระบวนการของกลุ่มคนท่ีทํา Set up กลุ่มคนท่ีทําเร่ืองอาหาร สมมติว่าอาหารนีเ้สิร์ฟน้อย
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หน่อย อาหารนีอ้าจจะไม่ได้เสิร์ฟ ผลของงานมนัออกมาแล้วว่าอาหารแย่ อาหารคณุภาพไม่ดี แต่
บางทีการเงินคงไม่มีผลตอ่การประเมินเท่าไหร่ คนท่ีอยู่ส่วนหน้าซะมากกว่าท่ีโดนประเมินเป็นคน
แรก ๆ คนท่ีต้องมาสมัผสักบัเรา Sales และ Operation หลงัจากนัน้ก็จะเป็น Backup อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับงานโดยตรง ก็คือทีม Set up ทีมบุคลากร ทีมบริกร ทีมอาหารอะไรอย่างนี ้รวมถึงพวก 
รปภ. แตม่นัคือส่วนประสานงานกบัฝ่าย Operation แล้ว กระจายไปถึงส่วน Security ตา่ง ๆ แต่
สองคนทีมหลกัท่ีโดนประเมินคือ Sales และ Operation 

ถ้าจะระบสุาเหตท่ีุจะมีผลกระทบตอ่ความพร้อมด้านบคุลากร ความคิดเห็นส่วนตวัก๊ิฟคิด
ว่ามนัเป็นเร่ืองของ Service Mind มากกว่า มนัมีผลกระทบเร็วมาก เพราะ Sales บางคนก็ต้องมี
เป้ามียอด บางครัง้ถ้าพูดเร่ืองเป้าเร่ืองยอดมาก ๆ เน่ียมันก็ไม่สนุกละ เรารู้ว่าเราต้องจ่ายคุณ
เท่าไหร่ อะไรอย่างนี ้เรากลบัมองไปถึงอีกช็อตนึงว่าเราจะเป็นลกูค้า Long Term มนัขึน้อยู่กบัการ
บริการของคณุ บางทีคณุถกูกวา่แตไ่มใ่ชว่า่เราจะพุง่เข้าไปหาถ้าคณุบริการไม่ดี แล้วส่วนท่ีทําให้มนั
ไมส่นกุหรือเห็นถึงความไมพ่ร้อมก็คงจะเป็นในเร่ืองของการ Reaction อะไรตา่ง ๆ การแก้ไขปัญหา 
ก่อนหน้างานการเตรียมงาน โอเคมัย้มีการ Follow Up กบัเรา ไม่ใช่เราส่งอีเมล์ไปแล้วหาย โทรไป
ไม่รับสาย ไม่โทรกลบั น่ีคือระบบการเตรียมงาน แต่ถ้าเป็นหน้างานแล้ว ความฉับไว ความพร้อม
เพรียง ความต่ืนตวัในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมกบัเรา เพราะวา่เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา นัน่คือ
ตวัประเมินมากกวา่วา่พร้อมหรือไมพ่ร้อม  

การท่ีมีศูนย์ประชุมสวยหรูไม่ได้เป็นตวัวัดว่าบุคลากรคุณพร้อมหรือไม่พร้อม มันอยู่ท่ี
กลุม่บคุลากรและตวัคนนัน้ด้วย เร่ืองการเตรียมงาน เค้าแก้ปัญหาให้กบัเรามากน้อยแคไ่หน เตรียม
งานพร้อมกบัเรามากน้อยแคไ่หน ให้คําแนะนํากบัเรามากน้อยแคไ่หน คือเราก็จดังานมาหลายท่ีเรา
ก็รู้ว่าท่ีน่ีกฎเป็นอย่างไร แต่บางทีเราก็ลืมก็ควรจะให้ข้อมูล  Support เราด้วย เป็นเร่ืองของการ
บริการมากกว่า อีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่าคนท่ีอยู่หน้างานกับเราอาจจะไม่ได้มีอํานาจอนุมัติร้อย
เปอร์เซ็นต์ อํานาจในการส่งตอ่ถึง Supervisor เร็วมากน้อยขนาดไหน แล้วการตอบกลบัมาถึงเรา 
Say Yes, Say No กบัเราได้มากน้อยขนาดไหน มนัต้อง Yes และ No เท่านัน้ไม่มีกํา้กึ่ง ถ้า No 
แล้วยงัไงก็ต้องมีการยืดหยุน่ ยืดหยุน่แบบไหน บางทีก็อาจเปล่ียนมาทําแบบนีแ้ทน หรือทําได้แตทํ่า
ได้ในกรอบแคนี่ ้Full Stream เหมือนท่ีเราต้องการไม่ได้ ก็ต้องมีข้อมลูมีทางเลือกให้กบัเราด้วย คือ 
Service Mind เป็นสว่นใหญ่ และมีความฉบัไวในการชว่ยเหลือตา่ง ๆ สําคญั 

ถ้าพดูถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือกบัตวัลกูค้า ก๊ิฟ
เช่ือว่าเกิดจากประสบการณ์เป็นอนัดบัหนึ่ง แล้วรองลงมาก็จะเป็นทกัษะความรู้ มนัอยู่ท่ีว่าองค์กร
แตล่ะองค์กรมีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนัอย่างไร เพราะคนท่ีมีประสบการณ์ก็คือคนท่ีมา
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เป็นผู้บริหารหรือเป็นระดบั Manager ระดบั Director ท่ีจะต้องส่งผ่านความรู้ให้กับทีมท่ีเป็น 
Junior ลงไปเร่ือย ๆ ซึ่งประสบการณ์มนับง่บอกได้ถึงการพฒันาขึน้ ยกตวัอย่าง พารากอน ก๊ิฟเคย
ไปใช้บริการครัง้แรกท่ีเปิดใหม่ ๆ ไม่ถึงปี ทุกอย่างดขูลกุขลกัไปหมดเลย แตเ่ม่ือปีท่ีแล้วกลบัไปใช้
เค้าอีก ทกุอย่างดีขึน้ ทัง้ ๆ ท่ีเป็นคนกลุ่มเดิม ทีมงานกลุ่มเดิม ซึ่งดวู่าเค้าก็เอาประสบการณ์ตา่ง ๆ 
มาปรับปรุงพฒันา ตอนแรกมีปัญหามากกบัการ Communicate คนท่ีน่ี แล้วของเค้ายิ่งยากเพราะ
เค้าอยูพ่ว่งกบัศนูย์การค้า การบริหารจดัการคนละสว่นงานกนั แตค่รัง้หลงัน่ีดีขึน้มากเลย 

งานของพวกเรามนัเป็นงาน On the Job Learning, On the Job Training ถึงมี 
Manager มาบอกคณุว่ามนัเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้แต่ถ้าคณุไม่เจอจริง ๆ คณุก็ไม่รู้หรอกว่าจริงมนั
เป็นยงัไง อนันีอ้าจจะเป็น Case ใกล้เคียง คือคณุเจอลกูค้าโดยตรง คณุก็จะรู้ว่าคณุควรแก้ปัญหา
อย่างนี ้แล้วคณุก็จะเอาไป Adapt ใช้ได้ ปรับเปล่ียนใช้ได้กบัลกูค้าอ่ืน ๆ ตอ่ไป ก๊ิฟเช่ือในเร่ืองของ
ประสบการณ์ อยูท่ี่วา่คณุจะเรียนรู้กบัมนัหรือเปลา่ 

 หากมองว่าบุคลากรของศนูย์ประชุมของประเทศไทยเองควรจะได้รับการพฒันา
ด้านใดอีกบ้าง เพ่ือท่ีจะรองรับงานไมซ์ หรือเราควรมีการส่งเสริมหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนท่ีมาทําให้
การบริการของพนกังานครอบคลมุและประทบัใจลกูค้ามากท่ีสดุ อนันีก็้ตอบยาก เพราะก๊ิฟรู้สึกว่าท่ี
เค้าทํามามนัก็ดีอยู่แล้ว คือคนท่ีทํางานมาผ่านงานนานาชาติมา เค้าก็พร้อมท่ีจะทํากบัเรา พร้อมท่ี
จะ Communicate กับลูกค้า พูดได้อะไรได้ แต่อาจจะไม่ทุกคน ในเร่ืองของ Skill ทกัษะในการ
ส่ือสารมนัก็มีประโยชน์ เด็กรุ่นใหม่หลาย ๆ คนพดูหลาย ๆ ภาษามนัก็ดี มนัก็เป็นประโยชน์กับตวั
เค้า และก็จะเป็นเร่ืองของ Service Mind และความอดทน มีใจรักในด้านนีก็้จะดี ถ้าประเมินความ
พร้อมของตวับคุลากรของเมืองไทยเราก็ไมน้่อยหน้าใครเหมือนกนั 

ลกูค้าของศนูย์ประชมุจะมี 2 แบบ คือ ลกูค้าตวักลางและลกูค้าตวัจริง คือถ้างานนัน้เป็น
โชว์ของเราเอง เราก็จะเป็นลูกค้าจริง ๆ แต่ถ้าเกิดเป็นของลูกค้า  เราก็ต้องเป็นคนกลางเพราะเรา
เป็นตวั Management งานให้เค้าอีกที ซึ่งในมมุมองของลูกค้าตวัจริงท่ีเป็นชาวตา่งชาติเท่าท่ีเคย
สมัผสัมาก็จะมี Feedback กบัศนูย์ประชมุบ้างเหมือนกนั แตไ่ม่ใช่ว่าไม่ Happy กบับคุลากร ส่วน
ใหญ่จะไม่ Happy กบั Facility มากกว่า หรือด้วย Location มากกว่า ถ้าเทียบเป็น Service หรือ 
Product จะเป็นด้าน Product  ซะส่วนใหญ่ กับคนเค้าก็ไป React ไม่มากเพราะว่าเค้ามี 
Organizer เค้าจะให้เราปะทะโดยตรง แตถ้่าเป็นเร่ืองของ Product เหมือนกบัว่าอาหารไม่ดี แอร์ไม่
เย็นอะไรอย่างนี ้ไอ้พวกอปุกรณ์อะไรตา่ง ๆ พวก Equipment ท่ีมนัมีผลกระทบตอ่งานทําให้งานด ู
Drop ลงจะเป็นอยา่งนัน้มากกวา่ การ Maintenance มนัไมดี่ การบํารุงรักษาไม่ดีมีผลมาถึงงานเรา
แทนท่ีจะได้อะไรท่ีดีกว่านี ้แตถ้่าเกิดเป็นลกูค้าท่ีเป็นสมาคมก็คงจะขอเร่ืองความยืดหยุ่น เค้าจะมี
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การตอ่รอง บางทีลกูค้ากบัเราก็จะไปช่วยกนัตอ่รองจะเป็นเร่ืองของการขอความช่วยเหลือมากกว่า 
โดยรวม ๆ แล้วมันก็ไม่มากถ้าจบแบบไม่มีกรณีพิพาทอะไรกันจริง ๆ ก็จะเป็นเร่ืองคุณภาพของ
บคุลากรมากกวา่ 

ถ้าจากประสบการณ์ไม่คอยมีปัญหาเร่ืองตวับคุคล เพราะว่า  Sales เค้าก็ทําตามกฎของ
บริษัท ในขณะท่ีเค้าก็ต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนของเค้าต้อง Treat กันยังไง แต่เรามักจะขอความ
ชว่ยเหลือเค้ามากกว่า เช่น ถ้าเรามีปัญหาจะลด Hall คณุจะช่วยไม่คิดคา่ชาร์จเราได้มัย้ ส่วนใหญ่
ถ้าจากประสบการณ์ตวัเอง ไม่มีปัญหา แต่มนัจะมีปัญหาแบบท่ีว่าเราขอ เค้าไม่ให้ เค้าก็จะแบบ
เถรตรงอะไรอยา่งนี ้จะเป็นเร่ืองของความยืดหยุน่มากกวา่ แตถ้่าลกูค้าไม่ได้ Deal โดยตรงเป็นเร่ือง
ของ Management เร่ืองของการจดัการลูกค้าจะไม่ค่อยมีปัญหา ลูกค้าจะพดูคยุกับระดบั Sales 
หรือเจ้าของไปเลย 

อตุสาหกรรมไมซ์ในเมืองไทยมนัก็ดเูติบโตนะ เท่าท่ีเห็นเน่ีย M and I (Meeting and 
Incentive) มนัยังไปได้อยู่ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการท่องเท่ียวเป็นรางวัลมันคงไปได้ ถ้าไม่มี 
Effect เร่ืองของการเดินทางหรือว่าการเมืองมากมาย แตว่่าเร่ืองของ Conference and Exhibition 
มนัเป็นธุรกิจท่ีมนัมี Demand ในตวัของมนัเองท่ีว่า Facility ในเมืองนัน้ ๆ จะต้องพร้อมนิดนึง 
เพราะวา่เค้ามา 2-3 วนั แตคื่อเค้าไมไ่ด้มาเท่ียว เค้าไมไ่ด้มาประชมุเชิงวิชาการแล้วบางทีมนัรวมไป
ถึง Trade Show เป็นเร่ืองของการต่อรองธุรกิจอะไรต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ Facility มนัควรจะต้อง
พร้อม ก๊ิฟมีความรู้สึกเองนะ น่ีเป็นความรู้สึกส่วนตวั ส่วนคนท่ีมีส่วนเก่ียวของในกิจการนีไ้ม่ว่าจะ
เป็น TCEP เค้าจะคิดเหมือนเราหรือเปล่า คือเมืองเรามนัขาดการวางแผนท่ีดี คือบางทีไปคิดเห่อ
ตามเค้า ขณะเดียวกันตวัเมือง สภาพเมือง การจดัการเมืองของเรา มนัก็ด ูMaking Mess up 
มากมาย ถามว่าน่ีดีขึน้มัย้ ก็ดีขึน้ แต่มนัไม่มี Link Gate ปลายทางให้คนไปถึงอย่างง่าย ๆ มี 
Airport Link อะไรต่าง ๆ บางทีคนท่ีมาประชุมเดินทางคนเดียวก็ช่วยเหลือตวัเองได้ ก๊ิฟรู้สึกว่า 
Facility มนัก็สําคญั ถ้า Facility เราดี ความปลอดภยัในเร่ืองตา่ง ๆ ของเมือง ความมัน่คงของเมือง 
และการท่ีทําให้เมืองน่าอยู่น่ามาเท่ียว จะกลายเป็นตวัดงึดดู Convention Exhibition เหมือนกัน 
อย่าง Meeting Incentive เค้าไปตามเมืองท่องเท่ียวตา่ง ๆ ก็ได้ เค้าก็ไปแคน่ัน้ แตอ่ย่างตรงนัน้มนั
มีศูนย์ประชุมพร้อมมัย้ ศูนย์ประชุมก็ต้องอยู่ในเมืองใหญ่หรือหัวเมืองหลัก ต้องให้พร้อม หรือ
สมมติว่าไปหวัเมืองหลกั เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พาเค้าไปถึงสะดวกรวดเร็วมัย้ อย่างเราก็มีข้อจํากัด
มนัไมใ่ชท่กุระบบ Transportation ก๊ิฟวา่ถ้าเมืองพร้อม เมืองมีความสร้างสรรค์อยู่ในตวั แล้วก็เมือง
มีความน่าดงึดดูเค้าก็มา ไม่ใช่ดงึดดูแคก่ารช้อปปิง้ มนัน่าจะรวม ๆ กนั อย่างท่ีเราพยายามทํา ถ้า
เรา Integrate หลาย ๆ อย่างให้เป็นการดงึดดูคนเข้ามา คิดว่าเราก็ไปได้ เราก็มีด้านท่ีดีของเราอยู ่
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มีวฒันธรรมอะไรตา่ง ๆ ท่ีเอาเข้ามาผสมได้ ความพร้อม ความสมบรูณ์ของระบบสาธารณูประโภค
ต่าง ๆ พอเค้ามาก็รู้สึกปลอดภัย ปลอดภัยเร่ืองการเมืองก็ส่วนหนึ่ง ปลอดภัยในเร่ืองทั่ว ๆ ไป       
อีกอย่างหนึ่ง แล้วบุคลากรเราไม่ได้น้อยหน้าใคร พอเค้ามาเค้าไม่ได้เจอแตบุ่คลากรของพวกเรา 
เค้าเจอคนอ่ืนทัว่เมือง ตํารวจ เจอคนนัน้ คนนี ้ช่วยเหลือเค้าได้มากน้อยแคไ่หน มีจุด Information 
ตา่ง ๆ พร้อมมัย้ ถ้าตรงนีค้รบวงจรเราก็จะดีขึน้ เหมือนเราไปตามเมืองท่ีเค้าพฒันาแล้ว เราไปแล้ว
ไม่รู้อะไรแต่มีคนให้ข้อมูลเราได้ ไม่ใช่เป็นใบ้หรือดูสับสนไปหมด ถ้าไม่นับว่าการเมืองว่ามีผล      
ตวัเมืองมนัควรพฒันาด้วยตวัของมนัเอง คือเราควรจะพร้อมในการต้อนรับลกูค้ากลุม่ไมซ์ด้วย 

ถ้าพดูในฐานะคนทํางาน คือ TCEP รับนโยบายรัฐบาลมาอีกที ก๊ิฟรู้สึกว่าเหมือน TCEP 
ทําการท่องเท่ียวหรือส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเมืองไทยทําอยู่แล้วในปัจจบุนั ทําเหมือนไฟไหม้ฟาง คือทําไปแค่
นัน้มนัไม่ได้คิดถึงภาพรวม น่ีคือปัญหาของประเทศไทย น่ีคือความรู้สึกส่วนบคุคลว่าบ้านอ่ืนเมือง
อ่ืนเค้าพัฒนาปรับเปล่ียนได้ เม่ือเค้าตัง้ใจจะปรับเปล่ียน เปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลงัมือ เปล่ียน
แบบจริง ๆ จงั ๆ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเราต้องช่วยกันแตจ่ะทําอย่างไรให้มีความยัง่ยืน ไม่ต้องมาลู่ไปลู่มา 
เอนไปเอนมา เฉพาะสถานการณ์ท่ีมนัเฉพาะหน้าไม่เป็นไร แต่ว่าโครงสร้างพืน้ฐานเรา นโยบาย
พืน้ฐานเรามนัไมเ่ฟิร์มเลย 

 ใช ่แล้วเน้นปริมาณและเน้นให้ความชว่ยเหลือ มีความรู้สึกว่า ช่วยอย่างไร ถ้าช่วย
แค่โปรโมตก็ทําใจเถิด แต่ถ้าถ้าคิดอะไรหลาย ๆ อย่างท่ีมันไม่  Make Sense การช่วยเหลือ 
Support มนัไมไ่ด้ Make Sense โอเคเค้าอาจจะมี Criteria แต ่Criteria ของเค้ามนัไม่นิ่ง ดแูปลก ๆ 
ถ้าอยา่งนัน้เค้าทําโปรโมตอยา่งเดียวดีกวา่ การสนบัสนนุแบบนีม้นัไมใ่ชว่า่จะได้ผลหรอก 

การพฒันาบุคลากรท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ของ TCEB ท่ีมีโครงการฝึกอบรมตา่ง ๆ 
มากมาย ถ้าเกิดให้ผล Appreciate กบัคนอ่ืน ๆ นอกวงการอ่ะ TCEP ก็มีสิทธ์ิทําได้ แตว่่ามนัไม่ใช่
ภาระหน้าท่ีของตวัสถานท่ีนัน้ ๆ ท่ีจะต้องมานัง่ทําให้คนอ่ืน แตท่ี่ TCEP ทําในด้านทฤษฎีมากไป
หรือเปล่า ก๊ิฟรู้สึกว่าสมัมนาไปก็ได้ความรู้ ได้องค์ความรู้จริง ๆ ก็เป็นแบบนี ้แตถ้่าเค้าไม่ได้อยู่ใน
โลกของความเป็นจริงคือไม่ใช่คนท่ีทํางานโดยตรง ส่วน TCEP ต้องทําหน้าท่ีให้ถกูด้วยถ้าเค้าจะมี
แผนกพฒันาองค์กรอะไรของเค้า ถ้าทําได้ก็โอเค แตค่นพวกนีจ้ะกลบัเข้ามาสู่ธุรกิจนี ้อตุสาหกรรม
นีส้กัก่ีคน แตถ้่าเค้าพฒันาบคุลากรท่ีมีอยู่แล้วก็โอเค  

TCEB ก๊ิฟมีความรู้สึกว่าเค้าจะเป็นการแชร์ เช่น เชิญ Speaker ท่ีน่าสนใจมา มนัจะเป็น
การแชร์มมุมองมากกว่า แตถ้่าเกิดเป็น Training ของบริษัท ก๊ิฟคิดว่าเค้าเป็นการเอาข้อเท็จจริง 
เหตกุารณ์จริงมาแชร์ร่วมกนัด้วย มนัก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดว่าบริษัทคงอาจจะไม่ทุ่มทนุมากมาย
นกัท่ีจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิจากต่างประเทศหรือในประเทศเองมาบ่อย ๆ เพ่ืออบรมให้กับ
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พวกองค์กรตวัเอง อนันีคื้อโดยเฉล่ียก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนัน้อยู่แล้ว แตก็่อาจจะมีฝ่าย Training ซึ่ง
เค้าคอยรวบรวมปัญหาหรือรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วมาแลกเปล่ียนว่าอย่างนีไ้ม่ดี ควร
พฒันาปรับปรุงนะ แตม่นัจะคนละแบบกบัท่ี TCEP Train คือถ้า TCEP Train ก็อาจจะเป็นวิชาการ
มากหนอ่ย 

ถ้าถามวา่ก็ดีมัย้ ก็ไปได้ แตค่นจะเอาไปปรับใช้ได้ขนาดไหน บางทีการ  Train มนัไม่ได้ทํา
ให้คนมีความพร้อมขึน้มาเลยในขณะนัน้ มนัต้องดสู่วน Long Term ซึ่งไม่รู้ว่าหลงัจากนัน้เป็น
หน้าท่ีของ TCEP หรือเป็นของแตล่ะองค์กรในการท่ีจะตดิตามว่าเค้าส่งคนไป Train แล้วมนัได้อะไร
กลบัมา มนัได้อะไรพฒันาขึน้มัย้ ซึ่งจะมีสกัก่ีองค์กรท่ีจะติดตามแบบนี ้TCEP ก็มีหน้าท่ีนําเสนอ มี
หน้าท่ีทําข้อมลู แตไ่ม่แน่ใจว่าเค้ามีหลกัเกณฑ์อะไรในการวดั คือเค้าก็จดัแค่นี ้วนันี ้3 วนั 2 วนั 1 
วนัอะไรอย่างนี ้หลงัจากนัน้มนัเพิ่มขึน้ ดีขึน้ ปรับปรุงขึน้หรือแย่ลงอย่างไร ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละ
บริษัทเป็นยงัไงกนับ้าง 

ถ้าพดูถึงการประเมินคณุภาพของตวัศนูย์ประชมุเร่ืองของการให้บริการ เร่ืองราคาเราคง
กําหนดไมไ่ด้ เพราะเราก็รู้กนัอยูแ่ล้ววา่มนัเป็นราคาตลาด ถ้าแพงมากเกินก็ไม่มีใครอยากซือ้ ขึน้อยู่
กบั Location ด้วย แตถ้่าเกิดเป็นหน่วยงานท่ีควบคมุ ไม่แน่ใจว่า จริง ๆ TCEP ก็น่าจะคมุได้ น่าจะ
มีหลักเกณฑ์การประเมินว่าแต่ละศูนย์ประชุมควรจะมีคุณสมบัติในระดับไหนอย่างไรบ้าง คือ
คณุสมบตัิอ่ืน ๆ ด้านเทคนิคอย่างนีต้้องขออนุญาตจากรัฐอยู่แล้ว รัฐก็ต้องมาดแูลระดบันึง แต่ถ้า
เป็นเร่ืองว่าจะคุมอย่างไร TCEP ก็น่าจะคุมได้ ดูในคณุภาพของ Venue แต่ก็น่าจะดเูร่ืองของ
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งมองว่าเป็นผลพวงต่อเน่ืองว่าจบงานไปแล้ว เร่ืองสิ่งแวดล้อมน่าจะมีคนมา
ตรวจสอบ น่าจะช่วยอะไรได้หลาย ๆ อย่าง แตว่่าศนูย์ประชมุมนัจะคล้ายกบัโรงแรม ด้านคณุภาพ
เค้าอาจจะไม่ได้เข้ามาดเูป็นพิเศษ แต่มนัจะเป็นในลกัษณะว่าสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการ
ทํางานนัน้ ๆ ถ้าจะเข้ามาดูก็ต้องเข้ามาดูเร่ืองการวางแผนการรักษาความปลอดภัย เร่ืองของ 
Safety Security ตา่ง ๆ  

ถ้าให้มองกลบัมาท่ีตวัเราเองในฐานะท่ีเรา Organizer คิดว่าความพร้อมด้านบุคลากร
ของ Organizer ท่ีจะ Service ลกูค้ากลุ่ม MICE ของเรามีความพร้อมในระดบัหนึ่ง แตไ่ม่ได้เป็น
ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา อยา่งท่ีบอกวา่อตุสาหกรรมนีพ้อเข้ามาปุ๊ บ เหน่ือย ยิ่งคนเป็น 
Exhibition Trade Show เหน่ือยมาก คนก็จะ Turnover กนัสงู ท่ีว่าเรา Train กนัไปได้ดี 2 ปีกําลงั
จะเข้าปีท่ี 3 ก็บ๊ายบาย ต้องเอาเด็กใหม่มา พอเด็กใหม่มา ความมัน่ใจในการตดัสินใจอะไรตา่ง ๆ 
มนัก็จะน้อยลง มนัก็จะมีผลตอ่การทํางานเหมือนกนั แตถ้่ารับคนมาในสาขาท่ีเราจะทํา คือคณุรู้อยู่
แล้ววา่จะต้องทํางาน International เพราะฉะนัน้ Skill พืน้ฐานคณุต้องพดูภาษาองักฤษได้ คณุต้อง
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พดูส่ือสารได้ ไมใ่ชแ่บบไมไ่ด้เลยไมเ่ข้าใจเลยเราคงไม่รับ แตถ้่าบริษัทนัน้ดแูล้วว่าตวัเองไม่ได้ Flow 
For International Show จบัเฉพาะ Local Focus ก็คงไมจํ่าเป็น แตก๊ิ่ฟว่า ณ วนันีก็้จําเป็นไม่มากก็
น้อย ถ้าภาษาไม่ได้เลยคิดว่าลําบาก เพราะหนึ่งคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะได้งานอะไร 
เราจะปฏิเสธงาน International ไปเลย เพราะเรามีบุคลากรคนหนึ่งท่ีไม่พร้อม ซึ่งตอนนีต้วัเองก็มี
ประสบการณ์ท่ีคนไม่พร้อม คือกลวัเวลาไปเจอลูกค้าต่างชาติแต่อยู่ในทีมเรา เพราะงานเราไม่ได้
กําหนดว่าต้องเป็น Inter อย่างเดียว แต่อย่างบริษัทเก่า นายเป็นฝร่ังมนัก็ต้อง  Screen คนท่ีพูด
ภาษาองักฤษได้เพราะวา่เจ้าของบริษัทเป็นฝร่ัง อยา่งน้อยก็ต้องพดูได้ ส่ือสารกบัแกไม่รู้เร่ืองแกก็ไม่
รู้วา่จะไปส่ือสารกบัใคร อยา่งบริษัทคนไทยมนัมีการ Rotate คนไปมา ใครอยากจะทําสนใจด้านนีก็้
มาทํา มนัมีข้อจํากดั พอไม่ได้มนัก็ลําบากในการรับงาน เหมือนกบับคุลากรเราหายไป 1 คน เราไม่
สามารถให้เค้าไปทํางาน Deal งานกบัลกูค้าได้ แทนท่ีจะสามารถมาแบง่เบาเราก็ไม่ได้เพราะเค้าไม่
พร้อม ก็มีเหมือนกนั ถามว่าพร้อมมัย้ ไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ หายาก Skill พร้อมได้ Skill พืน้ฐาน
พดูจาส่ือสารได้ แตค่วามมัน่ใจในการทํางานก็ยงัไม่มียงัไม่เป็น เม่ือมีคนขาดหายคนใหม่เข้ามาคน
เก่าออกไป มีผลเหมือนกนั 

จะเห็นว่าอตัราการ Turnover คอ่นข้างสงู คือเด็กก็มีความเป็นเด็ก หลาย ๆ คนท่ีเข้ามา
บางคนไมรู้่จกัธุรกิจนีเ้ลย สมยัก่อนเรานกึถึงตวัเองตอนท่ีเราเข้ามาทํางานนีแ้รก ๆ Service Mind ก็
ระดบันึง อดทนต้องมากกว่า บางคนมีความคาดหวงัว่า Organizer เหมือนเป็น AE เดินลัล้ลาก็
ไม่ใช่ คิดว่าจะเป็น Organizer Event ธรรมดา ปิดทองหลงัพระ ก้นพระ ทําดีเสมอตวั ทําชัว่ก็โดน
ติดดินเหมือนเดิม มันจะเป็นเร่ืองท่ีว่าความคาดหวังของคนท่ีจะเข้ามาทํางาน บางคนเค้าไม่ได้
คาดหวงั เค้ามองผิด เค้าก็จะไม่ Happy ก็จะไปเร็ว เพราะฉะนัน้มนัก็จะหายากบคุลากรท่ีนิ่ง ๆ อยู่
ในอตุสาหกรรมนี ้10 20 ปี อยา่งทํางานบญัชี 10 20 ปี บางทีมนัล้ามนัเหน่ือยก็ต้องคอยหาคล่ืนลกู
ใหมค่นรุ่นใหมม่าแทน ซึง่ก็หายาก 

ถ้าเทียบระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ซึ่งคนรุ่นเก่าเน่ียก็จะมีคนท่ีพัฒนากับคนท่ีอยู่
เดมิ ๆ ไมป่รับเลยกบัคนรุ่นใหม ่อนัไหนมนันา่จะมีแนวโน้มของการพฒันาหรือการเพิ่มคณุภาพของ
การบริการได้ดีกว่ากนั เอาคนเก่าไปพฒันาหรือเอาคนใหม่มาดีกว่า อนันีค้งต้องให้ 50-50 เพราะ
คนรุ่นเก่าเค้าเป็นอยู่แล้ว มนัก็พฒันาไปได้เร่ือย ๆ ตามประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดมาสู่คน
รุ่นใหม ่คนรุ่นใหมจ่ริง ๆ คือเราก็ไมไ่ด้อายมุากแตเ่ด็กท่ีมันเพิ่งจบมนัก็ห่างจากเรา 10 ปี เราก็รู้แล้ว
วา่ความแตกตา่งมนัมี เดก็ไม่ทนงาน ความละเอียดไม่มี ไฮเปอร์ไปหน่อย สมาธิไม่คอ่ยมี เราก็ต้อง
มีการตบกันนิดนึง Treat กันนิดนึง คิดว่าถ้าเรา Treat ความเป็นรุ่นเก่าให้เด็กรุ่นใหม่ มันคง
ผสมผสานกนัได้ เดก็รุ่นใหมเ่ค้าก็ได้เร่ือง ITเทคโนโลยี ภาษาก็โอเค มนัก็อาจจะมีคนท่ีไม่ได้ เพราะ
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เมืองไทยมีภาษาแม่เป็นของตวัเองแต่ในเร่ืองของทกัษะการปรับตวั ก๊ิฟยังเช่ืออยู่ว่าการเป็นเด็ก
สมยัใหม่ท่ีกลวง ๆ สมยันีท่ี้มนักลวง ๆ ด้วยวัตถุ มีผลต่อการทํางานเด็กบางคนก็จะกลวงไปด้วย 
บางคนไม่แน่นเลย เด็กสมยัก่อนอย่างเราเน่ียก็ยงัเป็นนํา้ไม่เต็มแก้วก็ยงัซบั แต่เด๋ียวนีไ้ม่ ถ้าเราจะ
พฒันาบคุลากรเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ต้องพฒันาเค้าด้วยไม่ใช่เฉพาะในเร่ืองของ Skill ทกัษะภาษา
อย่างเดียวต้องพัฒนาอ่ืน ๆ ไปรอบตวั เพราะมันมีผลต่อการทํางานในทักษะอุตสาหกรรมนี ้ถ้า
ทกัษะตวัเค้าเอง กลวง แย ่ก็จะมาถึงทกัษะการทํางานแยด้่วย 

มมุมองอ่ืน ๆ ท่ีอยากจะแชร์เก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ ก๊ิฟคิดว่าเมืองไทยเค้ามี Fam Trip 
หลาย ๆ อย่างไปดเูมืองนอก ไม่ต้องเขตยโุรปหรืออเมริกาก็ได้ เอาเขตในอาเซียนเองหรือเขตเอเชีย
ตะวนัออกเอง ไปดเูค้า บางครัง้ไปดบู้างจะได้เอามาปรับในด้านของเทคโนโลยีความทนัสมยั ทําให้ 
Venue มนัพร้อม อพัราคาขึน้สกัหน่อยคงไม่เป็นไร ยกตวัอย่างอินเตอร์เน็ท ไปดหูลาย ๆ ท่ีเค้าเปิด 
Wi Fi โดยท่ีทกุคน Access ได้โดยท่ีลกูค้าไม่ต้องเสียเงิน นัน่หมายถึงว่าเป็นมลูคา่เพิ่มให้กบัลกูค้า 
แตใ่นขณะเดียวกนั MICE ก็ต้องคิดเหมือนกนัว่า Facility ของ Hall มนัพร้อมขนาดนี ้เราโอเคท่ีจะ
จ่ายมัย้ เราก็ต้องพบกันคร่ึงทางว่าเค้าก็อยากได้กําไรแตใ่นขณะเดียวกนัก็อย่าหกัโหมมากนกัท่ีจะ
เรียกทุนคืน มองญ่ีปุ่ นเป็นตวัอย่าง เค้าเปิดคร่ึงนึงให้ตวัเองมี Facility ตวันัน้ให้คนใช้โดยท่ีไม่ต้อง
จา่ยเงิน โดยท่ีคนมา Convention ไมต้่องจ่ายเงินก็มีเหมือนกนั ก็ไปเรียนรู้เร่ืองของความพร้อมตา่ง 
ๆ กลายเป็นศนูย์ข้อมลูให้กบัลกูค้า ให้ข้อมลูอย่างพร้อมเพียงมัย้ ทกัษะภาษาพืน้ฐาน หรือบางคน
ไมพ่ดูภาองักฤษมีการชว่ยเหลืออยา่งไรบ้าง มีอะไรให้ถาม มีลา่มแปลมัย้ สามารถกดหาล่ามให้เค้า
ได้มัย้ หรือแบบเป็นข้อมูลเบสิคมีหฟัูงให้เค้ามัย้ เป็นเทปต่าง ๆ อะไรอย่างนี ้เหมือนเวลาไปเท่ียว
ตา่งประเทศก็ยงัเลือกได้วา่อนันีบ้รรยายเร่ืองพระ เร่ืองโบสถ์ มหาราชวงั คือเค้าสามารถสลบัภาษา
ได้ อนันีเ้ข้าใจ งัน้เรามาลองทําดมูัย้วา่ถ้าเกิดคนนีม้นัไมพ่ดูภาษาองักฤษ จะมีแนวโน้มท่ีจะช่วยเค้า
ได้อยา่งไร คืออยา่งงีค้นดก็ูชว่ยได้ ออร์แกไนเซอร์ก็ช่วยได้ คือความใหญ่ไม่ได้บง่บอกอะไร ยิ่งใหญ่
แล้วระบบการจดัการก็ต้องดีด้วย  

ถ้าเป็นมุมมองของออร์กาไนเซอร์ ก๊ิฟคิดว่าการสนับสนุนก็ส่วนหนึ่ง เงินสนบัสนุนจาก
ภาครัฐเราก็อยากได้ งานจาก TCEP เราอยากได้ แตบ่างทีเราเจอความไม่ยตุิธรรมในเร่ืองงานหรือ
อะไรแบบนี ้เราอยากได้ความยตุธิรรม เราอยากได้ Criteria ในการตดัสินท่ีไม่ใช่ Double Standard 
ไม่ใช่ Under Table ไม่ใช่แบบพดูกนัลบัหลงัของานนี ้นัน่คือ Lock Spec ถ้าคณุจะช่วยเหลือเรา
จริง ๆ คณุช่วยเหลือแบบแฟร์ ๆ แล้วเวลาเลือก Pitching กัน ตัง้ใจเลือกท่ีทําสาขานีจ้ริง ๆ ไม่ใช่
เลือก Contractor มา Pitching งาน Conference เลือกของ Profile ของอีกคนนึง ไม่ใช่ว่าเลือกของ
คนท่ีถกูใจไม่ถกูใจ บริษัทนีไ้ม่ถกูกบั Association นี ้ไม่ใช่ แตว่่า Profile เค้าดี คณุก็ต้องเลือกเค้า
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มา Pitching ให้ Profile มนัใกล้เคียงกนัจะได้ตดัสินกนัง่ายหน่อย แล้วเคยตามไปดมูัย้สมมตุิว่าคน
ท่ีคณุ So Proud ท่ีจะนําเสนอเค้า ยินดีท่ีจะแนะนําให้ลกูค้าเลือก ไป Follow up หลงังานบ้างหรือ
เปล่า มนัควรจะมีผลตอ่การเรียกเค้ามา Pitching จริงอยู่เค้าชนะได้ประมลูและท่ีทํางานตอ่ไปแล้ว
ลกูค้า Happy ก่ีเปอร์เซ็นต์ มีใครไปประเมินผลตรงนัน้หรือเปล่า ไม่ใช่ไปประเมินผลระหว่างลกูค้า
ต่อลูกค้า ลูกค้าต่อออแกไนเซอร์ คนท่ีคุณแนะนําเค้า บางครัง้ผ่านการแนะนํา บางทีไม่ต้อง  
Pitching ลกูค้าแคเ่จ้าสองเจ้าลกูค้าก็เลือกกันเอง ไม่ต้องผ่าน Pitching สมมุติว่า TCEP ไม่ต้อง
ช่วยประมูล ไม่ต้องช่วยดึงงาน ลูกค้าแค่แนะนําพ่ีกับหนู ลูกค้าพอใจหนู แล้วหลังจากนัน้มีการ 
Follow up มัย้ วา่หนทํูาให้งานมนัฉิบหายวายป่วงมัย้ ถกูก็จริงแตค่ณุภาพได้หรือเปล่า บางครัง้การ
ทําราคาถกูมนัไมป่ลอดโปร่ง ยิ่งงานเยอะงานใหญ่ ๆ มนัก็ไมไ่ด้ตอบโจทย์เหมือนกนัว่า Keep ได้ใน
ระดบัหนึง่ คืออยากได้ความเป็นธรรม ถ้าจะชว่ยเหลือชว่ยเหลือขอเร่ืองความเป็นธรรม จะโปรโมตก็
ทําหน้าท่ีของคุณไป ในส่วนของออแกไนเซอร์เองก็คงต้องเป็นการพัฒนาคุณภาพ ถ้าเกิดว่าเรา
อยากได้งาน Inter เราก็ต้องพฒันาบคุลากรของเรา แตป่ระชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเรามีอะไร
กันทําอะไรกันในบริษัท ต้องมีความซ่ือสตัย์ในอาชีพของเรา คืออย่างบางคนเรารู้ว่าเราไม่ได้งาน 
แตเ่รารู้วา่ Facility เรามีนะ ถึงแม้วา่เราไมไ่ด้ทํางานกนัเป็นหนอน พนกังานเราทํางานกนัเป็นหนอน
เป็นร้อย ๆ รู้ว่าเราแบ่ง Function รู้ว่าตัง้ใจทํางาน เราไม่เคยปฏิเสธงาน แต่คุณบอกว่าเราแพง 
อย่างงี ้คุณได้งานอีกงานไปแล้วคุณเคยดูมัย้ว่าบริษัทนัน้ ๆ ทํางานเป็นอย่างไรบ้าง แต่เราก็ไป
เรียกร้องกบัใครไมไ่ด้ ก็ยงัคงทํางาน ซ่ือสตัย์ตอ่การทํางาน ทําเต็มท่ี ไม่ใช่ว่าทําเล่น ๆ หรือหมกเม็ด 
เพราะสดุท้ายผลเสียลกูค้าก็เอาไปวา่ลบัหลงัอยูดี่  
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บทสัมภาษณ์ คุณอมรเทพ สิขิวัฒน์  
Project & Creative Director, Upper Event (Thailand) 
วันท่ี 9 มกราคม 2554 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมามีโอกาสจดังาน Event ท่ีเก่ียวกับไมซ์มาพอสมควร จะแยก
เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนท่ีทํางานไมซ์กบับริษัทเก่า ๆ กับอีกส่วนหนึ่งเป็นของ  Upper Event 
เอง ถ้าเป็นส่วนเก่า ๆ ก็ได้ทํางานใหญ่ ๆ อยู่หลาย ๆ งาน โดยเฉพาะการประชมุแพทย์ท่ีเป็นระดบั
นานาชาตถิึงระดบัโลกเลย อนันีก็้คอ่นข้างเยอะพอสมควร ซึ่งได้ร่วมงานกบั  CM, Optimum อนันีก็้
มีคอ่นข้างเยอะ แตใ่นส่วนของ Upper Event เอง ส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของ Incentive รับรางวลั
อะไรพวกนีก็้ค่อนข้างจะมีเยอะ ส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีมาจะเป็นกลุ่มของอินเดีย พวกในแถบเอเชีย
คอ่นข้างเยอะ เอเชีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ ถ้าพูดถึงในกรุงเทพฯ ท่ีใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็น 
Scale โรงแรม ในส่วนท่ี Upper Event ใช้อยู่ เช่น Centara Grand, Shangri-La เพราะว่าด้วย 
Scale ของกลุ่มไมซ์ กลุ่ม Incentive ท่ีมาอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก คนขนาด 1,000 คน แต่ว่าท่ีเป็น 
Scale ขนาดใหญ่ท่ีเคยใช้อยู่ ก็จะเป็นไบเทค เพราะเค้ามีความพร้อมในการนําเสนองานอยู่
คอ่นข้างเยอะ ถ้าเป็นใน Part ของประสบการณ์ท่ีเคยทํางานร่วมกับออแกไนเซอร์อ่ืน คือมีหลาย
ปาร์ตีเ้ข้ามาเก่ียวข้องก็เคยมีอยูห่ลาย ๆ ครัง้เหมือนกนั ในบางฟอร์มแน่นอนมนัก็เป็น Exhibition ก็
มีอยูห่ลาย ๆ ครัง้ เชน่งานท่ีทําร่วมกบั Read Tradex  

หากให้วิเคราะห์ในส่วนของศนูย์ประชมุในกรุงเทพฯ ซึ่งหลกั ๆ ก็มีเมืองทอง ไบเทค ศนูย์
สิริกิติ ์อนันี ้3 ศนูย์ใหญ่อยูแ่ล้ว ถ้ารวมในส่วนของพารากอนฮอลล์ บีซีซี เซ็นทรัลเวิลด์ เข้าไปด้วยก็
จะเป็น 5 แห่ง อนันีผ้มว่าขึน้อยู่กบั Scale งาน ถ้างานขนาดกลาง ส่วนใหญ่มองว่าเป็นพารากอน 
เซ็นทาราแกรนด์ เน่ืองจากอยู่ใจกลางเมืองและก็มีเร่ืองของเสน่ห์ การช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคญัของไมซ์ น่าจะเหมาะกับอะไรท่ีเก่ียวกับเร่ือง  Facility เพราะ
ไมซ์สิ่งสําคญัคือ Facility ท่ีจะมารองรับ ไม่ว่าเร่ืองการเดินทางหรืออะไรอย่างนี ้อปุกรณ์เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ แตถ้่าเป็น Scale ขนาดใหญ่ คือประเทศไทยยงัไม่มีท่ีแบบรองรับเหมือนต่างประเทศ 
เหมือนสิงคโปร์ ท่ีทุกอย่างอยู่ในท่ีเดียวกัน เช่น มีโรงแรม ท่ีพัก สถานท่ีประชุม แหล่งช้อปปิ้ง ท่ี
ท่องเท่ียว อยู่ในระยะท่ีใกล้เคียงกนัหมด เป็น MICE Center ประเทศไทยยงัไม่มีสิ่งนี ้ก็เลยมองว่า
ถ้าเป็นตวัเลือกขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีอยูไ่มก่ี่ท่ีท่ีสว่นใหญ่เป็นชานเมือง 

หากในเร่ืองของความพร้อมมองว่าเซ็นทาราแกรนด์ แม้ว่าจะใหม่แต่ด้วยทีมงานท่ี
คอ่นข้างมืออาชีพ การ Compromise กบัลกูค้าเยอะๆ ไม่ Surface คือทกุอย่างเข้าใจว่ามนัเป็น
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เร่ืองของกฎ แตถ้่ามนัมีความยืดหยุน่กบัลกูค้าเยอะ ๆ ก็จะเป็นความได้เปรียบของคนท่ีทํางานด้วย 
น่ีเป็นมมุมองในฐานะท่ีเป็นออแกไนเซอร์ 

ถ้ามองเจาะไปท่ีประเด็นความพร้อมด้านบุคลากรของสถานท่ีทัง้หมดท่ีมอง มองว่าไบ
เทคมีความพร้อมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีประสบการณ์คอ่นข้างยาวนานท่ีสดุ ในเร่ืองบคุลากรท่ีพอมี
ประสบการณ์ ผ่านการ Train มาบ้าง หรือมีการโฟกัสในกลุ่มธุรกิจไมซ์ชดัเจน ไม่ใช่เป็นลกัษณะ
ของอีเว้นท์บ้าง หรือทกุอย่างมนัดเูป็นกลาง ๆ ท่ีอ่ืนยงัไม่มีความแน่ชดัในเร่ืองของความเป็นไมซ์ 
แตไ่บเทคมีประสบการณ์ ฉะนัน้ทีมงานคอ่นข้างท่ีจะใช้เวลาน้อยและได้ความเป็นมืออาชีพกลบัมา
เยอะ 

คณุสมบตัิของบุคลากรในด้านนี ้โดยพืน้ฐานแล้วน่าจะเป็นเร่ืองของการศึกษา น่าจะมี
หลกัสตูรหรือความรู้ชดัเจน แตด้่วยปัจจบุนัต้องยอมรับว่าด้วยอาชีพนีไ้ม่วาจะเป็นกลุ่มอีเว้นท์หรือ
กลุ่มไมซ์มกัจะไม่มีสาขาเฉพาะเหมือนตา่งประเทศท่ีได้รับการ Train หรือการเรียนรู้มาอย่างเป็น
ระบบ ส่วนใหญ่จะใช้การปรับเพ่ือมาทํางานให้เข้ากบัไมซ์มากกว่า เพราะฉะนัน้ถ้ามองว่าพืน้ฐาน
เลย โดยทัว่ไปท่ีน่าจะมีเป็นพืน้ฐานเลย หนึ่งเร่ืองการบริการ ด้วยอาชีพนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการบริการ 
สองคือเข้าใจในแง่ของธุรกิจจริง ๆ วา่ไมซ์คืออะไร ถ้าเข้าใจตรงนีแ้ล้วทกุอย่างก็จะง่ายขึน้ อนัท่ีสาม
คือ Creativity เร่ืองความคดิสร้างสรรค์ อาชีพนีจํ้าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีสิ่งนี ้จะมองว่าเป็นเร่ือง
พืน้ฐาน 3 อยา่งท่ีเป็นปัจจยัทําให้บคุลากรมีประสิทธิภาพหรือมีศกัยภาพกบังานด้านนี ้

บคุลากรมีความสําคญัอยู่แล้วในเร่ืองของการขบัเคล่ือนธุรกิจไมซ์ และมีบทบาทตอ่การ
สร้างความพึงพอใจตอ่ลกูค้าด้วย แผนกท่ีน่าจะมีส่วนเก่ียวข้องจริง ๆ น่าจะมีทกุ ๆ ฝ่าย คือ ตัง้แต่
เร่ืองสถานท่ี ไปถึงเร่ืองการจัดการ ในแง่ของงานไมซ์มันเหมือนงานอีเว้นท์เลยจะประกอบด้วย 
อนัดบัแรก คือฝ่ายสร้างสรรค์ คือทําให้รูปแบบงานมีความแตกต่างกันมีความพิเศษหรือตอบรับ
วตัถุประสงค์ของงานท่ีชดัเจน อนันีก็้สําคญั แผนกท่ีสองน่าจะเป็นเร่ืองของ Production ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายเตรียมสถานท่ี ฝ่าย Set up อะไรตา่ง ๆ เหล่านี ้เป็นพืน้ฐานสําคญัของการทําธุรกิจอีเว้นท์
หรือวา่กลุม่ไมซ์ อนัท่ีสามคือนา่จะเป็นเร่ืองของการจดัการ เป็นส่วนท่ีต้องให้ความสําคญัเป็นพิเศษ
มากกว่าส่วนอ่ืน เพราะว่าถ้าทกุอย่างเตรียมไว้ดี แตถ้่าการจดัการไม่ดี  Management ไม่ดี การ
บริการไมดี่ สิ่งเหลา่นีก็้จะไร้ประโยชน์ 

รวมถึงแผนกสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแผนกการเงิน บญัชี PR หรือฝ่าย Sales พวกนีก็้
สําคญั เพราะวา่งานไมซ์จะต้องทํางานเป็นทีม เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยัลกัษณะการทํางานท่ีเป็นกลุ่ม
เป็นทีมจริง ๆ เพราะฉะนัน้ทุกอย่างต้องประสานสอดรับกันหมด ยกตัวอย่างง่าย ๆ การทําบูธ 
Exhibition หน้างาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไมซ์ ถ้าการจ่ายเงินอะไรบางอย่าง มนัเป็นขัน้ตอนเหมือน
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ต้องจา่ยหน้างาน จา่ยผา่นบตัรเครดติ ถ้าขัน้ตอนเหล่านีมี้ปัญหา ทําให้งานทกุอย่างมนั Flow ไม่ได้
เลยจริง ๆ ก็มองว่าทกุอย่าง การทํางานเป็นทีมทกุส่วนเหมือนผู้ เล่นแตล่ะคนหรือคนทํางานแต่ละ
คนล้วนต้องสอดประสานกนั ขาดคนใดคนหนึง่ไมไ่ด้ ถ้าตรงไหนมีปัญหาก็สง่ผลถึงทัง้ระบบ 

เพราะฉะนัน้การได้มาซึ่งตัวบุคลากรก็สําคัญเช่นกัน ซึ่งในส่วนของแผนกท่ีทําการ
คดัเลือกตวับคุลกรเข้ามาทํางาน คือ แผนก HR คดิวา่มีความสําคญัท่ีสดุ มนัเป็นปราการดา่นแรกท่ี
แนน่อนวา่ตวั HR หรือตวับคุคลท่ี Screen คนเข้ามา ถ้าไม่มีความเข้าใจเพียงพอก็จะ Screen คนท่ี
มีความหวือหวาแค่คําสมัภาษณ์หรือมีศกัยภาพท่ีไม่สอดรับกับตวัวตัถุประสงค์ท่ีเราต้องการ คือ
เหมือนด่านแรกถ้าเข้าใจในลกัษณะของความเป็นไมซ์หรือในธุรกิจมากแค่ไหน การได้บุคลากรท่ี
ตรงกบัความต้องการ คือไม่ใช่แคมี่ความรู้ในเร่ืองการคดัเลือกบคุลากรแตค่วรมีความรู้ในเร่ืองของ
ธุรกิจด้วย ถ้าจะให้ดีควรลกึลงไปในแตล่ะตําแหน่งว่าบคุลากรในตําแหน่งนัน้ ๆ ควรจะมีคณุสมบตัิ
อยา่งไร  

ถ้ามองถึงตวับุคลากรในบ้านเรา ในศนูย์ประชุมตา่ง ๆ ว่าควรจะมีการพัฒนาในด้านใด
อีกบ้าง จริง ๆ แล้วน่าจะเป็นการปูพืน้ฐานตัง้แต่ต้น ปัจจุบันทุกคนรู้จักไมซ์ แต่ยังไม่มีความรู้
พืน้ฐานท่ีเท่าเทียมกนั มีแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของคนท่ีทําอยู่ในธุรกิจท่ีมีความรู้เร่ืองไมซ์อย่างชดัเจน 
อนัท่ีสองคนท่ีมีความรู้เร่ืองไมซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ดงักล่าวกลบัเป็นคนท่ีไม่มีประสบการณ์จริงกบัการ
ทําธุรกิจเลย นา่จะมองวา่เป็นเร่ืองการปรับพืน้ฐานของธุรกิจนีอ้ย่างจริงจงัอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว มี
หลกัสตูรท่ีชดัเจนก็จะชว่ยได้ ซึง่การปพืูน้ฐานความรู้เร่ืองไมซ์ให้กบับคุลากรน่าจะแบง่เป็นสองส่วน
ในความเห็นสว่นตวั คือ หนึง่ ในแง่ของบคุลากรเองทําหน้าท่ีส่ือสารในเร่ืองของการโฟกสัธุรกิจไมซ์
จริง ๆ ซึง่นา่จะมีแผนกนีใ้นองค์กรด้วย อย่างท่ีบอกก็คือ อาจจะไม่ใช่ HR โดยตรง แตส่่วนหนึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของ HR แตน่่าจะเป็นในลกัษณะของผู้บริหารหรือของคนท่ีวางโฟกสัของบริษัทว่า
อาจจะมีแผนกไมซ์หรือโรงแรมบางโรงแรมต้องการโฟกัสเร่ืองธุรกิจไมซ์ก็น่าจะทําแผนกเหล่านี ้
ขึน้มาจริง ๆ จงั ๆ เพ่ือศกึษาอะไรอย่างนีเ้ป็นต้น แตถ้่าเป็นในเชิงลึกเลย มองว่าน่าจะเป็นเร่ืองของ
ระดบัมหาวิทยาลยัท่ีจะมีบทบาทในการวางปพืูน้ฐาน เพราะว่าในหลาย ๆ คนท่ีมาทําธุรกิจไมซ์ใน
ปัจจุบนั มกัจะมาจากหลากหลายสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญแตกต่างกันโดยสิน้เชิง แต่ไม่รู้จกัไมซ์ 
โดนปรับเปล่ียนมาโยกย้ายให้มาทําตําแหน่งนีก็้จะโดนเรียนรู้ด้วยการบงัคบัทํามากกว่า ในศนูย์
ประชมุเองนา่จะมีการแยกในสว่นของแผนกไมซ์ขึน้มาแยกขาดจากพวกงานอีเว้นท์ทัว่ไป เพ่ือความ
ถนดัของทีมงาน เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะในองค์กรไหน ทีมไหน ถ้าต้องการจะโฟกัสธุรกิจไมซ์อย่าง
ชดัเจนควรจะศึกษาอย่างชดัเจนว่าจริง ๆ มนัมีทกัษะท่ีต้องใช้กับงานอีเว้นท์หรืองานใกล้เคียงกัน 
แตกตา่งกนัอยูพ่อสมควร 
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ความแตกต่างระหว่างตัวอีเว้นท์ทั่วไปกับตัวไมซ์ สิ่ ง ท่ีมันคล้ายค ลึงกันคือเ ร่ือง
วตัถุประสงค์ แน่นอนว่าอีเว้นท์กบัไมซ์มกัจะมีวตัถุประสงค์ในการทํางานของตวัเองท่ีแตกตา่งกัน 
อันท่ีสองเร่ืองการจัดการ ไมซ์จะเป็นลักษณะของงานท่ีเป็นสากลมากขึน้หรือรองรับกลุ่มคนท่ี
เฉพาะ ยกตวัอยา่งเช่น ลกูค้าตา่งประเทศท่ีมาในเมืองไทยอาจต้องการเรียนรู้ความเป็นไทย แตน่ัน่
ไม่ได้หมายความว่าความเป็นไทยจ๋าจะรองรับเค้าได้เสมอไป ดงันัน้จะต้องอาศยัทกัษะเร่ืองการ 
Entertain การทอ่งเท่ียว เร่ืองความเป็นมืออาชีพด้านการจดังานเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ในขณะท่ีงาน
อีเว้นท์จะตอบรับวัตถุประสงค์ของงานมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ มงานกลุ่มไหน ไม่ว่าจะเป็น 
Marketing Event ไมว่า่จะเป็น Corporate Event ก็คอ่นข้างแตกตา่งกนัด้วยวตัถปุระสงค์ของงาน 

ในฐานะท่ีเราเป็นออแกไนเซอร์ เป็นตวักลางระหว่างลูกค้ากับตวัศูนย์ประชุม เราจะมี
บทบาทในการนําเสนอสถานท่ีจดังานให้กบัลกูค้า เพราะในฐานะท่ีเป็นคนคลุกคลีกบัสถานท่ีหรือมี
ความคุ้นเคยกบัสถานท่ีก็รู้ข้อจํากดัหรือข้อได้เปรียบของแตล่ะสถานท่ี อนันัน้มองว่าเป็นส่วนสําคญั
อยา่งยิ่งเป็นคนท่ีมีบทบาทมากกวา่หรือมีทกัษะมากกวา่ลกูค้าเองโดยตรง ดงันัน้มองวา่สําคญัมาก  

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ปัญหาจากการใช้บริการในศนูย์ประชุมน่าจะเป็นเร่ืองของ
ข้อจํากดัในการ  Set up ท่ีมีจํานวนจํากดัหรือศนูย์ต้องการขายสถานท่ี ในขณะตวัผู้จดังานมกัจะ
ต้องการให้ตัวงานออกมาดี ดังนัน้จะอาศัยเร่ืองความอะลุ้ มอล่วยในการจัดงานแตกต่างกัน มี
มมุมองในเร่ืองนีแ้ตกต่างกัน ยกตวัอย่างง่าย ๆ หนึ่งวนัศนูย์ประชมุอาจจะต้องการขายสถานท่ีให้
ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ แตด้่านออแกไนเซอร์ก็ต้องการเวลาท่ีจะเตรียมสถานท่ีมากกวา่ปกติ 

แนวโน้มของธุรกิจไมซ์ในเมืองไทย มองว่าในระยะใกล้ ๆ เท่าท่ีมองคงยงัไม่เติบโตอะไร
มาก มนัก็ยงัใหมใ่นแง่ของธุรกิจ แตเ่ช่ือว่าตอ่ ๆ ไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นไทย มนัจะทําให้ธุรกิจนี ้
เติบโตได้อย่างชดัเจน แทนท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเมืองไทย เป็นแบบ  Backpack ก็จะเป็นนกั
ทอ่งเชิงธุรกิจมากขึน้ เพราะวา่ด้วยศกัยภาพของเมืองไทยท่ีรองรับงานกลุม่นีไ้ด้มากขึน้ 

หนว่ยงานของรัฐบาลเองท่ีเข้ามาสง่เสริมสนบัสนนุธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยอย่าง สสปน. 
ถ้าส่งเสริมเร่ืองของสถานท่ีก็มองว่ายงัไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย และท่ีเห็นศกัยภาพของทีมงาน  
สสปน. เค้าจะทําให้เป็นลกัษณะของการส่ือสารภาพรวมของไมซ์หรือธุรกิจไมซ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
อนันีย้อมรับว่าเค้าทําได้คอ่นข้างดี ทําให้คนรู้จกัไมซ์มากขึน้ หรือการมี Passion ท่ีจะไป Pitching 
งาน หรือนํางานจากตา่งประเทศเข้ามาจดัในเมืองไทย อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีทําให้สงัคมไทยได้รู้จกักบัไมซ์
มากขึน้ ซึง่เป็นสิ่งท่ี สสปน. ทําได้ดี เพียงแตว่า่ข้อด้อยของ สสปน. เทา่ท่ีเห็น คงจะเป็นเร่ืองของการ
เปล่ียนบคุลากรบอ่ยทําให้การสานตอ่งานไมค่อ่ยตอ่เน่ือง เป็นข้อเสียของระบบข้าราชการไทย 
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หน้าท่ีในการจัดอบรมหรือว่าการสร้างหลักสูตรขึน้มาส่งเสริมศักยภาพตัวบุคลากรนี ้
นา่จะเป็นในระดบัมหาวิทยาลยั แตว่า่ในสว่นของ สสปน. ในปัจจบุนัทําหน้าท่ีให้ความรู้ก็คงจะเป็น  
Part หนึ่งท่ีต้องทําอยู่แล้ว ด้วยบทบาทท่ีเค้าทําอยู่มองว่าจะเป็นการเจาะเฉพาะกลุ่ม คือพดูง่าย ๆ 
ว่ายงัไม่ได้กว้างพอ ยงัไม่ Mass พอท่ีจะทําให้คนได้รู้ถึงธุรกิจไมซ์หรือข้อดีของไมซ์ในประเทศไทย
วา่มีข้อดีอยา่งไร เป็นการเจาะเฉพาะกลุม่หรือบคุคลท่ีมีความรู้อยู่แล้ว มนัเป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพ
ของทีมงานของบคุลากรในวงการมากกวา่ 

สถานท่ีก็เป็น Function หนึ่งของงานไมซ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตาม ดงันัน้มองว่าไม่ว่า
จะเป็นผู้ เตรียมงานหรือออแกไนเซอร์น่าจะมีบทบาทในการวางแผน แน่นอนว่าออแกไนเซอร์ดู
ภาพรวมยอ่มสําคญักวา่สถานท่ีซึง่เป็นแค ่Part เดียว 

ความได้เปรียบของเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพท่ีเป็นเซ็นเตอร์มีข้อจํากัดในเร่ืองของ 
Facility หลาย ๆ อยา่งท่ีแพ้ในตา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระบบจราจรท่ีติดขดัตลอดเวลาหรือว่า
ระบบคมนาคมอยา่งท่ีเห็น รถไฟฟ้าใต้ดนิของเรายงัมีข้อจํากดัในสว่นของตวัเมือง ดงันัน้มองว่าการ
ขยายตวัของไมซ์ออกตา่งจงัหวดั ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าทัง้ในเร่ืองสถานท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
หรืออะไรก็ตาม ท่ีมนัพร้อมรองรับ แน่นอนว่าการขยายเมืองหรือขยายไปสู่หวัเมืองย่อมได้เปรียบ
กว่าท่ีจะไปสู้กับต่างประเทศได้ เพราะเรามีบางอย่างในแง่ของต่างจังหวัดท่ีต่างประเทศสู้ ไม่ได้ 
ในขณะท่ีในเมืองในกรุงเทพมีข้อจํากัดหลายอย่างท่ีเรายงัสู้ เค้าไม่ได้เหมือนกัน หลายสถานท่ีใน
เมืองไทยเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวอยู่แล้ว แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของไมซ์คือนกัท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจซึง่เป็นกลุม่นกัทอ่งเท่ียวเชน่กนั ดงันัน้ในส่วนหนึ่งท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยอยู่แล้ว เช่น ภูเก็ต ท่ีมี
สถานท่ีอยูแ่ล้ว เชน่ เชียงใหม ่ท่ี Popular ในสายตานกัท่องเท่ียวอยู่แล้ว การมาเพิ่มบทบาทในเร่ือง
ของธุรกิจไมซ์ก็น่าจะเป็นความได้เปรียบอยู่แล้ว คืออาจจะไม่ต้องหาสถานท่ีใหม่ ไปสร้างอะไร    
ใหม ่ๆ แตว่่าหวัเมืองตา่ง ๆ ของประเทศไทยไม่ว่าจะเชียงใหม่ ภูเก็ต เค้ามีความพร้อมจริง ๆ ในแง่
ของการพฒันาเป็น MICE City 

โดยส่วนตวัมองว่า Event Organizer ยังไม่มีความเข้าใจเร่ืองไมซ์อยู่อีกเยอะ เม่ือ
เปรียบเทียบกับโรงแรม เน่ืองจากโรงแรมได้มีการเดินหน้าในการสร้างความรู้ในเร่ืองของไมซ์มา
ระดบัหนึ่งแล้ว สงัเกตจากเมืองไทยมีการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของไมซ์ในหลาย ๆ โรงแรมมา
หลายปีแล้ว แต่ในส่วนของ Event Organizer ยงัไม่มีหลกัสูตรเหล่านีเ้พ่ือรองรับชดัเจนมากนกั 
เพราะฉะนัน้มองว่ายงัล้าหลังอยู่ตามหลงักลุ่มโรงแรมอยู่ค่อนข้างเยอะ เป็นเหตผุลว่าทําไมกลุ่ม
โรงแรมถึงมีแผนกไมซ์หรือพยายามสร้างบคุลากรมารองรับกลุม่นีโ้ดยตรง  
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โดยภาพรวมสงัเกตว่าประเทศไทยมีคนท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาสากล ภาษาองักฤษ
ได้คอ่นข้างเยอะอยูพ่อสมควร เพียงแตว่า่คนท่ีมีศกัยภาพด้านนีย้งัโฟกสัมาทํางานด้านนีน้้อยอยู่ ซึ่ง
จะสงัเกตได้ว่าทําไมโรงแรมถึงมีบุคลากรท่ีสามารถพูดภาษาองักฤษได้ เค้าไม่ได้โฟกัสไมซ์ตัง้แต่
แรกแตเ่ค้ามองวา่เค้าต้องการทํางานโรงแรมตัง้แตแ่รก ซึ่งมนัเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีช่วยทําให้ธุรกิจ
ไมส์ในโรงแรมได้เติบโตมากกว่า ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น Event Organizer หรือ Supplier 
ในส่วนของ MICE Management ทัง้หลายยงัมีทกัษะท่ีไม่พร้อมด้านภาษา เน่ืองจากยงัไม่มีคน
กลุม่นีท่ี้มีศกัยภาพในการใช้ภาษาองักฤษท่ีดีมาสนใจทํางานในกลุม่บริษัทพวกนีม้ากนกั 

สว่นของเจ้าหน้าท่ีโรงแรมหรือบคุลากรของโรงแรมมกัมีความถนดัในเร่ืองของการจดัการ
ด้านการโรงแรมอยู่เยอะพอสมควรแล้ว แต่การจัดการสถานท่ีหรือการจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในโรงแรมก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้ไมซ์ประสบความสําเร็จ ดงันัน้มองว่าหากโรงแรม
ต้องการโฟกสัเร่ืองไมซ์อยา่งชดัเจน ต้องอาศยัทกัษะ 2 อย่างคงไม่เพียงพอ อาจจะต้องเพิ่มพนูเร่ือง
ความคดิสร้างสรรค์ เร่ืองการ Create งานเร่ืองการจดัการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ การ
ส่ือสารอะไรพวกนีต้้องเป็นเร่ืองของทีม Management มากขึน้ ก็จะจดัการไมซ์ได้ดีขึน้ คืออาศยัแค่
ทกัษะการจดัการของโรงแรมมาจดัการไมซ์ทัง้หมดคงไม่สามารถทําได้ ดงันัน้มองวาน่าจะศกึษาให้
กว้างให้รอบทิศทางมากขึน้ และมีความเป็นมืออาชีพมากขึน้ 

โรงแรมอาจมีความได้เปรียบในแง่ของประสบการณ์การจดังานในลักษณะท่ีเจอลูกค้า
หลากหลายหรือนักท่องเท่ียวโดยตรง แล้วก็ได้เจอปัญหาในการจัดการท่ีหลากหลาย แต่ในศนูย์
ประชมุเองจะเป็นลกัษณะของการจดังานมากกว่า มีความถนดัเฉพาะด้าน ในแง่ของการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ในเร่ืองของการจดัการ ในเร่ือง Function หรือสถานท่ีอาจจะมีความได้เปรียบ แตเ่ร่ือง
เก่ียวกบัการจดัการห้องพกัอาจเสียเปรียบอยู่พอสมควร ดงันัน้มองว่าทัง้ 2 แห่งมีความแตกตา่งกนั
อยูใ่นแง่ของทกัษะอยูพ่อสมควรเหมือนกนั เพราะฉะนัน้มองในแง่ความได้เปรียบ โรงแรมได้เปรียบ
กว่าเพราะโรงแรมมักจะมี Ballroom ของตวัเองมีสถานท่ีของตวัเอง การจัดการของตวัเองอยู่
พอสมควร 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดว่าสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นแลนด์มาร์คของไมซ์ 
ด้วยสิงคโปร์ได้วางรากฐานของไมซ์มาเป็นระยะเวลานาน คือในสิงคโปร์เอง เค้าสามารถสร้างเป็น 
MICE Center ท่ีครบวงจรได้ มีทัง้โรงแรม มีทกุอย่างเช่ือมตอ่กนั พร้อมรับงานไมซ์ท่ีประเทศไทยสู้
ไม่ได้ เช่นเดียวกันกับฮ่องกง ความมีเสน่ห์ของการเป็นแหล่งช้อปปิง้ของสถานท่ีท่องเท่ียว ทัง้สิ่ง
อํานวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมรองรับกลุ่มไมซ์ปัจจุบันท่ีประเทศไทยยังแพ้อยู่ ก็น่าจะเป็น
สิงคโปร์กบัฮอ่งกง นา่จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัประเทศไทยได้ 
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ต้องบอกว่าในอดีตถ้าประเทศไทยพฒันาอย่างจริงจงั ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบ
มากกว่าสิงคโปร์ ฮ่องกงอยู่หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว เสน่ห์ของความเป็นไทย ใน
แง่ของเซอร์วิส ในเร่ืองของการจดัการตา่ง ๆ ความเป็นไทยน่าจะนํา น่าจะชนะสิงคโปร์และฮ่องกง
ได้ไม่ยาก หากทําจริง ๆ และก็ฝึกฝนอย่างเป็นระบบจริง ๆ ถามว่าอีกก่ีปี ขึน้อยู่กบัความพร้อมโดย
ภาพรวม อนันีต้อบไม่ได้ สงัเกตจากงานหลาย ๆ งานท่ีไป Pitching ระดบัสากลระดบันานาชาติจะ
แพ้ 2 ประเทศนีด้้วยความพร้อมอย่างเดียวเลย ความพร้อมในท่ีนีคื้อเร่ืองของการจัดการ 
Management พดูง่าย ๆ คือการจดัเตรียมทกุอย่างให้พร้อมกบัไมซ์ ไม่ว่าเร่ืองของ Facility ตา่ง ๆ 
เร่ือง Infrastructure ตา่ง ๆ  

แตถ้่าเปรียบเทียบกนัในตวัของบุคลากร คนไทยสู้ต่างชาติได้สบาย ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบเร่ืองบคุลากรมาก จดุเดน่อย่างหนึ่งของประเทศไทยคือคา่แรงต่ํา ซึ่งจะทําให้สู้กบัฮ่องกง
และสิงคโปร์ได้อย่างสบาย อันท่ีสองคือเสน่ห์ความเป็นไทยท่ียิม้ง่าย คนไทยพร้อมต้อนรับ
ต่างประเทศ ประเทศไทยนําหน้าหลาย ๆ ประเทศอยู่แล้ว ซึ่งมองว่าถ้าเร่ืองบุคลากรอย่างเดี ยว
ประเทศไทยมีความได้เปรียบกวา่หลาย ๆ ประเทศ ก็เป็นจดุเดน่ของประเทศไทยท่ีหลาย ๆ ประเทศ
เลียนแบบ 
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บทสัมภาษณ์ คุณเกรียงไกร ธวัชชัย  
Operation Manager, อิมแพค เมืองทองธานี  
วันท่ี 15 มกราคม 2554 

ผมทํางานท่ีศูนย์ประชุมมา 6 ปีกว่า ๆ ก่อนหน้านีผ้มทําด้านออแกไนเซอร์มาก่อน 10 
กว่าปี ส่วนใหญ่แล้วเป็น Presentation อย่าง Index Event แล้วรู้สึกว่าถึงจดุอ่ิมตวั เลยออกมาทํา
เองในระยะเวลาหนึง่ แล้วหลงัจากนัน้คือเข้าสูธุ่รกิจท่ีเป็นศนูย์ประชมุอย่างเตม็ตวั 

งานศนูย์ประชุมท่ีแรกคือท่ีอิมแพค แล้วก็อยู่ยาวมาเร่ือย ๆ แต่เร่ิมต้นงานเร่ือง Venue 
จริง ๆ ท่ี The Mall ซึง่ต้องบอกวา่มนัไมใ่ช่เป็นพืน้ท่ีท่ีทําแบบศนูย์ประชมุ เป็นพืน้ท่ีท่ีเค้าจดัมา Join 
พืน้ท่ี บริษัทตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาเปิด Present สินค้า แตก่่อนนีก็้ทํา Grand Opening ของ The Mall 
บางแค บางกะปิ ก็เร่ิมต้นท่ีนัน่ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีทําอยู ่จริง ๆ Operation ของท่ีน่ีมนัอาจจะไม่ได้แยกเหมือนศนูย์
ประชุมอ่ืน ๆ เม่ือก่อนต้องบอกว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าท่ีประสานงาน จะแยกโซนกันเลย ส่วน
อาคาร สว่นประสานงาน แตต่อนนีผ้มดสูว่น Facilities, Operation  

ฝ่ายอาคารของอิมแพคมีการรวมตวัระหว่างส่วนเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
อาคารเข้าด้วยกัน เพราะฉะนัน้มนัจะกลายเป็นว่าในส่วนของเจ้าหน้าท่ีประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี
อาคารอยู่ด้วยกนั เพ่ือให้มีความรวดเร็วมากขึน้ในเร่ืองของการประสานงานจากออแกไนเซอร์และ
ลกูค้าตา่ง ๆ และในส่วนของการ Support งานตา่ง ๆ ได้รวดเร็วมากขึน้ เพราะฉะนัน้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบจริง ๆ คือ ดูแลเร่ืองความพร้อมในด้านอาคารทัง้หมด ความพร้อมเก่ียวกับ  Support 
Team ทัง้หมด เร่ืองของ Set up, Engineer อาคาร แม่บ้าน Landscape ทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัอาคาร 
รวมถึงพืน้ท่ีด้านนอกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Security จราจร ซึ่งจะอยู่ในส่วนของระบบอาคารทัง้หมด 
คือมีการรวมตวัในส่วนของประสานงานของอิมแพคกับอาคารเข้าด้วยกัน อย่างท่ีบอกก็คือให้ใน
เร่ืองของอํานาจการตดัสินใจ ดคูวามเหมาะสมของพืน้ท่ีอาคารว่าจะให้ลกูค้าได้หรือไม่ได้ จะให้ได้
เร็วขึน้ แล้วก็ตดัขัน้ตอนท่ีมนัซํา้ซ้อนกนัอยู่ออกไป 

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบอยู่จะมีส่วนบุคลากรเข้ามาเก่ียวข้องอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นตวั
ทีมงาน พนกังาน หรือวา่บคุคลท่ีจะ Service ลกูค้า ถ้าเรามองถึงภาพรวมของอิมแพคเอง ต้องบอก
ว่าส่วนความพร้อมต่าง ๆ ของอิมแพค ผมว่าค่อนข้างพร้อม 100% ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีบคุลากรของอิมแพคเอง หรือเป็น Outsource ท่ีมีการจดัจ้างเข้ามา เช่น แม่บ้าน หรือ 
Security คือก็จะเคลียร์ไปในส่วนของบริษัทท่ี Outsource ท่ีเป็นเจ้าประจําอยู่แล้ว เร่ืองความไม่
เคยชินพืน้ท่ี ความใหม่ของ Supplier ท่ีเข้ามา เราพยายามท่ีจะใช้อยู่ไม่ก่ีบริษัท เพ่ือให้เค้ามีความ
ชํานาญกับพืน้ท่ี โดยเฉพาะฝ่ายอาคารทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ FO (Front Operation) 
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เจ้าหน้าท่ีอาคาร ซึ่งมีอยู่ทัง้หมดประมาณ 300 กว่าคน เฉพาะฝ่ายอาคารและเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานท่ีคอยอํานวยความสะดวก ซึ่งต้องบอกว่า Flow ของมนัจริง ๆ ก็คือ Sales เป็นคนขาย
พืน้ท่ี แต ่Sales ของท่ีน่ีแบง่เป็น Sales Proactive กบั Sales Reactive ซึ่ง Sales Pro มีหน้าท่ีขาย 
พอขายได้ก็จะมี Sales Re ท่ีคอย Support ประสานงานตอ่ก่อนหน้างาน Operation เร่ิมตัง้แต่
ลกูค้าเข้าพืน้ท่ีเข้ามา Set up, Move in อะไรเข้ามา จะมีทีมของ Operation เข้าไปสนบัสนนุ เข้าไป
ประสานงาน คอยรับงานต่อทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการให้หรือไม่ให้อย่างไร ซึ่ง
เก่ียวข้องกับเร่ืองกฎของอาคารทัง้หมด จริง ๆ แล้ว Operation จะเข้าไปตัง้แต่ลูกค้ามา Sight 
Inspect เข้าร่วมประชมุกบัลกูค้า และจะถึง 100% ก็ตอ่เม่ือลกูค้า Move in เข้ามา เพราะฉะนัน้
แล้วทีมท่ีมีการประสานงานกับออแกไนเซอร์ทัง้หมดจะมีอยู่ประมาณ 30 คน ท่ีต้องคอยดูแล
ทัง้หมดเก่ียวกบัออแกไนเซอร์และเจ้าของงาน และจะมีเจ้าหน้าท่ีอีก 300 กว่าคนท่ีคอย Support 
อยู่ไม่ว่าจะเป็น Engineer, Security ซึ่งจะมีหวัหน้างาน Supervisor ตา่ง ๆ เข้ามาร่วมและคอยรับ
ข้อมลูตอ่จาก Operation อีกทีหนึง่ 

โดยสรุปแล้วผมมองว่าบุคลากรของอิมแพคเองพร้อมท่ีจะให้บริการในส่วนของลูกค้าท่ี
เป็นกลุ่มไมซ์ ตอนนีไ้มซ์จากตา่งประเทศเร่ิมเข้ามามากขึน้เป็นลําดบั สดัส่วนผมอาจจะตอบไม่ได้
ชดัเจนนกั แตเ่ท่าท่ีเห็นก็จะขยบัเข้ามาเป็นอินเตอร์คอ่นข้างเยอะ ต้องบอกก่อนว่าความพร้อมของ
เรา 100% คือเรามีทีมท่ีคอยรับงานตา่งประเทศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Sales เอง Sales 
Pro Sales Re หรือกลุ่ม Operation ท่ีรับงานอินเตอร์โดยเฉพาะ คือแยกทีมกนั ทีม Operation จะ
มีการแบง่เป็น 3 ทีม เป็นทีมท่ีเก่ียวกบัด้าน Government หน่วยราชการ ซึ่งจะมีทีมย่อยอีกทีมหนึ่ง
ท่ีอยู่ใน Government ท่ีรับงานอินเตอร์โดยเฉพาะ แล้วก็จะมีทีม Exhibition ท่ีเป็นงานเก่ียวกับ
เอกชน ต้องบอกว่าเอกชนคอ่นข้างเยอะ แล้วสดุท้ายจะเป็นทีม  Banquet งานสมัมนาตา่ง ๆ อย่าง 
Presentation เปิดตวัสินค้าในงานสมัมนา ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการก็อยู่ในทีมนีท้ัง้หมด คือ
เราจะมีการแบง่เป็น 3 ทีมใหญ่ ๆ และมีทีมย่อย ๆ คอย Support อีก และท่ีจะเร่ิมทําอีกทีมหนึ่งก็
คือทีม Shooting ถ่ายทําโฆษณา ซึง่เป็นอะไรท่ีแยกออกไปอีกทีมหนึ่ง 

ถ้าเราเจาะคณุบตัิเร่ืองบุคลากรเป็นด้าน ๆ ไป ด้านแรกคือความน่าเช่ือถือของบคุลากร
ในศนูย์ประชมุ 

จริง ๆ แล้ว ถ้าบอกถึงความน่าเช่ือถือในภาพรวมทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นงานอินเตอร์หรือ
งานทัว่ไป ทุก ๆ ท่ีจะมีทีม Operation ท่ีต้องวางตวัคนท่ีดแูล้วลกูค้าเช่ือถือไป Contact กับลกูค้า 
ต้องด ู Connection ดคูณุสมบตัิทัง้ของทางเราและทางลูกค้า ถ้าทางลกูค้าเป็นผู้ ใหญ่และดแูล้ว
ต้องการความน่าเช่ือถือจากเจ้าหน้าท่ีอาคาร เจ้าหน้าท่ีประสานงานของทางสถานท่ี ก็ต้องจัด  
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Manager เข้าไปเป็นคน Contact เป็นคนหลกั ซึ่งท่ีผมบอกว่าทัง้ 3 ทีมของเราก็จะมี Manager อยู่
แล้ว เพราะฉะนัน้ทุก ๆ ทีม Manager จะเข้าไป Contact กับเจ้าของงาน เราจะไม่ปล่อยเด็ก
ทัง้หมดท่ีจะเข้าไปคุยกับเจ้าของงานหรือออแกไนเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ความ
น่าเช่ือถือต้องบอกว่าช่วงแรก ๆ ก็อาจมีปัญหาบ้าง ในช่วงท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบอ่ยหรือมีการ
เปล่ียนแปลงระบบเองหรือเจ้าหน้าท่ีประสานงานเองท่ีแรก ๆ ก็อาจมีปัญหาบ้าง คือความใหม่ แต่
ประสบการณ์จากด้านอ่ืน ๆ ก็ต้องบอกว่าเค้าก็มาจากหลาย ๆ อาชีพ แรก ๆ ก็อาจมีปัญหาบ้างใน
เร่ืองของลกูค้า อาจจะไม่คุ้นเคยกบัคําว่า Venue ก็ต้องปรับตวั แตช่่วงหลงั ๆ นัน้เราก็ผ่านพ้นกัน
มาเรียบร้อยแล้ว อาจมีขลกุขลกับ้างในช่วงแรกนิดหน่อย แตต่รงนีจ้ะมีผู้บริหารระดบั  GM มาดแูล 
Cover อยู่เราอีกที เราใช้ปรับเปล่ียนระบบการทํางานอยู่ไม่นานก็นิ่ง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าหน้าท่ี 
30 คนของผมก่อนหน้านีก็้มีปัญหาเหมือนกนั ชว่งแรก ๆ แตน้่อง ๆ เองมีความรู้ความสามารถเยอะ 
คนใหม ่ๆ ความคดิใหม ่ๆ ก็เยอะ ชว่งแรกเราพยายามเสริมคนเข้ามาเติมจากท่ีมีอยู่ ความใหม่ของ
น้อง ๆ ความไม่คุ้นเคยกับสถานท่ีอะไรต่าง ๆ มนัก็อาจจะเป็นผลให้ความน่าเช่ือถือลดลง บางที
ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็จะมีระดบัหัวหน้างานคอยดูแลอีกที แต่บางทีก็ต้อง
ปล่อยน้องเค้าเป็นคน Contact ไม่งัน้ก็คงไม่กล้า มนัอาจมีขลกุขลกับ้าง แตร่ะยะเวลาท่ีผ่านมาเรา
มีการเปล่ียนแปลงตรงนีม้าปีกว่าเกือบสองปีแล้วก็มีปัญหาอยู่บ้าง แต่ตอนนีก็้เราผ่านตรงนัน้
มาแล้ว 

Manager จะเป็นคนเสริมทําให้ลกูค้ามัน่ใจมากขึน้ ในส่วนของ Executive ท่ีมีอยู่ เวลา
ไป Contact กบัลกูค้าหรือออแกไนเซอร์ เราจะแบง่กลุ่มอย่างชดัเจนอยู่แล้วว่าคนนีเ้คยจดังานนีอ้ยู ่
เค้าก็จะมีความคุ้นเคยกับออแกไนเซอร์เจ้านีห้รือลูกค้าเจ้านีโ้ดยเฉพาะ ส่วนออแกไนเซอร์หรือ
ลกูค้าเองก็มกัจะชอบ Contact กบั Executive คนท่ีมีความคุ้นเคยด้วย ส่วนของ Manager ก็จะ
เข้าไปคอยเติมในส่วนท่ีคิดว่าน่าจะร่ัวอยู่หรือวางแผนให้ลูกค้าได้ดีขึน้ เข้าไปคอยเทคแคร์ลูกค้า 
เสริมจากคนท่ีทํางานอยูห่น้างานตรงนัน้ 

คณุสมบตัิด้าน Service Mind ของบคุลากรอิมแพคเกิน 100% ทกุคน เราจะมีการแบ่ง
ทีม แบง่ Shift กนัแล้วว่างานนีใ้ครดแูลอยู่และใครเป็นคน Support หลกั ๆ Project Manager ต้อง
เป็นมืออาชีพกันอยู่แล้ว แต่ด้วยความท่ีว่าน้องเค้ามีใจบริการท่ีคอ่นข้างเยอะ บางทีเค้าจะมาดแูล
ลกูค้าตัง้แต่เช้า ช่วงเย็นเค้าควรจะกลบับ้านได้แล้ว แตท่กุคนก็ยังอยู่รอจนกว่าลกูค้าจะกลบั เค้าก็
ไม่อยากให้ลกูค้ามีความรู้สึกว่า Service ไม่ดี สมมติว่างานนีมี้ Project Manager อยู่แล้ว 2 คน ก็
จะชว่ยกนัดแูลอยูค่นละชว่งเวลากนั ซึ่งต้องบอกว่าออแกไนเซอร์แตล่ะเจ้าก็จะแตกตา่งกนั มี  Main 
การประสานงานไม่เหมือนกนั บางงานมี 7-8 คน ทกุคนแยก Function กนัดแูลหมด บางครัง้ก็ไม่มี 
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Main Project เราก็ต้องคอยช่วยดจูนกว่างานจะจบ เม่ือลกูค้ากลบัแล้วเราถึงจะกลบั เช่น งาน 
Motor Expo จะมีคนดแูลแยกเป็นสว่นงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Car Club, 4WD, เร่ืองของคา่ยรถ
และ Accessories ตา่ง ๆ ด้วย ทกุอยา่งจะแยกกนัหมด เราก็ต้องแบง่คนแยกประกบแตล่ะ Project 
ให้เหมือนกับลูกค้า ซึ่งมีลูกค้าประมาณท่ีเป็น Main อยู่ประมาณ 7 คน เราก็ต้องแบ่งทีมท่ีเป็น 
Project ประกบลกูค้า 7 คนเหมือนกัน แตเ่ค้าจะมีทีมเสริมเป็นน้อง ๆ เป็นตวัวิ่งให้ หรือว่าจะช่วย
ในช่วงท่ีติดงาน บางทีหน้างานทีม Outdoor ผมแบง่น้องเป็น 2 คน คนหนึ่งดซููบารุโซน T9  อีกคน
หนึง่ด ูCar Stereo กบั 4x4 ตา่งคนตา่ง Deal หมดเลย แตล่ะคนก็แยกกนัหมด แตอ่าจมีอีกคนคอย 
Support ช่วยเหลือเค้า ต้องบอกว่าใจท่ีเค้าดแูลลกูค้าเกิน 100 ทกุคน แตล่ะคนไม่เคยทิง้ลกูค้า จะ
รอจนกว่าลกูค้าจะมา จากก็ต้องส่งลูกค้าให้เรียบร้อยก่อน ลกูค้าฝากงานอะไรต้องทําให้เรียบร้อย 
แล้วเรามาจา่ยงานให้กบัทีม Support เราเองอีกที 

คณุสมบตัิด้านวิชาการในท่ีนีห้มายถึงด้านความรู้ความสามารถ อย่างท่ีผมบอกว่า ณ 
ปัจจบุนั พร้อม100% ไม่ว่าจะเป็นความรู้เร่ืองของอาคาร ใจบริการ 100% เร่ืองของ Field ตา่ง ๆ 
ทุกคนมีประสบการณ์ติดตวัมาพอสมควรอย่างน้อยก็ปีกว่า มากสุดบางคนก็อยู่มาตัง้แต่อิมแพค
ก่อตัง้ก็มี 

เกณฑ์ในการรับคนเข้ามาทํางาน เราจะคละกันทัง้เด็กจบใหม่และท่ีมีประสบการณ์แล้ว 
ซึ่งสิ่งแรกท่ีเราต้องดคืูอ Service Mind เร่ืองของความรับผิดชอบเป็นหลกั ต้องบอกว่างานไม่ว่าจะ
เป็นออแกไนเซอร์หรือ Venue น่าจะเป็น Field เดียวกัน เวลาไม่คอ่ยแน่นอน มกัจะมีปัญหาเร่ือง
เวลา เพราะฉะนัน้วนัหยดุของคนอ่ืนก็คือวนัทํางานของเรา เค้าต้องสามารถแยกงานกับส่วนตวัได้ 
แต่เราก็มองว่าเร่ืองครอบครัวกับงานก็ต้องไปด้วยกัน เราพยายามดูว่าอันไหนน้องเค้ามีความ
จําเป็นเราก็ไม่เคยขัดแย้ง วันหยุดก็ต้องหยุด แต่อย่างน้อยเค้าก็ต้องรู้แล้วว่าการทํางานกับชีวิต
ครอบครัวของเค้ามนัขดัแย้งกนั 

คุณสมบัติเร่ืองความสุภาพอ่อนโยน ผมต้องบอกก่อนว่าลูกน้องผม โดยทีมงานผม 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานทุกคน ผมมั่นใจว่าเค้ามีแรงกดดนั ไม่ว่าจะเป็น Visitor, Organizer, 
Contractor, Exhibitor ทัง้หมด เค้ามีแรงกดดนัเยอะมาก แต่ผมมัน่ใจน้อง ๆ ทุกคนว่าสามารถ
ควบคมุอารมณ์ความรู้สึกและสีหน้าได้ในระดบัหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้ว 100% แตอ่าจมีบ้าง เพราะ
ลูกค้ามีหลายแบบ ลูกค้าบางคนเราก็ไม่อยากจะอะไรมาก ซึ่งบางคนจะรู้แล้วว่าถ้าเค้าวีนเค้าจะ
ได้มาในสิ่งท่ีต้องการเยอะ ไม่ว่าจะเป็น Exhibitor เอง เค้ารู้กฎระเบียบของอาคารอยู่แล้ว เราส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปเคลียร์ทัง้ท่ีรู้แตเ่หมือนจะไม่เข้าใจหรือทําเป็นไม่รู้บ้าง บางทีน้องเค้ายงัไมได้ทําอะไรก็
บอกว่าพูดจาเสียงดงั พูดไม่รู้เร่ือง เขียนใบคอมเม้นท์มาเยอะเหมือนกัน บางทีก็ต้องให้ความเป็น
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ธรรมกบัทัง้สองฝ่าย ต้อง Recheck ข้อมลูตรงบ้าง จากพยานข้างเคียงบ้าง เพ่ือให้ความกระจ่างกบั
ทัง้หมด แตต้่องบอกว่าคนท่ีเข้ามาจดังานเอง หรือ Exhibitor ก็ลกูเล่นเยอะเหมือนกนั บางทีอาจมี
ปัญหาเร่ืองของ Supplier มากกว่า เจ้าหน้าท่ีประจํา ถ้าจะบอกว่าเจ้าหน้าท่ี Supplier ท่ีเราจดัจ้าง
มา ระเบียบวินยัของเค้าอาจจะยงัไมเ่คร่งครัดเทา่กบัเจ้าของพืน้ท่ีท่ีอาจจะรู้แล้วว่าถ้าเราทําอะไรลง
ไปจะเกิดอะไรขึน้ แตพ่อเป็น Supplier เช่น Security หรือแม่บ้าน คนท่ีรับเข้ามาอาจมีปัญหาบ้าง 
เพราะบางทีพอหมดช่วงเทศกาลเก็บเก่ียวก็รับมาทํางาน พอรับมาปุ๊ บก็ลง ๆ กัน อาจมีการแจ้ง
กฎระเบียบ Brief กันยงัไม่ชัดเจน ยงัไม่ซึมซบัเท่าท่ีควรก็มาลงหน้างานกันแล้ว ก็มีปัญหาเร่ือง 
Service เร่ืองของคําพดูบ้าง แตเ่ราต้องพยายามยํา้ ใครเจอต้องรีบบอก 

คณุสมบตัิเร่ืองของความซ่ือสตัย์ ถ้าเป็นของอิมแพคเร่ืองนีผ้มว่า 100% ผมพดูตรง ๆ ว่า
ทกุ ๆ ท่ีมีชอ่งโหวห่มด ถ้าคนคดินิดนงึมีโอกาส รู้หนีทีไล ่ย่ิงคนอยูม่านาน ๆ ก็อาจมี ตรงจดุร่ัวก็ต้อง
บอกว่ามนัมี หากคนขาดความซ่ือสตัย์หรือมีใจทจุริตนิดนึงก็อาจมีการลกัลอบได้ แตร่ะบบของเรา
เองก็มีความปลอดภยัเหมือนกนั ค่อนข้าง 100% มีกล้อง CCTV เร่ืองเจ้าหน้าท่ีประจําจดุตา่ง ๆ 
คอ่นข้างเยอะ ทัง้สองอยา่งประกอบกนั 

ถ้าเป็นคณุสมบตัเิร่ืองของความเข้าใจในการเรียนรู้เอาใจใส่ผู้ ใช้บริการมีเต็ม 100 อยู่แล้ว 
เร่ืองอุปกรณ์หรือสถานท่ีต่าง ๆ ก็โอเค เต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี เรามีความพร้อม 
100% แตม่นัก็มีตวัแปรอยู่บ้างเหมือนกนัในเร่ืองของตวัแปรตา่ง ๆ เช่น พนกังาน Casual การ Set 
up ตา่ง ๆ บางทีเราก็มีปัญหาเหมือนกนัในเร่ืองการใช้จํานวนคนเยอะ ๆ อย่างวนัท่ีมีการ  Set up 
โต๊ะเก้าอีห้ลายพนัหรือเป็นหม่ืนตวัในห้องประชุม ถ้าหากเกิดปัญหาเร่ืองกําลงัคนท่ีเราจดัจ้างมา
เป็นตวัแทนจากข้างนอก ซึง่จากแหลง่แรงงานเราก็อยู่หลายแหล่งและมีตวัแปรเยอะเหมือนกนั เช่น 
เร่ืองแรงงานท่ีมาจากปากนํา้บ้าง หรืออย่างกลุ่มท่ีมีการรวมตวักันเพ่ือจดัจ้างแรงงาน บางทีขาด
หรือไม่ตรงจุดประสงค์ของเรา สมมติว่าเราต้องการใช้ 500 คนแตอ่าจไม่ได้มา 100% เราก็มีการ
แก้ปัญหาวา่แหลง่นีไ้มไ่ด้เราก็เสริมจากแหลง่อ่ืน แตพ่อหลาย ๆ แหลง่เข้าอาจจะไม่ได้จํานวนแตเ่รา
รู้วา่ยงัไงก็ต้องไมก่ระทบกบัเร่ืองของงาน ถ้าเกิดปัญหาขึน้เราก็ต้องเกณฑ์เจ้าหน้าท่ีมาช่วยดแูล ไม่
ว่าจะเป็น Security บางครัง้เราก็ต้องบอกว่าให้มาช่วยกนัก่อน Landscape หรืออะไรอย่างนี ้แบง่
กําลงัมาเพ่ือแก้ปัญหา ท่ีผมบอกวา่มีแหลง่กําลงัอยู ่ตดัมาชว่ยเหลือกนัได้ แตท่ัง้หมดทัง้มวล อาจมี
ปัญหา แตภ่าพความบกพร่องตา่ง ๆ อาจไม่ได้เห็นกบัเจ้าของงานทกุอย่าง สมมติพรุ่งนีใ้ช้งานแต่
มนัก็มีปัญหาภายในอยูบ้่างในหลาย ๆ เร่ืองแตเ่ราไมทํ่าให้ขลกุขลกั 

หากจะมองว่าคณุสมบตัิข้อใดของตวับุคลากรท่ียงัอ่อนอยู่และควรได้รับการพฒันาต่อ 
ผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่จุดบกพร่องแต่สิ่งท่ีควรพัฒนาให้ดีขึน้ต่อ ๆ ไป ก็ควรพัฒนาให้มันดีขึน้   
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เร่ือย ๆ เราอยู่กบัการ Training อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าท่ีประสานงานในส่วนงานตา่ง ๆ 
ไมว่า่จะ Training เร่ืองอะไร เราต้องประเมินคนของเราวา่ควรเตมิส่วนไหนเพ่ือพฒันาขึน้ไป แล้วไป
คยุกบั Training ของ HR เม่ือปีท่ีแล้วเราได้ชดุ Training ของ HR เข้ามาใหม่ บอกตรง ๆ ว่าดีใจ
มากท่ีได้ชุดนีเ้ข้ามา เพราะว่าเค้าแน่นมาก เยอะมาก กระตือรือร้นมาก อยากจะเติมให้ศกัยภาพ
เด็กดียิ่งขึน้ไป เม่ือปีท่ีแล้วเรามีการ Training ให้เด็กอยู่ตลอดเวลาและน้องต้องการ Train เร่ือง
อะไรให้ List มา แล้วเราไปคยุกับ HR เพ่ือจดัลําดบัสิ่งไหนสําคญั ดจูากสิ่งท่ี Peak มากท่ีสุด 
Security อาจมีปัญหาเร่ืองภาษา เราก็มีการจดั Train ให้ มีการจดั Train จดัคอร์สเร่ืองภาษาอยู่ 3 
คอร์ส ตอนนีต้้องบอกก่อนว่าเรามีส่วนของ Training ประจํา ประจําฝ่าย ประจําบริษัท เราเลือกตวั
บคุลากรท่ีจะ Training คือส่งคนชดุนีป้ระมาณ 20 กว่าคนไปอบรมและทําการ Train เป็น Trainer 
โดยเฉพาะ คือการเอาบุคลากรของเราไปฝึกอบรมเพ่ือจะเป็น Trainer เค้าอาจจะมีความรู้ 
ความสามารถเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจต้องเตรียมคอร์สตา่ง ๆ มา Training ตอ่ เราเลยส่งคน ๆ นีไ้ป
อบรมในเร่ืองท่ีทกุคนสนใจ เพ่ือจะมาถ่ายทอดตอ่ พอคนนีมี้ความชํานาญแล้วก็จะสามารถท่ีจะ 
Train คนตอ่ ๆ ไปได้ อาจจะดีกวา่ท่ีจะต้องจ้างบคุลากรจากภายนอกเข้ามา 

ในเร่ืองของคน ทุก ๆ คนในธุรกิจไมซ์สําคญัมาก ผมว่าทกุคนมาถึงตรงนีแ้ล้ว ถ้าหากคน
ท่ีไม่มีใจบริการ พดูจาไม่ดีอะไรออกไปเป็นผลเสียทนัที หรือแม้กระทัง่ลกูค้าบอกว่ามาแจ้งมาบอก
อะไรนิดนึง แตไ่ม่ได้คําตอบท่ีชดัเจนหรือไม่ได้ให้ความสนใจ ใส่ใจ ก็กลายเป็น  Complain ทัง้หมด 
เร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะทํา Training ควรจะเสริมเร่ือง Service Mind ของบคุลากรเยอะ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของเจ้าหน้าท่ีประจํา อย่างท่ีผมบอกผมไม่ซีเรียส ไม่กังวลแล้ว แต่จะกังวลเร่ืองของ 
Supplier หรือระดบัท่ีอาจจะมีความยบัยัง้น้อย บางทีเจ้าหน้าท่ีจราจร โดนแดด โดนฝน โดนอะไร
เยอะ ๆ แล้วความเครียด ความรู้สึกอะไรต่าง ๆ ก็มีเยอะเหมือนกัน หากเค้าไม่ได้รัก ไม่ได้มีการ
ควบคุมอารมณ์ท่ีดีก็จะกลายเป็นเร่ืองแย่ บางคนก็ต้องบอกว่าจริง ๆ มีใจอยากจะบริการแต่การ
ส่ือสารไม่เหมาะสม คําพูดท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้มีเจตนา เจอมาหลายอย่างแล้ว อย่าง
น้องคนนีไ้มใ่ชเ่ลย เราก็ดวูิธีการทํางานของเค้า ก็มีเร่ืองของการส่ือสารท่ีอาจจะโป้งป้าง ๆ แตไ่ม่ได้
คดิอะไร แตย่งัไงเราก็ต้องเข้าไปปรับปรุงเค้า 

พืน้ท่ีของทางอิมแพคมีการพัฒนาขึน้เร่ือย ๆ จะเห็นว่ามีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา 
เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีโดน Complain อยูเ่ป็นประจําจะเป็นเร่ืองของพืน้ท่ีการบริการบอ่ยท่ีสดุ บางทีงาน
หนึง่ประสบความสําเร็จมาก ๆ แตล่านจอดรถอาจมีปัญหา บางงานคนให้ความสนใจเยอะ มีจดัทกุ
ฮอลล์เลย อิมแพค อารีน่า จบูีล่ี ชาแลนเจอร์ ไอซีซี มีงานหมด ต้องบอกว่าพืน้ท่ีรองรับเร่ืองรถของ
เรามีอยู่ประมาณหม่ืนกว่าคนั จริง ๆ เยอะนะ ลูกค้าหลาย ๆ คน งานเค้าประสบความสําเร็จแต่
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เม่ือไหร่ท่ีลูกค้ามีปัญหาหาท่ีจอดรถไม่ได้ เค้าก็ไม่พอใจ ในเร่ืองของการบริการมันต้องรองรับได้ 
100% เราเห็นจุดเด่นของเราคืออะไร ตัง้แต่สมัยก่อนลานจอดรถเรามีเยอะมาก พอมาถึง ณ 
ปัจจบุนัเราเห็นปัญหา อาคารจอดรถท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีน้อยแตร่องรับได้เยอะ ตอนนีเ้ฟสแรกกําลงัทําอยู ่
คาดว่าเดือนนีน้่าจะเปิดใช้ได้ ส่วนเฟสสองจะขึน้ตอ่ แล้วตอ่ไปเราก็ต้องสร้างลานจอดรถท่ีใช้พืน้ท่ี
น้อยลงแตร่องรับได้เยอะขึน้ เร่ืองนีสํ้าคญัและเป็น Conflict มากท่ีสดุท่ีไม่น่ามองข้าม มนัจะมีช่วง 
Peak ท่ีมีงานชนกนัเยอะ ๆ เชน่ Motor Expo เราต้องเตรียมรองรับไว้ 

ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร อาจจะมีรู้สึกกบัลกูค้าบางรายแตไ่ม่ใช่กบัทกุราย ถ้าเป็นงานใหม ่
เรามีการแบง่ Section การประสานงานท่ีแตกตา่ง แบง่กนัว่า Sales Pro ขาย Sales Re รับหน้าท่ี
ดแูลตอ่ Contact กบัลกูค้า แตพ่อหน้างาน Operation รับงานตอ่ คนท่ีรับตอ่ตรงนีม้นัจะ Blank นึก
ออกใช่มัย้ครับ เพราะลกูค้าเร่ิมจากการ Contact กบัทีม Sales กลุ่มหนึ่งแล้วหน้างานมา Contact 
กบั Operation อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะยงัไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจเจอกนับ้างครัง้สองครัง้ในท่ีประชมุ แตพ่อ
หน้างานมนัต้องมีการปรับจูนเข้าหากันค่อนข้างเยอะ น้อง ๆ ก็ต้องวิ่งเข้าหาออแกไนเซอร์เพ่ือทํา
ความคุ้นเคยให้เร็วท่ีสุด อาจมีปัญหาบ้างเม่ืองานนัน้ไม่มี Main ของออแกไนเซอร์หรือมีหลาย 
Section บางครัง้ความคุ้นเคยกนัอาจช่วยได้ เช่น ถ้าลกูค้ารายไหนเคย  Deal กนัมาบอ่ย ๆ งานนัน้
ไม่มีปัญหาแน่นอน แต่เม่ือไหร่เป็นงานใหม่แล้วต้องมาเร่ิมต้นกันใหม่ ความสนิทสนมก็มีส่วน 
ความคุ้นเคยหรือการถ่ายทอดงานอาจไม่มาทัง้หมด ชุดนี ้Deal อยู่ การถ่ายทอดมาทาง 
Operation อย่างน้อยอาจมาซกั 90% หรือเปล่าเราไม่รู้อาจจะมีบ้าง หรือข้อมลูจากออแกไนเซอร์
ส่งให้ Sales อาจจะไม่ได้ส่งมาฝ่าย Operation ทัง้หมดหรืออาจมีการ Miss บ้าง เราก็ต้องมาปรับ
จูนเข้าหากันเยอะ ๆ ซึ่งมันอาจจะเป็นเวลาท่ีกระชัน้ชิดมาก หน้างานมันต้องเตรียมทุกอย่างให้
พร้อมเกือบทัง้หมดแล้ว เพราะฉะนัน้มนัไมค่อ่ยมีเวลาท่ีจะจนูเข้าหากนัเทา่ไหร่ 

ถ้ามองในเร่ืองของการเป็นผู้ ให้บริการในศนูย์ประชุม บุคลากรจะมีทัง้ส่วนท่ีเป็นแผนกท่ี
เจอกบัลูกค้าโดยตรงกบัแผนกท่ีสนบัสนุนอยู่ข้างหลงั หากจะประเมินความพร้อมของบุคลากรใน
มมุของลกูค้าแล้ว ออแกไนเซอร์จะมองภาพรวมทัง้หมดได้ชดัเจนท่ีสดุ เค้าจะรู้ว่าเรา Support เค้า
ได้ดีมากน้อยแค่ไหน บางทีลูกค้าจะมองอยู่อย่างหนึ่งว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ เช่น มีการ
ปรับเปล่ียนระบบในองค์กร และอาจมีความเคยชินกบัระบบเก่า พอมีระบบใหม่อาจไม่ชิน ในกรณี
ท่ีเราปรับล่าสดุ งาน Motor Expo เราใช้ Outsource เข้ามาทําในเร่ืองของความพร้อมของอาคาร 
เม่ือก่อนอิมแพคทําเองทัง้หมด ความรวดเร็ว การดแูลลกูค้ามนัต้อง 100% แตพ่อมีการแจกแจงใช้ 
Outsource เข้ามา ลูกค้าอาจมีความรู้สึกว่ามาตรฐานมันต่างกัน แต่เราก็ต้องพยายามให้ 
Outsource ทํามาตรฐานให้เทา่กบัเราหรือดีกวา่ บางทีการตอบสนองลกูค้าหรือความล่าช้า อาจจะ
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ไมดี่เทา่เรา ต้องมีการปรับแก้ไขกนัอยู่ตลอด เช่น ระบบคานทัง้หมดเราใช้ Outsource สมยัก่อนเรา
ดแูล มีทีม Engineer ของอิมแพคดแูล ความใส่ใจมนัแตกตา่งกนัเยอะ พอเป็น Outsource ทุก
อย่างเป็นเงินหมด ไม่ซ่อม ไม่แก้ เปล่ียนอย่างเดียว เพราะฉะนัน้เลยทําให้มีความล่าช้าเร่ืองของ
การ Maintenance เราต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยว่าอนันีต้้องเปล่ียนหรือมนัซ่อมได้ การบริการมนั
แตกต่างจากเรา เค้าต้องเอาความสะดวกของเค้าเลยเสนอเปล่ียนเลยไม่ซ่อม ทําให้เงินค่าซ่อม
บํารุงมากกวา่แตก่่อน ความเอาใจใสร่ะหวา่ง Supplier กบัเราตรงนีกํ้าลงัปรับให้ดีขึน้แล้ว  

Operation เป็นฝ่ายท่ีต้องเจอกับลูกค้า ใช้เวลากับลูกค้าเยอะท่ีสุด รวมถึงฝ่ายขายท่ี 
Contact มาตลอด พอถึงหน้างานก็ส่งตอ่ให้ Operation ส่งตอ่ 100% เต็มก็ตอ่เม่ือลกูค้า Move in 
เข้ามา แตฝ่่ายขายจะเข้ามาดแูลลกูค้าวา่เป็นอยา่งไรบ้าง เข้ามา Service มาดแูลลกูค้าด้วย 

อิมแพคมีการแบ่งฝ่ายเยอะมาก หลัก ๆ ท่ีพอพูดถึงได้ มีฝ่ายขาย ฝ่ายอาคาร ซึ่งเป็น       
2 ส่วน แยกย่อยออกมาอีก หลกั ๆ คือ Security แม่บ้าน Set up อยู่ในฝ่ายอาคารทัง้หมด ฝ่าย
ใหญ่ ๆ ท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุคือฝ่ายขาย ฝ่ายอาคาร ฝ่าย F&B นอกนัน้ก็เหมือนฝ่ายท่ีแยกย่อยลง
มา เช่น Communication ดูเร่ืองโฆษณาต่าง ๆ ของอิมแพค ย่อย ๆ ก็มีเร่ืองของการซือ้ขาย
แลกเปล่ียน ซือ้ตัว๋ การบริการต่าง ๆ Real Estate ค่อนข้างเยอะ แต ่ Main หลัก ๆ มีอยู่ไม่ก่ี
หนว่ยงาน 

ในสว่นการทํางานของฝ่าย HR ซึง่เป็นฝ่ายท่ีดแูลเร่ืองคนทํางานและมีขัน้ตอนการทํางาน
หลายขัน้ตอนจดุเร่ิมต้นของการดแูลบคุลากรจะต้องมาจากตวัท่ีมี JD JS ซึ่งจริง ๆ แตล่ะส่วนงานก็
จะมีการวางออแกไนซ์ของตวัเองแล้วส่งไปให้ฝ่าย HR ดวู่าระบบของฝ่ายเป็นแบบไหน ออแกไนซ์
ของตวัเองเป็นแบบไหน ซึง่เค้าจะทําการ Recruit สรรหาคนมาให้เรา ทางเราก็จะเป็นคนสมัภาษณ์
อยูดี่ เพียงแตเ่ค้าจะเลือกมาให้เราว่าคนไหนเหมาะสมท่ีจะร่วมงานกนั Job ตา่ง ๆ หรืออะไรตา่ง ๆ 
เรา Deal กบัทาง HR ไปด้วยกนัอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ืองการจดัการเร่ืองอ่ืน ๆ มากกว่า 
โดยเฉพาะเร่ืองวนัหยดุของน้อง ๆ ในทีม Operation กบัหน้างาน มนัขาดคร่ึงอยู่ตลอดเวลา เพราะ
ทกุคนมีวนัหยดุประจําสปัดาห์คนละ 1 วนั เม่ือมีงานตวัเองก็ไมส่ามารถหยดุได้อยู่แล้ว ก็ต้องรัน รัน 
รัน ตอ่ไป เพราะฉะนัน้ปัญหาหลายเร่ืองท่ีเราต้องดคืูอเร่ืองวนัหยดุกบัการสะสมวนัหยดุ คือบางคน
อาจจะไมไ่ด้หยดุหลาย ๆ วนัตอ่เน่ืองกนั บางทีเราต้องหาทางชว่ยเหลือเค้า แตผ่มว่าจริง ๆ แล้ว HR 
ท่ีเก่ียวข้องกบัทางผมมนัเป็นเร่ืองของการสรรหากําลงัคนท่ีจะเป็น Casual เสริมในงานมากกว่า ได้
ตรงตาม Spec ท่ีขอไปหรือเปล่า แต่ละงานท่ีเราขอเสริมก็คือ ขอไป 100 เราก็อยากจะได้ตาม
จํานวนนัน้ 
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การสรรหาบคุลากรเข้ามาทํางานต้องประสานกนัในแตล่ะสายงานรวมถึง HR ด้วย แตล่ะ
สายงานก็จะบอกคณุสมบตัิและสิ่งท่ีต้องการให้ฝ่าย HR รับทราบเพ่ือไปสรรรหาคนมาให้ จากนัน้
เราก็จะมีการคดัเลือกโดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบอะไรเอง เพ่ือจะได้บคุลากรเข้ามาในส่วนงาน
ของเรา หลงัจากได้บคุลากรเข้ามาแล้ว มีเร่ืองของการปฐมนิเทศเข้ามาด้วย HR จะมีปฐมนิเทศรวม
ก่อนวา่องค์กรรวม ๆ เป็นอยา่งไร แตพ่อสง่มาถึงฝ่ายหรือสว่นงานก็จะมีการอบรมของตวัเอง มีคูมื่อ
ตา่ง ๆ สมมติว่า Operation ก็จะมีคูมื่อของเค้าว่าต้องทําอะไรบ้าง พอมาลงหน้างานก็ใช้เวลาใน
การตดิตามรุ่นพ่ี คอยดวู่า Senior มีการสอนงานหน้างานอย่างไร คอยดแูลเร่ืองเอกสารตา่ง ๆ ช่วง
สองอาทิตย์แรก อาจจะดเูป็นเร่ืองของเอกสาร กฎระเบียบตา่ง ๆ อาทิตย์ท่ีสองสามก็อาจจะมาดรุู่น
พ่ี แล้วก็ในเดือนสองเดือนแรกดคูวามสามารถของน้องเค้า เดือนสองเดือนแรกถ้าเค้าสามารถจดั
งานได้แล้ว เราก็ให้เป็น Support ของงานนัน้ ๆ ก่อน ลงหน้างานดวู่าเค้าทําอะไรช่วยเหลือรุ่นพ่ี
แบบไหนบ้าง แตก็่จะมีคนคอยประกบอยู ่แล้วเร่ิมให้ Project เล็ก ๆ ให้ไปลองทําก่อน 

เร่ืองการฝึกอบรมอย่างท่ีบอกไปแล้วว่าแตล่ะฝ่ายจะมีการ Request มาว่าเราอยากจะ
เพิ่มเตมิความรู้หรือพฒันาด้านไหน เราก็ให้ HR ทําโปรแกรมขึน้มาอีกทีหนึง่  

เร่ืองของการบริหารค่าตอบแทนคิดว่าผลในด้านงานไม่มี จริง ๆ แล้วน้อง ๆ เค้ามีความ
ตัง้ใจ อย่างน้อยก็มีหลายคนท่ีมาอยู่ท่ีน่ีแล้วรักองค์กร รักฝ่าย รักหน่วยงานของตวัเอง แต่จะมีผล
ทางด้านจิตใจของเค้านิดนึง ถ้ามนัมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองเงินเดือนท่ีแตกตา่งกนั บางคนอาจมี
ความสามารถเยอะกว่าแต่เงินแตกตา่งกนั มนัก็จะมีปัจจยัหลายอย่าง เช่น วุฒิ ดีกรีท่ีแตกตา่งกัน 
เร่ืองเงินเดือนมีผลแตไ่มก่ระทบตอ่การทํางานของเค้า แตอ่าจจะมีบ้างในเร่ืองของจิตใจมีความน้อย
เนือ้ต่ําใจบ้าง แต่เราไม่เคยทิง้ปัญหานี ้เราเห็นว่ามนัไม่เหมาะสมเราก็ปรับให้เค้า เช่น ไตรมาสนี ้
ไมไ่ด้ อยา่งน้อยก็ต้องคอ่ย ๆ ดีขึน้ในปีท่ีผ่านมา มนัต้องมีอะไรท่ีเท่ากนัจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเก่ียง
งานกนั แตอ่าจจะมีความรู้สกึลกึ ๆ ของเค้า (ด้านทํางานไม ่แตด้่านจิตใจนิดหนอ่ย) 

ด้านสวสัดิการ สขุภาพ ความปลอดภยั ผมมองว่าทางผู้ ใหญ่ให้ความสําคญักบัเร่ืองของ
บคุลากรเยอะ ต้องบอกวา่ดีขึน้เร่ือย ๆ ให้ความสนใจพนกังานมากขึน้เร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
สวสัดกิาร คา่ครองชีพ เร่ืองคา่โทรศพัท์ คา่พิเศษประจําเดือน ก็ดแูลให้ ทําให้พนกังานมีกําลงัใจใน
การทํางานมากขึน้ ผมก็ยงัดีใจท่ีทางผู้ ใหญ่ให้ความสําคญัเร่ืองนี ้ปีสองปีท่ีผ่านมาดีขึน้มาก ดแูล
พนักงานดีมาก แต่ก่อนเราบอกว่าการส่ือสารกับลูกค้าเป็นเร่ืองสําคญั เราก็เน้นไปว่าต้องมีค่า
โทรศพัท์ ผู้ ใหญ่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติมา เร่ืองของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ผู้ ใหญ่ก็เห็นด้วยก็
อนมุตัมิา อยูท่ี่วา่เราจะขออะไรจากผู้ใหญ่ ซึง่ตอนนีใ้นเร่ืองของการส่ือสารเอง อปุกรณ์เทคโนโลย่ีท่ี
มนั Hi-tech ขึน้มา ผู้ ใหญ่ก็คิดท่ีจะพฒันาและแก้ปัญหาอนมุตัิด้วย ตวั ipad เอง อะไรเองท่ีจะ On 
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Floor ทัง้หมด ผมคาดว่าน่าจะเร็ว ๆ นี ้ผมว่าตอนนีผู้้ ใหญ่ Support เราได้มากในเร่ืองของ
สวสัดกิาร 

การรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานหรือแรงงานสมัพนัธ์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์หรือดแูล
สวัสดิการต่าง ๆ ผมคาดว่ากลุ่มนีเ้หมือนจะมีแต่ว่ามันถูกการดูแลเอาใจใส่ จากผู้ ใหญ่เลยไม่มี
ปัญหา ตอนนีจ้ะให้มาเรียกร้องอะไรไม่มีแล้ว เพราะผู้ ใหญ่เราดแูลไม่ได้ทอดทิง้อะไรมากมาย ไม่
เหมือนสมยัก่อนทุกอย่างเร่ิมดีขึน้มาเร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้ผมว่างานนีไ้ม่จําเป็นต้องมีกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเรียกร้อง แต่ถ้าหากมีอะไรแรง ๆ หรือมีอะไรท่ี ไม่ยุติธรรม อีกหน่อยคงมีการ
เคล่ือนไหว แตต่อนนีผู้้ ใหญ่ยงัดแูลเราดี 

กระบวนการตา่ง ๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบคุคลมีกระบวนการตามลําดบัขัน้ตอนท่ี
มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะการดแูลบุคลากรท่ีผู้ ใหญ่ให้ความสําคญั ซึ่งมีผลทําให้บุคลากรมีกําลงัใจ มี
การเพิ่มเตมิศกัยภาพของตวัเองมากขึน้ ผมวา่ทกุอยา่งต้องไปด้วยกนัหมดไม่ว่าจะเป็นการดแูลจาก
ผู้ ใหญ่ ค่าครองชีพก็ต้องอยู่ได้ การดูแลของผู้ ใหญ่มันก็ต้องดูแลกันต่อไป โดยรวมมันก็ต้องไป
ด้วยกนัทัง้หมด ผมดจูากทกุคน ดจูากทกุอยา่งแล้ว เร่ืองของสวสัดิการตา่ง ๆ เจ้าหน้าท่ีทัง้หมดแล้ว 
องค์กรของอิมแพคก็มีสว่นได้เยอะมาก บางคนพนกังานจะแตง่งานผู้ ใหญ่ก็เข้ามาดแูลให้ มีส่วนลด
ให้ อะไรหลาย ๆ อยา่ง คือมนัเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั ญาติผู้ ใหญ่เสียทกุฝ่ายก็จะลงข้อมลูใน
เว็บอิมแพค ทุกคนก็จะเข้ามาร่วมดูแล ช่วยเหลือกัน อยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกท่ีดี แต่ถามว่าการ
ทํางานมีกระทบกระทัง่กนัมัย้ มนัก็มีอยู่แล้วแตท่กุคนท่ีอยู่ท่ีน่ี ทกุฝ่าย พดูตรง ๆ เลย เวลาท่ีผมทํา
ออแกไนเซอร์ผมจะเปล่ียนงานบ่อยมาก บ่อยจริง ๆ ปีนึงบางทีหลายบริษัท พอไม่พอใจนิดเดียว
ลาออกเลย แตพ่อมาอยูท่ี่น่ีรู้สกึวา่เพ่ือนดี หวัหน้าดี เค้าดแูลเรานะ แตถ่ามว่าเหน่ือยมัย้ เหน่ือย เรา
มีความรู้สกึวา่เราผกูพนักบัท่ีน่ี ผมวา่ผมทํางานท่ีน่ีนานมากเลยนะ หกปีกวา่แล้ว มีความรู้สึกผกูพนั 
รักท่ีน่ี ก็ด้วยเหตุผลนีเ้หมือนกันท่ีว่าพอทุกคนรักก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึน้ ผมรู้สึกว่า
พนกังานอยู่กนัมานาน หลาย ๆ คน ทกุคนมีประสบการณ์เยอะมากจากการเห็นงานของทกุคน ไม่
ว่าออแกไนเซอร์เจ้าไหนก็มาจดัท่ีเรา เห็นงานมาเยอะคิดงานเองได้เลย เอางานนีเ้ข้ามาลง ผมพูด
ได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ท่ีทกุคนหาได้ไม่ง่าย ใครท่ีอยากทําออแกไนเซอร์เอง อะไรเอง ก็หางาน
จากท่ีน่ี แตท่กุคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนแล้ว รักท่ีน่ีแล้ว เหมือนอยู่กนัเป็นครอบครัว มาเอ็น
เตอร์เทนเพ่ือนฝงูพ่ีน้องกนั มีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องไปไหนไม่อยากไป นอกจากจะมีเหตจุริง ๆ ถ้า
ต้องมีการเปล่ียนแปลง 

ผมมองแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ว่าจริง ๆ ไมซ์ของเราดีกว่าในหลาย ๆ 
ประเทศเยอะมาก เท่าท่ีผมดูมาหลาย ๆ ท่ีแล้ว เหมือนเราเป็นกลุ่มต้น ๆ ของโลกท่ีทําในเร่ืองนี ้
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พฒันาได้เร็วมาก ผมดูจากตวัเองท่ีทําออแกไนเซอร์มาก่อน แล้วก็ทําอย่างอ่ืนมาก่อน ผมคิดว่า
ความคดิของเราเอง การลงทนุของผู้ใหญ่ งบประมาณหลาย ๆ อย่างก็ทําให้เรามีความคิดริเร่ิมหรือ
ทําอะไรค่อนข้างเยอะ ในการพัฒนาความคิดหรือบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอะไรท่ีมัน
ยิ่งใหญ่หรือมีงบประมาณท่ีจะทํา เอาลูกเล่น Effect อะไรต่าง ๆ มาเล่น ผมว่าเรามีโอกาสอยู่
ตลอดเวลา การจดังานมีอยูต่อ่เน่ืองตลอดเวลา งานของเราบางครัง้ก็ต้องบอกว่าเรา Copy งานดี ๆ 
จากตา่งประเทศมาก็เยอะ แตก็่เป็นการพฒันา Create และ Apply ตอ่ไปได้เยอะ ๆ มนัต้องพฒันา
ไปเร่ือย ๆ ยงัมองไม่เห็นว่าธุรกิจไมซ์ของเรามนัย่ําอยู่กบัท่ีเลย มนัเติบโตตอ่ไปเร่ือย ๆ ดีขึน้เร่ือย ๆ 
ไปขยายอยูต่า่งประเทศก็เยอะ ตา่งประเทศก็มาทางเราเยอะเหมือนกนั ผมว่าปีหน้าและตอ่ ๆ ไปไม่
ดวูา่จะซบเซาเลย นา่จะพฒันาขึน้  

ประเทศไทยพร้อมท่ีจะเป็น MICE Center ของเราเองไม่น้อยหน้าใคร ในเร่ืองของพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ แตย่งัต้องมีการพฒันาตอ่ไป อยา่งบางประเทศมีเร่ืองของการใช้พืน้ท่ี เน้นท่ีทนัสมยั ใหญ่ขึน้ 
หรืออะไรหลาย ๆ อย่าง ก็ทําให้เค้าได้เปรียบ เช่น จีนท่ีผ่านมามีอะไรท่ีทําให้เค้าได้พฒันาหรือเห็น
อะไรมาเยอะ ก็มีโอกาสพัฒนาตรงนัน้อยู่แล้ว ถ้าเรามีโอกาสอย่างนัน้ เราก็จะดึงกลับเข้ามา
เหมือนกนั เราก็มีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีตา่ง ๆ จากตา่งประเทศท่ีเข้ามาจดัแสดงในพืน้ท่ีของเรา 
มีไอเดียอะไรตา่ง ๆ เข้ามา น่ีก็เป็นโอกาสของเราท่ีจะได้มีโอกาสพฒันาคน พฒันาสิ่งท่ีเราเห็น พอ
ได้เห็นได้ทํา โอกาสของเราก็ไม่น้อยหน้าใคร คนหรือบริษัท่ีเรามีอยู่ ณ ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น  CM, 
Index ผมว่าทกุคนถ้ามีงบ ทกุคนทําได้ เร่ือง Create Idea ตา่ง ๆ ประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครใน
เร่ืองฝีมือแตเ่ร่ืองโอกาสเรายงัมีไม่เทา่คนอ่ืน 

หากจัดอันดบัศูนย์ประชุม 5 แห่ง อิมแพคอันดับหนึ่ง แต่ต้องบอกว่าจุดประสงค์ของ
ลกูค้าแตล่ะคนตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองพืน้ท่ี ขนาด สถานท่ีตัง้ อยูท่ี่ปัจจยัพวกนีเ้ข้ามาเก่ียวข้องกบั
เค้าอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มเติมว่าความพร้อมของอิมแพคก็มีค่อนข้างเยอะ เ ร่ืองการรองรับต่าง ๆ ก้
ได้เปรียบกว่าทกุท่ี ได้เปรียบหมด ถ้าเป็น Field ของงาน อาจจะต้องคยุกบัปัจจยักลุ่มคนในเมือง 
มนัก็ต้องมีคนพวกนีเ้ป็นตวัแปรเข้ามาเกียวข้องด้วย แตถ้่าเป็นเร่ืองของพืน้ท่ี  ความพร้อม ผมว่าอิม
แพครองรับได้ แต่ถ้าต้องการกลุ่มท่ีเป็น Material ต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไบเทคท่ีใกล้กับกลุ่ม
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ ถ้าต้องการกลุ่มคนเยอะ ๆ พืน้ท่ีใหญ่ ๆ การรองรับการจอดรถท่ีมีมาก ๆ ความ
สวยงามของอาคาร ความพร้อมตา่ง ๆ ผมว่าอิมแพคไม่เป็นรองใคร Central World ได้ความใหม ่
จริง ๆ 3 แห่งนีม้นัก็ขึน้อยู่กบั Theme งานในแตล่ะเจ้าของ Product เหมือนกนั ขึน้อยู่กบัลกูค้าว่า
สถานท่ีไหนเหมาะกับเค้า ถ้าผมเป็นลูกค้า เป็นคนตัดสินใจ ผมจะดูว่าขนาด กลุ่มเป้าหมาย 
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ตรงไหนเหมาะ ทุกอย่างก็มี Base ของมนัอยู่ Central World ก็มี Base อย่างหนึ่ง ทกุอย่างมี
จดุเดน่หมดขึน้อยูก่บัลกูค้าจริง ๆ รวมถึงการตลาดท่ีจะเข้าไปเจาะกลุม่เป้าหมายนัน้ ๆ ด้วย 

โดยปกตกิารทํางานในศนูย์ประชมุเราทําทัง้สองอยา่งเลย คือทัง้วิ่งหาลกูค้าและลกูค้าเข้า
มาเอง ความจริงเรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วในแต่ละปี มนัก็เหลือช่องว่างอยู่ไม่เท่าไร ก็ยงัมีขาจรท่ี
อยากจะมาลง แล้วชอ่งวา่งตรงนัน้ ฝ่ายขายก็พยายามจะปิดช่องว่างนัน้ อย่างสองปีนีเ้ต็มหมดแล้ว 
เพราะฉะนัน้ถ้ามีการเปล่ียนแปลงหรือการเคล่ือนไหวอะไร ลกูค้าจรเสียบเต็มช่วงอยู่แล้ว แตอ่าจมี
ปัจจยัในเร่ืองของบริษัทของเค้าบ้างวา่มีการเปล่ียนแปลงในช่วง Period งานไปบ้าง ต้องบอกว่าอนั
นีมี้ทัง้ขาจรและลกูค้าประจํา ลกูค้าเองก็เข้ามาเองเลย ค่อนข้างเยอะ ในหลาย ๆ เร่ืองผมพดูไม่ได้
แต่มีการแยกจากท่ีนึงมาทํา มนัเหมือนกับว่างานนึงจดัอยู่ช่วงเวลานึงอาจจะประสบผลสําเร็จก็มี
การรวมกันเข้ามาจัดทําแยกเป็นอีกงาน อย่างกลุ่มเก่า ๆ เค้ารู้แล้วว่าพืน้ท่ีนีใ้ช่ของเค้ามัย้ ผมว่า
สว่นใหญ่ลกูค้าประจําของอิมแพคเค้าจะรู้ Field ของเค้าวา่ลงท่ีไหนแล้วประสบผลสําเร็จ 

อิมแพคเองกําลงัจะมีการเปิดส่วนของโรงแรมในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์นี ้ถ้าเปิดโรงแรมแล้ว
นา่จะเพิ่มศกัยภาพในการรับกลุม่ลกูค้าได้มากขึน้ไปอีก ผู้ใหญ่เรามีโครงการเยอะมากท่ีจะทําให้ทกุ
อย่างเป็นศูนย์รวม ไม่ใช่ศูนย์รวมในเร่ืองของศูนย์ประชุมต่าง ๆ แต่จะเป็นศูนย์รวมเร่ืงอของ  
Entertainment สมมุติว่าลูกค้ามาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ เรามีโรงแรมรองรับอยู่ เราจัด
งาน มีท่ีพกัใกล้เคียงให้ไมต้่องไปหาข้างนอกเหมือน สมยัก่อน อย่างไบเทคก็มีการ  Join กบัโรงแรม
ตา่ง ๆ ใกล้เคียง มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้ ๆ อย่างของเราก็พยายามรองรับกลุ่มลกูค้าให้ได้ผล
ประโยชน์เยอะสดุ อยา่งโรงแรมเปิดใช้งานวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ โครงการตอ่ไปจะมีสถานีรถไฟฟ้าเข้า
มาแถว Lake Side ท่ีเรามีการจดัสรรพืน้ท่ี เพราะฉะนัน้ตอ่ไปการคมนาคมขนสง่ไม่ต้องห่วง ในเร่ือง
ของศนูย์รวมความบนัเทิง Entertainment คาดว่าเร็ว ๆ นี ้ขึน้อยู่กับผู้ ใหญ่อีกที แตก็่จะมีการเปิด
โรงแรมระดบัโรงแรม Novotel แล้ว อีกหนอ่ยก็จะมีการสร้างโรงแรมด้านหลงัสําหรับกลุ่ม Exhibitor 
รายยอ่ย ๆ ท่ีอาจจะสู้ราคาสงู ๆ ไมไ่ด้ ไม่ต้องพกัขนาดนัน้ก็ได้ ไม่ได้ไกล โรงแรมอยู่ด้านหลงั คือให้
เค้าสามารถทํางานได้สะดวกขึน้ 
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บทสัมภาษณ์ คุณอานนท์ เอนกวิชณกุล 
Event Executive, รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน 
วันท่ี 21 มกราคม 2554 

ปัจจบุนัผมเป็นฝ่ายบริการลกูค้า ตําแหน่งคือ Event Executive จะเป็นส่วนบริการลกูค้า
เป็นฝ่ายปฏิบตัิการ ซึ่งจะคอยดแูลลกูค้าท่ีเข้ามาบริการ เป็นฝ่ายประสานงานกบัตวัทีมงานเราเอง
กบัลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจกบัการเข้ามาใช้พืน้ท่ีมากท่ีสดุ นัน่คือหน้าท่ีหลกัของตําแหนง่ผม 

งานส่วนใหญ่ท่ีจดัท่ีพารากอน ฮอลล์ ถ้าพดูเป็นเปอร์เซ็นต์ ท่ีเยอะสดุจะเป็น Exhibition 
ด้วยความท่ีฮออล์อยู่ใจกลางเมือง อยู่บนศนูย์กลางค้าด้วย จะเยอะเป็นพิเศษ อีกอย่างจะเป็นงาน
พวก Entertainment ก็ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็น Concert เปิดตวัผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี
รองรับธุรกิจนีค้อ่นข้างได้ผล 

จุดเด่นของพารากอน ฮอลล์ หลัก ๆ ก็คือ พารากอน ฮอลล์ ตัง้อยู่บนชัน้ 5 ของสยาม
พารากอน ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามนัตัง้อยู่ในใจกลางเมือง นัน่หมายความว่าในเร่ืองของการขนส่งก็จะ
สะดวก ถ้ามีคนมาประชมุแล้วเราอยู่บนศนูย์การค้า มนัเป็น One Stop Service ไม่ว่าเราต้องการ
อะไร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรเพิ่มเติมในกรณีฉกุเฉิน เราสามารถลงไปด้านล่าง เราก็มี
หลาย ๆ อยา่งอํานวยความสะดวก นัน่ก็เป็นข้อดีของการอยูบ่นศนูย์การค้า 

ความพร้อมด้านอปุกรณ์ Equipment ตา่ง ๆ ท่ีเราจะ Support ให้กบั Exhibitor หรือตวัผู้
ท่ีมาจดังานท่ีพารากอน ฮอลล์ เรามัน่ใจว่าเรามีความพร้อมในระดบัหนึ่ง ในเร่ืองของ Equipment 
ตา่ง ๆ หลกั ๆ จะเป็นตวัของผู้จดังานท่ีมาจดักับเราเป็นคนจดัเตรียมมา แต่ด้วยความท่ีฮอลล์เรา
ตัง้อยู่บนชัน้ 5 นัน่หมายความว่าทกุคนกําลงัมองว่าการขนส่งทําอย่างไร Set งานอย่างไร ต้องขบั
รถขึน้มาตัง้ 5 ชัน้ ขบัรถขึน้มากันอย่างไร แบกบูธใหญ่ ๆ ขึน้มากนัอย่างไร ซึ่งเราก็มีลิฟท์ซึ่งแยก
ออกจากลิฟท์ขนสง่ทัว่ไป คือขึน้ตรงไปท่ีชัน้ 5 มีขนาดใหญ่มาก กว้าง 3 เมตร สงู 2 เมตร 75 ลึกถึง 
10 เมตร รับนํา้หนกัได้เป็นตนั ๆ และมีลิฟท์ตวันงึเราใช้สําหรับงานท่ีเป็นคอ่นข้างตา่งประเทศนิดนึง 
ก็จะเป็น Crane Lift  ซึง่จะสะดวกตอ่ชาวตา่งชาตท่ีิเค้าขนสง่มาทางลิฟท์ เป็นพวก Fed เค้าเรียกว่า 
Fed Forwarder เราก็จะเป็นลิฟท์ท่ีเก่ียวกบัตวั Container ขึน้มาเลย ก็จะสะดวกในการรองรับการ
จดังานด้วย แล้วในส่วนของท่ีจอดรถ บางคนคิดว่ามาจอดท่ีพารากอน แพงหรือเปล่า เราก็อํานวย
ความสะดวกเร่ืองของท่ีจอดรถ เร่ืองของเวลามาประชุมกันเยอะ ๆ เร่ืองรถบสัเรามีท่ีจอดรถบสั มี
การล็อคท่ีจอดรถให้ลกูค้าด้วย ในกรณีท่ีเป็นแขกวีไอพีของงาน คือเราคอ่นข้าง  Support ในจดุนี ้
คนอ่ืนอาจจะคิดว่าเป็นข้อเสียของพารากอน หาท่ีจอดรถไม่ได้ ขึน้ลงลําบาก หาอะไรเน่ีย  เราก็ 
Support ในส่วนของป้ายเพิ่ม ล็อคท่ีจอดรถให้ เพ่ือสะดวกกับการทํางานของเค้าด้วย เราพร้อม
สนบัสนนุทกุอยา่ง 
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การจดังานของพารากอน ฮอลล์ จะเป็นกลุ่มคนไทยค่อนข้างเยอะ สมมติว่าแบง่เป็นตวั
ของผู้ จัดงานเอง ทางเราเวลาจัดงานจะค่อนข้างมีแนวแบบ International เยอะนิดนึง เพราะ
ได้เปรียบเร่ืองของสถานท่ีท่ีอยู่ใจกลางเมืองคนรู้จักเยอะ สมมติว่ามีชาวต่างชาติ Exhibitor 
ตา่งชาต ิผู้ ร่วมงานตา่งชาตต้ิองการมาท่ีน่ี แน่นอนว่าบอกใครมาสยามพารากอน พารากอน ฮอลล์ 
ทกุคนรู้จกัก็คอ่นข้างเยอะ แตว่่าตวัของสดัส่วนจริง ๆ แล้ว อาจจะไม่เยอะเท่าศูนย์อ่ืน ๆ เพราะว่า
ศนูย์อ่ืน ๆ เค้าสามารถรองรับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ เช่น ไบเทคเค้าสามารถดพูวก Exhibition ขนาด
ใหญ่ พวกอุตสาหกรรมหนกัได้ ซึ่งต่างชาติค่อนข้างเยอะแน่นอน พวกงานแบบนัน้ ของเราจะเน้น
แบบ กลุม่ Meeting มากกวา่ เป็น Incentive จากญ่ีปุ่ นจะเป็นแนวนัน้มากกวา่ 

ความพร้อมด้านบคุลากรท่ีจะ Support ให้กบัลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีพารากอน ฮอลล์ 
ถ้าเป็นในส่วนของฝ่ายปฏิบตัิการมีความพร้อมคอ่นข้างสูง คือจะมีการแบง่เป็นทีมเช้าและทีมเย็น
เพ่ือดแูลลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมงในกรณีท่ีลกูค้าสามารถ Set งาน 24 ชัว่โมงได้ แม้แตต่วัทีม Event 
Executive เอง ก็จะแบง่เป็น 2 ทีม สลบักนัดงูานเพื่อให้พอจบงานแล้วสามารถไปดแูลงานถดั ๆ ไป
ได้ทนั คือระบบของท่ีน่ีจะให้ระดบั Manager ระดบั Supervisor ช่วยคยุงานในเบือ้งต้น แล้วจะมา 
Brief น้อง ๆ ต่อ ส่วนน้อง ๆ ก็ทํางานต่อไป เป็นคนคอยประสานกับทีมงานทัง้หมดเพ่ือดูแล 
Requirement ท่ีลกูค้าต้องการ ซึ่งท่ีผ่านมาลกูค้าคอ่นข้างพอใจกบัการบริการ ซึ่งเป็นนโยบายของ
ทาง GM คณุอรุณ ซึง่คอ่นข้างเน้นเร่ืองการบริการ Service Mind คอ่นข้างสงู ด้วยความท่ีคณุอรุณ
เองมาจากสายโรงแรมด้วยก็เลยมี Service Mind คอ่นข้างสงู 

โดยรวมบุคลากรของเราเองก็จะมีฝ่ายหลัก ๆ ท่ีต้องประสานงานกับลูกค้า เพ่ือให้
คําแนะนําลกูค้า คือเหมือนทัง้ Sales เอง และในส่วนของผมเองเป็นฝ่ายบริการลกูค้าก็จะต้องให้
ข้อมลูลกูค้า แนะนําเร่ืองเก่ียวกบัพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบังานของลกูค้ามากท่ีสดุ ซึ่งบางครัง้ลกูค้าเอง
ยงัไม่เคยเห็นฮอลล์ ไม่เคยมาหรือมาครัง้แรก เราก็ต้องนัง่คยุกบัเค้า แนะนําเค้าให้ได้มากท่ีสดุ นัน่
หมายความว่า Product Knowledge เราต้องคอ่นข้างแน่นนิดนึงว่าอย่างนีใ้ช้ได้นะ แตท่ัง้หมดทัง้
ปวงมนัต้องมาจากประสบการณ์ท่ีเราจดังานบอ่ย ๆ เจอภาพงานอย่างนี ้แนะนําให้เค้ามาด ูสมมุติ
ว่าจะจดัคอนเสิร์ต แล้วช่วงนีมี้งานคอนเสิร์ต คณุลองมาดรููปแบบคอนเสิร์ตหน่อยมัย้  จดัแบบนี ้
อะไรอยา่งนี ้เราจะได้แนะนําให้เค้าเห็นเป็นภาพมากขึน้ ซึ่งทกุอย่างเกิดจากประสบการณ์มากกว่า 
แต่กับ Sales ท่ีดแูลงานประเภทนีบ้่อย ๆ หรือว่าตวั Event เองท่ีดแูลงานประเภทนีบ้่อย ๆ จะ
สามารถแนะนําได้ บางครัง้เราก็จะตามลกูค้าด้วยวา่เราขาดเหลืออะไรในการบริการเค้าให้ดีท่ีสดุ 

ถ้าเป็นคุณสมบตัิเร่ืองความรู้ความสามารถ ต้องบอกก่อนว่าผมจบการโรงแรมสาขา 
MICE โดยตรง จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แตจ่ริง ๆ แล้วเนือ้หาในกระดาษ
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กบัเนือ้หาจริง ๆ มนัก็มีส่วนเก่ียวข้องกันในเร่ืองของรูปแบบ องค์กรและก็พวกของสมาคมตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอยู่ในธุรกิจนี ้อันไหน Support เราบ้าง มันมีอยู่ในเนือ้หาการเรียนการสอนแต่ว่า
ประสบการณ์ท่ีมนัต้องใช้เน่ียคือรูปแบบของงาน เราต้องรู้รูปแบบของงานเยอะ ๆ ผมว่าเ ร่ืองของ
ประสบการณ์คอ่นข้างท่ีจะสําคญักว่าตวัของหนงัสือ ตวัของบทเรียนอะไรอย่างนี  ้ตอนแรกตอนผม
จบมา ผมก็รับทํา Freelance เป็น Back Stage คืออยู่ในสายงาน Event เหมือนกนั แตผ่มฝึกงาน
ท่ีน่ีมา 4 เดือน แล้วก็ทํางานท่ีน่ีตอ่มาอีกประมาณ 3 ปีกวา่ได้แล้วครับ 

Service Mind สําคญัท่ีสดุ แต่ว่ามนัก็มีเร่ืองของการต่อรองการ Negotiate ให้ลูกค้า 
แบบ บางครัง้ลูกค้าไม่พอใจแต่เราจะพดูยงัไง คือมนัเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นศิลปะใน
การตอ่รองซึง่มนัขึน้อยูก่บัแตล่ะคนในการพดูอยูแ่ล้ว แล้วก็การส่ือสารเป็นหลกั 

เร่ืองการส่ือสาร หนึ่งคือการให้ข้อมลูลูกค้า Background ในการให้ข้อมูลลูกค้าคือเรา
ต้องมีข้อมลูในตวัเราเองคอ่นข้างแนน่ก่อนถึงจะบอกเค้าได้ ไมใ่ชว่า่เราไมรู้่เลย ซึ่งลกูค้าก็อาจจะลด
ความเช่ือถือลงไป แล้วก็การส่ือสาร เราจะต้องแมน่ยําวา่เราส่ือสารไปแล้วมีเอกสารท่ีแน่นอน มีการ
สง่อีเมล์ตอบรับกนั ให้เข้าใจตรงกนัทัง้ทีมงานเราเอง ระหวา่งทีมงานเรากบัเราและทัง้ลกูค้า อย่างนี ้
มนัก็ต้องเป๊ะ 

ภาษาสําคญันิดนงึครับ ถ้าเราต้องคยุงานกบัชาวตา่งชาตินัน่เราต้องใช้ภาษาองักฤษเป็น
ตวักลาง แตว่า่ทีมงานของเราเป็นคนไทยทัง้หมด เราก็ใช้วิธีส่ือสารเป็นภาษาไทย มีทัง้เอกสารและ
ก่อนการเร่ิมงานทกุครัง้เราจะมีการ Brief งานกนัว่างานนีจ้ะ Set ยงัไง รูปแบบไหน มีการประชุม
ก่อนท่ีจะ Set งาน ดแูลลกูค้า สมมตุิว่าวนันีมี้งาน Siemens หนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าเค้าต้องรู้แล้วว่า
เค้าต้องเตรียมตวัอะไรบ้าง ต้อง Set เวที Set อะไรยงัไง คือเค้าต้องมีการประชมุก่อนทกุครัง้ มีตวั
เอกสารให้ดเูพ่ือยืนยันว่าเราทําอย่างนี ้แล้วเราก็มานั่งเล่าให้ฟัง เพราะว่าการอ่านเอกสารอย่าง
เดียวเค้าก็อาจจะตามภาพไม่ถูก แต่พอเราเล่าให้ฟัง เค้าก็จะเร่ิมเห็นภาพถูกแล้ว ว่างานจะเป็น
ภาพนี ้ส่ีทุม่เด๋ียวลกูค้าเข้า Set up ไปถึงหกโมงเช้า เราก็เล่าให้เค้าฟังเร่ือย ๆ การ Brief งานมนัก็ดี
กบัตวัเราเองด้วย ได้ทวน ทวนตวัเองด้วย บางครัง้เราลงไปในเอกสารแตเ่ราลืมลงอะไรลงไปเค้าจะ
ได้จดเพิ่มเป็นข้อดีของการ Briefing  

ถ้าเป็นลกูค้าชาวตา่งชาติ คนท่ีต้องอยู่ออนงานชวัร์ ๆ เลยต้องเป็น Event Executive ก็
คือทางทีมผมซึง่เป็นทีมบริการลกูค้า ซึ่งต้องใช้ภาษาแน่นอนอยู่แล้ว ต้องคยุได้ ต้องส่ือสารได้ แล้ว
เราไป Brief ตอ่กบัทีมงานของเราเอง แตใ่นกรณีเรากลบับ้านหรือว่าไม่อยู่ ทีมท่ีอยู่หน้างานก็จะมี  
Supervisor ท่ีสามารถพอส่ือสารภาษาองักฤษได้ ว่าเค้าต้องการอะไรยงั ก็จะมีระดบั Supervisor 
แตร่ะดบัทีมงานก็อาจจะยงัไม่คล่องแตท่างเราก็มีการสอนอยู่เร่ือย ๆ การ  Train เร่ืองภาษา อย่าง
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น้อยก็เร่ืองอุปกรณ์ภาษาอังกฤษเราต้องรู้อยู่แล้วว่าโต๊ะอย่างนีเ้รียกว่าอะไร ซึ่งมันค่อนข้างเป็น
ศพัท์เทคนิคซึง่ทกุคนก็รู้ ๆ กนัอยู่ 

คณุสมบตัด้ิานความสภุาพอ่อนโยน ผมว่ามีความสําคญั แตว่่ามนัก็ต้องขึน้อยู่กบัตวัของ
บคุคล การพดูจา ลึกๆ ผมคิดว่าถ้าคนท่ีมี Service Mind มีการ Negotiate มีการ Communication 
ท่ีดี เค้าก็มีความออ่นโยนในการดแูลลกูค้าด้วย 

คณุสมบตัิในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ค่อนข้างสําคญั ผมว่าไม่ใช่เฉพาะศนูย์ประชุมอย่าง
เดียวมนัเป็นพืน้ฐานของคนทุกคนอยู่แล้ว ทางเราก็จะมี ด้วยความท่ีจะต้องป้องกันทรัพย์สินของ
ลกูค้า เราก็จะแนะนําตลอดว่าอะไรท่ีเป็นสิ่งของมีคา่ คือ เราก็ไว้ใจคนของเราเอง แตใ่นฮอลล์มนัมี
ลกูค้าหลายคนมีทัง้ Supplier มีร้อยพ่อพนัแม่ ถ้าพดูง่าย ๆ ในวนั Set งาน เราก็จะช่วยเตือนเค้า 
แตว่า่ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ของทีมงาน ผมวา่เค้าคดัคนตรงนีค้อ่นข้างสงูอยูแ่ล้ว 

คณุสมบตัิในด้านของการเรียนรู้ในด้านของการทําความเข้าใจกบัตวัลูกค้า ผมว่าก็ไปอิง
ในเร่ืองของ Service Mind นิดนึง เหมือนแบบทีมเราเองได้รับเร่ืองจากทาง Sales แล้วว่า ผมดแูล
ทีมนีน้ะ ดแูลงานนีน้ะ อย่างแรกเราต้องโทรไปสวสัดีลูกค้าก่อน แนะนําตวันะครับ ช่ือนนม์นะครับ 
เดี๋ยวดงูานนีใ้ห้นะครับ และเด๋ียวผมจะส่งเมล์หาอีกที นัน่หมายความว่าเค้าจะได้รู้แล้วว่าถ้ามีอะไร
ตอ่ไปนีจ้ะติดตอ่ใคร คืออย่างน้อยเป็นการไป Greeting เค้า ให้เค้ารู้ว่าเรารู้ละนะว่าคณุจะมีงาน 
คือถ้าเราไมไ่ปโทรหาเค้าเลย เรานิ่งไปเลยอย่างนี ้เค้าก็จะไม่รู้ว่าต้องทํายงัไงตอ่ ต้องส่งข้อมลูยงัไง
อะไรอยา่งนี ้ย่ิงเราตดิตอ่เค้าช้าเทา่ไหร่นัน่หมายความว่าเราจะได้ข้อมลูในการทํางานของเราตอ่ช้า
เท่านัน้ นัน่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตผุลท่ีเราได้เบอร์มาแล้วเราต้องคยุกับลูกค้าก่อนเลยจะช้าจะเร็วยงัไง
ต้องคยุก่อน 

คณุสมบตัเิร่ืองของการสร้างสิ่งท่ีมนัจบัต้องได้เพ่ือส่ือถึงการบริการท่ีดี ด้วยความท่ีฮอลล์
เราเอง คอ่นข้างพร้อมเร่ืองของอปุรณ์ ด้วยความท่ีขนาดของฮอลล์ไม่ใหญ่มาก และมีฮอลล์อยู่แคท่ี่
เห็น 5,000 กว่าตารางเมตร หยิบอะไรมนัเดินกนัแป๊บเดียวห้านาทีสิบนาที แตว่่าบางกรณีท่ีเราคยุ
กบัลกูค้าแล้ว สมมตุิลกูค้าให้ตัง้เวทีสูง 1.20 เมตร แตพ่อมาหน้างาน 1.20 เมตรต่ําไปขอปรับเป็น 
1.40 เมตร เราก็เป็นตวักลางคุยกับลูกค้าว่าเราเปล่ียนให้ได้นะแต่มันต้องใ ช้เวลานิดนึงในการ
เปล่ียน อันนัน้ก็ขึน้อยู่ว่าเราคุยกับลูกค้าและจะต่อรองลูกค้ายังไง แนะนําลูกค้ายังไงว่าเรา
เปล่ียนไปเป็นอย่างนีไ้ด้มัย้ ซึ่งเราก็ต้องช่วยทีมงานเรา บางที  Stage 70 แผ่นก็ค่อนข้างหนัก
เหมือนกนั เราก็ลองคยุกบัลูกค้าเซฟตวัทีมงานเรานิดนึง แต่ถ้าลูกค้ายงัยืนยนัความต้องการ เราก็
ต้องเปล่ียนให้ แล้วก็ด้วยความท่ีเราเป็นฮอลล์คอ่นข้างเล็ก เร่ือง Service เร็วแน่นอน หยิบจบัของ
อะไรค่อนข้างรวดเร็ว คือทางทีม Set up จะมีการจดัเก็บอปุกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี ้ผ้าคลุม
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เก้าอี ้ผ้าคลมุโต๊ะ คอ่นข้างเป็นท่ีเป็นทาง หมายความว่าทกุคนต้องรู้ว่าถ้าจะไปหยิบอนันีต้้องวิ่งไป
ท่ีไหน ทกุคนมี Knowledge เร่ืองของการเก็บ การ Stocking ซึง่ถ้าเค้ารู้มนัก็จะเร็ว 

ผมว่าคณุสมบตัิท่ีเดน่ท่ีสดุของบคุลากรในศนูย์ประชมุคือเร่ือง Service Mind ทางฮอลล์
เราคอ่นข้างเน้นเร่ืองนี ้เพราะว่า Service Mind จะตอบโจทย์การบริการทกุอย่างจริง ๆ เพราะว่า
เร่ืองการพดูจา การคยุ ความซ่ือสตัย์ ถ้าเกิดเรามี Service Mind เรามี Think Positive ทกุอย่างจะ
ราบร่ืน เราต้องคยุกบัลกูค้า ออ่นโยนกบัลกูค้าตามท่ีควรจะเป็น คณุสมบตัิของการบริการมนัจบอยู่
ในคํา ๆ เดียว  

ส่วนอะไรท่ีสําคญัน้อยท่ีสดุ ถ้าตอนนีผ้มรู้สึกว่าเร่ืองของความซ่ือสตัย์ เพราะว่ามนัยงัไม่
มีเคสขึน้มา เพราะท่ีผมอยูม่ามนัยงัไมเ่คยมีเร่ืองแบบขโมยของอะไรอยา่งนี ้คือเคสอนันีม้นัยงัไม่มีก็
เลยไมส่ามารถบอกได้วา่มนัเป็นอยา่งไร  

ผมว่าในอีกข้อนึงเร่ืองความน่าเช่ือถือ ฝ่ายผมเองหรือว่าอย่างท่ีผมบอกไปแล้วว่าความ
นา่เช่ือถือคือการท่ีเราแนะนําลกูค้าแล้วลกูค้าเช่ือถือ นัน่หมายถึงว่าต้องเกิดจากประสบการณ์ก่อน 
แตใ่นท่ีนี ้ในฮอลล์นีก็้มีคนหลายระดบั เค้าอาจจะมาจากธุรกิจอ่ืนก่อนแล้วมาอยู่ในนี ้เค้าอาจไม่ชิน
ในการให้คําแนะนําลูกค้า คืออันเนีย้จะพูดระดับคนทํางาน ไม่ใช่ระดับคนท่ีส่ือสารกับลูกค้า 
บางครัง้คือพดูในเร่ืองของหน้างาน เค้าจะเห็นเป็นชดุพารากอนฮอลล์ เดินเข้าไปถามก็อํา้ ๆ อึง้ ๆ 
ซึ่งจะบอกก่อนว่านัน่เป็นทีมงานระดบัคนทํางานจริง ๆ ซึ่งบางทีเค้าก็รู้หน้าท่ีของตวัเองว่าทําอะไร 
แตว่า่ในการจะให้ไปแนะนําลกูค้า การมองภาพงานใหญ่เน่ีย เค้าอาจจะยงัไม่ถนดั ซึ่งระดบัท่ีจะคยุ
เร่ืองงานใหญ่เน่ีย ก็จะเป็นทีม Event หรือทีม Supervisor ของแตล่ะทีมไม่ว่าจะเป็นทีม Set up ทีม
ชา่งเทคนิคให้คําแนะนําอะไรพวกนี ้คือเค้าจะคอ่นข้างแม่นกว่าเพราะว่าในระดบัคนทํางานก็น่าจะ
เป็นเหมือนกนัในหลาย ๆ ธุรกิจท่ีจะคอ่นข้างวนกนัเยอะ คนเข้าคนออกก็มีบ้าง ทําให้ความแม่นยํา
ลดลง เค้าอาจจะไปถามคนท่ีเพิ่งเข้ามาทํางานได้ 3 เดือนก็ได้ และ 3 เดือนก่อนหน้านัน้ทําอะไรมา
ไม่รู้ ทําธุรกิจอ่ืนมาก็อาจจะยงัไม่แม่นข้อมูลก็อาจจะทําให้เร่ืองของความน่าเช่ือถืออาจจะลดลง
เพราะวา่ถามผิดคน จะเป็นภาพนัน้มากกวา่ 

ในเร่ืองการบริการอย่างท่ีบอกว่า GM ผมมาจากสายโรงแรมจะเน้นเร่ือง Service Mind 
ค่อนข้างมาก คือมนัเป็นเหมือนพวก Policy ของบริษัทว่าทุกอย่างต้องได้ เราเรียก GM เรากัน    
เล่น ๆ ว่า Mr. Yes หมายถึงว่าได้ครับ ได้ครับทกุอย่าง แล้วเรามาช่วยลกูค้าแก้ปัญหาอีกทีว่า ถ้า
เกิดอนัไหนไม่ได้ อันไหนเราทําได้เราทําให้ เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจมากท่ีสุด แต่ถ้าอนัไหนท่ีมนัติด
ปัญหาเร่ืองโน้นเร่ืองนี ้เราต้องคยุกบัลกูค้า ต้องแนะนําลกูค้าว่าพืน้ท่ีของเรามีข้อจํากดัตรงนี ้ตรงนี ้
ไมไ่ด้อะไรอยา่งนี ้ก็จะเป็นหน้าท่ีของเราในการตอ่รอง 
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จากประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมาก็มีปัญหาท่ีเก่ียวกับตวับุคลากรในการให้บริการ
ลูกค้าบ้าง อย่างบางช่วงท่ีงานค่อนข้างเยอะ งานค่อนข้างถ่ี จํานวนงานกับจํานวนบุคลากรไม่
สอดคล้องกนัซะทีเดียว เพราะว่าตําแหน่งอาจจะมีหายไปบ้าง คนลาออกไปบ้าง คนใหม่อาจจะยงั
ไมม่าแทน มนัอาจจะมีเป็นช่วงสัน้ ๆ ก็อาจจะทําให้เราทํางานเหน่ือยมากขึน้ ทํางานมากขึน้ แตว่่า
เราก็ต้องดแูลลกูค้าเตม็ท่ีเหมือนเดมิ 

ผมวา่ทกัษะท่ีควรจะเพิ่มเป็นทกัษะเฉพาะด้านจะได้ลงลึก เพราะว่าจะได้แนะนําลกูค้าได้ 
อย่างบางครัง้ลูกค้าท่ีมาฮอลล์ไม่เคยจดังานอะไรเลย เป็นเหมือนคนท่ีมีความอยากท่ีจะจดังาน 
แล้วอยากจดัเองด้วยไม่อยากจ้าง Organizer นัน่หมายความว่าเราต้องแนะนําและถ้าทีมงานเรามี
ความรู้เบือ้งลึกลงไปอีกก็จะแนะนําได้ดีขึน้ หรือบางครัง้ลูกค้าก็จะมีการว่าจ้าง  Supplier มา มี 
Organizer แตบ่างครัง้ฝากเราดหูน่อยว่าราคาเป็นยงัไงบ้าง ระบบไฟมนัเหมาะกบัท่ีจะจดัมัย้ นัน่
หมายความวา่เราสามารถให้ข้อมลูลกูค้า และสร้างความนา่เช่ือถือให้กบัลกูค้าได้มากขึน้ตรงนัน้ 

HR ของทางฮอลล์จะเป็น HR รวมกบัของทางห้าง นัน่หมายความว่าแน่นอนฐานข้อมลู
เค้าจะคอ่นข้างเยอะ แตว่่าส่วนมากผู้ อํานวยการฝ่าย Director เค้าจะค่อนข้างจะลงลึกเอง จะหา
คนท่ีสามารถเข้ามาแล้วทํางานได้ทนัที มาปรับแต่งนิดนึงแล้วทํางานได้เลย รู้ว่างานประเภทนีคื้อ
อะไร เค้าจะเน้นเร่ืองของภาษาด้วยเน้นเร่ืองของความรู้ด้านธุรกิจด้วยอาจจะมีมากมีน้อยเน่ียพอได้ 

Job Description Job Specification จริง ๆ แล้วถามว่าชดัเจนมัย้ ก็คอ่นข้างชดัเจนว่า
เราเป็นฝ่ายบริการลกูค้า แตพ่ออยู่หน้างานจริง สิ่งท่ีเราต้องช่วยมนัเป็นเหมือนการทํางานร่วมกัน
ระหวา่งเรากบัฝ่ายอ่ืน ๆ ถ้าในจดุ ๆ หนึง่ต้องช่วย ก็คือการทํางานเป็นทีมมากกว่า ผมมองอย่างนัน้
นะ แตใ่นสว่นของ Job Description คอ่นข้างเดน่ชดัอยูแ่ล้ววา่เราเป็นฝ่ายบริการลกูค้า 

ขัน้ตอนการสรรหา ท่ีผ่านมาเราก็จะใช้ทางฝ่าย HR ในระดบันึง แตถ้่าว่าในทีมสมมติว่า
ผมขาดคนในตําแหน่งนีแ้ล้วเรามีเพ่ือนหรือว่ามีคนท่ีรู้จกัในวงการ ถ้าพดูง่าย ๆ มีเพ่ือนอยู่ศนูย์อ่ืน 
มีคนรู้จัก เคยทํางานประเภทนี ้เราก็จะแนะนํากันมาด้วย ก็บวกเพิ่มเข้าไป และเค้าก็จะเรียก
สมัภาษณ์เอง ทาง Director เองก็จะดวูา่เค้าจะเลือกใครประเภทไหน  

ส่วนขัน้ตอนการปฐมนิเทศอาจมองว่าช่วยเร่ืองความพร้อมในการทํางานร่วมกบัองค์กร
มากกวา่ เพราะวา่การปฐมนิเทศของ HR ไม่ใช่การให้ความรู้ว่างานคืออะไร ปฐมนิเทศของ HR คือ
การให้ความรู้ว่าบริษัทนีเ้ป็นบริษัทอะไร มีใครเป็นบริษัทในเครือบ้าง แล้วก็คณุหยุดได้ก่ีวนั หยุด
ประเพณี คือมนัเป็นรูปแบบการแนะนําบริษัทมากกวา่ แล้วแนะนําเร่ืองของการทํางานส่วนตวัแตไ่ม่
มีการ Training ในเร่ืองของเฉพาะตําแหนง่นัน้ ๆ 
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เร่ืองของการฝึกอบรมและพฒันาจะเป็นอย่างนี ้จะมีการส่งออกไป Train ข้างนอกด้วย 
แล้วถ้า HR มีการจดัอบรมภาษาองักฤษ ก็จะสง่โควต้ามาให้เรา ว่ารอบนีใ้ห้เข้า 8 คน เราก็ส่งช่ือไป 
เค้าก็จะมี Level ของเค้าว่าระดบัไหนท่ีจะเข้าเรียนก็มี แล้วก็ในช่วงท่ีงานไม่มี ทางแต่ละทีมก็
จะต้องหาข้อมลูของแตล่ะทีมตวัเองมา Update กนั มาให้ทีมอ่ืน ๆ ทราบ เช่น ทีมผมก็ไปหาเร่ือง
ของศนูย์อ่ืน ๆ มา Present ให้คนนีฟั้งวา่ศนูย์อ่ืนเป็นอย่างนี ้มีข้อดีอย่างนัน้ อย่างนี ้ทําเป็น SWOT 
Analysis อะไรไปแนะนํา ทางฝ่าย AV ก็อาจจะเอาอปุกรณ์ใหม่ ๆ เอาเทคใหม่ ๆ มาให้ดวู่าเด๋ียวนี ้
เค้ามีอย่างนีน้ะ อย่างนีเ้รียกว่าอะไร ในกรณีท่ีลูกค้ามาคยุกับเรา เราก็จะรู้แล้วว่าคืออะไร มนัใช้
ไฟล์ยงัไง รูปแบบยงัไง ตอ่ยงัไงก็จะเป็นภาพนีม้ากกว่า เหมือนมาแชร์ความรู้กนั ก็อาจจะเปิดห้อง
ประชมุจดัเป็น Theatre มี Coffee Break กลางวนั อาจจะคร่ึงวนัหรือเตม็วนัก็แล้วแตส่ถานการณ์ 

ในสว่นตวัผมไมค่ดิวา่เร่ืองคา่ตอบแทนมีผลตอ่การให้บริการเพราะว่าคณุเข้ามาในบริษัท
นีแ้ล้วคณุก็ต้องยอมรับในสิ่งท่ีคณุเซ็นสญัญาตัง้แตว่นันัน้แล้วเพราะคณุก็รู้อยู่แล้วว่าเค้าจะให้อะไร
คณุบ้างถกูมัย้ครับ นัน่หมายความวา่คณุพร้อมแล้วท่ีจะให้บริการผมวา่มนัไมน่า่จะเก่ียวข้องกนั 

จริง ๆ ผมว่ามนัเป็นสวสัดิการท่ีค่อนข้างสําคญั ของเรามีตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้ว 
คือถ้ามีการเจ็บป่วยอะไร มีการส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเลย มีสวสัดิการเร่ืองการักษาพยาบาล
คอ่นข้างดี ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็นอนพกัห้องพยาบาล ซึ่งมีพยาบาลและหมอเข้ามาประจําอยู่ทุก
วนัอยู่แล้ว ซึ่งมีพ่ีคนนึงเคยยก Stage ยกเวที หลงัแล้วก็ค้างไปเลย แบบแข็งไปเลย ก็มีหน่วยปฐม
พยาบาลเข้าไปนําส่ง อะไรอย่างนี ้คอ่นข้างดี รวมถึงตวัลูกค้าเอง ในกรณีท่ีลูกค้าแขวนอะไรอยู่หก
ล้มตกลงมา เราคอ่นข้างดแูลอย่างดี หมายความว่าในเร่ืองของสวสัดิการก็เป็นส่วนเสริมท่ีจะให้ตวั
บคุลากรคอ่นข้างมัน่ในใจการทํางาน ทําให้มัน่ใจวา่เราปลอดภยั 

เร่ืองของแรงงานสัมพันธ์ ทางพารากอนเองไม่มีนะครับ แค่ดูแลแผนกของตัวเอง ว่า
ต้องการอะไรก็แจ้งไปเท่านัน้เอง แตไ่ม่มีการรวมกลุ่ม เพราะว่าด้วยความท่ีบุคลากรของฮอลล์เอง
คอ่นข้างน้อย มีอยู่ประมาณ 50 คน เราก็อยู่กันเหมือนครอบครัว ถ้าพดูง่าย ๆ มนัไม่ใช่ครอบครัว
ใหญ่เหมือนบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมี 2,000 คน อนันีมี้แค ่50 คน มีอะไรก็ยิงเร่ืองท่ีหวัหน้าฝ่าย แล้วหวัหน้า
ฝ่ายก็คยุกบันายใหญ่ให้ เป็นอยา่งนัน้มากกวา่ 

ผมวา่สว่นไหนท่ีสําคญัท่ีสดุให้ได้คนท่ีดีเข้ามา หนึ่งคือเร่ืองของรายได้ ผมว่ารายได้มนัอิง
จากบคุลากรท่ีมีคณุภาพอยูแ่ล้ว ถ้าเราต้องการคนท่ีมีคณุภาพ นัน่หมายความว่า เราก็ต้องสู้  ๆ กบั
ศนูย์อ่ืน ๆ หรือบริษัทอ่ืน ๆ ถ้าอยากได้ สมมติถ้าเค้าได้เยอะมา แต่เราอยากได้เค้ามาร่วมงาน เรา
ต้องจา่ยเพิ่ม เราต้องให้สวสัดกิารเค้าเพิ่มอะไรอยา่งนี ้นัน่มนัเร่ืองสําคญักบัการได้คนดีมีความรู้เข้า
มา แตบ่างครัง้การได้มาแล้วไม่เหมาะกับบริษัทหรือเปล่า อนันัน้ก็ขึน้อยู่กับแตล่ะบุคคล แต่ผมว่า
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เร่ืองเงินเดือน เร่ืองสวสัดิการค่อนข้างสําคญั กับการได้บุคลากรท่ีมีความพร้อมท่ีรู้แล้วว่ามาถึงรู้
งาน ตรงนีมี้สว่น 

จากขัน้ตอนของ HR ทัง้หมด พารากอนเองไม่มีข้อสดุท้ายท่ีผมบอกเร่ืองแรงงานสมัพนัธ์ 
แตส่ว่นอ่ืนก็ท่ีผมบอก Detail ลงไป เร่ืองการสรรหาคน ก็จะมีฝ่ายทีมไหนชว่ยกนั รู้ว่าน้องคนนีทํ้าได้ 
น้องคนนีจ้บใหม่นะ เก่งนะ เท่านัน้เอง แล้วก็จะมี HR เค้าจะมีน้องฝึกงานเพิ่มเข้ามามาช่วย 
Support เราในบางกรณี บางครัง้เรายุ่งมาแม้แตเ่อกสารเองเรายงัทําไม่ทนั เราก็จะได้ตรงนีม้าช่วย 
นัน่หมายความว่าเราก็สอนน้องไปในตวั บางครัง้เป็นน้องท่ีฝึกงานแล้วจบเลย อย่างผมเองท่ีเคย
ฝึกงานท่ีน่ี ผมค่อนข้างใส่ใจในเร่ืองของงาน เค้าก็รู้ว่าพอทําได้ก็เลยดึงมาทําด ูก็จะเป็นภาพนัน้
มากกวา่ท่ีแตกตา่งจากท่ีแจ้งมา 

ถ้าเปรียบเทียบระหวา่งคนท่ีเข้ามาฝึกงานกบัคนท่ีสรรหามาจากข้างนอก ถ้าในสายตาผม 
ผมว่าคนจากข้างนอกจะค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่า เราก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเค้า
ด้วย ข้อเสียก็คือทัง้สองอย่างมีข้อดีข้อเสีย ถ้าเอาคนนอกท่ีมีความรู้แล้ว เค้ามาเจอเราเค้าอาจจะ
รู้สกึวา่เร่ืองของระบบการทํางานเองมนัจะไมเ่ข้ากบัเค้า แตถ้่าน้องฝึกงานก็จะเป็นน้องใหม่เลย เป็น
แบบเดก็เพิ่งจบเราสามารถท่ีจะสอนได้ Train ได้ แตข้่อเสียคือเค้าจะไม่รู้แม้กระทัง่การทํางาน เค้ารู้
แค่ว่าต้องมาสอนเยอะกว่า ถ้าพูดง่าย ๆ สอนเร่ืองเนือ้งานด้วย สอนเร่ืองวิธีการทํางานอีก ซึ่งมัน
คอ่นข้างเหน่ือยกวา่ แตเ่ราสามารถปัน้เค้าได้เหมือนไม้ออ่นซึง่คอ่นข้างดดัง่าย 

ในส่วนของพารากอนฮอลล์มีการแบง่เป็นฝ่ายหลกั ๆ เป็นฝ่าย  Sales Operation ซึ่งแต่
ละฝ่ายก็ย่อยออกไปอีก Sales ก็จะแบง่เป็น Sales แล้วก็จะมี Business Development ซึ่งฝ่ายนี ้
จะมีหน้าท่ีจดังานของเราเอง คล้าย ๆ เป็นออแกไนเซอร์เองเป็นภาพนัน้ ในส่วนของ Operation ก็
จะแบง่เป็น Event ฝ่ายผมเองก็คือบริการลกูค้า Event กบับริการลกูค้าคือฝ่ายเดียวกนัเป็น Event 
Executive แตว่่าเรียกส่วนบริการลกูค้า แล้วก็มีส่วนจดัเตรียมนัน่คือส่วน Set up แล้วก็มีส่วน AV 
แล้วก็ช่างเทคนิค F&B ซึ่งส่วนนีด้้วยความท่ีของเราไม่มี F&B ท่ีทําอาหารเองท่ีเป็นครัวไม่มี เค้าจะ
ดแูลจดัหา Supplier ข้างนอกมาลงหรือว่าลกูค้ารับเข้ามาเอง เป็น Catering เข้ามาเอง เราก็ดแูล
ความเรียบร้อยเป็นอย่างนัน้ คมุ Stock เร่ืองอปุกรณ์อะไรพวกนี ้นอกเหนือจากสองฝ่ายนีแ้ล้วยงัมี
ฝ่ายอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กร เช่น HR ไฟแนนซ์ ซึ่งเราจะใช้รวมกบับริษัทใหญ่ตรงนัน้ แตถ้่าในผงัองค์กร
จะมีเทา่นี ้

ส่วนของการให้บริการในศนูย์ประชุม ฝ่ายท่ีมีผลต่อการประเมินความพร้อมของลูกค้า
มากท่ีสุด ผมว่าฝ่าย Operation ค่อนข้างเยอะกว่าทาง Sales เพราะต้องแนะนําลูกค้า แต่ทาง 
Sales ก็จะมีเร่ืองของการดแูล Take Care ลกูค้า เร่ืองราคา ทัง้สองส่วนคอ่นข้างสําคญัหมด แตว่่า
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การคุยกับลูกค้าส่วนมากจะเป็นทาง Operation คุยกับลูกค้า แต่ลูกค้าก็แบ่งเป็นสองประเภท 
ประเภทแรกก็เป็นลูกค้าจริง ๆ ซึ่ง Sales จะคยุกับลูกค้าโดยตรง แต่ถ้าลูกค้าจ้างออแกไนเซอร์ 
Operation ก็จะคยุกบัออแกไนเซอร์มากกว่า อย่างทีมงาน Siemens คยุกบั Sales เราคยุกบัออแก
ไนเซอร์ จะเป็นภาพนี ้แตถ้่า Siemens จดัเองเลย นัน่ก็หมายความว่า Operation ก็ต้องคยุกบัทาง 
Siemens ทัง้สองส่วนก็ต้องสมัพนัธ์กนั ถ้า Sales คยุกบัทางลกูค้าแล้ว ทาง Operation คยุกบัทาง
ออแกไนเซอร์ คือทัง้หมดต้องส่ือสารให้รับรู้ตรงกนั บางอยา่งเราคยุกบัออแกไนเซอร์ ต้อง CC ลกูค้า
ว่าเราคยุอย่างนีน้ะ เพราะว่าไม่งัน้ถ้าเรา Miss กันเม่ือไหร่มาถึงหน้างาน อ้าวทําไมท่ีคยุไม่ใช่        
อยา่งนี ้เราก็จะบอกได้วา่เราสง่เมล์ CC คณุแล้วนะ อยา่งนัน้อยา่งนี ้เค้าก็จะได้รับทราบ 

ลกูค้าเข้ามาจดังานตรงเลยกบัทางพารากอนกบัการท่ีลกูค้า  Deal กบัออแกไนเซอร์อนันี ้
ไมท่ราบข้อมลูท่ีแนช่ดั เพราะส่วนมากจะเป็นทาง Sales คยุ แตถ้่าเฉพาะงานเลีย้งส่วนมากจะเป็น
ลกูค้ามา Deal ตรงว่าอยากได้พืน้ท่ีจดัเลีย้ง แล้วเค้าไปหา Production มา เราดเูร่ืองอาหารให้ แต่
วา่ถ้าพวก Exhibition ก็จะเป็นออแกไนเซอร์ เพราะวา่เป็นตวักลางในการจดัการกบัแตล่ะบธู แตล่ะ
บริษัท  

แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ถามว่ามนัสดใสมัย้ จริง ๆ มันเป็นภาพใหญ่
ของประเทศมนัอิงอยู่หลายอย่าง ทัง้การเมือง ความน่าเช่ือถือของประเทศเอง มนัค่อนข้างสําคญั      
ถ้าประเทศยงัไม่เสถียรมนัคอ่นข้างยาก Exhibitor เจ้าไหนจะกล้ามาลงบูธหลาย ๆ ล้านในกรณีท่ี
ปิดสนามบิน หรือ เกิดยุบสภา ผมว่ามนัเป็นภาพใหญ่ แต่ว่าถ้าเป็นภายในประเทศผมว่ายงัโตอยู่
เร่ือย ๆ ถ้าเทียบกับต่างชาติการท่ีเราจะเป็น MICE Center ผมว่าค่อนข้างยาก ถ้าตราบใดท่ี
ประเทศยงัไมเ่สถียรเทา่ท่ีควร 

ในภมูิภาคเอเชีย ผมวา่ฮอ่งกงคอ่นข้างนา่สนใจ เพราะว่าผมเคยไปเย่ียมชมครัง้นึง ผมว่า
เร่ืองของการขนส่งคอ่นข้างดี เร่ืองของรถไฟฟ้าเข้าถึงทุกท่ี แต่ว่ามีอีกหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
จีน ญ่ีปุ่ น แตล่ะท่ีคอ่นข้างมีจดุเดน่ของตวัเอง ซึง่ไทยเองก็มี แตเ่ราจดุด้อยดนัไปเดน่กว่าจดุเดน่เลย
ทําให้ยงัสู้ เค้าไมไ่ด้ 

จดุด้อยของเมืองไทย ผมวา่ถ้ามองภาพใหญ่ก็อยา่งท่ีผมบอกการเมืองมนัต้องเสถียรก่อน 
ถ้าเสถียรผมว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีคนสนใจ เพราะว่าเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียวเอง
เราค่อนข้างเด่นอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เค้ามาลงทุนมาออกบูธออกร้าน พาคนของประเทศเค้ามา 
Incentive ท่ีเราแล้วไม่ปลอดภยั ผมว่าคอ่นข้างยาก เหมือนการสร้างความเช่ือมัน่  ซึ่งผมว่ายงัไม่
คอ่ยกลบัมาเทา่ไหร่ ถ้าพดูง่าย ๆ  
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ถ้าในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลคอ่นข้างพร้อม ทกุศนูย์ก็พยายามดนัตวัเองเพ่ือไปรับงาน
ตา่งชาตมิากขึน้ รวมถึงของพารากอนเองก็ดนัตวัเองให้ตา่งชาติรู้จกัมากขึน้ แล้วก็จะมีตามภูมิภาค 
ผมเห็นก็จะเปิดท่ีขอนแก่น พทัยา คอ่นข้างท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวดนัตวัเอง คอ่นข้างน่าสนใจ ใน
ภาพภายในประเทศ แตอ่ยา่งท่ีบอกภายนอกประเทศก็ต้องอีกซกัพกัหนึง่ 

เร่ืองการประเมินความพร้อมของบคุคลอนันีผ้มขอไมต่อบดีกว่า ผมอาจจะไม่ทราบข้อมลู
ของแต่ละท่ีว่าเค้าดแูลกนัยงัไง แตว่่าเร่ืองของสถานท่ีแตล่ะศนูย์มนัมีข้อดีข้อเสียของตวัมนัเอง ไบ
เทคอาจจะดีในเร่ืองของอตุสาหกรรมหนกั เพราะบอ่ย ๆ ครัง้เค้าก็จดังานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมหนกั 
อยู่ใกล้โรงงาน พูดง่าย ๆ ไม่ต้องเข้าเมืองให้รถติด แต่ของฮอลล์เราเอง จะเด่นในเร่ืองของ
ภาพลกัษณ์ของตึกเองจะเน้นในเร่ืองของ Entertainment ค่อนข้างสูง การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
คอ่นข้างสะดวก แตอิ่มแพคเองจะเน้นไปในเร่ืองของ Entertainment คอ่นข้างเยอะ จดั Exhibition 
บ้าง แล้วอย่าง QSNCC ศนูย์สิริกิตต์ ด้วยความท่ีเค้าคอ่นข้างเก่าแก่เป็นศนูย์ประชมุแรก ๆ เค้าจะ
เน้นในเร่ืองของ Meeting คอ่นข้างเยอะ ด้วยความท่ีเป็นกึ่งรัฐบาลก็คอ่นข้าง Deal กนัง่ายมากขึน้ 
ส่วนเซ็นทรัลก็จะดีในเร่ืองของท่ีพกัอาจจะรับชาวต่างชาติได้เยอะหน่อย คือประชุมเสร็จมีห้องพกั  
อาจจะสะดวกตรงนัน้ได้เปรียบตรงนัน้  

อย่างของพารากอนเองก็มีโรงแรม ตรงนัน้เป็นโรงแรมท่ีเพิ่งเปิดเม่ือประมาณกลางปีท่ี
แล้ว ตอนนีก็้ Grand Opening ไปแล้ว คือเปิดเต็มแบ่งเป็นสองโซน โซนแรกเป็น  Service 
Apartment อีกอนันึงก็เป็นโรงแรม แตว่่าเค้าไม่เหมือนกบั Central World ท่ีเป็นเจ้าของเดียวกัน
ทัง้หมด แตอ่นันีเ้ราก็ สามารถ Co ได้ในราคาท่ีคอ่นข้างตํ่า 

ในส่วนของพารากอนฮอลล์ตอนนีเ้ราจะเน้นในด้านไมซ์ แต่คราวนีอ้ย่างท่ีบอกทุกศนูย์
เค้าจะดนัตวัเองและมีแรงสนบัสนนุจากภาครัฐเพ่ือจะดนัเป็น  MICE Center ทางเราก็พยายามหา
ลกูค้าตา่งชาตมิาเยอะ ๆ มาดสูถานท่ีบ้าง ก็จะมุง่ไปทางจดุนัน้มากกวา่ มุง่ไปสูก่าร Go Inter 

การสนบัสนนุจากภาครัฐ ถ้าในเร่ืองของตวัเงินน่ีอาจจะไม่ทราบ แตถ้่าเร่ืองทางปฏิบตัิจะ
เป็นแนะนําสถานท่ีวา่อนัไหนเหมาะ แล้วก็จะให้เบอร์ Contact แล้วเค้าก็โทรมาคยุกนั มาดสูถานท่ี 
ผมไมแ่นใ่จวา่เหมือนเอาส่ือตา่งชาตมิาดสูถานท่ีเร่ือย ๆ ก็จะเป็นภาพนัน้ เค้าชว่ยสนบัสนนุเรา 

ด้านของการพฒันาบคุลากรในสายไมซ์เอง TCEB ก็มีส่งระดบั Management ไปดงูาน
บ้าง แล้วก็ส่งไป Training เพ่ือ Update ข้อมลูใหม่ ๆ อยู่เร่ือย ๆ แล้วระดบั Management ก็จะเอา
มาแชร์ข้อมลูตอ่ เป็นเหมือนการดงึ Head ของแตล่ะฝ่ายไปรับทราบว่าเด๋ียวนีเ้ค้าเป็นอย่างนีน้ะ 
แล้วก็ให้ทาง Head มากระจายตอ่กนัเอง 
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บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะคนท่ีจะเข้ามาทํางานในสายของศูนย์
ประชมุ ผมวา่ธุรกิจอยา่งนีเ้น้นเร่ืองของภาษา ถ้าในอนาคตต้องการจะก้าวให้ไกลแล้วก็จะเป็นภาพ
จุดเด่นของประเทศอีกอย่างหนึ่ง นัน่หมายความว่าก็ต้องเน้นเร่ืองภาษาเป็นหลัก เพ่ือส่ือสารกับ
ลกูค้าอะไรก็แล้วแตท่ี่เป็นตา่งชาติ แล้วก็เร่ืองของการบริการ แตค่อ่นข้างยากเพราะว่ามนัเป็นเร่ือง
ของส่วนบุคคล บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบการบริการ อันนีผ้มตอบในมุมของฝ่ายดแูลลูกค้า 
สว่นคนอ่ืน ๆ อาจจะมองอีกด้านหนึง่ 

การศกึษาของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นสายโรงแรมหรือสายท่ีเป็นไมซ์โดยเฉพาะ รู้สึกว่าผม
จะเป็นรุ่นแรก ๆ ของสายไมซ์ แต่ตอนนีผ้มว่ามนัค่อนข้างเยอะขึน้เร่ือย ๆ แล้ว คนสนใจขึ น้เร่ือย ๆ 
รู้สึกว่าในอนาคตถ้ายิ่งสนบัสนุนการศึกษาไปเยอะๆ แต่ประสบการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ซัก 50 50 
เนือ้หาในหนงัสือ กบัการ Training คอ่นข้างสําคญั 

การเรียนในส่วนของการโรงแรมและการท่องเท่ียวกับส่วนท่ีโฟกัสเร่ืองของไมซ์ ทัง้สอง
ส่วนนีผ้มว่าคอ่นข้างตา่งกัน เพราะว่าไมซ์จะคอ่นข้างไปในสายโรงแรม แตว่่าถ้าเป็นสายท่องเท่ียว
ในมหาวิทยาลยัผมก็จะเน้นท่องเท่ียวหรือโรงแรมไปเลย โรงแรมจะเป็นคล้าย ๆ ไมซ์ก็จะเป็นธุรกิจ
การให้บริการ ส่วนท่องเท่ียวก็จะเหมือนเป็นการให้บริการแตเ่น้นการท่องเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ แตว่่า
ไมซ์กบัโรงแรมจะเน้นเร่ืองของสถานท่ีเดมิ ๆ แตรู้่ให้ลกึจะเป็นภาพนัน้มากกวา่ 
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บทสัมภาษณ์ คุณยุพา พพิัฒน์พวงทอง 
Production Manager, Optimum Group 
วันท่ี 27 มกราคม 2554 

ปัจจุบันทํางานอยู่ท่ี Optimum Organizer โดยตําแหน่งท่ีน่ีเรียกว่า Production 
Manager คือคนท่ีดแูลสว่นตา่ง ๆ หลงัจากท่ีมีการขายงานแล้ว ดแูลขัน้ตอนของการผลิตออกมาให้
มนัเป็นรูปร่าง ผลิตออกมาเป็นภาพ เป็นของจริงให้กับคนท่ีมาร่วมงานเห็น ถ้าพูด Scope สัน้ ๆ 
ง่าย ๆ ก็ประมาณนี ้ถ้าเอาแบบตัง้แตท่ี่เข้าวงการนีม้าเลยก็ปีนีปี้ท่ี 21 ซึ่งจากประสบการณ์ก็ได้เจอ
งานหลากหลายรูปแบบมา โดยเฉพาะส่วนของ Optimum จะเป็นงานไมซ์มากกว่า ส่วนใหญ่เป็น
กลุม่ลกูค้าจากตา่งประเทศท่ีเข้ามาจดังานในเมืองไทย  

ถ้าให้ยกตวัอย่างเอาจากความรู้สึกท่ีมนัเป็นสถานท่ีจดังานท่ีมนัแปลกสําหรับเรา  จะเป็น
งานของ Convention+ จดัท่ีวงัพญาไท ซึ่งบอกตรง ๆ ว่าเราจัดงานท่ีศนูย์ประชมุพวกอิมแพค ไบ
เทค อะไรมาเยอะ แตต่อนนีเ้ราได้มาจดัในพระราชวงัพญาไท ซึ่ง Scope งานมนัดเูล็ก ๆ ก็จริง แต่
ในแง่ของความประทบัใจท่ีเกิดขึน้จากคนจดังานเอง คนท่ีมาร่วมงาน และคนท่ีจดังานให้กบัลกูค้า 
มนัเป็นความประทบัใจท่ีดีมาก กลุ่มลูกค้าของ Convention+ เป็นกลุ่มของผู้ ท่ีมี Power ในการ
เลือกสถานท่ีในการจดังานสําหรับองค์กรของเค้า ในความหมายนีก็้คือว่าคนท่ีเค้าให้จดัน่ีคือ TCEB 
ซึ่งเค้าเอากลุ่มของคนในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมี  Power ในการเลือกสรรสถานท่ี
จดังานในเมืองไทย หรือจะเป็นประเทศไหนก็ตาม แตค่รัง้นีเ้ค้าดงึมาท่ีประเทศไทย แล้วก็พาไปดท่ีู
ตา่ง ๆ แตจ่งัหวะของ Optimum ได้จดังานในคืนวนัปิด คือตัง้แตเ่ค้าพามาเน่ีย วนัแรก ๆ เค้าพาไป
ขึน้เชียงใหม่ แล้วไปท่ีภูเก็ต เชียงใหม่เค้าก็พาไปท่ีดาราเทวีและสถานท่ีท่องเท่ียวในเชียงใหม่ ลง
ภูเก็ตก็พาไปท่ีภูเก็ตแฟนตาซี แต่พอกลับมาท่ีกรุงเทพ เป็นวนัปิดพอดี เค้าก็แบ่ง  Section การ
ทํางานกนั ในส่วนของ Optimum ทําพิธีปิด ซึ่งเราก็มองว่าเราจะเลือกสถานท่ีไหนดี ครีเอทีฟก็คิด
วา่เป็นพระราชวงัพญาไท แล้วมนัก็คือเกิดความประทบัใจตรงท่ีว่าครีเอทีฟเค้าก็คิดว่างานนีม้นัเข้า
กบัคอนเซ็ปต์ แล้วทําไมถึงเลือกวงัพญาไท ซึ่งอนันีม้นัก็เลยทําให้เวลาท่ีคนมาเราได้มีโอกาสบอก
เค้าว่าพระราชวงัพญาไทนีถื้อว่าเป็นโรงแรมห้าดาวแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วง
คาบเก่ียวในสมยัรัชกาลท่ี 6 และ 7 แตค่นท่ีมีมมุมองตรงนีคื้อรัชกาลท่ี 7 ทา่นมองและดดัแปลงจาก
เดิมท่ีเป็นพระราชวงัพญาไทแล้วก็มาดดัแปลงให้เป็นโรงแรมเพ่ือรองรับชาวต่างชาติท่ีเข้ามามาก
ในชว่งของรัชกาลท่ี 6 กบัท่ี 7 แล้วเรากก็เลยอิงว่ามนัก็เหมือนสถานท่ีท่ีคล้าย ๆ กนัเลยท่ีใช้ต้อนรับ
คนตา่งชาตเิข้ามา มนัเหมือนกบัวา่มีธุรกิจไมซ์กนัตัง้แตส่มยันัน้แล้ว ก็เลยเอามาอิงว่าทําไมถึงเลือก
สถานท่ีตรงนี ้เพราะมนัเป็นโรงแรมห้าดาวตัง้แต่สมยัก่อน ครัง้แรกของในเมืองไทย รู้สึกว่าเท่าท่ี
อ่านประวตัิจะเป็นครัง้แรกในเอเชียด้วย ก็เลยรู้สึกว่าประทบัใจกับงานนี ้ซึ่งข้างในจริง ๆ ไม่ได้มี
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อะไรมาก ด้วยความท่ีสถานท่ีจดังานมนัเป็นพืน้ท่ีโรงละครสมยัก่อนของพระราชวงัพญาไทซึ่งจริง ๆ 
มีหลายตกึ แตส่่วนท่ีเราจดัมนัเป็นโรงละครเก่า ซึ่งพอมาถึงเราก็สร้างเร่ืองราวให้เค้ารู้สึกเหมือนได้
ย้อนกลบัไปในอดีตในสมยันัน้และได้เข้ามาในโรงละคร ได้มาชมละคร ซึง่จริง ๆ มนัก็ไม่ใช่ละครเวที
ซะทีเดียวแตเ่ป็นลกัษณะของ Multimedia ผสมกบัโชว์ท่ีทําให้มนัดโูมเดิร์นขึน้มาก และด้วยความ
ท่ีว่า ณ ท่ีแห่งนี ้รัชการท่ี 6 ทรงประพันธ์เร่ืองมฑัณพาธาและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
เพราะฉะนัน้เราเลยหยิบยกเอาบทละครเร่ืองนีท่ี้เป็นภาษาอังกฤษมาทําเป็นโชว์แบบย่อ ๆ ใน
ลกัษณะ 3 องค์สัน้ ๆ ง่าย ๆ แล้วก็มีคอนเสิร์ตของรัดเกล้า อามระดิษ แคนี่ค้นก็รู้สึกประทบัใจแล้ว 
เพราะว่ามองตัง้แตแ่รกเร่ืองของสถานท่ีแล้วมนัคือความแปลก ต้องบอกจริง ๆ มนัคือความแปลก 
วนัแรกท่ีมาเค้าไปเจอเชียงใหม่ ไปเจอสถานท่ีจดังานท่ีมนัเป็น  Function ตา่ง ๆ เค้าได้มีโอกาสไป
แวะพวกสถานท่ีจดังานอย่างมากรุงเทพก็ไปเจอพวกไบเทค แต่วันสุดท้ายเค้ามาเจอพระราชวัง
พญาไทย มนัเลยทําให้ความรู้สึกเค้าประทบัใจมากขึน้ แล้วก็ให้คะแนนประมาณเอบวก อนันีเ้ป็น
ผลของการตอบรับ 

หมายถึงงานนี ้ TCEB ให้เราทํา แล้วดึงกลุ่มคนจากต่างประเทศเข้ามาดวู่า Location 
ของเมืองไทยสามารถท่ีจะรองรับอตุสาหกรรมไมซ์ได้ในหลากหลายสถานท่ี ไมเ่ว้นแม้แตพ่ระราชวงั  

อยา่งศนูย์ประชมุตา่ง ๆ 5 แห่งท่ีทําการศกึษาก็เคยใช้บริการมาหมดแล้ว และหากพดูถึง 
ภาพรวมในมุมมองของคนจดังานท่ีเป็นออแกไนเซอร์ซึ่งก็ถือเป็นลกูค้าของศนูย์ประชุมเช่นกัน ซึ่ง
เราก็มีโอกาสไปจดังานท่ีศนูย์ประชุมเมืองนอกด้วยเช่นกนั ถ้าถามเร่ืองความตา่งคงไม่มี คล้าย ๆ 
กัน คือต้องยอมรับว่าเด๋ียวนีม้ันก็ปรับมาให้เหมือนคล้าย ๆ ของเมืองนอก เพียงแต่ว่า อาจมี
ความรู้สกึไปเองหรือเปลา่ก็ไมรู้่ เมืองไทยบางทีเร่ืองกฎระเบียบตา่ง ๆ ดเูวอร์เกินไป เพราะจากท่ีเรา
มีโอกาสไปจดังานท่ีตา่งประเทศ เขาก็ไม่ Strict เท่าคนไทยเลย ก็เลยมองว่าเมืองไทยเหมือนสร้าง
กฎระเบียบขึน้มามากเกินไปหรือเปลา่ ถามวา่มนัดีมัย้ในแง่ของการเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะไปจดัท่ี
อ่ืน 5 ท่ีนีม้นัรองรับเราได้ มากท่ีสดุแล้วในแง่ของ Function ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี ้อาหารการกิน 
มมุมอง ห้องยอ่ยห้องเล็กห้องสารพดัอยา่ง Function การจดังานพวกนีม้นัรองรับได้หมด 

ถ้าเร่ืองของบคุลากรก็อย่างท่ีบอกว่าถ้าเป็นในแง่ของ  Marketing กบัในแง่ของคนท่ีเป็น 
Operation บอกตรง ๆ เหมือนเค้าไม่ประสานงานกนั เอาง่าย ๆ ว่าพอคยุกบั  Sales อย่างหนึ่ง พอ
หน้างานปุ๊ บ Operation ไม่รู้เร่ืองหรือบางทีไม่ได้รับข้อมูลจากทางด้าน Sales เจอบ่อยมาก 
อยา่งเชน่ท่ีพวกเราทําก็จะมีการส่งจดหมาย Requirement ว่าเราต้องการอะไรบ้าง Sales ได้รับแต ่
Operation บางทีไม่ได้รับ เจอบ่อยมากแต่ถ้าถึงแม้ว่าได้รับ มันก็กลายเป็นบางครัง้มันเป็นการ
เหมือนดดัแปลงข้อมลูจาก Requirement ท่ีเราต้องการ โดยไม่ได้มีการแจ้งเรา มนัทําให้กลายเป็น
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ว่าเราต้องไป Order หน้างานเยอะมาก ทัง้ ๆ ท่ีเราได้ทําจดหมาย ส่งรายละเอียดไปแล้ว จึงมี
ความรู้สกึวา่เจอปัญหาตรงนีบ้อ่ย ปัญหาการส่ือสารระหวา่งแผนก Sales กบั Operation  

แต่ถ้าสมมติว่าเทียบศูนย์ประชุมกับโรงแรม จะเห็นว่าโรงแรมคนเซอร์วิสเราดีกว่าไม่
เก่ียวกับเร่ือง Scale ของสถานท่ีแต่น่าจะเก่ียวกับกฎระเบียบของเค้ามากกว่า เอาง่าย ๆ ว่า
ชว่งเวลาเข้าทํางานของคนโรงแรมกบัคนศนูย์ประชมุจะตา่งกนั จะมีก่ีกะ ๆ แตกตา่งกนั คือโรงแรม
จะมีกะท่ีแนน่อนและกะดกึก็มี แตข่องศนูย์ประชมุก็จะมีกะเป็นช่วง ๆ ท่ีมีอีเว้นท์ ซึ่งช่วงไหนท่ีไม่ใช่
เป็นกะเค้าก็หาคนใม่เจอเลย อนันีจ้ะเจอปัญหาบ่อย แตถ้่าเป็นโรงแรมจะมีความรู้สึกว่าในส่วนนี ้
เราสามารถตามได้ตลอดเวลามากกว่า 

ถ้าพูดในมุมมองของลูกค้าท่ีไปใช้บริการในศนูย์ประชุมต่าง ๆ เท่าท่ีเคยคยุ เค้าไม่ได้มี
ความประทบัใจในตวับคุคลนกั ถ้าพดูในเร่ืองของสถานท่ี มนักลายเป็นว่าการท่ีเค้าตดัสินใจเลือกท่ี
จะใช้ศนูย์ประชุมท่ีไหนก็ตาม เค้าไม่ได้ตดัสินใจเพราะคน เค้าดเูร่ืองของ  Function การทํางาน
มากกวา่ เอาง่าย ๆ มอเตอร์โชว์ท่ีกําลงัจะมีนีเ้กิดการเปล่ียนแปลงสถานท่ีจากไบเทคไปชาเลนเจอร์ 
อิมแพค เพราะอะไร มนัก็เป็นเพราะสถานท่ีชาเลนเจอร์มนัรองรับได้มากขึน้ อย่างสมยัก่อนไบเทคค
รองแชมป์มานานมาก มอเตอร์โชว์เป็นสิบปี แตต่อนนีด้้วยสถานท่ีมนัไมเ่อือ้อํานวยเทา่ชาเลนเจอร์ 

เร่ืองตวับคุลากรเทา่ท่ีผา่นมาจะเจอน้อยท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า อย่างตอนอยู่
เมนสตรีมก็จะจําได้ว่ามีคณุอ้อของไบเทค ก็จะจํากนัได้ เค้าก็จะบริการเราดีจนเราจําเค้าได้ แตม่นั
น้อย และด้วยความท่ีว่าการเทิร์นคนจากศนูย์หนึ่งไปอยู่อีกศนูย์หนึ่งมีบอ่ยนะเด๋ียวนี ้อยู่ดี ๆ คนนี ้
ไปอยู่ไบเทค อยู่ดี ๆ คนนีม้าอยู่ชาเลนเจอร์แล้วอะไรอย่างนี ้คือจะเจอบ่อย มนัเหมือนกนัว่าเซลท่ี
เราเคยติดตอ่กันกลายไปอยู่อีกท่ีนึง มนัเปล่ียนแปลงบ่อย แต่ว่าพวกระดบัสงู ๆ ใหญ่ ๆ จะไม่คอ่ย
เปล่ียนแปลงชดัเจน แตย่อ่ย ๆ เด๋ียวนีค้นท่ีตดิตอ่กบัเราย่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่งท่ีมนัเล็ก ๆ 
ลงมา มนัจะไมใ่ชร่ะดบัหวัหน้า ซึง่ระดบัหวัหน้าจะอยูก่นันานอยูแ่ล้ว ก็เลยมีความรู้สึกว่า เน่ืองจาก
การท่ีเค้าเปล่ียนคนบอ่ยด้วย มนัเลยมองวา่ ยงัไงเร่ืองตวับคุคลก็ไม่น่าท่ีจะทําให้เกิดการเลือกใช้ใน
ครัง้ตอ่ไป  

ถ้ามองถึงคณุสมบตัิของบุคลากรท่ีทํางานในศูนย์ประชุมในภาพรวมทัง้ Front Office 
และ Back Office ควรจะมีคณุสมบตัิอะไรบ้างนัน้ คณุสมบตัิท่ีต้องมีในความรู้สึกของเราเอง คือ 
ต้องคยุรู้เร่ือง ในความหมายนีคื้อ เราถามแล้วต้องตอบได้ เป็นความรู้สึกพึงพอใจอย่างหนึ่งถ้าเรา
ถามแล้วคณุตอบได้ ไม่ใช่คณุต้องจดไว้แล้วไปรอถามคนอ่ืน กบัคําถามอีก 20 คําถามคณุต้องจด
โน้ตอย่างนีเ้หรอ ง่าย ๆ คือ คณุต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีทํา เราจะเจอบ่อยว่าบางครัง้มี 
Sales ใหม่มา บางทีเราถามเค้าแล้วเค้าจะไม่รู้เร่ือง มนัต้องมีการขอจดเพ่ือไปถามท่ี Operation 
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ถามโน่นถามน่ี มนัก็เลยจะมีความรู้สึกว่าบางครัง้การท่ีเราจะตดัสินใจเลือกท่ีตรงนัน้เลยเน่ีย มนั
เหมือนต้องมีช้อยส์ท่ีอ่ืนให้มาเปรียบเทียบกันตลอดเวลา มนัจะไม่ได้ถกูพดูโน้มน้าวให้เลือกท่ีตรง
นัน้ได้เลย อนันีท่ี้ไปเจอมาสด ๆ ร้อน ๆ เลย เค้าเป็น Salesใหม่ถามอะไรไปก็ตอบไม่ได้ มนัก็เลยทํา
ให้เราต้องไปดท่ีูอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบกนัไปด้วย 

โดยปกติแล้วคนท่ีทํางานในศนูย์ประชุมควรจะต้องมีความรู้ด้านการบริการและการจดั
งานมาบ้างแล้ว เพราะเด๋ียวนีเ้รียนการโรงแรมมนัก็ต้องครีเอทเร่ืองของการจดังานพวกนี ้แล้วรู้สึก
ว่ามนัจะมีคลาสของการจดัอีเว้นท์เข้าไปด้วย แตก็่มีบางส่วนท่ีบคุลากรในศนูย์ประชมุท่ีไม่ได้เรียน
เก่ียวกับอีเว้นท์หรือไมซ์มาโดยเฉพาะ หรือเป็นคนท่ีย้ายมาจากสายโรงแรมก็อาจจะทําให้การ
ให้บริการหรือการส่ือสารอะไรบางอยา่งด้อยลงไปได้ด้วย 

โดยเฉพาะคณุสมบตัิเร่ือง Service Mind เป็นสิ่งจําเป็นมาก แตเ่ท่าท่ีเจอมาจะไม่ค่อยมี
กนัเท่าไหร่ มกัจะเจอการให้บริการท่ีไม่ประทบัใจ เราไม่รู้ว่าเค้ามองเราเป็นออแกไนเซอร์หรือเปล่า
นะ เอาง่าย ๆ อย่างพารากอนน่ีเหมือนกนั ไปถึงปุ๊ บก็เจอเจ้าหน้าท่ีเค้า ลกัษณะการพดู สมมติเค้า
เทคแคร์ลกูค้า โทนเสียงเค้าจะอีกแบบหนึ่ง แตพ่อหนัมาคยุกบัออแกไนเซอร์ มันเหมือนกบัว่ามีโทน
เสียงท่ีเร่ิมเป็นการขม่ อนันีเ้ป็นความรู้สกึท่ีเราเจอ จะบอกวา่มนัไม่ใช่เฉพาะพารากอนนะ อิมแพคก็
เจอ ไบเทคยิ่งหนกัใหญ่เลย ในแง่ของออแกไนเซอร์คิดว่า Service Mind ของคนในศนูย์ประชมุเค้า
ไม่มีความพร้อมท่ีจะ Service ออแกไนเซอร์ด้วยกันซกัเท่าไหร่ แต่กบัลูกค้าจะอีกโทนนึงเลย เรา
กลบัมองว่ามนัควรจะมองถึงออแกไนเซอร์ด้วย เพราะออแกไนเซอร์คือหนึ่งในผู้ มี  Power ในการ
เลือกสถานท่ีเพ่ือท่ีจะเป็นช้อยส์ให้ลูกค้าได้ด้วย จริง ๆ เค้าก็ควรจะรองรับเราพอ ๆ กับการเป็น
ลกูค้า แตม่นักลายเป็นวา่ อยา่งไบเทคน่ีสดุยอด สดุยอดของการไม่เทคแคร์ออแกไนเซอร์ ก็เลยรู้สึก
วา่ Service Mind ของคนทํางานศนูย์ประชมุมีน้อย และควรจะต้องพฒันาอยา่งมาก 

งานไมซ์จะมีลกัษณะงานท่ีต้องทํางานกับชาวตา่งชาติคอ่นข้างเยอะ เพราะฉะนัน้ทกัษะ
ด้านการส่ือสารก็สําคญั ซึง่สว่นใหญ่คนท่ีทํางานศนูย์ประชมุทกุคนภาษาองักฤษดีหมด ส่ือสารได้ดี
หมด ถ้าเทียบกนัในระดบัของ Sale หวัหน้า Sale และ Sale ทัว่ไป Operation ท่ีเป็นระดบัหวัหน้า
โอเคหมดนะ แต่ถ้าถึงขัน้เป็นระดบัเด็กยกเก้าอี ้ตรงนัน้เค้ายังไม่สามารถ ถ้าเป็นในแง่ของงาน
ตา่งประเทศเวลาลกูค้าต้องการอะไรควรจะส่ือสารกบัคนระดบัหวัหน้างานมากกว่าระดบัพนกังาน 
ด้วยความท่ีเป็นศนูย์ประชมุเจ้าหน้าท่ีระดบัล่างมกัไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีประจํา เป็น Supplier เป็นเด็ก 
ซึง่ถามวา่คณุภาพท่ีควรจะถกูพฒันาจงึเป็นไปไมไ่ด้ เค้าคงไมล่งทนุกบัการพฒันากลุม่คนเหลา่นี  ้

ในขัน้ตอนของการได้มาซึ่งตวับุคลากรของศูนย์ประชุมซึ่ งจะเป็นหน้าท่ีหลักของฝ่าย
บคุคล ในมมุมองของพี่เองพ่ีมองวา่มนัสําคญัตัง้แตข่ัน้ตอนของการรับสมคัรละ การดใูบสมคัร โอเค
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คณุเรียกมา ตอนท่ีคณุเรียกมาเน่ียสําคญั เรียกมาจากท่ีคยุครัง้แรก พ่ีมองว่าคนท่ีจะเป็นคนต้อนรับ
หรือทํางานในศนูย์ประชมุได้ อย่างแรกสุดเลยต้องดบูคุลิกดี แล้วส่วนใหญ่การท่ีเราคดัสรรจากใบ
สมคัร เราต้องคดัสรรดีกรีจากการจบการศกึษาของเค้าอยู่แล้ว เสร็จแล้วพอมาถึงปุ๊ บต้องดบูคุลิกดี 
แล้วโปรไฟล์มนัถึงค่อยจะตามมา ถ้าบุคลิกดีก็ดนู่าสนใจ แล้วคอ่ยสมัภาษณ์ต่อไป พ่ีมองอย่างนี ้
สําหรับคนท่ีทํางานในศนูย์ประชมุนะ 

หลังจากท่ีเราได้คดัคนท่ีมีบุคลิก มีคุณสมบตัิท่ีโอเคแล้ว เราก็มาต่อยอดว่าเราควรจะ
อบรมเพิ่มเตมิเค้าไปทางใด มนัเหมือนกบัวา่การท่ีจะอบรมใครขึน้มาได้ซกัคนหนึง่ เราต้องดพืูน้ฐาน
เค้าก่อน ตัง้แตพ่รสวรรค์ เร่ืองรูปร่างหน้าตาและการศกึษาเค้า ซึ่งพวกนีม้นัถึงจะมาตอ่ยอดท่ีจะเข้า
สูใ่นขัน้ตอนของการอบรม เค้าถึงจะมีโอกาสท่ีถกูเราเลือกขึน้มา 

ในมุมมองพ่ี มองว่าเร่ืองค่าตอบแทนไม่มีผลในการคดัเลือกคนท่ีมีความพร้อมเข้ามา
ทํางานในศนูย์ประชมุนะ ในลกัษณะของการซือ้คนนะ แตถ้่าในลกัษณะของคนท่ีเข้ามาทํางานแล้ว 
อยู่ ๆ ไปแล้วเงินมนัดีขึน้เพิ่มมากขึน้สวสัดิการดีขึน้ ก็อาจทําให้เค้าขยนัขึน้ได้นะ แตถ้่าในเร่ืองของ
เรทเงินเดือนตอนแรก พ่ีมองว่าคนท่ีอยากเข้ามาทํางานในศนูย์ประชมุมีเยอะ แตเ่ร่ืองของเงินเดือน
ตอนแรกเค้าอาจจะยงัไมคํ่านงึถึงกบัมนัมาก แตพ่อเค้าทํางานไปเร่ือย ๆ มนัมีประสบการณ์เพิ่มขึน้ 
พวกนีเ้ร่ิมคดิเร่ืองเงินละ มนัก็จะมีการตดิตอ่ซือ้ตวักนัไปมาลกัษณะนี ้

ถ้ามองในแง่ของคนท่ีเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ ๆ การท่ีเค้ามีหวัหน้างานท่ีดี มนัจะช่วยทําให้
เหมือนดึงเค้าขึน้มามีความพร้อมหรือไม่พร้อม สมมติว่าเค้าเจอหัวหน้างานท่ีไม่ดีและสิ่งต่าง ๆ 
ตามมา สวสัดกิารก็ไมดี่ เงินก็ไมดี่ มนัก็จะมีผลทําให้เค้ารู้สึกไม่อยากทํางานละ เค้าอยากไป แตถ้่า
สมมตเิค้ามาปุ๊ บมีหวัหน้างานดีสอนงานเค้า แล้วก็พฒันาเค้า ให้เค้ามีโอกาสได้ทํา ได้ออกมาพดูคยุ
กบัลกูค้าเอง เหมือนกบัวา่มีคนคอยสอนงานเค้า ถึงแม้ว่าเงินเดือนมนัจะน้อย คนก็ยงัอยากท่ีจะทํา 
เพราะว่าพ่ีจะเจอ Sales หลายคนกบัพวก Operation ท่ีมีหวัหน้างานท่ีดีเค้าจะอยู่กันนานมาก
เทา่ท่ีทํางานกนัมา 

ถ้าประเมินศนูย์ประชมุทัง้ 5 แห่งท่ีกล่าวมา พ่ีมองว่าสามารถรองรับงานท่ีเป็นกลุ่มของ
ตา่งชาตไิด้อยู่แล้ว รองรับได้หมดเลย เร่ืองบคุลากรถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์พ่ีให้  70 จาก 100 ถ้าให้
จดัอันดบัความพร้อมด้านบุคลการในศูนย์ประชุม พ่ีขอตอบในลักษณะของความชํานาญดีกว่า 
เพราะเร่ืองของการบริการก็คล้าย ๆ กนั ในแง่ของความชํานาญพ่ีชอบศนูย์สิริกิติ์ อนัดบัตอ่มาเป็น
เซ็นทรัลเวิลด์ ตอ่มาเป็นอิมแพค ส่วน 2 อนัสดุท้ายน่ีแทบจะให้อยู่อนัดบัเดียวกันเลย ถ้าเทียบกัน
แล้ว ไบเทคจะดีกวา่หนอ่ยนงึ เพราะเค้ามีความชํานาญกวา่ พารากอนยงัไมค่อ่ยเทา่ไร 
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ถ้าสามารถเพิ่มเติมศักยภาพของตัวบุคลากรในศูนย์ประชุมได้จริง พ่ีมองว่าควรจะ
เพิ่มเติมเร่ืองของ Service Mind เป็นอนัดบัแรก พ่ีมองว่า Service ของเค้าอย่าเลือกชนชัน้ อย่า
เลือกกลุ่มคน คือใครท่ีก้าวเดินเข้าไปเน่ีย ทกุคนมี Power ในการเลือกสรรคณุอยู่แล้ว แล้วเด๋ียวนี ้
ศนูย์ประชุมมนัมีเพียงพอท่ีจะเลือกมากขึน้ แล้วจะบอกว่าเด๋ียวนีก้ลุ่มคนลดความนิยมในการจดั
งานในศนูย์ประชุมลดลงนะ อย่างกลุ่มไมซ์เองก็มกัจะหนัเหไปจดัในโรงแรมหรือสถานท่ีแปลก ๆ 
อย่างโรงละคร โรงหนัง หรือผับ หรืออะไรท่ีมนัสร้างความประทับใจมากกว่าศูนย์ประชุม เพราะ
ศนูย์ประชมุ Format มนัเหมือนกนัทุกประเทศ ยกเว้นแตถ้่าเค้าอยากจะประชมุอย่างเป็นทางการ
แล้ว Request มาอนันัน้อะ่โอเค แตว่า่เด๋ียวนีเ้ท่าท่ีจดังาน ธุรกิจท่ีผ่านมาส่วนใหญ่แล้วไม่คอ่ยนิยม
ไปจดัศนูย์ประชมุ 

แนวโน้มของอีเว้นท์ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์จากการประเมินภาพรวมในเมืองไทยช่วง 
2 ปีท่ีผ่านมาพ่ีว่ามนั drop ลงนะ แตม่นักําลงัจะดีขึน้ เพราะในช่วงท่ีผ่านมาเจอเร่ืองความวุ่นวาย
ทางการเมืองซึ่งทําให้งานท่ีเก่ียวกบัลกูค้าตา่งประเทศรวนไปหมดเลย โดน Cancel ทัง้ ๆ ท่ีงานทํา
ไปแล้วนะ ผลิตฉาก Production หมดแล้ว โดนยกเลิกไม่มาแล้ว เพราะว่ามีข่าว ก็คือยอมรับว่าปีท่ี
ผา่นมางานท่ีเก่ียวข้องกบัไมซ์ขาดทนุเยอะ แตแ่นวโน้มมนัน่าจะดีขึน้ ถ้ามนัไม่มีสถานการณ์รุนแรง 
เพราะจริง ๆ แล้วประเทศไทยเท่าท่ีฟังจากกลุ่มคนท่ีมาจากต่างประเทศจริง ๆ ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีคนอยากมากนัเยอะ ด้วยความท่ีเราเป็นประเทศเล็ก แตข่ณะเดียวกนัก็เป็นประเทศเล็กท่ี
ไม่ได้เจริญมากก็ยงัมีวฒันธรรมเก่า ๆ ให้คนได้สมัผสั ซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คนอยากมาจดังาน
มาก แตถ่ามวา่ตอนนีเ้รตติง้เรากําลงัจะลดลงเพราะว่าคนอยากไปลาวมากขึน้ ซึ่งมีโอกาสได้ไปจดั
งานท่ีลาว ไมใ่ชศ่นูย์ประชมุแตเ่ป็นโรงแรมท่ีเป็นโรงแรมหรู ๆ รู้สึกถ้าจําไม่ผิดจะเป็นเครือเซ็นทารา
น่ีแหละ เปอร์เซ็นต์มนักลายเป็นว่าลาวกําลงัตีตืน้ไทย ซึ่งในสมยัก่อนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ไทยน่ีเป็นประเทศท่ีใครอยากมามาก ๆ เลย  

ความคิดเห็นส่วนตวัถ้าให้บอกว่าประเทศไหนในแถบภูมิภาคนีน้่าจะมีศกัยภาพในการ
เป็น MICE Center ได้ คดิวา่นา่จะเป็นสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ แตมี่ความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 
เอาง่าย ๆ อนันีฟั้งลกูค้ามาอีกทีนึง คือสิงคโปร์เวลาคนจะออกมาจากศนูย์ประชุมเพ่ือท่ีจะไปเท่ียว
ของเค้าเอง เค้านัง่รถไฟฟ้าบนฟ้าหรือใต้ติด คือมนัรอบเมือง คณุจะไปลงตรงไหนก็ได้มันก็วนรถ
กลบัมาท่ีศนูย์ประชมุได้ แตเ่มืองไทยมนัยงัไม่ได้อย่างนัน้ไง อนันีง้ง ไปแล้วหลง ถ้าเทียบเมืองไทย
กับเพ่ือนบ้านเรา เวียดนาม ไต้หวัน มาเลย์ แถบตะวันออกเฉียงใต้ ก็ถือว่าเราก็โอเคอยู่นะ เร่ือง
สถานท่ีเราโอเค เร่ืองคนเราก็สู้ เค้าได้ พ่ีมองวา่เราแคเ่ป็นรองสิงคโปร์ 
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ย้อนกลบัไปท่ีประเด็นการให้บริการของศนูย์ประชมุท่ีมีการแบ่งชนชัน้เป็นลูกค้าคนไทย
และชาวต่างชาติ จะเห็นว่าเค้าให้บริการลูกค้าต่างชาติดีกว่าคนไทย แต่จุดนึง ต้องบอกว่าลูกค้า
ตา่งประเทศมีความแน่นอนนะ ในการ Order ในการท่ีเค้าอยากจะได้อะไร เค้าจะเป๊ะ ๆ  พ่ีเจอมา
หลายเจ้าแล้ว Spec ว่าฉันอยากจะได้อย่างนัน้อย่างนีจ้ะไม่เร่ืองมากเหมือนคนไทย เป็นคณุนาย
เร่ืองมาก พอมาถึงหน้างานขอเปล่ียน ๆ ชาวตา่งชาติจะเป็นอย่างนี ้คือเค้าจะมีการ Survey ก่อน 
แล้วก็จะ Order แล้วเค้าจะเป๊ะ ๆ แล้วเค้าไม่เปล่ียน ยกเว้นแตว่่าถ้ามองแล้วมนัเกินไปเค้าถึงจะ
เปล่ียน เค้าจะไมเ่ร่ืองมากเหมือนคนไทย แบบวา่สมมตุริะดบัลกูน้องมาเปล่ียนอย่างนึง พอเจ้านาย
มาเปล่ียนอีกอย่างนึง พอระดบัสูงใหญ่ออกไปเปล่ียนอีกอย่างนึง แตถ้่าเป็นตา่งชาติเค้ามาเพ่ือจะ
ตดัสินใจแค่ไหนแค่นัน้แล้วเสร็จ อนันีเ้ป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ท่ีเจอแล้วเป็นอย่างนีน้ะสําหรับงาน
ตา่งชาต ิคือท่ี Optimum เรามีโอกาสได้ทําทัง้ในลกัษณะท่ีรับงานมาแล้วจดัทัง้งานกบัลกัษณะท่ีว่า
หา Supplier อยา่งเดียวแล้วเค้ารันงานก็มี คือเราทําทัง้ 2 แบบ มนัจะเป๊ะมากแล้วจะมีการบอกเลย
ว่าซือ้เวลาเซตอพัตามนี ้เค้าจะไม่มีการปล่อยให้เรามาเซตอพัหลงัเท่ียงคืนแล้วตอนเช้าทีมงานมา
กนัแบบเหน็ดเหน่ือยแบบว่าตาหลบั อย่างนีไ้ม่มี เค้าจะมีเวลาเซตอพัล่วงหน้า เค้าจะเป๊ะในเร่ือง
ของการทํางาน 

เร่ืองกฎระเบียบท่ีบอกวา่มนัเยอะแยะ เทา่ท่ีเจอมาแล้วแตค่วามบ้าจีข้อง Sales อย่างเช่น
ท่ีไปทํางานของเซ็นทรัลเวิลด์ กฎระเบียบเยอะมาก ประเภทท่ีว่าเร่ืองทาสี ห้ามทาสี ห้ามโน่นห้ามน่ี 
แตพ่อเจอ Sales Sales บอกวา่ไมเ่ป็นไรหรอก เอาเหอะ กฎมนัคือกฎให้มนัอยู่ในกระดาษ เพียงแต่
วา่ขอพืน้พรมรองนะอยา่ให้มนัหยดลงบนพืน้พรมของสถานท่ี มนัจะเป็นลกัษณะท่ีตวัคน 

เร่ืองของอํานาจการตดัสินใจของบคุลากรจะไมเ่ทา่เทียมกนัในแตล่ะระดบั คืออํานาจการ
ตดัสินใจในความหมายนีต้้องแยกนิดนงึ ถ้ามนัเป็นฟังก์ชัน่งานท่ีเค้ามีอยู่แล้ว แล้วเค้าสามารถหยิบ
มาให้เราใช้ได้เลย เค้าตดัสินใจให้เลย แต่อะไรท่ีมนัเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเค้าจะไม่สามารถตดัสินใจได้ 
เค้าจะเร่ิมถามหวัหน้าก่อน หวัหน้าก็ต้องไปถามตอ่ หรือเผลอ ๆ เราต้องเป็นคนโทรหา Sale เอง จะ
เจอกรณีอยา่งนีม้ากกวา่ 

มมุมองของตวัเองต่อการส่งเสริมของ TCEB ในด้านความพร้อมของบคุลากรมองว่าไม่
คอ่ยมีผล TCEB เป็นองค์กรท่ีมนัมีขึน้มาก็จริงแต่เค้าดไูม่เดน่ในธุรกิจการท่องเท่ียวหรือธุรกิจไมซ์
ของเมืองไทยเทา่ไหร่ หรือจริง ๆ แล้วเค้าอาจจะมีแล้วเราไม่รู้ แตเ่ท่าท่ีสมัผสัมา ท่ีเคยจดังานให้เค้า 
ก็รู้สึกว่าเค้าไม่คอ่ยมีบทบาท บาทบาทจะไม่เดน่ ส่วนเร่ืองบทบาทหน้าท่ีในการพฒันาบคุลากร พ่ี
มองว่ามันต้องช่วย ๆ กันมากกว่า ตัง้แต่การเรียนเท่าท่ีเรียนการโรงแรมการท่องเท่ียวต้องดูว่า
หลกัสตูรมนัแน่นพอมัย้ หลกัสตูรเค้ามองแค่ไหน บางทีเค้าเป็นหลกัเกณฑ์ในตําราเยอะ แตพ่อมา
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ทําจริงแล้วบางทีก็ไม่สามารถยึดแค่ในตําราได้ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่การเรียน การได้ทดสอบจริง ๆ 
เยอะ การลองทํา บางท่ีมีเยอะ ทําให้การออกมาทํางานแล้วมนัโอเค เพราะเท่าท่ีเจอ Optimum จะ
มีเดก็การทอ่งเท่ียวและโรงแรมมาฝึกงานบอ่ย เค้าก็จะรู้จกัอีเว้นท์มัย้ ไม่รู้จกั เราก็งง คณุเรียนธุรกิจ
โรงแรมมาได้ยังไง ไม่รู้ว่าอีเว้นท์คืออะไร ไม่รู้ว่าขอบเขตของอีเว้นท์เป็นอย่างไร มันก็ยากท่ีจะ
อธิบายให้เค้าฟัง ก็เลยมองวา่มนัต้องปพืูน้ฐานตัง้แตก่ารเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ท่ีมนั
จะมีอะไรพวกนีเ้ร่ืองการศกึษาตา่ง ๆ แล้วสิ่งท่ีตามมาเวลาท่ีเค้าได้เข้าไปในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง 
ท่ีแห่งนัน้คือคอร์สอบรม ทํากิจกรรมตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะส่งเด็กคนนึงออกมาทํางานจริง ๆ เพราะพ่ีจะ
บอกว่าคุณจบมาจากสถาบันการศึกษาท่ีเรียนตรงกับสาขากับสาขานีม้า แค่นัน้มันยังไม่พอ 
เพราะว่าเวลามนัมาเจอโลกความเป็นจริง มนัก็ต้องถกูหมุน ถกูดดัแปลง ต้องอาศยัประสบการณ์ 
การเรียนกบัการทํางานไม่เหมือนกนั เพราะจะเจอบ่อยท่ีว่าเค้าอยู่น่ีแต่ไม่รู้เร่ืองอีเว้นท์ งงมาก อ๋อ
ไม่ได้สอน อ้าว แล้วหนูมาฝึกอีเว้นท์ รู้มัย้ว่าจะฝึกอะไร อ๋อไม่รู้อ่ะค่ะ เห็นรุ่นพ่ีเคยมาฝึกท่ีน่ี หนูก็
เลยสมคัรมาฝึกตอ่ หนยูงัไม่รู้จะฝึกอะไรเลย พ่ีจะเจอปัญหาแบบนีบ้อ่ยมาก เพราะ  Optimum จะ
เป็นบริษัทท่ีเดก็เรียนการทอ่งเท่ียวโรงแรมมาฝึกงานบอ่ยมาก 

สําหรับข้อเสนอแนะในมมุของคนท่ีทํา Production มา 20 ปีกบัอีเว้นท์ พ่ีชอบคยุกบัคนท่ี
รู้เร่ืองและเข้าใจ คณุปล่อย Sales มา Sales ของคณุต้องเป็นคนท่ีสามารถตอบได้จริง ๆ ต้องรู้จริง 
ถึงแม้วา่ประสบการณ์ยงัไมแ่นน่ ถ้าคณุรู้วา่เดก็คนนีป้ระสบการณ์ยงัไม่ถึงคณุควรจะมีพระพ่ีเลีย้งท่ี
จะมาอยู่ด้วยกันและช่วยกันดแูลลูกค้า ซึ่งพ่ีมีความรู้สึกว่าการปล่อยเด็กมา ฆ่าท่ีเด็กด้วย ฆ่าทัง้
ภาพพจน์และตวับคุลากรขององค์กรด้วย 
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บทสัมภาษณ์ คุณจุฑามาศ งานนฤมลกิจ  
Project Manager, Index Event Agency 
วันท่ี 30 มกราคม 2554 

ลกัษณะงานของออฟฟิศเป็น Event Organizer และ เป็น Agency ด้วย ในส่วนท่ีทําเป็น 
Event Management ตําแหน่ง Project Manager บริหารทัง้โครงการ ท่ี Index ไม่ว่าจะเป็นงาน 
Exhibition, Fair, Special Event, Concert  จะดแูลรวมกนัหมด ไม่ได้แยก ปกติ Index จะโตมา
จากงาน Special Event เป็นหลกั แตป่ระมาณ 4-5 ปีหลงัท่ี Index เร่ิมไปรับงานรัฐบาลเยอะมาก
ขึน้ จะเป็นงานแฟร์ Exhibit MICE เยอะมากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว งานแฟร์ประจําของ
รัฐบาลท่ีมีอยู่ ของกระทรวงพาณิชย์ และหลาย ๆ กระทรวง อย่างงาน MICE โดยตรงเอง TCEB ก็
เป็น Project ถือเป็น Key Account เลย รับโดยตรงจาก TCEB เลย เราทําเร่ือง MICE ให้กบั TCEB 
โดยตรงเลย โดยเฉพาะปีท่ีแล้วท่ีเร่ือง MICE กําลงัมาแรง ปกติถ้าเป็นงาน MICE ทัว่ไปมนัก็คงจะ
เป็น Pattern ทัว่ไปอยู่แล้ว ท่ีเน้นขาย Exhibit อะไรทัว่ไป แตถ้่าเป็นรูปแบบใหม่ คงจะเป็นปีท่ีแล้ว 
ของ TCEB ท่ีเป็น MICE ในรูปแบบใหม่ ๆ  ท่ีเราเรียกว่าเป็นโครงการ Creative MICE เป็นไมซ์ใน
รูปแบบใหม่ ๆ ไม่ใช่ไมซ์ในรูปแบบเดิม ๆ พลิกมมุมองของไมซ์ คืออย่างงาน  TCEB ก็จะจดัประชมุ
เป็นอาชีพอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประชุมในเร่ืองตา่ง ๆ ประชมุโน่นน่ีนัน่อะไรทัว่ประเทศ เค้าก็เลยให้
แคมเปญเรามาทําในลกัษณะท่ีวา่มนันา่จะตอ่ยอดอะไรซกัอย่าง น่าจะสร้างความน่าสนใจอะไรซกั
อย่าง นอกจากเราไปจัดประชุม ไปจัดงานไมซ์ตามเมืองท่ีเค้าเป็นไมซ์อยู่แล้ว มันก็ขาดความ
น่าสนใจไป Index ก็มา Develop ให้เพิ่มเติม ก็คิดในมมุท่ีว่าต้องเอาอะไรไปขายท่ีมนัแปลก ๆ ก็มี
การพลิก สร้าง แปลง เปล่ียนอะไรกันเยอะแยะ ในลกัษณะของการประชุมไมซ์ท่ีให้เค้ารู้สึกว่าการ
ประชมุไม่ได้อยู่แตใ่นห้องประชมุ หรือการ Creative ของของเค้ามนัไม่ได้แคค่ณุภาพดี แตม่นัต่อ
ยอดอะไรได้เยอะแยะ แล้วก็สร้างมมุมองใหมใ่ห้เค้า อยา่งเชน่ เหมือนกบัว่าการท่ีเราไปจดัประชมุท่ี
จงัหวดัหนึง่ แทนท่ีเราจะใช้ห้องประชมุโรงแรม เราก็ไปจดักนักลางทุง่นา  อารมณ์อย่างนี ้เราก็สร้าง
ความแปลกใหมใ่ห้เค้า มนัก็นา่สนใจมากขึน้ มนัเร่ิมมีลกูเลน่อะไรใหม ่ๆ ขึน้มา 

มนัไม่เชิงโปรโมต โครงการไมซ์ของ TCEB เค้าก็ทําแล้วก็แข็งแกร่งอยู่แล้ว แตว่่าเป็นการ
สร้างรูปแบบใหม ่เป็นการจดัอีเว้นท์ท่ีไมใ่ชแ่ค ่Pattern ธรรมดา ใส่ความ Creative เข้าไปให้งานมนั
ดมีูสีสนันา่สนใจมากขึน้มากกวา่ เพราะโดยปกติเค้าก็จดัประชมุ เค้าก็จดัเหมือน ๆ เดิม ก็มี Phase 
2 ตอ่ไปอีก เราก็มีหน้าท่ีคดิวา่ แตห่วัใจสําคญัไม่ใช่แคใ่ห้เค้ารู้สึกว่ามนัแปลก แตใ่ห้เค้าเอาไอเดียนี ้
ไป Adapt ได้ อย่างเช่น ให้เค้ารู้สึกว่าการวดัผลว่าสําเร็จไม่สําเร็จให้เค้าคิดได้ว่า เราไม่ต้องมีเงิน
มาก เรามีท่ี เรามีโกดงัอยูแ่ล้ว เราไมต้่องไปสร้างโรงแรมก็ได้ เรามาปรับเปล่ียนอะไรนิดหน่อย มนัก็
ดก๊ิูบเก๋ คือให้เค้าเอาไปใช้ได้จริง ๆ จะเป็นอะไรประมาณนี ้
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กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามาในการประชุมนีท่ี้จะทําให้การประชุมไมซ์มันเปล่ียนไป คือ ทุก
กลุ่ม ตัง้แต่รากหญ้าเลยดีกว่า อย่างกลุ่มท่ีเชิญมาประชุม นอกเหนือจากผู้ ประกอบการโรงแรม 
หรือวา่พวกกลุม่ธุรกิจท่ีมีอยู่ตามพืน้ท่ีอยู่แล้ว อย่างกลุ่มคนทัว่ไปท่ีมีไมซ์เล็ก ๆ ของเค้าเค้าก็เข้ามา
ได้ด้วย อย่างเช่น ท่ีชลบุรี ท่ีเค้าทําพวกข้าวหลามหรืออะไรอย่างนี ้คือพวกผู้ประกอบการเล็ก ๆ ก็
ทกุคนก็คือเชิญมานัง่ฟัง แล้วก็เหมือนว่า Get Idea แล้วมีการ Brain Strom ตอ่ยอดกนัจริง ๆ ไม่ใช่
แคม่าสมัภาษณ์มาให้ความรู้แล้วก็จบ ๆ ไป อยา่งทาง TCEB เองบคุลากรเค้าก็พร้อม มีการเชิญคน
ในพืน้ท่ี มีการจดัประชุมท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ให้มีการ Workshop มีการก่อต่อ สร้างเป้าหมาย 
สร้างโครงการให้เหมือนจริง มนัก็ดนู่าสนใจและพฒันาขึน้ ด ูAdvance ดีในเร่ืองของการจดัไมซ์ 

ถ้าพดูถึงกลุม่ลกูค้าไมซ์ท่ีเข้ามาในเมืองไทยจะนิยมจดัในแหล่งท่องเท่ียวและตา่งจงัหวดั
มากกว่า การรองรับการประชุมไมซ์ มันรองรับได้หลายพืน้ท่ีเหมือนกัน ถ้าดูแล้วไม่ว่าจะเป็น
กรุงเทพฯ หรือต่างจงัหวดัท่ีเป็นหวัเมืองใหญ่ ๆ เอง อยู่ท่ีกลุ่มเป้าหมาย จํานวนคนท่ีเข้าร่วม หรือ 
ขนาดของงานท่ีจดัมากกว่าท่ีมีผลตรงนี ้เช่น การจดังาน Exhibition ถ้าเป็นอตุสาหกรรมไมซ์ขนาด
เล็ก พืน้ท่ีใหญ่มากมนัคงไม่เหมาะ แตพื่น้ท่ีท่ีอยู่ในเมืองและไม่ใหญ่มากมนัอาจตอ่ยอดและสําเร็จ 
และได้ใกล้ชิดกบัคนมากกว่า แตข่ณะเดียวกนัอตุสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ การท่ีใช้พืน้ท่ีขนาดเล็ก
และ Function มีไม่เยอะเพียงพอ ก็ไม่ตอ่ยอดให้เกิดขึน้ได้ จริง ๆ แล้วมนัอยู่ท่ี Product ของกลุ่ม
นัน้ ๆ วา่จะดท่ีูอะไร และสง่ผลในเร่ืองอะไรมากกวา่ 

ศนูย์ประชมุทัง้ 5 แห่ง อิมแพค ไบเทค ศนูย์สิริกิติ์ เซ็นทรัลเวิล์ด พารากอน เคยใช้บริการ
มาทัง้หมดแล้ว เด๋ียวไล่ไปตัง้แตอิ่มแพค ถ้าเกิดงานลกัษณะท่ีเคยจดัมา ถ้าเป็น  Exhibition ไม่ใช่
งานประชมุหรือเป็นงานท่ีต้องการกลุม่เป้าหมายคนในเมืองมาก มนัมีหลายประเภท อย่างประเภท
งาน trade งานแฟร์ คิดว่าการท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่ และการเดินทางท่ีสะดวก จอดรถได้ง่าย เราต้องดไูป
ถึงการ Exhibitor ด้วย มนัไม่ใช่แคผู่้ เข้าร่วม ต้องดยู้อนกลบัไปตัง้แตก่าร Preproduction การโหลด
ของ การเตรียมงาน การก่อสร้างอะไรทกุอยา่ง ด้วยพืน้ท่ีท่ีเราต้องตดัสินใจเลือก ท่ีจะใช้ ถ้าเป็นงาน 
Trade Fair งานใหญ่ ๆ โดยเฉพาะงานรถยนต์ หรืองานอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้การ  Loading เยอะ 
คดิวา่หงาย ๆ ออแกไนเซอร์คงจะปลืม้กบัอิมแพคมากกวา่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการขนส่ง หรือเร่ือง
ของระบบตา่ง ๆ อนันีเ้ราพดูถึงในภาพรวมก่อน 

แตถ้่าเป็นลกัษณะของงานท่ีเราต้องการกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในเมือง หรืองานหนงัสือ หรือ
งานอินเตอร์เนต หรือการสมัมนาเฉพาะกลุ่ม อิมแพคคงจะไกลเกินไปสําหรับ  Target เพราะว่ามนั
ไมใ่ชง่าน Mass Product อะไรขนาดนัน้ ก็จะเหมาะกบัพารากอน ซึ่งได้ Brand Image โดยสถานท่ี 
Image เค้าได้ Look เค้าได้ อย่าง Product ไฮโซไปอยู่ไบเทคมนัก็คงดแูปลก ๆ หรือว่าศนูย์ประชมุ
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เองเป็นพืน้ท่ีท่ีคอ่นข้างเก่าและแคบ เร่ืองการจอดรถคงไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ แตดี่ท่ีมีรถไฟฟ้าใต้
ดิน มนัอยู่ในเมือง แตม่นัได้กบั Product ท่ีเป็นหนงัสือ Exhibit งาน Photo Fair มนัก็เหมาะกบัท่ีน่ี 
มนัต้องด ูProduct by Product ไป  

อยา่งไบเทคกบัอิมแพคในสายตาออแกไนเซอร์เป็นคูแ่ขง่กนัมาตลอด แต ่ณ ตอนนีไ้บเทค 
คอ่นข้างลําบากนิดนึงเหมือนกันในเร่ืองของพืน้ท่ีจอดรถ การเดินทาง โดย Function ของห้องท่ีมี
เสาเยอะ มนัก็เป็นตวัตดัสินใจเยอะเหมือนกนั อย่างพวกอตุสาหกรรมหนกัเองปีนีก็้ย้ายไปอิมแพค
เยอะเหมือนกัน อันนีก็้เป็นลักษณะของ ดูว่า Product เราเหมาะกับท่ีไหนมากกว่า แต่ว่าโดย
ส่วนตวัท่ีเคยจดัมาจะเป็น Mass Product และเป็นอตุสาหกรรมหนกัไปเลย อิมแพคจะเหมาะมาก
ท่ีสดุในเร่ืองการเซตอพั การโหลดของ เร่ืองของสถานท่ีจะพร้อมมาก 

หากมองในเร่ืองความพร้อมของบคุลากร ขอแบง่ความพร้อมออกเป็น 3 หวัข้อใหญ่ ๆ คือ 
หนึ่งเร่ือง Service Mind ก่อน ในท่ีนีห้มายความว่าการให้ความร่วมมือในเร่ืองตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การให้ข้อมลู หรือเร่ืองอะไรตา่ง ๆ ท่ีเรามีคําถามเก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบ การนดัเข้าไปดสูถานท่ี 
หรือการให้ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเป็นประโยชน์กบั Exhibitor เองก็ตาม  

สองคือเร่ืองของ Expert ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ความเป็นมืออาชีพ อย่าง
เจ้าหน้าท่ีบางทีมถ้าเค้าไม่มีความรู้เร่ือง Venue เลย แล้วในการอยู่กับเราจะทําให้เราเกิดปัญหา
เยอะมาก ถ้าเราเป็นผู้ ท่ีมาใช้ Venue นีใ้หม ่ๆ แตถ้่าเราใช้ประจําจนเรารู้หมดแล้ว ก็ไม่มีปัญหา แต่
น่ีเรากําลงัพดูถึงกลุม่ลกูค้าใหม ่ๆ ถ้าเจ้าหน้าท่ีไมมี่ความรู้เพียงพอหรือไม่เข้าใจในเร่ืองของสถานท่ี
ของเค้า หรือในเร่ืองโปรดกัชัน่ เค้าก็จะแนะนําออแกไนเซอร์หรือคนท่ีมาเช่าพืน้ท่ีของเค้าได้ไม่ดีพอ 
หรือบางสิ่งบางอยา่งท่ีเค้าลืมไปแตม่นัมีผลกระทบกบัการก่อสร้างงานหรืออะไร มนัเจอเคสนีเ้ยอะ  

เร่ืองท่ีสามคือความพร้อมของทีม หมายถึงจํานวนของคนท่ีมา Support ออแกไนเซอร์เอง
ว่ามีเพียงพอ หรือเปล่า บางทีการ Service ดี อะไรดีมากแตแ่ยกร่างไม่ได้ คือบคุลากรไม่เพียงพอ 
อาจมี 2 คนแตต้่องด ู10 Hall หรืออะไรอยา่งนี ้ก็จะเป็นเคสท่ีเจอใหญ่ ๆ สามอยา่ง 

ถ้าพดูถึงเร่ือง Service Mind คิดว่าทกุท่ี Train มาดีมาก ยกเว้นท่ีเดียว อนันีก็้ Complain 
กนัเลยตรง ๆ เพราะว่าเวลาเราใช้งานเราจะถือว่าเราคือลกูค้าของ  Venue หลงัจากจบงานก็จะมี
การ Complain Sales หรือ Operation ท่ีลงมาดเูอง หรือหน้างานก็มีการคยุกนั ประชมุกนั บอกกนั
ตรง ๆ ในเร่ืองสิ่งท่ีคณุไม่น่าจะอย่างนัน้อย่างนีก็้จะคยุกนั ก็คงจะเป็น  Centara เท่าท่ีใช้กนัมาแล้ว
ฟัง Feedback จากคนท่ีเคยใช้มา คือจะมีลกัษณะ ของการบริการแบบโรงแรม คือบริการดีมากทกุ
อย่าง แต่จะเฉพาะกบัลกูค้าเท่านัน้ แตอ่อแกไนเซอร์หรือทีมงาน ทัง้ ๆ ท่ีเราเป็นคนจ่ายเงิน แตเ่ค้า
จะไม่คิดว่าเราเป็นลกูค้า เค้าจะคิดว่า Product ท่ีเราถืออยู่นัน้คือลกูค้า นัน่อาจเป็นสาเหตขุองการ
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ไมค่อ่ย Service Mind เทา่ไหร่ อย่างเช่นการขอความร่วมมือหรือ Facility อะไรเพิ่มเติมยากมาก มี
ข้อแม้ ข้อจํากดัทกุเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลา Set up ตอ่รองกนัลําบากมาก แล้วมีผลกบัการ
ทํางานเรามาก แล้วจะพดูถึงเร่ืองของคา่ลว่งเวลามาก่อนเสมอ มนัก็จะไม่ Happy ในการท่ีจะ Deal 
ด้วยละ หรือวา่ในเร่ืองของเจ้าหน้าท่ีเองท่ีวา่ระหวา่งทางมีการเปล่ียน Sales บอ่ย ส่วนใหญ่แล้ว ถ้า
เป็นงานท่ีใช้ออแกไนเซอร์แล้วจะใช้ Junior มา Contact จะไม่ได้เป็น Senior โดยตรง เพราะว่าเค้า
รู้อยู่แล้วในท้ายท่ีสุดแล้วออแกไนเซอร์ก็เป็นคนจดัการ มนัก็อาจเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะ มนัน่า
เบื่อในการดวิงานด้วยของ Centara 

ส่วนของไบเทค โอเค Service ดีมากแตค่อ่นข้างจะ Feedback ช้า อาจจะเป็นเร่ืองของ
บุคลากรข้อสาม บุคลากรน้อย คนนึงทําทุกอย่าง เป็นทัง้  Sales และ Operation ด้วย แต่เค้า 
Feedback มาตลอด Service ดีแตว่า่ช้า 

สว่นของศนูย์สิริกิติทํ์าบอ่ยมาก ทกุอย่างได้หมด Service ดีแตเ่รายงัไม่ไว้ใจในความเป็น
มืออาชีพเค้าซกัเทา่ไหร่ รู้สกึวา่ เพราะวา่เดก็ เวลาคยุแล้วก็ยงังง ๆ กนัอยู่ เราก็เลยรู้สึกไม่มัน่ใจ มนั
ก็แล้วแตค่นท่ี Deal ด้วย แตก็่โอเคได้ไว้ก่อน แบบได้ไว้ก่อน อะไรไว้ก่อน Service เค้าโอเค 

พารากอนทําอยู่ไม่ก่ีครัง้ แตที่มโอเคมาก พารากอนกบัอิมแพคสองท่ีนีเ้ร่ืองการ Service 
และเร่ืองคุณภาพงานให้คะแนนสูสีกันเลย ถ้าไม่พูดในเร่ืองของความยุ่งยากในเร่ืองพืน้ท่ี ไม่
เปรียบเทียบกนัในเร่ืองพืน้ท่ีกบัจํานวนบคุลากร ก็เป็น Professional มาก เค้ารู้ Step ในการ Deal 
งานมาก บางทีเราเอารุ่นน้องหรือเด็กในกลุ่มไปแล้วก็คยุกนั เค้าวาง Step ในการ Deal งานให้เรา 
เราไม่ต้องเหน่ือย เป็นมืออาชีพมาก รู้ว่าต้องทําอะไรให้เราและเราต้องส่งอะไรให้เค้า โดยท่ีเราไม่
ต้องมานั่ง Remind ไม่เหมือนกันท่ีอ่ืน อย่างเช่น การก่อสร้างงานเทรด งานแฟร์ ส่งแบบฟอร์ม 
กําหนดส่งพืน้ท่ีวนันัน้วนันี ้เค้ามี Step ในการทํางานโดยท่ีเราไม่ต้องเหน่ือย ไม่ต้องคอยมาสอน
น้อง ไมต้่องมาตามน้อง แตผ่ิดกบัท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนเราต้องมา Remind ว่าคนโน้นส่งน่ีให้ฉัน คนนัน้ทําไอ้น่ี
ให้ฉนั ประมาณนี ้อนันีพ้ดูถึงในเร่ืองของ Service Mind 

แตถ้่าพดูถึงเร่ืองของความเช่ียวชาญของลกัษณะคนทํางานท่ีเป็น Operation หรือ Sales 
เอง อิมแพคกบัพารากอนเวิร์คมาก โดยเฉพาะถ้าพดูถึงอิมแพคจะดเูป็นมืออาชีพมากท่ีสดุ เพราะท่ี
อ่ืนใช้ Sales กับ Operation เป็นคน ๆ เดียวกัน คุณขายพืน้ท่ีแล้วคุณก็มาเป็น Operation 
เพราะฉะนัน้บางทีเค้าไม่สามารถแยกร่างได้ หรือถ้าเค้าไม่เก่งในเร่ืองของ Production หรือ 
Operation หน้างานจริง ทําให้เราเสียเวลาบ้าง แตรู้่ว่าการประสานงาน Service Mind เค้าดี เช่น
เคสท่ีเจออย่างในศูนย์สิริกิติ์ ในเร่ืองของระบบ Main ไฟ ถ้าเป็น Operation เราบอกว่าจะใช้
กระแสไฟเท่านัน้เท่านี ้จดุต่อ Breaker ขอก่ีจุด เค้าสามารถตอบคําถาม ณ ตอนนัน้ได้หมด และ 
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Make Sure ให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แตท่ี่นีเ้ค้าเป็น Operation ด้วยแตเ่ค้าก็ต้องไปหา Technician 
อีก รู้ว่ามนัมีขัน้ตอนอะไรท่ียุ่งยาก แล้วแทนท่ีจะ Feedback หรือ Confirm ให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
พอเราทกัไปแต่ละเร่ืองก็เร่ิมไม่มัน่ใจอีกละเด๋ียวไปถามก่อน อะไรอย่างนี ้จะเป็นเหมือนกนักับไบ
เทค จะเป็นประมาณนี ้แต ่Centara ไม่คอ่ยมีปัญหา เพราะว่า Operation เค้าคือ มนัแย่ท่ีว่ามนัไม่
ใช้คน ๆ เดียวกนั แตม่นัแยกกนัชดัเจนโดยท่ีไมมี่การสง่งานตอ่อะไรให้กนัเลย โดยเหมือนระบบงาน
โรงแรม Centara น่ีคือ Sales Deal มาโน่นน่ีนัน่ แล้วตอนท่ี Requirement เราทกุอย่าง หรือการ 
Clear ควิงาน  คณุต้องเตรียมตรงนัน้ตรงนี ้เวลานัน้เวลานี ้แล้วเร่ืองการออแกไนซ์งานไมซ์หรืองาน
ประชุม งานเทรดทุกอย่างมันพลาดไม่ได้ มันต้องมีพิธีเปิดมีอะไรขึน้มาท่ีมันต้องดิวกับ สถานท่ี 
อย่าง Centara เองก็จะเป็นลักษณะของงานจบท่ี Sales แล้วก็จะทําใบออเดอร์ส่งต่อไปท่ี 
Operation โดยท่ี Operation ก็อา่นแคใ่บออร์เดอร์ ไมเ่คยมีการพดูคยุอะไรกบัเรามาก่อน มนัก็จะมี
การหลดุได้ง่ายแล้ว มนัก็จะเบื่อทกุครัง้ท่ีว่าคยุไปแล้วนะ ประชมุไปแล้ว พอมาหน้างานคณุมาบอก
วา่คณุไมรู้่ ผมได้ใบออร์เดอร์มา มนัก็นา่เบื่อในการทํางานซํา้ซ้อนประมาณนี ้

ส่วนพารากอนวิธีการทํางานจะเหมือนอิมแพคก็คือ แตว่่า Sales พารากอนจะลงมาเป็น 
Operation เอง พดูไปถึงข้อสามบคุลากรเค้าไม่คอ่ยเพียงพอแตค่วามเป็นมืออาชีพเค้ามีเยอะ งาน
เค้าไม่ตกหล่น ส่วนอิมแพค บุคลากรเค้ามีเยอะมาก ทุกอย่างก็ประทบัใจมาก แบ่งแยกหน้าท่ีกัน
ชดัเจน เป็น Sales เป็น Operation แต ่Sales ต้องมาประกบกบั Operation ก่อน คือต้องมีการเจอ
ลกูค้ามีการส่งมอบงาน มา Recheck กนัทัง้กลุ่มก่อนว่าผมคือ Sales คนนีคื้อ Operation มีการ
แนะนํามีการบอกงานทวนงานตอนท่ีเราเข้ามารับมอบพืน้ท่ีแล้วหลงัจากนัน้ก็คือชดัเจนถามอะไร
ตอบได้ ขออะไรตอบได้เดี๋ยวนัน้ โดยลกัษณะเค้าอาจเป็นพืน้ท่ีใหญ่ด้วย มีการแบง่แผนก Catering 
แผนกไฟ ระบบไฟกนัอยา่งชดัเจน มีผู้ รับเหมาท่ีเป็นมืออาชีพอยา่งชดัเจน ก็ทํางานง่ายขึน้ 

มมุมองเร่ือง Production และ Operation ในลกัษณะงานของออฟฟิศนีค้นท่ีจะต้องไป 
Deal กบั Sales คนแรกคือ AE ก่อน ในการขายงานกบัลกูค้า จะต้องหาสถานท่ีเหมาะสมกบัลกูค้า 
เร่ืองราคา เร่ือง Facilities ต่าง ๆ โดยหน้าท่ีต้องจบก่อนแล้วส่งต่อมาให้เรา แล้วเราค่อยมาลง 
Operation แต่เด๋ียวนีอ้าจจะเป็นการลง Operation ท่ีเร็วมาก เป็นงานขายได้แต่ยงัไม่ได้ Clear 
Production กบัพืน้ท่ี เราจึงต้องมาคยุกบั Sales ตอ่ เพราะฉะนัน้ในการติดตอ่เราจะไม่คอ่ยสนใจ
เร่ืองของ Service Mind หรือจํานวนบคุลากรเท่าไหร่ เพราะเรามีทีมงานท่ีมนัพร้อมทกุส่วนอยู่แล้ว 
สถานท่ีเราต้องการแค ่Contact Person เพียงคนเดียวท่ีรู้เร่ืองทกุอย่างและสามารถจดัการทกุอย่าง
ให้เราได้คือจบ เร่ือง Service Mind เค้าไม่ต้อง Treat เราเหมือนลกูค้าขนาดนัน้ แตค่ณุทํางานตาม
บิลตอ่รองคยุกนัเหมือน Partner กนัด้วยซํา้แคน่ัน้ก็พอแล้ว ในลกัษณะของ Management อยาก 
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Deal กบัคนท่ี Expert ในเร่ืองของทกุอย่าง เร่ืองของ Product ท่ีคณุดแูลอยู่ อย่าง Sales บางคน
ถามเร่ืองอะไรก็ตอบไม่ได้ ขอติดไว้ก่อน มนัก็น่ารําคาญ อย่าง Sales บางคน หรือ Operation บาง
คนของสถานท่ีท่ีมีความรู้มาก ๆ ก็สามารถแนะนําเราได้มากขึน้ ยิ่งพอใจมากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น 
พารากอน เราต้องการ Drop ตรงนี ้โหลดของให้ทนัส่ีโมงจะทําอย่างไร โดย Sales กบั Operation 
ท่ีเป็นคน ๆ เดียวกนัเค้ารู้ใจลกูค้าและรู้ปัญหาท่ีเกิดขึน้มากบัทกุงาน อยู่ ๆ เค้าก็ Recommend เรา
วา่เพ่ือไมใ่ห้ช้า เพราะเรามีเวลาจํากดั ในการโหลดในการ Set up เพราะฉะนัน้คณุให้ Supplier มา
พกัรถตรงข้างรัว้ตรงนีก้่อนมัย้ เราแนะนําให้ คณุแคทํ่าจดหมายไปขอเขตกรณีพิเศษเลย น่ีคือความ
เป็น Expert ของเค้า แตบ่างท่ีไมไ่ด้สนใจอะไร ก็เสียประโยชน์กนัไป ชอบ Deal งานแบบนีม้ากกว่า
แล้วจะรู้สกึวา่ งานเราเหมือนงานเค้าด้วย ให้เป็น Key Contact คนเดียวพอแล้ว 

บุคลากรฝ่ายใดบ้างในศูนย์ประชุมท่ีมีผลต่อการประเมินความพร้อมด้านบุคลากร ใน
มุมมองของงานออแกไนเซอร์แล้ว Technician ไม่มีผลเลย ตัดทิง้ไป เพราะเราไม่เคยใช้ 
Technician ของสถานท่ีอยู่แล้ว เราไม่ไว้ใจอยู่แล้ว เราต้องมี Technician ของเราไปเองหมดทัง้ทีม
อยู่แล้ว คุณแค่ขึน้ Breaker ในเร่ืองไฟ แค่นีคื้อจบ ท่ีเหลือเราทําเองหมด ไฟดบัไม่ดบัไม่ดบัไม่
เก่ียวกบัเรา เพราะเราตอ่ไฟแยกออกมาอยูแ่ล้ว  

ในมุมมองออแกไนเซอร์คนท่ีสําคญัต้องเป็นคน Contact คือ Operation สําคญั ส่วน 
Sales ในเร่ืองของการขายพืน้ท่ี การจดัการ มันคือ Preproduction ไม่ค่อย Mind เร่ืองของ 
Preproduction มนัเป็น Pattern อยู่แล้ว เช่น คณุมีอะไรให้บ้าง Package คณุเป็นอย่างไร ราคา
ตอ่รองได้มัย้ ตอ่รองเร่ืองเวลา Set up, Early Move in การ Deal กบั Sales แล้วขอเอกสาร
ประกอบเล็กน้อย แตเ่วลาหน้างาน การ Set งาน มนัจะเจ๊งไม่เจ๊ง ลกูค้าจะ Happy ไม่ Happy มนั
อยู่ท่ีฝ่ายประสานงานเป็นหลัก เช่น มีหลายงานท่ีเป็นโรงแรมไม่ใช่ศูนย์ประชุม เวลาจัดงานท่ี
โรงแรม จะเจ๊งเพราะ Operation เยอะมาก ถ้าทีมเราไม่แข็งพอ งานเราก็อาจจะช๊วนหรือผิดคิว มี
อยู่หลายงานท่ีเราต้องวิ่งเข้าไปในครัว ไปประสานงานเอง แบบไม่รอแล้ว วิ่งเข้าไปหา Chef เอง 
แม้กระทัง่ควิเปิดอาหารเราช้าไป 3 วินาที 2 วินาทีไมไ่ด้ บางทีเรานบักนัเป็นวินาที แล้วบางอย่างเรา
ต้อง Co กบั Operation ของสถานท่ี ถ้าพลาดคือพลาด น่ีคือสิ่งสําคญั 

ฝ่ายสนับสนุนมีส่วนท่ีทําให้เราประเมินความพร้อมของบุคลากรหรือไม่ ถ้าไม่พูดถึง 
Sales กบั Operation แผนกอ่ืน ๆ ท่ีเห็นได้ชดัเพราะเป็นดา่นหน้า คือ แผนก Set up ฝ่ายท่ีอยู่หน้า 
Site  อย่าง Catering, Technician แตอ่ย่างท่ีบอกว่าฝ่าย Technician มีผลตอ่การทํางานของเรา
น้อย ฝ่าย Catering กบัทีม Set up โรงแรมจะใช้เป็นทีมเดียวกนัเป็น F&B ว่ากนัไป แตบ่างท่ีจะ
แยกระหว่างทีม Set up กบัทีม Catering สองฝ่ายนีมี้ความสําคญัมากจริง ๆ Set งานให้เราตาม
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แผนมัย้ จะช้าจะ Late มัย้ มีคณุภาพไม่มีคณุภาพ มนัก็คือด่านหน้าทัง้นัน้ แต่แผนกอ่ืน ๆ ท่ีเป็น 
Back Office ไม่ว่าจะเป็น HR, Finance คือ Back office ไม่ได้ปะทะกบัเราโดยตรงก็ไม่ได้มีผล
อะไร เชน่ บญัชีไมส่ง่ Quotation, Invoice เดี๋ยวฝ่ายบญัชีเราก็ไปตามบญัชีเค้า หรืออะไรอย่างนัน้ก็
ว่ากันไป หรืออย่างเร่ืองของเอกสารท่ีเราทํา อย่างแผนกเรามนัชัดเจน คือทํามาปุ๊ บ เร่ืองต่อรอง
ราคา เราคยุกบั Sales, Operation จบ เร่ืองเครดิตเราก็ปล่อยให้ Purchase บญัชีเค้าตอ่รองกนัไป 
อย่างมีอยู่งานนึงท่ีมนัเร็วมากของรัฐบาล แบบไม่ก่ีวนันีจ้ะ Set up แตส่ญัญาเพิ่งมา Deal เพิ่งมา
จากรัฐบาลท่ีเค้าทําไว้กับสถานท่ี แล้วสถานท่ีส่งตรงมาให้เรา พรุ่งนีต้้องมดัจํา  10 ล้าน 15 ล้าน
ภายในเวลานีว้นันี ้คือมนัก็เป็นหน้าท่ีของบญัชีคยุกนัแล้วเค้าก็ตอ่รองกนัได้ในท้ายท่ีสดุ มนัก็เลยไม่
คอ่ยมีผลอะไรกบัเราในสว่นของ Back Office 

สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ประเมินบุคลากรว่าพร้อมหรือไม่ คือ ความพลาดในงานท่ีเรา  
Requirement อยา่งเดียวเลย ก่อนท่ีเราประสานกบัเค้า ทางเราเองต้องมีการวางแผนท่ีดี ต้องมีการ
ทํา Set up ให้เห็นก่ีโมง อย่างไร ทําแผนในการ Set up ของฝ่ายตา่ง ๆ หรือการ Run งานเองก็ดี 
หรือสิ่งท่ีเราต้องขอความร่วมมือจากเค้าเป็นรายการ แบ่งเป็น Function คือเราจะทําเอกสาร
ละเอียด แบบประมาณวา่สง่ไปแล้วรู้เลยว่า สมมติ Set งานห้าวนั วนัท่ีหนึ่งคณุต้องลงเก้าอีจ้ดุไหน 
ก่ีตวั คลมุผ้าสีอะไร เวทีปรับระดบัเทา่ไหร่ มนัถกูวางแผนมาอยูแ่ล้ว แล้วตอนท่ีเราเข้าไปจะประเมิน
สถานท่ี คือการตรวจงานหรือ Preproduction การเตรียมงานของเค้า สามารถทําได้ตามแผนของ
เราหรือไม่ แล้ว Feedback ของเค้าขนาดไหน เช่น อาจจะมีการเมล์คยุกนัก่อนว่าอนันีข้อเป็นแบบ
นีไ้ด้มัย้มีไมค่รบไมมี่การหมกเม็ด เราจะได้มีแผนของเราว่าโอเคอนันีเ้ค้าไม่มีเราต้องเตรียมมา หรือ
ประสานกันอย่างไร น่ีคือสิ่งท่ีจะประเมินสถานท่ีในเบือ้งต้นและหน้างาน ส่วนหน้างานคือความ
รวดเร็วในการแก้ปัญหาหน้างาน กบัการ Support ให้เราในสิ่งท่ีเร่งดว่นมากน้อยแคไ่หน เช่น ลกูค้า
โดยเฉพาะงานรัฐบาลต้องเรียกวา่เสกให้เลยมากกวา่ ลกูค้าบอกวา่แผนเราคือขอโต๊ะขอโซฟาหลยุส์ 
5 ตวั แตพ่อหน้างานมนัต้องมีแผนสอง แต ่In Case ว่าเราไม่ได้เตรียมแผนสอง แผนสามไว้ สมมติ
รัฐบาลมา 50 คน ต้องนัง่แถวหน้าหลยุส์หมดนะ เราทําไงหน้างาน เพราะฉะนัน้ชีวิตเราบางทีขึน้อยู่
กบัฝ่ายสถานท่ีเหมือนกนั ฝ่ายสถานท่ี Support ให้เราเร็วขนาดไหนและแก้ปัญหาหน้างานให้เราได้
ขนาดไหน ก็มีผลเหมือนกนั เชน่ เร่ืองเก้าอีเ้พราะเราทํางานกบัรัฐบาลบอ่ย ยก Case มา เป็นพารา
กอนกบัอิมแพค เค้าก็เอาอย่างนีม้ัย้โอเคมนัไม่พอจริง ๆ แต่เราส่งหน่วยสนบัสนนุวิ่งเด๋ียวนี ้ยกมา
เลย แตข่อเป็น Set นี ้แตผ่กูโบว์ มนัมีคําตอบให้ลกูค้าในเร่ืองของการแก้ปัญหา ไม่ใช่กบับางท่ีท่ี
บอกวา่มีแคนี่ไ้มมี่แล้ว แล้วยงัไง มนัคือหน้าตาของสถานท่ีเหมือนกนั ต้องคิดว่างานลกูค้าของเราก็
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ลกูค้าของคณุเหมือนกัน เพราะภาพในความเตรียมพร้อมเค้าไม่ได้มองแค่ออแกไนเซอร์แต่ก็มอง
สถานท่ีด้วยวา่ดีไมดี่แคไ่หน อนันีคื้อสองจดุใหญ่ท่ีเรามองวา่พร้อมหรือไมพ่ร้อม 

ถ้าเกิดวา่ลกูค้าหรือเจ้าของงานท่ีให้ออแกไนเซอร์จดังาน ปกติลกูค้าจะไม่ Complain กบั
สถานท่ีโดยตรงแตจ่ะ Complain กบัออแกไนเซอร์ ในเร่ืองของภาพรวมไม่ว่าจะเป็นบคุลากร ทาง  
Venue จะไมไ่ปขึน้กบัลกูค้าตรง นัน่คือการไมใ่ห้เกียรตกินั อยา่งเชน่ ท่ีไบเทคหรือท่ีไหนก็ตาม Deal 
กบัออแกไนเซอร์ไมไ่ด้ Deal พืน้ท่ีตรงกบัลกูค้า หรือการ Deal พืน้ท่ีตรงกบัลกูค้า แล้วลกูค้ามีออแก
ไนเซอร์มา ทางสถานท่ีหรือ Sales จะหลีกเล่ียงการให้นามบตัรหรือการให้บริการลกูค้าโดยตรง แต่
เป็นลกัษณะของการให้บริการผ่านเรา คืออย่างเช่น เค้าจะถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ สามารถ
แจ้งมาทางออแกไนเซอร์ได้เด๋ียวเราจะจดัการให้ เค้าจะไม่เป็นการไปเชิญกบัลกูค้าตรง เหมือนกับ
วา่เป็นการไปแยง่ลกูค้าหรือเปลา่  เพราะฉะนัน้เวลามี Feedback หรือ Complain อะไรมา เค้าก็จะ
ไม่ได้พดูถึง Staff หรือ Operation ของโรงแรม แตเ่ป็นลกัษณะของการ Complain ออแกไนเซอร์ 
เช่น Case ท่ีเจอบอ่ย ๆ คือ เป็น Facilities มากกว่า จะไม่ใช่เร่ืองของการใช้ภาษาหรือ Service 
อะไรมากมาย เพราะอย่างท่ีบอกว่าคนจดังานคยุตรงกบัออแกไนเซอร์ ไม่ได้คยุตรงกบั Sales หรือ 
Operation ของลกูค้า เพราะฉะนัน้จะไม่คอ่ยมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารเท่าไหร่ แต่จะเป็นเร่ืองของ 
Facilities เป็นหลกั เชน่  ทําไมเราใช้ห้อง Ballroom เลยนะคณุมาซอยลานจอดรถได้อย่างไร ออแก
ไนเซอร์คณุต้องไป Clear มา นัน่คือการไม่พอใจสถานท่ีหรือ Sales ของสถานท่ีว่าประสานงาน
อยา่งไร แตเ่ค้าก็จะ Complain ผ่านการจดัการของออแกไนเซอร์ว่าตอ่รองอย่างไร หรือในเ ร่ืองของ
การจา่ยคา่เชา่สถานท่ี 40 ล้านแล้วสถานท่ี ทําไมให้ Service แบบนี ้บางทีส่งคนมาดแูลช้า จะเป็น
ลกัษณะการ Complain แบบนีม้ากกว่าในเร่ืองของการจดังานแต่ละครัง้ หรือท่ีปัญหาเจอบอ่ย ๆ 
ในเร่ืองของการจดังานไมซ์ คือวนัเตรียมงานเจ้าของงานต้องมาดถูึง Site ไม่เปิดแอร์ให้ อนันีเ้ป็น
ปัญหาคลาสสิกท่ีว่าผู้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเองก็ต้องไปดงูานไปตรวจงาน แล้วก็ไม่
เปิดแอร์ ก็จะ Complain ไปทาง Sales บีไ้ปทาง Sales โดยตรง อย่าง Centara จะไม่มีปัญหาเร่ือง
นี ้Service เต็มท่ี เพราะเป็นระบบโรงแรม แต่อิมแพค พารากอนคงไม่ไหว เพราะเปิดแอร์ทีนึงทัง้  
Floor อนันีไ้ม่ใช่ไม่มีการคยุกนัล่วงหน้าคือตามสญัญารู้กนัอยู่แล้วว่าวนั Set up จะไม่มีการเปิด
แอร์ แต่ว่าอย่างท่ีบอกบางทีลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจอะไร ก็ต้องมีการ Complain โน่นน่ีนัน่ แตถ้่าเกิด
เป็นตวัใหญ่ ๆ  จริง ๆ สถานท่ีสว่นใหญ่จะยอม สงัเกตดงูานไมซ์หลายๆ งาน วนัสดุท้ายท่ีมีรัฐมนตรี
ไปเปิดงานเป็นงานของเค้าเอง เค้าจะเต็มท่ี จะเป็นลกัษณะของอย่างนีม้ากกว่า แล้วก็เร่ืองจอดรถ 
อะไรอย่างนีสํ้าคญั ให้เค้าเดินไกลจะมีปัญหากับสถานท่ีเป็นเร่ืองเวียนหวัของเค้า ท่ีเค้าบ่นให้ฟัง
ประจํา ทกุท่ี 
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ในมมุมองเรา คิดว่าเรายงัไม่พร้อมท่ีจะเป็น MICE Center ซึ่งหมายถึงการเอา Product 
หรือลกูค้าจากเมืองนอกเข้ามาจดัในเมืองไทย เจ้าของงานไมซ์เป็นตา่งประเทศ ไม่ใช่เราเป็นคนจดั
ภายในประเทศแล้ว Visitor เป็นแค่ชาวต่างชาติเท่านัน้ มองว่ายงัไม่พร้อม ในมุมมองตวัเองนะ 
เท่าท่ีเคยไปดท่ีูอ่ืน ๆ มา ในเร่ืองของหลาย ๆ อย่าง ภาษาสําคญัแน่นอน Operation เองก็สําคญั 
หรือพดูถึงความพร้อมเร่ืองสถานท่ีก่อน สถานท่ีเราออกแบบมาก็ยงัไม่ตอบโจทย์แบบ World Wide 
เทา่ไหร่ Function งานท่ีบอกวา่ยิ่งใหญ่ก็ยงัไม่ใหญ่จริง เพราะดจูากท่ีอ่ืนมาท่ีเค้าไม่ได้ใหญ่มากแต่
เค้าพร้อมจริงในเร่ืองของระบบ Logistic ทุกอย่าง แต่เรา Logistic ก็สอบตกแล้ว การแบ่งรถ 
แก้ปัญหายงัไม่ได้เลย แค่งานเล็ก ๆ เวลาผู้จดัท่ีเป็นตา่งประเทศเข้ามา ระบบขนส่งสําคญัแน่นอน 
คณุต้อง Air Fed คณุ Ship เข้ามา มนัต้องมีการจดัลําดบัพวกนี ้เรายงัเร่ืองขนส่ง เรายงัวุ่นวายอยู่
เลย แคต่า่งจงัหวดัเข้ามาจดัในศนูย์ประชมุ เรายงัไมส่ามารถจดัการได้เลย  

เร่ืองท่ีสองคือเร่ืองของพืน้ท่ีเองเรามีตวัเลือกน้อย เท่าท่ีดูมากสุดถ้าเกิดเป็นระดบัเอา
ตา่งประเทศมาจดั โดยสถานท่ีไบเทคได้ แตเ่ร่ืองจอดรถ Logistic ตก อิมแพคเองสถานท่ีน่าจะโอเค
สดุแตก็่ยงัเล็ก Logistic ดเูหมือนจะเพียงพอ ลานจอดรถ การโหลดของดเูหมือนจะมีประสิทธิภาพ 
แตจ่ริง ๆ แล้วปัญหาเยอะมาก จากคนท่ีเคยไปใช้ เพียงแตไ่ด้ท่ีพืน้ท่ีใหญ่ ได้เปรียบกว่าชาวบ้าน แต่
การจดัการของบุคลากร ในเร่ืองของบคุลากรก็ยงัธรรมดา ยงัไม่มี Logic ในการจดัระบบเท่าไหร่ 
เร่ืองของการประสานงาน คนท่ีประสานงานท่ีเป็น Professional จะเป็นระดบัท่ีเป็น Senior Sale, 
Senior Operation จริง ๆ ก็นบัคนได้ แตใ่นเร่ืองของ Operation หน้างาน หรือ Sales ประสานงาน
หน้างานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจบใหม่ท่ียังไม่ได้มีประสบการณ์มากมาย ก็ยังรองรับงานไม่ได้ 
ภาพรวมคือเรายงัไมพ่ร้อมท่ีจะเป็น MICE Center 

ถ้ามองในภาพกว้างระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชีย ประเทศไหนท่ี
เหมาะท่ีจะเป็น MICE Center จริง ๆ ซึ่งประเด็นนีอ้าจตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้ศึกษาหรือรู้จัก
เพียงพอในประเทศตามกลุม่ดงักลา่ว นอกจากประเทศท่ีเคยไปเห็นเทา่นัน้ แตก็่ยงัตอบไม่ได้ เพราะ
เรายงัไม่ได้ศึกษา ถ้าเกิดเราบอกว่าเค้าน่าจะเป็นได้หรือไม่ได้ มนัไม่ได้ดแูค่ความเล็กความใหญ่
ของประเทศ แต่ว่ามันต้องดูจากความพร้อมของพืน้ท่ี ความพร้อมของบุคลากร หลาย ๆ 
ส่วนประกอบกัน แต่เท่าท่ีเคยไปสมัผสัมา อย่างจีน ญ่ีปุ่ น ก็ลํา้แล้ว แต่อย่างจีนยังเสียในเชิงท่ีว่า
เป็นคอมมิวนิสต์อยู่ เพราะฉะนัน้เร่ืองระบบการจัดการดีมากแน่นอนอยู่แล้ว แต่เสียในเร่ืองของ
อะไรท่ีต้องเป็นเสรีบางอย่าง เช่น จัดไมซ์ แล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าภาพเอง เป็นต่างชาติเข้าข้า เร่ือง
ของ Tax เร่ืองอะไรหลาย ๆ อยา่งท่ีมนัรู้สกึวา่ มนัก็ทํายาก พืน้ท่ีได้ อะไรได้หมด แตเ่ค้าไม่ได้เปิดรับ
ตา่งชาติ เค้าเปิดแค่เค้าเป็นเจ้าภาพแล้วให้ประเทศอ่ืน ๆ มาแจมกัน สร้างความยิ่งใหญ่ต้องมีเค้า
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อะไรอยา่งนีเ้ป็นเซ็นเตอร์ ก็เลยตอบยาก อยา่งญ่ีปุ่ นเองก็โอเคอยูแ่ล้ว แตเ่ราก็ไมไ่ด้ไปจดังาน เราไป
แต่เราไปดงูาน ก็เลยพูดได้ ก็ไปแค่ไม่ก่ีเมือง ท่ีเป็น Expo ใหญ่ ๆ ท่ีเป็นสถานท่ีใหญ่มากของเค้า 
สว่นประเทศอ่ืนก็ตอบไมไ่ด้ ไมเ่คยได้ไปสมัผสั ไมรู้่วา่เป็นอะไรบ้าง 

ถ้ามองในเร่ืองของทกัษะด้านบคุลากรท่ีดดู้านการจดัการสถานท่ีควรพฒันาด้านทกัษะ
ความเช่ียวชาญ แตส่ิ่งท่ีสําคญัต้องรักและอดทน การทํางานด้านศนูย์ประชมุมนัเหมือนกบัโรงแรม
ผสมกับออแกไนเซอร์เล็ก ๆ มนัคือการทํางานแบบผสมผสานกัน คณุต้อง  Service Mind แบบ
คนทํางานโรงแรม ต้องจดัการหรือประสานงานความเรียบร้อยให้กบัออแกไนเซอร์ คือเหมือนกบัคน
ท่ีทํางานโรงแรมท่ีดูเร่ืองสถานท่ี แต่ขณะท่ีคนท่ีทํางานโรงแรมเองเค้าไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไร
มากมาย หรือการจดัการอะไรหน้างานมาก แต่ Venue กับต้องลงมาด ูมี Operation อะไรเสมือน
คนท่ีทําออแกไนเซอร์ หรือความรู้ในเร่ืองการจดังานนัน้ ๆ เค้าต้องมีต้องศกึษาในเร่ืองการก่อสร้าง 
การสง่แบบ เพราะศนูย์ประชมุมีข้อกําหนดเยอะ แตโ่รงแรม Ceiling มนัขนาดนี ้มนัไม่มีข้อกําหนด
เร่ืองความสงู เร่ืองวิศวกรคมุแบบ มนัก็คือทํางานตา่งประเภทกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนท่ีทํางาน 
Venue อยา่งเพื่อนท่ีทํางาน Venue กนัหลายคนแล้วก็ย้ายมาออแกไนเซอร์ คือคนท่ีทํางาน Venue 
ได้ต้องมีความอดทนและต้องรักในงาน ต้องสร้างจิตสํานึกตรงนีก้่อน งาน Venue เข้าง่ายออกง่าย 
เพราะฉะนัน้ทํางานออกมาให้ได้ดีและใจรัก มันอาจจะยาก แล้วมันเลยเป็นผลพวงในเร่ืองของ 
Service ไมอ่ยากจะขวนขวายอะไร เพราะมนัไมมี่การสร้างผลงานไงคะ เหมือนเป็นการ Operation 
ไปเร่ือย ๆ มันอาจไม่มีแรงจูงใจอะไรบางอย่างท่ีจะปรับปรุง ถ้าเค้ารักจริง ๆ มีความสุขกับการ
ประสานงานมากจริง ๆ เร่ืองคณุภาพในการทํางาน Service Mind ความ Expert มนัจะตามมา
แนน่อน แตท่กุวนันีบ้างคนทําไปอย่างนัน้ บางทีหน้าไม่รับ บญุไม่รับบ้าง อะไรบ้าง น่าจะเป็นอย่าง
นีม้ากกว่า เท่าท่ีได้คยุมาหลาย ๆ ท่ี แล้วก็แปลกมากท่ีคยุกบั Venue ท่ีเป็น Junior ท่ีไหนทกุท่ี 5 ท่ี
มาเน่ีย พอลงหน้างานปุ๊ บสักแป๊บนึงก็จะถามว่างานออแกไนเซอร์เป็นไงมัง่ สนุกมัย้ ทุกคนจะมี
คําพูดแบบนีต้ลอดพอเร่ิมสนิทกันอยู่กันหลาย ๆ วัน เบื่อละ ไม่อยากทํา มีมุมมองแบบนีต้ลอด 
เพราะฉะนัน้ถามว่าเด็กรุ่นใหม่ท่ีต้องเจอหน้ากับลูกค้าบ่อย ๆ ความพร้อมถึงไม่คอ่ยมี ส่วนใหญ่ก็
จะเจอปัญหาอยา่งนีท้กุท่ี 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในปัจจบุนัและอนาคตน่าจะดีขึน้ เพราะดจูากการท่ีทําไมซ์
ให้ TCEB แล้วก็ศกึษาในเร่ืองไมซ์ การวิจยั การประเมินว่าอีเว้นท์ในเมืองไทยท่ีเป็นงานเทรด งาน
ไมซ์ โดยเฉพาะงานของตา่งชาติท่ีเข้ามาเร่ิมกระเตือ้งขึน้เยอะ คนให้ความสนใจมากกว่าเก่า แตส่ิ่ง
ท่ีน่ากลวัคือมนัน่าจะไม่พฒันาไปไกลมากกว่านี ้สิ่งสําคญัของไมซ์คือการตอ่ยอดตลาด การขยาย
ตลาด หรือว่าการเปิดเช่ือมโยงไปเร่ือย ๆ สู่ธุรกิจอ่ืน ๆ แตง่านท่ีคนไทยทําอยู่แล้ว เอาต่างประเทศ
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เข้ามาด ูหรือการเร่ิมต้นตอนนีกํ้าลังไปได้สวย รัฐบาลกําลังสนับสนุน ทุกฝ่ายถูกกระตุ้น แต่โดย
ความเข้าใจของคนไทยหรือผู้ประกอบการ ต้องยอมรับว่าคนไทยฝีมือดีแตเ่ค้าไม่คิดตอ่ยอด คนท่ีมี
หวัด้านนีก็้มองไกล แตห่ลาย ๆ คนคิดแคว่่าขายของได้ ไม่ได้คิดถึงการตอ่ยอด จะไม่รู้จกัคําว่าไมซ์ 
เราจะเจอปัญหาทกุงาน ไม่ว่าจะเป็นเอาคนมาขายของในเมืองไทย หรือเอาผู้ประกอบการออกไป
เมืองนอก จะเจอปัญหาท่ีเค้าไม่สนใจจะต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอะไรใหม่ ๆ หรือเอาอนันีไ้ปชนกัน
กบักลุม่นี ้แตค่วามคดิสว่นใหญ่ประมาณ 80% จะคดิแคว่า่จะขายของได้กําไรเท่าไร หกัคา่ท่ีไปแล้ว 
คา่กินค่าใช้จ่าย มางานเทรด งานขายของ งานสมัมนาจะได้อะไรกลบัมาคุ้มคา่มัย้ เค้าคิดกนัแค่นี ้
จริง ๆ มนัเลยเป็นปัญหาทกุกระทรวง เป็นเร่ืองลําบากและปวดหวัมาก อย่างพวกเจ้าหน้าท่ีเองไม่รู้
จะทํายงัไงให้คนมีความคดิท่ีว่าต้องตอ่ยอดธุรกิจ ไม่ใช่แคข่ายของจบไปวนันี ้ไม่งัน้คณุแคเ่ปิดหน้า
ร้านก็ได้ แตส่ิ่งท่ีรัฐบาลกําลงัผลกัดนัอยูคื่อการตอ่ยอดและสร้างอตุสาหกรรมให้มนัเข้มแข็งขึน้ ตรง
นีท่ี้เป็นงานของ TCEB สําคญัท่ีเค้าจะต้องทําอย่างไรก็ได้ท่ีเป็นการสมัมนาหรือการปลกูฝังตัง้แต่
เด็กเลย ตอนนีเ้ร่ิมขยายไปรากแก้ว รากหญ้า ไม่ใช่ Center อยู่แค่หัวเมืองใหญ่ ให้คนได้รู้ว่า 
ปรับเปล่ียนความคิด ต่อยอดธุรกิจ ไม่ใช่แค่ขายของวนันีแ้ล้วจบ หรือขายของได้เยอะแล้วสําเร็จ
แล้ว มนัต้องปรับความคิดของคนมนัถึงจะตอ่ยอดได้เยอะ ทกุวนันีเ้งินท่ีสร้างอตุสาหกรรมไมซ์ก็คือ
เงิน Support ยอมรับกนัตรง ๆ ไม่ว่าอย่างขององค์กรเอกชนเองก็มีเงิน Support ของเค้าท่ีเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์เพ่ือเป็นการกระตุ้น ๆ แตน่ัน่คือมนัยงัไมเ่ห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้แตก็่มีคนเร่ิมกระตุ้นมนัขึน้
มาแล้ว ท่ีเห็นมาสองสามปี ก็ต้องดกูนัตอ่ไป 

เท่าท่ีทํางานให้ TCEB บางโครงการก็รู้ว่าเป้าหมายเค้าคือพฒันาเร่ืองของอุตสหากรรม
ไมซ์โดยตรงอยู่แล้วทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสถานท่ีเอง หาสถานท่ีทีเป็นไมซ์ ส่งเสริมได้ หรือ
หาท่ีแปลก ๆ แล้วมาเป็นไมซ์ระดบักลุ่มมวลชนได้ยงัไม่ต้องเป็น MICE Inter หรืออย่าง MICE Inter 
เองก็มีแผนกแยกเป็น MICE Inter เลย หรือในเร่ืองของบคุคลเอง TCEB ก็เน้นในเร่ืองของการสร้าง 
Creative ให้คน สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนเพ่ือต่อยอด Product เค้าก็มีแผนตรงนีเ้หมือนกัน 
แต่มันก็ต้องใช้เวลา อยู่ท่ีว่าเค้าจะเข้าใจอะไรได้มากแค่ไหน  เร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในศูนย์ประชุมควรจะเป็นหน้าท่ีของใคร มนัดูได้ 2 แบบ คือจริง ๆ ต้องปลูกฝังมาตัง้แต่
เรียน น้อยคนมากท่ีจะรู้จกัคําว่าไมซ์ อย่าง Generation ตวัเอง ยงัไม่เจอคํานีเ้ลย เรายงัไม่เข้าเลย
ด้วยซํา้ว่า Trade, Fair, Exhibit คืออะไร ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นเร่ืองใกล้ตวัเลย ไมซ์เล็ก ไมซ์ใหญ่ 
ไมซ์ขนาดย่อม คือเป็นเร่ืองของทุกคนท่ีมีธุรกิจ แต่รัฐบาลหรือในเร่ืองของการเรียนการสอนเอง
ไม่ได้สนใจเร่ืองพวกนี ้แตไ่ม่รู้ว่าคณะอ่ืน เศรษฐศาสตร์ หรือ Marketing หรือการท่องเท่ียว อาจมี
บ้างเป็นส่วนหนึ่ง แตถ่ามว่าระบบมหาวิทยาลยัก็ยงัไม่มีการแบง่ท่ีชดัเจนเร่ืองการโรงแรมหรือการ
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ท่องเท่ียวเลย จะจบคณะอะไรมาก็เอามาปรับใช้ได้กบัทกุอาชีพ อย่างตวัเองจบอกัษรศาสตร์มาก็
ยงัมาทํางานโรงแรมได้ เพ่ือนก็เป็นไกด์ได้ โดยท่ีเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยซํา้ 
เพราะฉะนัน้จึงรู้สึกว่าตรงนีก็้มีผลเยอะเหมือนกัน อีกเร่ืองหนึ่งคือเ ร่ืองของหลังจากจบและเข้า
ทํางานแล้ว มนัก็อยูท่ี่องค์กรแล้ว ซึง่สําคญัในการสร้างให้คนในองค์กรมีทศันคติในการทํางานแบบ
ไหน อย่างไร ส่งเสริมอย่างไร ซึ่งหลาย ๆ คนท่ีเจอมาก็อยู่ด้วยศกัยภาพของตวัเอง หรืออยู่ด้วย
ศกัยภาพ มีแตเ่บื่อ ไมมี่อารมณ์จะอยู ่องค์กรก็สําคญั  

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรท่ีเป็นศนูย์ประชุมหรือการคดัสรรบคุลากรเข้ามา
ทํางานในศนูย์ประชมุ อนันีเ้ราอาจตอบไม่ได้เพราะเราเป็นออแกไนเซอร์ เราจะไม่รู้มมุมองของเค้า
แต่ถ้าเป็นมุมมองของออแกไนเซอร์เองเราก็มีปัญหาในการคดัเลือกบคุลากรเข้ามาทํางานเช่นกัน
ทกุองค์กรก็มีปัญหา แล้วเราคดิวา่ HR สําคญัในเร่ืองการคดัเลือกคน งานประเภทนีม้นัไม่ได้แคค่ณุ
มีประสบการณ์ 10 ปี สมมตินะถ้าจะดปูระสบการณ์ หรือดแูคค่ณุเรียนเก่งมา ประสบการณ์ใช่มัย้ 
มนัดหูลายอย่าง ในเร่ือง Attitude เร่ืองทศันคติในการทํางานสําคญั คิดว่าการคดัเลือกคนของ HR 
ในส่วนของศนูย์ประชุมและออแกไนเซอร์คล้าย ๆ กนั มนัมีปัญหาหลาย ๆ อย่างท่ีคน ๆ นึงจบมา
ปุ๊ บ ภาษาดีมาก จบเมืองนอก จบการโรงแรมมา แตพ่อมาทํางานจริงแล้วอยู่ไม่ได้ ในท้ายท่ีสดุแล้ว
หากเราเปรียบเทียบระดบัการศกึษาท่ีเท่ากนัสําหรับการทํางาน อย่างเช่นคณุมาสายงานเดียวกัน 
การศึกษานัน้เป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว แต่สิ่งท่ีสําคญัไม่ใช่แค่สายงานท่ีคณุต้องการ มนัไม่ใช่เร่ืองของ
ความเก่ง เกียรตนิิยมหรือเปล่า หรือว่าจบเมืองนอกหรือเปล่า แตม่นัอยู่ท่ีทศันคติในการทํางาน อนั
นีก้ล้าพดูได้เลยว่าทศันคติล้วน ๆ เลย การทํางานสอนกนัได้ฝึกกันได้ในลกัษณะเฉพาะของอาชีพ 
แตถ้่าเกิดคณุไม่ให้ใจกบัการทํางานแล้ว เพราะงานพวกนีจ้ะเจอกบัอปุสรรคเยอะ เจอความกดดนั
เยอะ ถ้าคณุมีความคดิแง่ลบมนัจะไมมี่การพฒันาตวัเอง แล้วจะมีความเบื่อหน่ายแล้วก็จะอยู่ไม่ได้
และลาออก เป็นอย่างนี ้เด็กบางคนอย่างท่ีอินเด็กซ์ก็มี จบมาใหม่ ๆ อินเด็กซ์ไม่เคยรับเด็กท่ีไม่มี
ประสบการณ์ เวลารับคนเข้ามาทํางานก็จะเป็น Senior กนัหมดแล้วแตพ่อเข้ามาคณุก็ต้องมาเป็น 
Junior ใหม่ แตพ่อมาพกัหลงั ๆ เร่ิมมีเด็กรุ่นใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์เลยมาทํางาน แตท่ี่  HR ต้อง
ทํางานหนกัก็คือ เค้าต้องรับประกนัด้วยหน้าท่ี ตําแหนง่ของเค้าในเร่ืองศกัยภาพการทํางานของ HR 
ถ้ามีการออกเยอะเม่ือไหร่แสดงว่าศกัยภาพคณุตกต่ําแล้ว แต่เด็กท่ีเค้าเลือกมา เด็กรุ่นใหม่สมยันี ้
มนัไม่เก่งแต่มันมีใจในการทํางาน มีทัศนคติ มีความคิดแง่บวก นัน่ก็คือมีชัยไปกว่าคร่ึงแล้ว คือ
สามารถอยู่ได้อย่างมีความสขุ คณุ Suffer ในเร่ืองของอปุสรรคตา่ง ๆ ไม่ว่าเหน่ือย นอนดกึ ลกูค้า
ไม่ไหว อย่าง Venue เอง เดินทัง้วนั ตามลกูค้าทัง้วนั ลกูค้าบน่ออแกไนเซอร์ ดา่โน่นน่ีนัน่ ปิดยอด
ไมไ่ด้อะไรอยา่งนี ้แตถ้่าทศันคตคิณุดี แง่บวก เวลาจบงานคณุก็ Happy คณุแก้ปัญหานัน้ไปได้ นัน่



233 
 

ก็ถือเป็นผลงานของคณุ ซึง่สว่นใหญ่เดก็รุ่นใหมเ่ด๋ียวนีเ้ป็นแบบนี ้เร่ิมมีมมุมองท่ีดีขึน้ในการทํางาน 
แต่ก็มีบางคนก็แล้วแต่ ขึน้อยู่กับ HR ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และทุกวนันีย้งับ่นกันอยู่
เลย ชว่ยดกูนัดี ๆ หนอ่ยได้มัย้ ชว่งเวลามีเดก็ออกเยอะ ๆ จะดา่ HR ก่อนไมไ่ด้ดา่เดก็  

มมุมองของ Organizer ขนาดเล็กกบั Organizer ขนาดใหญ่ตอ่ศนูย์ประชมุหรือ Venue 
จะต่างกัน ขึน้อยู่กับขนาดและรูปแบบของงาน ประสบการณ์เป็นสิ่ง สําคัญ อย่างคนท่ีมี
ประสบการณ์น้อย เค้าคิดว่าการ Deal กบัสถานท่ีนัน้ ๆ มนัดีแล้ว ไม่มีปัญหา เค้ามีความพึงพอใจ 
แต ่ณ วนันึงงานเราใหญ่ขึน้ เค้ามีประสบการณ์มากขึน้ การ Deal งานด้วยกนัเราจะรู้เลยว่าอะไร
คือความเป็นมืออาชีพหรือไม่เป็นมืออาชีพ อย่างตวัเองหรือ Index เองเรากล้าพดูได้ว่าเราทํางาน
เป็นมืออาชีพ เราก็จะเอาตวัเองเป็นบรรทดัฐานเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้เวลา  Complain หรือ 
Evaluate ทีม หรือ Supller อย่าง Venue เราก็ถือเป็น Supplier ก็คอ่นข้างชดัเจน ซึ่งอาจทําให้เค้า
ตกใจแตก็่ต้องยอมรับ ณ จดุนัน้ อย่างเม่ือก่อนเรายงั  Junior มาก ๆ เราไม่ได้เห็นข้อผิดพลาดตรง
นัน้ เลยรู้สกึวา่แคนี่ก็้โอเค แคมี่ Service Mind ก็จบแล้ว แตจ่ริง ๆ มนัไม่ใช่แคน่ัน้ มนัมีขัน้ตอนอะไร
อีกเยอะ 
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บทสัมภาษณ์ คุณพัฒนชัย สิงหะวาระ  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์  
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 

ฝ่ายพฒันาศกัยภาพบคุลากรไมซ์แบง่เป็น 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายพฒันาองค์กร และฝ่าย
พฒันาบุคลากร ส่วนแรก คือ ฝ่ายพฒันาองค์กรให้เทียบเท่าและสามารถแข่งขนักับนานาชาติได้ 
เราต้องพัฒนาเร่ืองของมาตรฐานเป็นหลัก ท่ีเคยทํามามีมาตรฐานเร่ืองความปลอดภัยในศูนย์
ประชุม มาตรฐานเร่ือง Green Meeting มาตรฐานเร่ืองอาหาร ในแต่ละส่วนทําไมเราถึงลุกขึน้    
มาทํา ยกตวัอย่างเร่ือง Green Meeting ลกูค้าบินมาจากสแกนดิเนเวียน เค้า Compare ระหว่าง
สองท่ี ระหว่างสิงคโปร์และไทย เค้าคิดว่าหนึ่งใน Citeria ท่ีจําเป็นสําหรับเค้าคือเร่ืองสิ่งแวดล้อม
นอกจากเร่ืองของ Destination แล้ว ถ้าเร่ืองของ Service อีกเร่ืองหนึ่ง Service ไทยก็อาจเครดิต
ดีกว่าสิงคโปร์ แต่เร่ืองของการรักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าสมมติว่าเค้าเลือกประเทศไทย ในขณะท่ี
สิงคโปร์ไม่มี ตวั Cirteria  มาตรฐานเร่ือง Green หรือ ISO มาตรฐานท่ีเราทํา ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่
เลือกประเทศไทย ในแง่ท่ีเค้ามี Citeria ในการเลือกใช้ มี Option มากกว่าในการเลือก เราส่งเสริม
มาตรฐานให้เค้าแข็งแกร่ง เข้มแข็งมากขึน้ด้วย ส่งเสริมในเร่ืองของการใช้มาตรฐานนีเ้ป็น 
Maketing Tools ให้เค้าขายของได้ด้วย น่ีคือส่วนท่ีเราทํา เราได้ผลกัดนัมาตรฐานต่าง ๆ ออกไป  
ทกุ ๆ ปี ท่ีทํามาหลกั ๆ เร่ืองความปลอดภยั เร่ือง Green เร่ืองอาหาร 

ส่วนในเร่ืองของการพัฒนาคนจะแบ่งเป็นหลายส่วน พัฒนาบุคลากร หนึ่งพัฒนา
บคุลากรด้าน Management เพราะว่า Management เป็นสิ่งจําเป็น เร่ืองของ Operationalism 
การท่ีเราผลกัดนัให้คนในระดบัผู้บริหาร ผู้บริหารระดบักลางแข่งขนักบัตา่งชาติได้ นอกจากพฒันา
เร่ืองของ Skill เร่ืองของไมซ์แล้ว เร่ืองของ Management, Leadership, Risk Management 
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น จึงลกุขึน้มาทําเร่ืองของ  Training เร่ืองของ Management Skill เป็น
หลกั นอกจากนัน้ทําในส่วนท่ีเป็น Specific Skill จะทํากับพวก Operations เป็นหลกั ตวัอย่าง 
เร่ืองการใช้โฟล์คลิฟท์ เร่ืองของการจดัประชมุนานาชาติอย่างมืออาชีพ เยอะมาก สิ่งท่ีเราทําทัง้ปี 
ปีนึง 24 ครัง้ เร่ืองของ Specific ส่วน Management จะทําประมาณ 12 ครัง้ตอ่ปี ซึ่งในส่วนท่ีผู้ รับ
การอบรมได้รับก็จะได้รับการพฒันา  

สําหรับคอร์ส Management เราไม่เลือกใช้คนท่ีเป็น Trainer ในเมืองไทยเป็นหลกั เรา
เลือกใช้ Trainer จากตา่งประเทศ เพราะเราต้องเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุมาดึงศกัยภาพคนไทยให้แข่งขนั
กับต่างชาติได้ เพราะเรา Position ตวัเองว่าเราเป็นผู้ นําเร่ืองของไมซ์เป็นหลกั บางส่วนเราใช้คน
ไทยบ้างแตไ่มใ่ชท่ัง้หมด ทัง้หมดเราใช้ World Class ซึ่ง Trainer มา Train ให้คนไทยเป็นหลกั น่ีคือ
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เป้าหมายท่ีเรามองไว้ คิดว่ามนัน่าจะดงึศกัยภาพพวกนีข้ึน้มาได้ พยายามจะให้เมืองไทยเป็นศนูย์
การศกึษาเร่ืองไมซ์ เราพยายามดงึ Course Training จากตา่งชาติ เยอรมนั อเมริกา มาทําสญัญา
ว่าเมืองไทยเป็นท่ีเดียวท่ีสามารถจดัคอร์สพวกนีไ้ด้เท่านัน้ ทําให้พวกอาเซียนใครท่ีอยากเรียนไม่
ต้องบินไปอเมริกา บินมาเมืองไทย มีการทําสญัญาว่าคอร์สพวกนีห้้ามจดัในประเทศอาเซียนเลย 
เราจดัได้ท่ีเดียว นัน่คือสิ่งท่ีพวกเราทํากนัอยู ่ 

คอร์สท่ีจดัขึน้มาเราต้องร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชน เพราะเรามี
หน้าท่ี Support เราจะไมทํ่าเองเลย เราสามารถเลือกได้ว่า Partner ไหนเหมาะกบัเราท่ีสดุในแตล่ะ
เร่ือง เช่น คอร์สเร่ือง EMD (Exhibition Management Degree) ท่ี Training เร่ืองของ Exhibition 
โดยเฉพาะ เราไปคยุกบั UFI (The Global Association of the Exhibiton Industry) เพราะ UFI 
เป็นสมาคม Exhibition ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก แล้วเค้ามี Class นึงท่ีเป็น Education เราก็ไปประสาน
ให้ช่วยแนะนําว่าถ้าจะทําเร่ือง Education มีมหาวิทยาลยัไหนท่ี Specific เร่ืองไมซ์ เค้าแนะนํามา
มหาวิทยาลยัหนึง่ช่ือ Levenberg ในเยอรมนั เป็นมหาวิทยาลยัเล็ก ๆ แตด่งัเร่ืองไมซ์ท่ีสดุในโลก มี
อาจารย์ท่านหนึ่งเขียนตําราเร่ืองไมซ์อยู่ เลยดงึอาจารย์ท่านนีม้าจดัท่ีเมืองไทย ตอนนีก้ระจายไป
ทัว่โลกแล้ว แตป่ระเทศไทยเป็นท่ีเดียวท่ีจดัได้ในอาเซียน น่ีคือสิ่งท่ีเรา Position ตวัเองไว้ 

ในมมุมองของ สสปน. มองว่าบคุลากรท่ีทํางานในศนูย์ประชมุมีความพร้อมมากน้อยแค่
ไหน ซึง่อาจต้องแบง่เป็นระดบั โดยระดบั Operation เท่าท่ีผมทําโครงการท่ีช่วยผู้ประกอบการทําท่ี
เรียกว่า MICE Education ซึ่งคือการสร้าง Awareness ให้กบัเด็กท่ีกําลงัจะจบจากมหาวิทยาลยั
รู้จกัวา่อตุสาหกรรมไมซ์คืออะไร ซึง่ตอนนีเ้รามีปัญหาท่ีวา่คนท่ีจะเข้ามาทํางานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
สว่นใหญ่มกัจะผิดหวงัจากอตุสาหกรรมอ่ืนมา เช่น โรงแรม แบงค์ วิศวะ แล้วมาทําอะไรก็ได้ Event 
Organizer ก็ได้ มนัเท่ดีมี ว. โน่นน่ีนัน่ จริง ๆ มนัไม่ใช่ คนท่ีทําไมซ์ได้คือ หนึ่งต้องมีความอดทน 
สองต้องมีความรับผิดชอบ สามอะไรก็แล้วแตท่ี่มนัเป็น Citeria อยู่ ผมคยุกบัคณุพอล เจ้าของอิม
แพค คยุกับคณุประสาน ไบเทค หรือคณุเลิศชยัท่ีอยู่ศนูย์สิริกิติ์ มานัง่ประชมุกนัว่าบคุลากรตอนนี ้
ท่ีมาทํางานท่ีน่ีคือคนท่ีผิดหวงัจากท่ีอ่ืนมาแล้วรู้สึกว่าทํางานแบบนีม้นัโก้ดีถือ ว. วิ่งไปวิ่ งมา เค้าไม่
ต้องการคนแบบนัน้ ต้องการคนท่ีจบแบบ Keen มา เช่น จบศศินทร์ จบจฬุา ธรรมศาสตร์ พวกนีม้า
ทํางานกับเค้ามากขึน้ เพราะระดบัท่ีเป็น Management ถ้าจบอะไรท่ีไม่ได้ตัง้ใจมา หรือจบการ
โรงแรมอยา่งเดียว คนก็ไมค่อ่ยหลากหลายในองค์กร ถ้าทกุคนจบการโรงแรมท่องเท่ียวมาหมดแล้ว
มาทํางาน มนัก็ดงึ Skill ออกมายาก มนัก็เลยมีการ Discuss กนัในองค์กรว่าเราต้องเอาคนท่ีจบ 
Keen มา จบบริหาร จบการจดัการเข้ามาบ้าง ก็เลยเกิดโครงการ MICE Education คือโครงการท่ี 
TCEB ร่วมกบั ผู้ประกอบการเดินสาย Road Show ในมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ ปีท่ีแล้วทําไป 25 – 
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26 มหาวิทยาลยั บอกวา่อตุสาหกรรมไมซ์มนัดีอย่างไร สร้างรายได้มากกว่าอตุสหากรรมท่องเท่ียว
อยา่งไรบ้าง แล้วมนัดีอยา่งไรบ้าง สร้าง Awareness  

ตอนนีเ้ราจบัมือกับกรมอาชีวศึกษา เพราะ Operation ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสายอาชีพ 
เพราะเป็นคนท่ีดแูลลกูค้า เป็น Front Line ถ้าจบปริญญาตรี ศนูย์ฯ บอกว่า Requirement สงูไป 
เราไม่สามารถจ้างคนพวกนีม้าดแูล Front Line ได้ทัง้หมด แรงงานส่วนใหญ่ของ Operation ส่วน
ใหญ่จบ ปวช. ปวส. เป็นหลกั ซึ่งคนกลุ่มนีจ้บมาแล้วยงัไม่ได้มี Service Mind หรือมี Skill ด้านการ
บริหารหรือการบริการมากนัก เราจึงร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาจะจัดหลกัสูตรท่ีเป็นไมซ์สําหรับ
นกัเรียนอาชีวะเป็นหลกั ปวช. ปวส. แล้วก็ทําเป็นคอร์สไมซ์ซึ่งได้คยุกนัแล้ว กําลงั  Draft หลกัสตูรนี ้
อยูแ่ล้วก็กําลงัจะพฒันาให้เป็น Scheme  

ศนูย์ตา่ง ๆ บอกว่าคนเราพอแตพ่อแบบไม่มี Skill คือแตล่ะท่ีต้อง Train กนัเอง แตถ้่าเรา
ไปจบัมือกบัเค้าแล้วให้ความรู้ตัง้แตแ่รก เค้ามีความตัง้ใจจะเรียนไมซ์ตัง้แตแ่รก คนท่ีรับเข้ามาก็ไม่
ต้องเสียเงินเสียเวลาในการ Train คนพวกนีแ้ล้ว อย่างอิมแพคเป็นหลัก ทุกคนท่ีเข้ามาหรือ
นกัศกึษาท่ีเข้ามาฝึกงานหรือทํา Part Time ในศนูย์ประชมุเวลามี Event ใหญ่ ๆ หรือคอนเสิร์ต จะ
จ้างนกัศกึษาเป็นหลกั ก่อนหน้านัน้เดือนสองเดือนเค้าต้องฝึก ต้อง  Training การเสิร์ฟอาหาร การ
วางอาหารให้ถกูต้องซึง่มนัก็ยาก แตถ้่าทกุคนเก่งมาแล้วเค้าก็ไม่ต้องเสียเวลา Train ก็ตดัตอนไปได้
เลย แล้วก็ Save คา่ใช้จ่ายไปได้ด้วย ผมมองว่าในส่วนท่ีเป็น Operation มนัเพียงพอ แต่ยงัขาด 
Skill ซึง่หน้าท่ีเราก็กําลงัพฒันากนัอยู่ 

ในส่วนท่ีเป็น Management อย่างท่ีเรียนไปแล้วคือมนัผิดหวงัมาจากท่ีอ่ืน เค้าคิดว่างาน
นีน้่าสนกุ มนัดดีู เท่ ได้ถือ ว. ได้ดคูอนเสิร์ตฟรี แตจ่ริง ๆ ไม่ใช่ มนัเป็นงาน Paper Work เยอะ ซึ่ง
คนมาทําแล้วมนัจะ Fail มนัไม่ใช่สิ่งท่ีเค้าคิด ซึ่งเราต้องปลกูฝังว่าสิ่งท่ีเค้าคิด Production มนัก็มี
บางส่วน แตก่่อนหน้านัน้มนัคืออะไรบ้าง ก็พยายามปรับปรุงอยู่ ซึ่งถามว่าพอมัย้ คิดว่าพอ เพราะ
เท่าท่ีคยุกับผู้ประกอบการเค้าบอกว่าไม่มีปัญหาเร่ืองคนไม่พอ แต่คนไม่มีศกัยภาพมากกว่า ซึ่งมี
งานวิจยัออกมาว่า คนท่ีเข้ามาทํางานจบไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ Perception ในหวัของเค้าว่างานไมซ์
มนัสนกุ มนัเป็นอะไรท่ีสนกุสนาน ได้เจอคนมากมาย มนัเป็นส่วนหนึ่งเท่านัน้ ไม่ใช่ทัง้หมด คนท่ีอยู่
หน้างานจะขาดความรู้พืน้ฐานในเร่ืองอุตสาหกรรมไมซ์ ภาษาอังกฤษ และการจัดการ การ
ประสานงาน และ Service Mind สําคญัท่ีสดุ ถ้าคนพวกนีไ้ม่มี Perception ตรงนีก็้จะอยู่ได้ไม่นาน 
ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีผมเจอและได้คยุปัญหากบัผู้ประกอบการคือ Turnover ของคนในอตุสาหกรรมไมซ์
มนัสงูมาก เค้าก็เลยคดิวา่ หนึง่เค้าต้องแก้ปัญหาในการ Treat คนพวกนีไ้ว้ให้ได้อย่างไร ให้ Benefit 
หรืออะไรพวกนีแ้ตม่นัก็ไมใ่ช ่เพราะวา่อตุสาหกรรมไมซ์มนัเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเค้าคิด เค้าเลยเดิน
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มาบอกเราวา่ชว่ยสร้าง Perception ใหมใ่ห้กบัคนพวกนีไ้ด้มัย้ ว่ามนัเป็นงานท่ีไม่ได้สนกุอย่างเดียว
แตต้่องมีความอดทน ต้องทํางาน Paper Work เยอะ เราต้องสร้าง Perception กบัคนกลุม่นีใ้หม ่

การสร้าง Perception นีม้นัมีอยู่ 2 ช่วง พดูง่าย ๆ คือเราทําทกุระดบัเลย คิดว่าจะทําถึง
ระดบัมธัยมศึกษา ส่วนระดบัมหาวิทยาลยัทําแล้ว คิดว่าจะทํากับกลุ่มคนท่ีจบมาแล้วแต่ยงัไม่มี
งานและคนท่ีเพิ่งเร่ิมทํางานแต่ยังไม่รู้ว่าตวัเองชอบอะไร เราอาจไปจัดอีเว้นท์ขึน้มาแล้วบอกว่า
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าทํางานด้วยเหตผุลหนึ่งสองสามส่ีห้า แล้วก็พยายามสร้าง  
Perception วา่มนัเป็นงานท่ีไมไ่ด้สนกุ ไมได้ง่าย 

ถ้าเปรียบเทียบความพร้อมด้านสถานท่ีและความพร้อมด้านบุคลากรในมุมมองของ
ชาวตา่งชาติท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้ามาจดังานไมซ์ในเมืองไทย สิ่งท่ีเป็นตวัประเมินความพร้อม
จากท่ีมีการทําสํารวจ ทํา Ranking มา เร่ืองของ Service อนัดบัหนึ่งเลย เร่ืองของบคุลากร สถานท่ี 
Function ส่วนใหญ่เลยท่ีมาจัดในเมืองไทยไม่มีปัญหา เพราะมีการสํารวจว่าอิมแพคเองเป็น 
Exhibiton Hall ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ท่ีเป็น Connecting Exhibition Hall ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มนัไม่มี
ปัญหาในการรองรับหรือ Infrastructure ตา่ง ๆ ก็ไม่ได้ไกลจากสนามบิน อย่างเช่นศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปถึงได้เลย ซึ่งจากการสํารวจส่วนใหญ่ปัญหาท่ีลูกค้าไม่
กลับมาเลือกใช้บริการในเมืองไทยอีกก็เพราะว่า  Service มันไม่ Professional เช่น สมมติผม
เปรียบเทียบกบัคนสิงคโปร์ในการทํางานโต้ตอบภาษาองักฤษ เค้าได้เปรียบกว่าเรา 100% ในแง่เรา
ท่ีเป็นคนไทยก็อาจจะทําได้ดีในระดบัหนึ่งแต่คงไม่ได้ดีเท่าสิงคโปร์ ต้องเข้าใจอุตสาหกรรมไมซ์
นิดนึง ถ้าพดูถึงศนูย์ประชมุ จะพูดถึง Exhibition และ Convention เป็นหลกั ซึ่งสองงานนีค้นท่ี
ลกูค้า Deal มากท่ีสดุคือ PEO ท่ีเป็น Exhibition และ PCO ท่ีเป็น Convention สองคนนีเ้ป็นหวัใจ
หลกั เพราะเค้า Deal ตัง้แต่ต้น เค้ารับ Requirement ลกูค้ามาแล้วไปบอก Operation ให้ทํางาน
ต่อ เค้าต้อง Feedback ลูกค้าให้เร็วท่ีสุด น่ีคือสาเหตุท่ีลูกค้าจะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังก็สอง
ตําแหนง่นีเ้ป็นหลกั 

นอกจากเร่ืองของการสร้างสรรค์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรตัง้แต่ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรหลัก ๆ ท่ีพูดถึงคือ MICE Education ซึ่งมีการ Road Show ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ 
นอกจากนีย้งัมีหลกัสูตรท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กับตวับุคลากรอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีทํางาน
แล้วในอตุสาหกรรมไมซ์ เราทําในเร่ืองของ Management อยู่ เร่ืองของ Course Training ท่ีเป็น 
World Class และท่ีเป็น Specific Training ซึ่งอนันีจ้ะมีสมาคม TICA และ TEA ซึ่งทัง้สองสมาคม
นีจ้ะเข้ามาดแูลเร่ืองของการจดัอบรม Exhibiton และ Convention เค้าก็จะไปหา Requirement 
จาก Member ของเค้าท่ีเป็น MICE Player ทัง้หมดในประเทศไทยแล้วทําการสํารวจว่าในหนึ่งปี
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คณุต้องการ Training อะไรบ้าง ในแตล่ะเดือนเค้าก็ไปหามา แล้วก็มาบอกเรา ซึ่งเราจะ  Support 
ในเร่ืองการเงินด้วยเพ่ือจดัเร่ืองพวกนี ้ซึง่มนัก็จะตรงความต้องการของเค้าอยูแ่ล้ว  

ในส่วนท่ีเราจดัเราจะไม่ชอบเร่ืองของ Specific เราจะชอบเร่ืองของ Management Skill 
เป็นหลกั อย่างท่ีผมเรียน เร่ืองของ Leadership เร่ืองของ Risk Management เร่ืองของความเป็น
ผู้ นําอะไรพวกนี ้ซึ่งเอาคอร์สท่ีมันได้รับการยอมรับระดบัโลกมาจดัให้ โดยจดั 12 ครัง้ต่อปี หรือ
เดือนละครัง้ ซึ่งถือเป็นการทําการสํารวจและรวบรวมความต้องการของผู้ประกอบการแล้วนํามา
ประมวลวา่อนัไหนท่ีต้องการเรียนมากท่ีสดุก็ทําเป็น Citeria ลงมา จากนัน้ก็ให้ทาง Member สมคัร
เข้ามา ซึ่งสมมติว่าคอร์สท่ีเป็น World Class สมมติว่า 100,000 บาท เราก็จ่าย 70% เค้าก็จ่ายแค ่
30% เพราะผู้ประกอบการคงไม่ได้มีรายได้มาทุ่มเร่ืองการเรียนมาก แต่ถ้าเราสามารถทําให้เค้ามี  
Skill มากขึน้ มีลูกค้ามากขึน้ เราหว้งว่าต่อไปเราจะได้  Support น้อยลง ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้  
Support  งบประมาณด้านการศกึษาเป็นหลกั โดยเฉพาะในฝ่ายพฒันาด้านการศกึษาซึ่งก็คือฝ่าย
ท่ีผมทํางานอยู่ อย่างคอร์สหนึ่งคอร์สสมมติค่า Fee มนั 1 ล้านบาท 700,000 เรา Support อีก 
300,000 ไปหาจาก Member คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการจะจ่ายทัง้หมดคงเป็นไปไม่ได้ ท่ีเหลือเรา
ก็ช่วยเค้าไป อย่างคอร์ส ภาษาองักฤษคือทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วเราก็มองว่ามนัไม่จําเป็นต้อง  
Support ถึง 70% แค ่50% เค้าก็เรียนแล้ว ถ้าคณุไม่อยากเรียนก็เร่ืองของคณุ เพราะมนัเป็นสิ่ง ท่ี
คณุต้องเรียน เราก็จะ Support น้อยลง แตถ้่าเป็นคอร์ส Training ท่ีเอาวิทยากรระดบัโลกมา เรา
คดิวา่มนัยากนะก็ Support เยอะหนอ่ย เราก็จะดคูวามสําคญัของแตล่ะคอร์สไป 

การวดัศกัภาพของบคุลากรท่ีเข้ามาอบรมทําได้ค่อนข้างยาก ทกุคนจะถามผมตลอด ไม่
ว่าจะเป็น กพร. หรืออะไรก็แล้วแต่ท่ีควบคมุการทํางานของเราอยู่ คณุวดัความสําเร็จจากอะไรใน
การ Training ผมบอกวดัไม่ได้จะวดัได้จากอะไร เช่น เรา Train ในเร่ืองของ Skill ให้เค้าหนึ่ง Skill 
แล้วสมมติวนัรุ่งขึน้เข้าลาออก หรือวนัรุ่งขึน้เค้าไม่ได้ใช้ โดนเปล่ียนตําแหน่งหรืองานในตําแหน่งท่ี
ไมไ่ด้ใช้ Skill นัน้ มนัวดัได้ยาก แตเ่ราคิดว่าสิ่งท่ีเราทําวนัหนึ่งหากลกูค้ามี Requirement ตรงกบัสิ่ง
ท่ีเราทํา พดูง่าย ๆ คือเราวดัไมไ่ด้และไมค่ดิจะวดัด้วย แตเ่ราทําไปเพราะว่าหนึ่งคือเรา Benchmark 
กบัตา่งประเทศแล้วว่าน่ีคือสิ่งท่ีเหมาะสมและเป็นความต้องการของลกูค้า ซึ่งเราไม่มีตวัวดัและไม่
คดิจะวดัด้วย มนัยากจริง ๆ 

หลกัสตูรส่วนใหญ่ท่ีจดัเราจะเน้นเร่ืองของ Management เป็นหลกั สิ่งท่ีเค้าหาเรียนได้
ยากและมนัแพงสําหรับเค้า เราก็มองจดุนีเ้ป็นหลกั เราคิดว่าหากบคุลากรมี Management Skill ใน
ด้านตา่ง ๆ เค้าคงจะมีการพฒันาท่ีดีขึน้ ถ้าจะเป็นเร่ืองของ Specific ทางสมาคมจะจดักนัเอง อนันี ้
เราชว่ยในด้านเงินทนุอยา่งเดียวไมไ่ด้ชว่ยในเร่ืองเนือ้หา Content ซกัเทา่ไหร่ 
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ในส่วนงานของ สสปน. เองท่ีมีการไป Road Show จดั Trade SME หรือ Trade Show 
ทัว่โลก เพ่ือประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ MICE Center อย่างเช่น ท่ีประเทศ
สเปน อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส สิ่งท่ีเราไปขายเค้าคือหนึ่ง เราขาย Destination ประเทศไทยมี 
Infrastructure อะไรบ้าง ถ้าพดูไล่ความสําคญัเลย ในเร่ืองของบคุลากรเป็นสิ่งท่ีเน้นน้อยท่ีสดุ สอง
เราขายในแง่ของ Infrastructure สถานท่ี ในแง่ของความพร้อมของโรงแรม แพ็คเกจเป็นหลกั เช่น 
หนึ่งหากคณุมาจัดงานท่ีน่ีคุณจะได้โปรโมชั่น นอนฟรีก่ีคืน คือเราจะไม่พูดถึงเร่ืองของศกัยภาพ
บุคลากร แต่จะพูดในแง่ของความพร้อมของโรงแรมห้าดาว ซึ่งบุคลากรต้องได้รับการ  Training 
ระดบัหนึ่งอยู่แล้ว เราขาย Destination เป็นหลกั ไม่ได้ขายคนอยู่แล้ว แตล่กูค้าจะ Assume ได้เอง
ว่าโรงแรมท่ีเป็น International Five Star บุคลากรก็ต้องมีศกัยภาพพอสมควร หรืองานท่ีเป็น 
International อย่างงาน Herbal Life คนมา 30,000 คน เราไปขายต่างประเทศว่าเราเคยรับงาน 
30,000 คนมาแล้ว แสดงวา่บคุลากรเราจดังานในระดบันีไ้ด้ก็ต้องมีความสามารถระดบัหนึ่ง คือเรา
ไมไ่ด้ขายตรง ๆ เราขายในแง่ของความพร้อมในสิ่งท่ีเรามี เร่ืองของคนคงเป็นระดบัลา่ง ๆ เลย 

ส่วนเร่ืองของเอกลกัษณ์ ความมีนํา้ใจ ยิม้แย้มแจ่มใสของคนไทย นํามาเป็นจุดขายได้
ยาก เพราะว่าธุรกิจไมซ์เป็น Business ท่ีเน้น Perception เป็นหลัก ไม่เหมือนการท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียวบางทีเราขาย Destination ยิม้แย้มแจ่มใส คนก็อยากจะมาท่องเท่ียว แตไ่มซ์ถ้ายิ่งเป็น 
Exhibition คอ่นข้างจะเป็น Business Deal เลย เช่น สมมติคณุมางานไบเทคแล้วคณุจะได้เจอใคร
บ้าง เค้าด ูList คนมางานเลยวา่เค้าจะมาเจอลกูค้าท่ีมีความสําคญัระดบัไหน สิ่งท่ีเราต้องทําคือดงึ
คนท่ีเป็นคีย์ของแตล่ะอตุสาหกรรมมาให้ได้ เชน่ ธุรกิจทอผ้าต้องเชิญผู้ประกอบการทอผ้าระดบัโลก
มาให้ได้ทัง้หมด เพ่ือจะดึงคนให้เข้ามาอีก เพราะทุกคนอยากมาเจอพวกคีย์กลุ่มนี ้ต้องเชิญคน
เหลา่นัน้มาให้ได้ ซึ่งถ้าพดูถึงเร่ืองรอยยิม้ ผมว่าน้อย หรืองานท่ีเป็นงานประชมุ  Convention ก็ตาม 
เราคงไมข่ายในแง่ของการท่องเท่ียวมาก เพราะเราขายในแง่ของ  Function เราขายในแง่ของความ
พร้อมของการจดังาน การต้อนรับ Delegates ทําอย่างไร มีรถนําขบวนหรือเปล่า อะไรพวกนีเ้ป็น
หลกั ตวัท่ีตามมาคือมนั Valuable กบัเค้ามัย้ มนัคุ้มคา่เงินของเค้ามัย้ในการมาเท่ียวตอ่อีกสองสาม
วนัเทียบกนัเลย สมมติมาไทยเสียหวัละ 1,000 เหรียญตอ่คืน ไปอินเดีย 1,200 เหรียญ เมืองไทย
ดีกวา่ คือเราไมไ่ด้เน้นการทอ่งเท่ียวมาก เราเน้น Financial เป็นหลกั 

กระแสตอบรับของการจดัหลกัสตูร MICE Education คอ่นข้างดีพอสมควร เพราะว่าตอน
ปีแรกท่ีเราจัดเลยเราทําเองทัง้หมดแล้วก็เชิญมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็น  Partner แต่ตอนนี ้
มหาวิทยาลยัอยากจะจดัคอร์ส ขึน้เองแล้วเชิญเราไปเป็นส่วนร่วมเท่านัน้เอง ตอนนีมี้  3-4 ท่ีแล้ว 
ผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตมาเค้าก็เชิญเราไปเป็น Observer คือเหมือนเค้าเอาเราไปประกอบแนวคิด
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เค้าว่าเค้าสามารถจัดคอร์สพวกนีไ้ด้แล้วก็เชิญนักศึกษาเข้ามาอบรมก่อนท่ีคุณจะจบ มีคอร์ส 
Training ท่ีเป็น MICE 2-3 วนั เข้าเรียนรู้วา่อตุสาหกรรมไมซ์มีอะไรบ้าง แล้วคณุก็จะออกไปทํางาน
พวกนีไ้ด้ คือคณุสามารถท่ีจะออกไปเรียนรู้ตอ่ได้ รู้ว่าอุตสาหกรรมนีม้นัน่าสนใจอย่างไร ซึ่งตอนนี ้
เราโยนไปให้มหาวิทยาลยัทําแล้ว เราก็สบาย เราแคป่ระสานงานกบัเค้าเทา่นัน้เอง 

ปัจจุบันนีท่ี้เห็นได้ชัดเลยคือเราได้มีการส่งเสริมในเร่ืองของธุรกิจไมซ์ คือให้เด็กให้
นกัศกึษารู้จกัธุรกิจไมซ์มากขึน้ ซึ่งก็ยงัมีสว่นใหญ่ท่ียงัไมรู้่จกัว่าไมซ์คืออะไร มนัก็กลบัมาท่ีว่าเราจะ 
Mass ให้กบัองค์กรเราได้มากน้อยแค่ไหน เราเตรียมโปรโมตให้เยอะท่ีสุด อย่างท่ีผมบอก เราไม่
อยากได้คนท่ีจบการทอ่งเท่ียวมาเทา่นัน้ มี  วิศวะ สถาปัตย์ ทกุ Elements ของอตุสาหกรรมไมซ์ทํา
ได้หมด ออกแบบตกแตง่ Interior ทกุส่วนสามารถทําได้หมด ขึน้อยู่กบัเราว่ามีศกัยภาพในการโปร
โมตอตุสาหกรรไมซ์ได้มากน้อยแคไ่หน เป็นหน้าท่ีท่ีเราบอกว่าโอเค โครงการ  MICE Education มนั
ต้องพยายาม ผมพยายามคยุกับคณะอ่ืน ๆ นอกจากคณะท่องเท่ียว เพราะพวกนีเ้ค้ารู้จกัอยู่แล้ว 
ผมคุยกับบริหาร การจัดการ หรือคอมพิวเตอร์ คือพยายามจะเจาะคณะพวกนีใ้ห้มากท่ีสุด ก็
พยายามจะสร้าง Awareness ให้มากท่ีสดุ คือแนวทางหลกัต้องพยายามประชาสมัพนัธ์ออกไป
ก่อนวา่ไมซ์คืออะไรให้คนสนใจแล้วก็คอ่ย ๆ ใสค่วามรู้เข้าไป 

ในแง่ท่ีเราร่วมกบัสถาบนัการศกึษา ตอนนีท่ี้เราร่วมชดั ๆ เลยเก่ียวกบัการเซ็น MOU กบั
เค้าก็มี มอ.สงขลา นอกจากนีเ้ค้าร่างหลกัสตูรไมซ์สําหรับปริญญาโทด้วย ในแง่ Support บคุลากร 
เป็นการ Comment ในเร่ืองของหลักสูตร Support บุคลากรเข้าไปช่วยสอน เพราะว่าการเปิด
หลกัสตูรไมซ์มนัต้องมีคนท่ีจบไมซ์ ถ้าเป็น ป.โท ผมไม่แน่ใจว่า 5 คนหรือเปล่า จบทางสายไมซ์แล้ว
เป็นอาจารย์ประจํา เราก็พยายามจะหาคนพวกนีม้าชว่ยอาจารย์เค้าสอนหลกัสตูร ป.โท ขึน้มา ซึ่งก็
ไมไ่ด้เยอะ แล้วก็ Support ในเร่ืองของ Content และ Financial ให้มนัเกิดมาให้ได้ โดยเฉพาะเป็น 
ป.โท ไมซ์ในเมืองไทย ซึ่งสงขลาเค้า Position ตวัเองว่าเป็น Hub ของภาคใต้ในด้าน Business 
เพราะมีชายแดนตดิกบัมาเลเซีย ในแง่ของ Business จะง่ายกว่า ไม่เหมือนกบัภูเก็ตเป็น Hub ของ
ภาคใต้ในด้าน Tourism ถ้าพดูถึงความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั เราเป็นฝ่ายรับของเค้ามากกว่า คือ
เค้าจะขอความร่วมมือกบัเรา อยากได้อะไรเราก็ช่วยทกุอย่าง แตถ้่าเราจะไปบอกว่าให้ลกุขึน้มาทํา
แล้วเค้าทําไม่ได้อนันีจ้ะยาก เพราะเราเคยจะลกุขึน้มาบอกว่าทกุมหาวิทยาลยัต้องมีหลกัสตูรไมซ์
กันมัย้ ซึ่งมนัเป็นไปไม่ได้ อย่างเช่น ทํา ป.ตรี เป็นไมซ์ เป็นเมเจอร์โดยเฉพาะอย่างนีเ้ป็นไปไม่ได้
เพราะต้องมีคนจบมาอย่างน้อย 5 คน ด้านไมซ์โดยเฉพาะ คือมนัน้อยมากไง ซึ่งมนัยาก แตถ้่าเป็น
วิชาเลือกก็โอเค เป็นวิชาท่ีเราทําได้อยู่ เราก็ร่วมกบัดสุิตธานีจดัคอร์สเป็นเดือน เป็นคอร์ส  External 
สําหรับคนสนใจ จบ ป.ตรีมาอยากเรียนตวันีต้อ่ก็ได้ Certificate เร่ืองไมซ์ไป ก็พยายามขยายความ
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ร่วมมืออยู ่แตย่งัไมเ่ป็นรูปธรรมมาก เพราะแตล่ะมหาวิทยาลยัยงัอยู่ใน Stage เร่ิมต้น เค้าเพิ่งรู้ว่ามี
องค์กร TCEB อยู ่สามารถขอเงินขอข้อมลูเค้าได้ในแง่ของอตุสาหกรรมไมซ์ เพราะตอนแรกเค้าไม่รู้
วา่มี ก่อนท่ีทําโครงการนีโ้ดยตรงมนัยาก ทําแล้วไม่รู้ว่าจะไปปรึกษา ขอความร่วมมือจากใคร ททท. 
หรือหน่วยส่งเสริม มนัไม่ใช่ โอเคเราเพิ่งเร่ิมทํา MICE Educatioin ด้วย มีจดั Exhibition เค้าก็เร่ิม
รู้จัก แล้วปีนีเ้รามีโครงการจะเซ็น MOU กับ 10 สถาบนัการศึกษาอย่างต่ํา เพ่ือขยายโครงการ 
MICE Education เพิ่มขึน้อีก 10 สถาบนัก็จะเป็นจุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล ม.กรุงเทพ 
เอแบค ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัคีย์ ๆ แล้วก็พยายามจะสร้างการรับรู้ให้มากขึน้ จะทําโมเดลเดียวกบัท่ี 
มอ.ทํา เราเซ็นความร่วมมือปุ๊ บ อธิการเห็นความสําคญั อาจจะมีหลกัสตูร ป.ตรี ตามขึน้มาอีกก็ได้ 

ถ้าจะเปรียบความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุม 5 แห่งท่ีทําการศึกษา ตัง้แต่      
อิมแพค ไบเทค ศนูย์สิริกิติ ์พารากอนฮอลล์ และเซ็นทารา คงพดูยาก มนัต้องเอา Record คอ่นข้าง
จะลําบาก ถ้าพดูในแง่ของการจดัประชมุนานาชาต ิศนูย์สิริกิติ์เค้ามีทีมท่ีทํา PCO เป็นหลกั น่าจะมี
ความพร้อมเร่ืองการจดัประชมุมากท่ีสดุ เพราะว่าเค้าจดังาน UN จดังานท่ีมี Protocal เยอะมาก
ท่ีสดุ อิมแพคเค้าจดังานท่ีเป็นแฟร์เป็นเทรดเยอะ Commercial Fair จดังานบ้านและสวน งานโอ
ทอป คนก็มี Skill คนละแบบ จะไปจดังานประชมุอย่างศนูย์สิริกิติ์ทําก็คงไม่ได้ เพราะคนเค้าไม่เคย
รับงานอย่างนัน้มา หรือไบเทคก็คนละแบบ เค้ามี Position ตัวเองว่าเป็น Bussiness เป็น
อุตสาหกรรมหนัก เช่น เคร่ืองจักรกล เค้าจะมี Contact กับบริษัทเคร่ืองจักรกลเยอะมาก มัน 
Position ตวัเองคนละแบบเลย สรุปศนูย์สิริกิติ์เป็น Convention Hall ท่ีใหญ่ มีศกัยภาพท่ีสดุ อิม
แพคเป็นงานแฟร์ท่ีเป็น Mass ไบเทคก็เป็นเร่ืองของ Business Commercial เร่ืองของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมหนกั ซึ่งใกล้กับสนามบิน ถ้าเป็นพารากอนกับเซ็นทาราก็อีกแบบหนึ่ง เซ็นทาราเค้า
เพิ่งเปิดใหมแ่ตด้่วยความท่ีเป็นฮอลล์แบบนัน้คงจดัได้แตง่านท่ีเป็นฟังก์ชัน่ อย่างอ่ืนก็คงจะจดัไม่ได้ 
กลวัมนัจะถล่ม ถ้าเอาเคร่ืองจกัรไปวางกองไว้ก็ไม่ได้ เพราะคานมนัรองรับนํา้หนกัไม่ได้ เค้าก็จดั
งานท่ีเป็นฟังก์ชัน่ท่ีเป็นโรงแรมอย่างงานประชมุเล็ก ๆ Meeting ย่อย 50 คน 100 คน เค้าจะมี Skill 
คนละแบบ หรือพารากอนเองไม่ค่อยจะ Creative เท่าไหร่ในแง่ของการจดัประชมุ คือเค้าจดังาน 
Commercial ได้ เปิดตวั อีเว้นท์อะไรพวกนี ้คือส่วนใหญ่บคุลากรเค้าไม่ต้องมาทํางานเอง เพราะ
สว่นใหญ่เค้าจะเอาออแกไนเซอร์มาอยู่แล้ว แตค่นท่ี Deal ทํางานกบัออแกไนเซอร์ของตวัเอง ศนูย์
สิริกิติ ์อิมแพค ไบเทค เค้ามีออแกไนเซอร์เป็นของเค้าเองด้วยก็ทํางานได้ง่าย แตพ่ารากอนไม่ได้มีก็
คนละแบบ  

ถ้าพดูถึงบคุลากรแล้วก็ทกุคนก็เข้ามาเรียนกบัเราหมด รู้จกักนัหมด ย้ายไปย้ายมากนัอยู่
อย่างนี ้พูดถึงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนกั แต่แตกต่างกันในแง่ของความชํานาญในแต่ละด้าน
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เป็นหลกั เพราะเค้าไม่ได้มีโอกาสจบังานเหมือนอิมแพค ไบเทคก็ไม่ได้ทํางานแบบอิมแพค อิมแพค
ไมไ่ด้ทํางานเหมือนศนูย์สิริกิติ ์มนัก็คนละแบบ มีดีคนละแบบ แต ่Skill ก็ไม่ได้ตา่งกนัมาก แตถ้่าพดู
ว่าท่ีไหน Skill Professional ท่ีสุด ก็ต้องเป็นศูนย์สิริกิติ์ เพราะเค้าเกิดมาก่อน แล้วคนก็มี
ประสบการณ์เยอะ แตถ้่าพดูถึงไบเทคกบัอิมแพคเค้าก็โอเค 

แต่ละศูนย์ประชุมก็จะมีความถนัดในเร่ืองของงานท่ีแตกต่างกันไป เวลาจะพัฒนา
บุคลากรจะโฟกัสในสิ่งท่ีตวัเองถนัดหรือเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่ถนดั ก็อย่างคอร์สท่ีผมบอก  EMD 
(Exhibition Management Degree) ศนูย์สิริกิติ์เค้าส่งคนมาเยอะท่ีสดุทกุปี ซึ่งถามว่า Exhibition 
ท่ีจดักบัเค้ามีอะไรบ้าง เช่น งานไปรษณีย์ มนัไม่ใช่ Exhibition ท่ีเป็น Exhibition ส่วนใหญ่เป็นงาน
ทอ่งเท่ียว งานแฟร์ งานเทรด มนัก็ไมใ่ช ่Exhibition ท่ีจดัขึน้เหมือนไบเทคหรืออิมแพคจดั ไม่เหมือน 
Motor Show ท่ีเป็น Exhibition จริง ๆ คนละแบบ เค้าก็คิดว่าเค้าเพิ่มศกัยภาพคนเค้าได้ ถ้าเราจะ
จดังานท่ีเป็น Convention เราจะให้คนท่ีศนูย์สิริกิต์มาสอนให้เรา เพราะเค้ามี Skill ท่ีดีท่ีสุดใน
ประเทศไทยท่ีสามารถสอนคนได้ เค้าไม่ได้กีดกันว่าโอเคเราทําแบบนีเ้ราจะไม่เรียนรู้อย่างอ่ืน ทุก
คนก็เรียนรู้หมด คนท่ีศนูย์สิริกิติ์มาสอนไบเทค คือมนัแชร์ความรู้กนัได้ มนัเป็น Community ท่ีทกุ
คนเห็นหน้ากันหมด รู้จกักนัทกุคน อย่างสมาคม กรรมการสมาคมก็มาจากพวกออแกไนเซอร์ ทุก
คนรู้จักกันหมด ถามว่าแข่งกันมัย้ ก็แข่งกัน แต่ไม่ได้แข่งกันรุนแรงขนาดท่ีเกลียดกัน มันก็อยู่
ด้วยกนัได้ หรือไมมี่งานก็โอนงานผา่นกนัไปมา 

คือตอนนีเ้รากําลงั Pending เร่ืองการให้ทนุ คือเราไม่เคยให้ทนุใครไปเรียนเลย มนัคือทนุ
อาจารย์ จะบอกว่ามนัมีปัญหามากในการนําคนมาจดัหลกัสตูร จะบอกว่าถ้าเราสามารถให้ทนุคน
ไปเรียนแล้วกลบัมาใช้ทุนในอุตสาหกรรมไมซ์ได้จะเป็นประโยชน์มาก พูดง่าย ๆ พอทุกคนเห็นว่า
ใครได้ทนุก็จะสนใจว่าเค้าทําอะไรเหรอ มนัก็สร้าง Awareness ได้อีก มนัได้หลายตอ่ แล้วคนพวก
นัน้ก็จะกลับมาทํางานแล้วใช้ทุนได้ เราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องกลับมาทํางานท่ีเรา คุณสามารถ
ทํางานในอุตสาหกรรมแล้วพัฒนาอุตสาหกรรมนีก็้ได้ พูดง่าย ๆ คือเราให้ทุน แล้วคณุก็มาดีไซน์
หลกัสตูร หรือคณุมาเป็นคลงัสมองของเรา สมมติว่าเราให้ทนุไปเรียน Doctor ในเร่ืองไมซ์ ถ้าเรามี
การจดัคอร์สขึน้มาเราไมต้่องเสียเงินไปจ้างคนมา คณุก็มาเป็นวิทยากรให้เรา ก็เหมือนเป็นการตอบ
แทน ซึ่งสิ่งท่ีเราทําก็มีบ้าง เป็นการแลกเปล่ียนกัน คุณเข้ามาเรียนกับเราไม่ต้องเสียเงิน พอคุณ
กลบัไปทํางานเราขอให้คณุมาเป็นวิทยากรให้มาเป็น Trainner ก็มา Deal มาทําสญัญากนัว่าครัง้
หน้าคุณก็มาทําให้เราฟรี ๆ ก็ได้ ผมว่ามันเป็นสิ่งท่ีจําเป็น เพราะตอนนีค้นท่ีมีความรู้เร่ืองของ
อตุสาหกรรมไมซ์มีน้อย เราพยายามจะกระจายความรู้ ทําเป็น  Train the Trainner ทําคอร์สพวกนี ้
แล้วกระจายไปองค์กรอ่ืน ๆ มนัเป็นอะไรท่ีมนัไปไว อย่างทํา Train the Trainner อยู่ ทํามา 3-4 ครัง้
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ก็ยงัไม่ดีเลย จํานวนคนมนัน้อยท่ีทําได้ เพราะว่าคนท่ีจะมาเป็น  Trainner ได้จริง ๆ มนัต้องมีเร่ือง
ของ Skill ในเร่ืองของ Competency การพรีเซ็นต์หน้าห้อง มีความรู้เร่ืองไมซ์เป็นหลกัอยู่แล้ว เรามา
เพิ่มเร่ืองของการพรีเซ็นต์ เร่ืองของบคุลิกภาพของเค้าในการจะเป็นอาจารย์จะทําอย่างไร ตอนนีเ้รา
ก็จดัประชมุของ Train the Trainner ด้วย ผู้ ท่ีเข้าร่วมอบรมก็เป็นผู้บริหารระดบักลาง ระดบัสงูท่ี
ทํางานในศนูย์ประชมุ ออแกไนเซอร์เป็นหลกั ซึ่งเรามองศกัยภาพ คือมนัรู้กัน เพราะอุตสาหกรรม
มนัเล็ก พอคยุกนัว่าใครพอจะเป็นแบบนนีไ้ด้มัย้ ก็แนะนําขึน้มา เราก็ Approach เค้า แล้วก็ต้อง 
Recheck วา่เค้าเป็นยงัไง ทํางานเป็นยงัไง ทํางานมาก่ีปีแล้ว คือมนัรู้จกักนัหมด เห็นหน้าก็รู้แล้วว่า
ใครเป็นใคร ก็เตรียมทําคอร์ส นีอ้ยู่ แล้วก็พยายามดูเร่ืองของทุน จดัหลกัสูตรให้มากขึน้ในแต่ละ
มหาวิทยาลยั 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ปัจจุบนัเติบโตปีละ 12-13% ก็โตมาทกุปี เพิ่งจะมาร่วงก็
ช่วงเหตกุารณ์ความไม่สงบ ก็ร่วงลงมาแล้วก็ขึน้ ปีนีก็้ขึน้มา รายได้ก็ประมาณ 53,000 ล้านบาทท่ี
ให้อตุสาหกรรม ก็เรียกว่าเติบโตทุกปี คิดเป็น 8% ของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ซึ่งไม่ได้เยอะมากแต่
มนัมีตอ่ยอดจากอตุสาหกรรมท่องเท่ียวได้ คนมาลงทนุตอ่ เหมือนในแง่ของ  BOI เราก็ไปดงึจากท่ี
ใหญ่ ๆ มา มาลงทนุตอ่ ตอ่ยอดได้เยอะมาก คือมา 1 งาน ควรจะ Spending มากกว่า 3 เท่าอะไรก็
แล้วแต ่คณุยงัได้ธุรกิจตอ่ยอดหรือจ้างงานคนท้องถ่ิน คิดว่ามนัคงไม่โตมากกว่านีเ้ท่าไหร่ในแง่ของ 
Scale คนเข้าร่วม แตก็่เตบิโตขึน้ทกุปี เราก็พยายามผลกัดนัให้มนัมากขึน้ด้วย 

ถ้าเทียบศกัยภาพของเมืองไทยกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือเอเชียเองในเร่ือง
ของคนอาจวดัได้ลําบาก เราจะวดัในเร่ืองของความถ่ีในการจดังานเป็นหลกั เราเป็นอนัดบั 2 อนัดบั 
3 ของเอเชีย ญ่ีปุ่ นกบัจีนไปไกลไม่ต้องพดูถึงแล้ว เพราะจีนเค้าก็จดัภายในประเทศเค้าตัง้เท่าไหร่ 
ญ่ีปุ่ นเองก็ไม่เคยออกไปจดัเค้าก็จดัในประเทศของเค้าอย่างเดียว ซึ่งสองประเทศนีห้ลดุไปเลยจาก 
Rank เราสู้ เค้าไมไ่ด้ เราจะเป็น 3 หรือ 4 สลบักบัสิงคโปร์ 

ตอนนีเ้รามีโครงการเยอะ เราทําเร่ืองโครงการ MICE City เซ็น MOU กบัผู้ว่าแตล่ะเมือง 
ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา ความพร้อมท่ีสุดในแง่ของ Service ก็คือคนไทย ในแง่ของ 
Convention ถ้าไปประเทศไทยก็กรุงเทพฯ เป็นหลกั ถ้าไปจดัภูเก็ตมนัก็จะเป็น Incentive Group 
พาลกูน้องไปเท่ียว อาจจะไปพทัยา ภูเก็ต แตง่านท่ีเป็น Convention ประชมุหมอ ประชมุแพทย์ ก็
คงเป็นกรุงเทพฯ เป็นหลกั มนัอยู่ท่ี Location ในการจดังานแตล่ะอย่าง อย่างตอนนี  ้ Exhibition ท่ี 
Ship ของเข้ามา เค้าคงไมไ่ปภเูก็ต เอาขึน้มากรุงเทพฯ สะดวกท่ีสดุ กรุงเทพฯ ยงัไงก็เป็นอนัดบัหนึ่ง
อยูแ่ล้ว อาจจะมีการกระจายไปภเูก็ตบ้างในแง่ของการประชมุ เพราะกําลงัมีการสร้างศนูย์ประชมุท่ี
เชียงใหม ่ภเูก็ตด้วย 
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งานประเภท Meeting กบั Incentive เป็นอนัดบัหนึ่งท่ีเข้ามาจดัในเมืองไทยมากท่ีสดุ ถ้า
เป็นงาน Convention มนัเป็นเทอมอยูแ่ล้ว อยา่ง 3 ปี เราไป Bid มา รออีก 3 ปี ซึ่งมนัก็มีการเติบโต
ขึน้เร่ือย ๆ ถ้าเป็น Exhibition ก็มนัเป็นทุกปี อย่างงาน Metalex ทุกปีเค้าก็จดัช่วงนี ้มันก็ไม่ได้
เพิ่มขึน้ แต่เรายกระดบังานให้อินเตอร์มากขึน้ สมมติงาน Motor Show เป็น Local เราพยายาม
ยกระดบัให้ตา่งชาติเข้ามาร่วม หรืออย่างงานท่ีเป็น Book Fair หรือ World Stamp เราก็อยาก
ยกระดบัให้เป็นงานของชาวต่างชาติด้วย ผลกัดนัให้เป็นงานระดบัอินเตอร์มากขึน้ ระดบัอาเซียน
อย่างน้อย ๆ ซึ่งการท่ีมีงานไมซ์เข้ามาเราจะเป็นคนแนะนําสถานท่ีให้กับลูกค้า คงไม่สามารถไป
เลือกให้เค้าได้ โดยดวูตัถปุระสงค์ว่าทําอะไรบ้าง อยู่ก่ีวนั ดู Citeria ของเค้า แล้วแนะนําว่ามีท่ีนัน่
ท่ีน่ีนะ แล้วลกูค้าก็จะเอาไปเลือกเอง สมมติว่า MI มา 50 คน อยู่ 7 วนั ทํา Activity อย่างนี ้ๆ เราก็
ดวู่าอนัไหนท่ีมนัทําได้ เราก็เสนอไป 10-15 แห่ง เค้าก็ไปเลือกมา เราคงไม่ได้บอกว่าให้เค้าเลือกท่ี
นัน่ท่ีน่ี 
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บทสัมภาษณ์ คุณพรพัฒน์ ศรีธนาบุตร  
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกบัทัว่ไปตัง้แตก่ารวิเคราะห์ออกแบบงาน 
คดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรมบคุลลากร การบริหารคา่จ้างเงินเดือน การพฒันาพนกังาน มีก็ปกต ิ
ถ้าเทียบกบัธุรกิจอ่ืนองค์กรอ่ืน ถ้ามองในแง่ของ HR ก็เหมือนองค์กรทัว่ไป จะแตกตา่งในเร่ืองของ
รายละเอียดของธุรกิจและลกัษณะงานมากกวา่ 

การวิเคราะห์การออกแบบงานคือขัน้แรก ท่ีจริงขึน้อยู่กบัตอนตัง้องค์กรขึน้มาใหม่ ซึ่งท่ีน่ี
ตัง้มาประมาณก็ 20 กว่าปีแล้ว Job แตล่ะ Job สําคญั ๆ ก็คือ Job หลกั ๆ ท่ีมีมาอยู่แล้วแตเ่ร่ิม
และเราได้มีการทํา Job Evaluation ผมจําไมไ่ด้ ผมเพิ่งเข้ามา ก่อนผมเข้ามาได้ไม่นาน แตมี่การทํา
มาก่อน มีการวิเคราะห์งานและออกแบบงานมาตามขัน้ตอน แตถ่ามว่ามนัมีผลตอ่ความพร้อมของ
บคุลากรหรือไม่ มีแน่นอนคือเราจะได้รู้ว่า Competency ของคนกบั Need ของงานมนั Match กนั
หรือเปล่า ถ้าไม่ Match เราก็ไปเติมส่วนท่ีขาด งานนี ้Need ทกัษะอะไรบ้างท่ีต้องการเพิ่มเติมแต ่
Competency ของพนกังานไมถ่ึงเราก็ไปเสริมสว่นท่ีเค้าขาด 

การสรรหาบุคลากรก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วก็ไม่ต่างจากธุรกิจอ่ืน
เท่าไหร่ แต่ว่าแหล่งในการสรรหา ถ้าเป็นพนกังานประจํา เป็นตําแหน่งพนักงานธรรมดา ๆ พวก  
Staff ทัว่ ๆ ไป เราก็โหลดจากทางอินเตอร์เน็ต สว่นใหญ่ก็เป็นอยา่งนัน้ หรือเว็บของบริษัทก็มี แตถ้่า
เป็นระดบัสงูขึน้ไปหน่อย บางครัง้บางตําแหน่ง เราก็ต้องใช้ Head Hunter บ้าง ก็แล้วแตล่กัษณะ
ความจําเป็นในการสรรหา คือบางทีตําแหน่งอาจจะหายากหน่อย เป็นระดบัสูงขึน้ไปเราจะใช้ 
Head Hunter แตโ่ดยทัว่ ๆ ไปเราจะประกาศทางเว็บ และถ้าเป็นพนกังานท่ีเป็น Volunteer หรือ
พนกังานชัว่คราวส่วนใหญ่เราจะมีเป็นกลุ่มของคนท่ีเค้าทํางานให้กับเราค่อนข้างประจําอยู่ส่วน
หนึ่งหรือเป็นพวกนกัศกึษา อนันีก็้แล้วแตง่าน บางงานอาจต้องคอ่นข้าง Need ภาษาองักฤษเยอะ
เน่ีย เราก็จะไปตามมหาวิทยาลยัท่ีเค้าเป็นพวกสอนหลกัสูตรพวกอินเตอร์ไป เราก็ได้นกัศกึษาตรง
นัน้มา ก็คือต้องดเูป็น Job ไปว่าเราจะไปหาตรงไหนมาได้ อย่างท่ีบอกถ้า Need นักศึกษาท่ีรู้
ภาษาองักฤษ เราก็จะเจาะกลุม่ไปท่ีหลกัสตูรอินเตอร์ 

การสรรหาท่ีจริงเราก็ประกาศโดย Public แตว่่าโดยขัน้ตอนการคดักรองมนัอยู่ท่ีเรา แต่
ถ้าสมมตุิบางคนไม่ได้จบตรงแตมี่ประสบการณ์ คือบางครัง้บางตําแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์มาก ๆ 
เราก็อาจพิจรณา จบไม่ตรงแตป่ระสบการณ์ตรงหรืออะไรก็ได้ใกล้เคียงก็โอเคเราก็รับได้ แต่บางที
ถ้าเพิ่งจบการศกึษาเราก็ดอูนัท่ีคอ่นข้างจะตรงก่อนเป็น First Priority 
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ในส่วนของการคดัเลือก เรามีการ Test ภาษาองักฤษ มีทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ แล้วก็
สอบสมัภาษณ์ ถ้า Need ภาษาองักฤษเราก็มีให้เขียนด้วย คือจริง ๆ ทกุระดบัเรา Request ว่าต้อง
ได้ภาษาองักฤษหมด แตถ้่าเป็นระดบัล่างก็ไม่จําเป็นมาก อนันีเ้ราพูดถึงในลกัษณะของพนกังาน
ประจําท่ีเป็นปริญญาตรีขึน้ไป ถ้าเป็นตําแหน่ง เช่น พวกพนกังานทางช่างหรืออะไรอย่างนี ้เราก็
ไมไ่ด้ไปดตูรงนัน้ เราจะดเูร่ืองทกัษะในงานของเค้ามากกวา่ 

หลังจากท่ีเราคัดเลือกคนมาแล้ว มันก็จะมีขัน้ตอนการปฐมนิเทศซึ่งจําเป็นมาก คือ
ปฐมนิเทศเพ่ือให้เค้าได้รู้ว่าองค์กรเราเป็นอย่างไร ทําธุรกิจอะไรบ้าง งานหลักขององค์กรมีอะไร 
และจริง ๆ แล้วคือในสว่นของศนูย์เองมีบริษัทแม่อยู่ตรงกลางรับจดัเป็นออร์แกไนเซอร์ บริษัทท่ีเป็น  
Image และบริษัทท่ีเป็น Exhibition เค้าจะได้รู้ เพราะถ้ามาอยู่แคส่่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ทัง้หมด เรา
ก็จะมีการ Orientation ให้รู้ว่าองค์กรเราค่อนข้างครบวงจร แล้วก็ธุรกิจ MICE คืออะไร แล้วก็มี
หลกัสตูรธุรกิจ MICE ให้เค้ารู้ว่า MICE คืออะไร ตอนนีเ้ราก็ทยอยจดัอยู่ให้กบัพนกังานท่ีอยู่กบัเรา
นานแล้วด้วย 

ทางศนูย์ประชมุเองก็โฟกสัเร่ืองของ MICE มากขึน้กว่าเดิม เพ่ือเป็นการเตรียมบคุลากร
ให้พร้อมให้รู้ว่า MICE คืออะไรและการท่ีจะดําเนินธุรกิจทางนีเ้ราต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการปู
พืน้ฐานบคุลากรให้เข้าใจในเร่ือง MICE ก่อน ส่วนในเร่ืองของ Event หรือ Support งานในด้านอ่ืน 
เราก็มีการฝึกอบรมอยูเ่ป็นประจําอยูแ่ล้วเพราะมนัเป็นสายงานของเค้า 

โดยปกติการประเมินผลการปฏิบตัิงานของเราจะมี Part หนึ่งท่ีกําหนดไว้อยู่แล้ว ว่า
จะต้องพฒันาอะไรเพิ่มขึน้บ้าง ตรงนัน้ก็เป็นส่วนท่ีหวัหน้ากับลกูน้องคยุกันว่าต้องพฒันาอะไรขึน้
บ้าง เราจะเอามารวบรวมและวิเคราะห์เป็น Training Need ในการวางแผนพฒันาพนักงาน 
วิเคราะห์การ Training ของปีตอ่ไปอีกที 

การฝึกอบรมเราก็ต้องดใูนแตล่ะฝ่ายแตล่ะแผนกว่าต้องการเพิ่มทกัษะความรู้ในส่วนไหน
อย่างไรบ้าง โดยฝ่าย HR จะเป็นคนคดักรองและสรุปรวบรวมอีกที อย่างบางเร่ืองเป็น Need กลุ่ม
กลาง ๆ เชน่ เร่ืองภาษาองักฤษ เราก็พยายามจะจดัเป็นกลุ่มกลาง ๆ ให้ทกุคนได้เข้าไปเพราะถือว่า
ภาษาองักฤษมีความจําเป็นให้ทกุคน ทกุระดบัให้ได้ความรู้เร่ิมมากขึน้ ให้ได้ทกัษะด้านภาษา 

เร่ืองของการบริหารค่าตอบแทนท่ีจริงเรามีระบบกระบอกเงินเดือนอยู่แล้ว รายละเอียด
ตรงนีเ้ราพูดไม่ได้ ถ้าถามว่าระบบเงินเดือนมนัจูงใจพนกังานให้พร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้าหรือไม ่
ผมคิดว่ามนัยืดหยุ่นพอสมควร ไม่ใช่ว่าคณุได้เท่านีก็้ต้อง Fix อยู่ตรงนี ้แต่ถ้าถามว่ามนัจูงใจให้
ขนาดท่ีว่าพนกังานจะกระตือรือร้นขึน้กว่าเดิม ผมว่าเราก็คิดว่าน่าจะพอสมควร เพราะเราก็สรรหา
คนได้ด้วยเกณฑ์เงินเดือนท่ีเรามีอยู่ 
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เร่ืองของสุขภาพความปลอดภัยถือเป็นสวัสดิการขององค์กร เราก็มีประกันสุขภาพ 
ประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน ซึง่ถ้าเปรียบเทียบกบับริษัทเอกชนหลาย ๆ ท่ี ของเราก็ถือว่าอยู่ในระดบั
ท่ีดีทีเดียว สวสัดิการของเราก็ถือว่าไม่น้อยหน้าท่ีอ่ืน ในส่วนของสวสัดิการหรือการ Support ตรงนี ้
มีสว่นทําให้พนกังานมีกําลงัใจในการทํางานมากขึน้เหมือนกนั อย่างท่ีบอกว่าของเรามีประกนัชีวิต 
ประกนัสขุภาพ มีกองทนุด้วย ซึง่ตรงนีมี้สว่นท่ีทําให้พนกังานรู้สึกว่าบริษัทน่ีได้ให้ในส่วนท่ีพนกังาน
ควรได้และในบางเร่ืองน่ีเรามีงานจดัเลีย้งประจําปี สต๊าฟปาร์ตีทํ้าให้พนักงานมีความผูกพันกับ
เพ่ือนร่วมงานกับบริษัทด้วย ถือว่าบริษัทให้ความสําคญักับพนกังาน ถึงได้จดังานนีข้ึน้มาให้เกิด
ความผกูพนัภายใน ผมวา่สิ่งเหลา่นีทํ้าให้พนกังานอยากอยูก่บัเรา 

ในสว่นของศนูย์ประชมุเราไมมี่สหภาพแรงงานมีแตเ่ป็นชมรมท่ีเป็นกิจกรรมของพนกังาน
ในเชิงสร้างสรรค์ ชมรมดนตรี ชมรมถ่ายภาพ คือพนกังานได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์อยู่กบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

ผมว่าท่ีกล่าวมาทัง้หมด ขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสุดอยู่ท่ีการพฒันา คือการสรรหาก็เพ่ือให้ได้
คนท่ีตรง Spec เข้ามาทํางานได้ พอทํางานไปได้สกัระยะหนึ่ง ก็ต้องมีการพฒันา คือทกุอย่างมนัก็
เปล่ียนแปลงไปได้เร่ือย ๆ ตามโลกภายนอก คือเราก็ต้องพยายามท่ีจะให้พนกังานอพัเดทให้ทนัการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาหยุดไม่ได้ ต้องทําไปเร่ือย ๆ หยุดก็ Freeze อยู่ตรงนัน้ การ
อบรมพฒันา ผมว่าแล้วแต่กลุ่มคน ถ้าเป็นพนักงานระดบัล่างท่ีต้องสมัพันธ์กับคนท่ีมาใช้บริการ
ต้องเน้นเร่ืองเซอร์วิส แตถ้่าสงูขึน้ไปมนัก็ต้องเร่ือง Management แล้ว ถ้าเป็นระดบัสงูขึน้ไประดบั
ผู้จดัการ ระดบัผู้ อํานวยการขึน้ไป เน้นส่วนการจดัการ การจัดการองค์กรให้ Support กับธุรกิจ 
MICE มนัแล้วแตก่ลุม่พนกังานวา่เราเน้นกลุม่ไหน 

คณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการเร่ืองความน่าเช่ือถือผมอยากให้มองความเป็นมือ
อาชีพมาก กว่า คือสิ่งท่ีลกูค้า Expect ท่ีจะมาใช้บริการนัน่คือความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสะท้อนถึง
ความพร้อมของเราได้ 

คณุสมบตัิเร่ืองของความพร้อมและความเต็มใจท่ีให้บริการ Service Mind ถ้าคณุมี 
Service Mind แตใ่ห้บริการอย่างไม่เป็นมืออาชีพ มนัก็ไปด้วยกนัไม่ได้ ต้องมี Service Mind ใน
ขณะเดียวกนัก็ต้องบริการเป็น ถ้าถามวา่สําคญัมัย้ก็สําคญั ทกุข้อมีความสําคญั 

Competency หรือเร่ืองศกัยภาพ เร่ืองทกัษะความรู้ความสามารถ ถ้าบคุลากรท่ีจะเข้า
มาทํางานในศนูย์ประชมุมีทกัษะความรู้ความสามารถพืน้ฐานในการทํางานในศนูย์ประชมุมาก่อน
มนัก็ดี แตก็่ไม่จําเป็นท่ีจะต้องมาจากธุรกิจศนูย์ประชมุ ซึ่งตอนนีมี้อยู่ไม่ก่ีแห่ง หรืออาจจะมาจาก
ธุรกิจใกล้เคียงกนั เป็นธุรกิจการบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมมนัก็ได้หรือบางคนไม่ได้มาจากธุรกิจทัง้
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ศนูย์ประชุม ทัง้โรงแรม เราก็รับมาหลายตําแหน่งหลายอตัรา มนัสําคญัอยู่ท่ีว่าตอน Recruit เรา
เห็น Potential เค้ามากน้อยแคไ่หน 

โดยรวมแล้วคณุสมบตัิแตล่ะข้อก็มีความสําคญักนัไปแตล่ะระดบั ถ้ามองเร่ืองของภาษา 
อยา่งน้อยก็ให้ได้ภาษาองักฤษก่อน ตอนนีเ้ร่ือง MICE เพิ่งเข้ามาทีหลงั เพิ่งเข้ามาไม่นาน แตว่่าคน
ท่ีอยูก่บัเราก็มีจํานวนหนึ่งท่ีอยู่กบัเรามานานแล้ว ซึ่งทกัษะทางด้านภาษาของบคุลากรบางคนก็ยงั
ไม่ถึง ซึ่งตอนนีเ้รากําลงัพฒันาอยู่เร่ืองภาษาอังกฤษ คืออย่างน้อยให้ได้ภาษาอังกฤษก่อน ส่วน
ภาษาท่ีสองส่วนใหญ่ ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เราจะใช้ Volunteer จากข้างนอก โดยเฉพาะพวกท่ี
เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัท่ีเรียนอยู่ ซึ่งพวกนีจ้ะเป็นพวกท่ีจะไปเจอลูกค้าท่ีหน้างานอะไรอย่างนี ้
ความท่ีเป็นความคล่องในการใช้ภาษา เค้าก็เรียนอยู่ เค้าก็คล่องกว่าพนกังานท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศส  
10 20 ปีท่ีแล้ว คงเป็นลกัษณะอยา่งนัน้ 

หากประเมินภาพรวมความพร้อมของบคุลากรในศนูย์สิริกิติ์เอง ผมว่าเราก็พร้อมนะ แต่
ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์ ผมก็ไม่รู้ว่าจะวดัจากอะไร เพียงแต่ว่าเราก็พร้อม แต่ไม่ใช่ว่าเราจะหยดุอยู่
ตรงนี ้เราก็พัฒนาพนักงานเราต่อไปเร่ือย ๆ อย่างท่ีบอกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเปล่ียน
ตลอดเวลา ถ้าวนันีผ้มตอบไปเลยว่าเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าเกิดเดือนหน้ามีอะไรเปล่ียน
ขึน้มาเปอร์เซ็นต์ตรงนีอ้าจไมใ่ชร้่อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อาจมีการเปล่ียน ถามว่าพร้อมมัย้ก็พร้อมแตว่่า
ก่ีเปอร์เซ็นต์ ผมก็ยงัตอบไมไ่ด้ เราก็พยายามอพัเดทอยูต่ลอดเวลา  

จากประสบการณ์ท่ีรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ MICE ถามว่ามันมีปัญหาอะไรท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบัตวับคุลากรบ้างมัย้ อนันีผ้มไม่แน่ใจ คือทาง Operation จะมีข้อมูลตวันีอ้ยู่ ถ้าถามเท่าท่ี
ผา่นมา ลกูค้าก็เรียกวา่ Happy กนัทกุคนท่ีมาใช้บริการท่ีน่ี เรียกว่าก็อตัราการใช้ของลกูค้ารายเดิม
ก็ยงัมาใช้อยู ่คือเค้าใช้อยูก็่แดสงวา่เค้าพอใจในบริการของเรา 

ศนูย์สิริกิติเ์รามีจดุเดน่ท่ีเราเป็นศนูย์แรก ๆ ท่ีตัง้ขึน้มา ช่ือเราก็ติดตลอดอยู่แล้ว Location 
เราอยูใ่นใจกลางเมือง เพราะฉะนัน้ ถ้าถามว่าศนูย์ท่ีอยู่กลางใจเมือง ก็เป็นเราเน่ียแหละน่าจะเป็น
จุดเด่นของเรา และอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเร่ืองความเป็นมืออาชีพ ด้วยความท่ีเราบริหารงาน
ตอนนีม้า 20 ปี คดิวา่มัน่ใจในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารศนูย์ประชมุเหมือนกนั 

ถ้าจะแยกประเมินฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อมุมมองของลูกค้าในการประเมินว่า
บุคลากรของศูนย์สิริกิติ์มีความพร้อมหรือไม่พร้อมมากน้อยแค่ไหน แน่นอนก็ต้องประเมิน Front 
เพราะ Front เป็นตวัเผชิญหน้ากบัลกูค้า จริง ๆ คือในเร่ืองการ Support ต้องมาจาก Back Office 
อยู่แล้ว แต่ถ้าลูกค้าประเมินเค้าก็ต้องประเมิน Front เพราะ Back Office ลูกค้าไม่ได้มาเจอ 
นอกจาก Front ก็น่าจะเป็นด้าน Operation แล้วก็ Sales แต ่Sales เค้าขาย คือต้องดวู่างานอะไร 
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สมมติว่าเค้าไปขายให้กับ Agent อีกต่อหนึ่ง เหมือนกับเป็นคนจดั Organize อนันัน้เค้าก็ไม่ได้
เผชิญหน้ากบัคนท่ีมาเดินอย่างนัน้ก็ไม่ใช่ ผมว่า Sales ก็มีส่วนเหมือนกนัแตน้่อยกว่าส่วนหน้างาน 
Operation  

แนวโน้มของอุตสาหกรรม MICE ในอนาคตจะโตขึน้แน่นอน ก็อย่างท่ีบอกทุกอย่างมนั
เปล่ียนแปลงไป ตอนนีก็้คือความเป็น International จะคอ่ย ๆ กระจายเข้ามาเร่ือย ๆ พอเข้ามาปุ๊ บ 
งานเราก็ต้องจดัให้เป็น Inter มากขึน้ และไม่ใช่ภาษาองักฤษอย่างเดียว ภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุ่ น จีน ก็ตามกนัเข้ามา 

ในส่วนของฝ่าย HR ถ้าเราจะต้องโฟกัสไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรเราต้องดูไปตามลําดบั คืออย่างพวกระดบัล่างท่ีจะต้องเจอกับลูกค้าเราก็ต้องเน้นด้าน
เซอร์วิส มีทศันคติท่ีดี Positive Thinking การมีกิริยามารยาทกบัลกูค้าทําอย่างไร คือต้องด ูNeed 
ของแต่ละกลุ่ม นอกจากนีเ้รามีการพัฒนาทัศนคติของพนักงานอยู่แล้วเป็นคําขัญของเราคือ มี
นํา้ใจ ใฝ่รู้ สู้ งาน ซึ่งถ้าถามผม ผมว่ามนัก็ครอบคลุมหมด มีนํา้ใจคือช่วยเหลือทัง้ภายในภายนอก 
ชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ลกูค้า ใฝ่รู้คือมีการพฒันาตวัเองตลอดเวลา มีการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ใฝ่รู้สิ่งใหม ่ๆ สู้งานคือต้องหนกัเอาเบาสู้  น่ีก็เป็นคําขวญัท่ีเราพยายามปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุคน 
ถามว่าถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เป็นตวันี ้ทุกระดบัเหมือนกัน แต่ถ้ารายละเอียดว่าเป็นเร่ืองอะไร ก็ต้องดู
เป็นงานไป ระดบัสงูขึน้ไปเราก็เน้นในเร่ือง Management อะไรใหม ่ๆ 

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีควรจะมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในธุรกิจไมซ์ 
อนัท่ีจริงก็ทัง้ 3 ฝ่าย คือถ้าในส่วนของสถานศกึษา ก็เป็นการเตรียมเด็กรุ่นใหม่ขึน้มา เตรียมให้เค้า
พร้อมกบัธุรกิจไมซ์ท่ีกําลงัจะโตขึน้และก็ต้องสอนให้เค้ารู้ว่าไมซ์เป็นอย่างไร เตรียมบคุลากรรุ่นใหม่
ขึน้มาป้อนให้กับตลาดได้ ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องเตรียมบุคลากรของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันก็
อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในธุรกิจไมซ์มากเท่าไหร่ ก็อย่างท่ีบอกว่าจะต้องเตรียมความเข้าใจใน
เร่ืองของไมซ์ให้มากขึน้ ในสว่นของ TCEP เอง คือก็เหมือนกบัเป็นตวัประสาน ถ้ามี Conflict อะไรท่ี
ต้องพฒันา ผมยงัเห็น TCEP เค้าจดัหลกัสตูรอยู่บอ่ย ๆ และก็จะมีการ Debate กนัระหว่าง TCEP 
องค์กรศนูย์ประชมุ สถาบนัการศึกษา ซึ่ง TCEP เป็นตวัประสานท่ีดีได้ก็ยงัเห็นว่าจดัหลกัสูตรอยู่
เร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้ทกุ ๆ หนว่ยงานมีความสําคญัหมด  

ถ้ารัฐบาลส่งเสริมหรือมีนโยบายอะไรออกมา เช่น มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตร 
MICE มากขึน้ก็ดี คือถ้าสอนทางนีม้ากขึน้ ก็จะได้มีบุคลากรทางด้านนีม้ากขึน้ เข้าสู่ตลาดท่ีจะ
รองรับงาน MICE ท่ีจะเตบิโตขึน้ในอนาคตได้ 
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การเอาวิทยากรหรือบคุลากรจากเมืองนอกมา Training คนไทย ถ้าเค้ามีความเช่ียวชาญ
ทางด้านนีก็้เหมือนกับว่าเค้ามาแชร์มาถ่ายทอด แล้วเราส่งบุคลากรไปฟังเก็บเก่ียวความรู้มาก็ดี 
ส่วนบุคลากรของไทยเองก็มีอยู่บ้างแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควร คงต้องพัฒนากันต่อไป คืออยากให้มี
บคุลากรท่ีเหมือนเป็น Trainer มากขึน้ มากกว่าในปัจจบุนั ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีเป็นพวก Trainer 
for MICE ประมาณนี ้เพ่ือเอาไปสอนตอ่ 

ถ้าให้ประเมินเมืองไทยว่าเราพร้อมท่ีจะเป็น MICE Center ในภูมิภาคนีห้รือไม่ มนัก็ต้อง
ดหูลาย ๆ อย่างประกอบกนั ศกัยภาพจริง ๆ เราก็มีแตต้่องอาศยัหลาย ๆ อย่างด้วย โดยภาพรวม
คือมนัไมใ่ชแ่คข่องศนูย์ประชมุ 4-5 แห่ง หรือโรงแรม คืออาจจะต้องดถูึงภาพรวมทัง้ประเทศ ความ
มั่นคง ความปลอดภัย ในเร่ืองของประชาชน ยกตวัอย่าง สมมติว่าคุณจัดงานท่ีศูนย์ประชุมใน
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง มีต่างชาติไปเยอะแยะไปหมดเลยไปประชุมกันตรงนัน้ พอเค้าออกมา
บคุลากร ร้านค้าย่อยท่ีขายตรงแถบนัน้พร้อมเพียงพอท่ีจะรองรับภาษา วฒันธรรมกับคนท่ีมามาก
น้อยแคไ่หน อนันีแ้ค่ยกตวัอย่างเท่านัน้ แต่ถ้าถามว่าจําเป็นขนาดนัน้มัย้ อาจจะค่อย ๆ ไปเร่ือย ๆ 
คือถ้าสมมตวิา่เราเร่ิมมี ประชาชนอาจดิน้รนเร่ิมศกึษาหาความรู้ ฝึกพดูภาษาองักฤษให้ได้ ถ้าถาม
วา่พร้อมหรือยงั ผมก็วา่ยงัไมพ่ร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ผมมองว่าสิงคโปร์เค้าโดดเด่นในเร่ืองของ MICE แม้แต่คนขับแท็กซ่ีเค้าก็พูด
ภาษาองักฤษได้ คือทกุอยา่งเค้า Support กนัหมด แล้วเป็นประเทศเล็กด้วย 

การจะโฟกัสให้ธุรกิจ MICE อยู่แค่ในกรุงเทพฯ หรือกระจายไปตามหัวเมืองแหล่ง
ท่องเท่ียว คือมนัก็มีทัง้ข้อดีข้อเสีย คือทกุอย่างมนัก็มากระจกุอยู่ท่ีกรุงเทพฯ หมดซึ่งมนัก็จะพร้อม
กว่าในเร่ืองของ Facility เร่ืองของโรงแรมท่ีพกั ถ้ามี Event ใหญ่ ๆ เข้ามาอาจจะต้องจดัเป็น 10 
โรงแรม ท่ีจะต้องแบง่คนแบง่แขกไปพกั แตถ้่าจะกระจายความเจริญไปสู่ตา่งจงัหวดั พร้อมแคไ่หน 
ทัง้ตวัศูนย์ท่ีจะรับคนมากขนาดนัน้ โรงแรมรอบ ๆ ท่ีจะรองรับแขก ถ้าถามผม ส่วนตวัผมอยาก
กระจายไปต่างจงัหวดั แต่ถ้าถามความพร้อมกรุงเทพฯ พร้อมมากกว่า ท่ีจริงหลายจงัหวดัเร่ิมจะ
พร้อมแล้ว เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา แต่เราก็น่าจะขยายไปท่ีอ่ืนนอกจาก 3-4 จังหวัดนีเ้พ่ือ
กระจายความเจริญออกไปถ้ามีโอกาส 

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับในเร่ืองของการพฒันาบุคลากรควรต้อง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่แค่ปัจจุบัน ต้องไปถึงอนาคตด้วย ต้องดูว่าในอนาคตงานของแต่ละ
ตําแหน่งจะเป็นอย่างไร ต้องพฒันาอะไรให้เค้า เค้าต้องมี Competency ต้องมีทกัษะอะไรเพิ่มขึน้
บ้าง ก็ต้องดถูึงตรงนัน้ด้วย 
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บทสัมภาษณ์ คุณวิชิต วรรณศร  
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at 
Central World 
วันท่ี    ก ม า           

ถ้าจะพูดถึงเร่ืองของคุณสมบัติของคนท่ีทํางานโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ส่วนใหญ่
หลกัการมนัไมต่า่งกนักบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ คณุสมบตักิารคดัคนเข้าทํางานพืน้ฐานมนัจะเป็นอย่าง
นีท้ัง้หมด แตถ้่าถามว่า Service เป็น Tangible มัย้ มนัไม่ Tangible มนัเป็น Intangible เพราะ 
Service มนัจบัต้องไม่ได้ แตต้่องไปสร้าง Value ให้มนัเกิดความรู้สึกได้ ซึ่งมนัจบัต้องไม่ได้ มนัเป็น
นามธรรม  

ถ้าถามคณุสมบตัิเด่น ๆ ท่ีเราอยากได้คนมาทํางาน ในเชิงของ Event ตอนนีก็้โชคดีท่ีมี
หลักสูตรเกิดขึน้ใหม่ของ MICE จากสมยัก่อนน่ีทําด้วยการลองผิดลองถูก ต่อมามันมีหลักสูตร
เกิดขึน้ในระดบัปริญญาตรี ท่ีเคยรู้จกัมาจาก มอ. ท่ีภูเก็ต (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต) ก็จะมีเด็กเรียน MICE แล้วเข้ามาฝึกงานกบัเรา ก็จะเป็นเร่ืองเป็นราว เป็นหวัข้อ มีหลกัการ
หน่อย แต่ถ้าจะมองในภาพรวมในฐานะท่ีมีประสบการณ์จากการมองน้อง ๆ ท่ีทํางานมา 
คณุสมบตัเิดน่ ๆ ท่ีเราอยากได้เลยก็คือ 

1.  เป็นคนท่ีมี Multi-skill คณุสมบตัิท่ีอยู่นอกเหนือตํารา คือ Multi-skill ในท่ีนีคื้อ Multi-
skill ท่ีมนัต้อง Relate กบังานของเขา สมมตุิเด็กมาทํา Event มีความรู้ FB หรือเปล่า FB Service, 
FB Kitchen, Product รู้มากน้อยแคไ่หน และในส่วนของสาย PR เบสิคพืน้ฐานเดิมของเค้ามีความ
รอบรู้หรือเปล่า แล้วในเชิงของการเป็น Guest Direct Contact Skill ของเค้ามีหรือเปล่า มนัก็เป็น
องค์ประกอบ คณุทํางาน Deal กบัคนแล้ว คณุไม่มี Relationship ท่ีดีกบัคน มนัเหมือนกบัว่าตัง้ใจ
ทํางานแต่ Skill กบัคนคณุไม่มี มนัก็ไม่ใช่ เพราะฉะนัน้คําว่า Multi Skill นีม้นัจะครอบคลมุทัง้หมด
ในสว่นของพนกังานใหมแ่ละบคุลากรเดมิ ๆ  

2.  ความ Tough ท่ีเราอยากเห็นมนัเหมือนจะ Copy มาจากพวกยโุรป คือ Tough ใน
หน้าท่ี ไม่ได้ดถููกคนเอเชีย คนเอเชียเค้าอาจจะมีความเป็น Conservative สูง เน่ืองจากเป็นชาติ
เอเชียนท่ีต้องเคารพในการเป็น Seniority ของคน ความเกรงใจของคนไทยจะสูงหน่อย ฝร่ังเค้ามี
ข้อดีอยูอ่ยา่งหนึง่ พวก Western เค้าจะมองว่าในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน ทกุคนต้อง Perform ให้ได้ตาม 
Objective ของบริษัท ต้อง Achieve ให้ได้ว่างานชิน้นึงจะต้องบรรลุผล ความ Tough ของเค้า
อธิบายได้ 2 อย่าง ถ้าเกิดคุณ Tough โดยไม่มีมารยาท มันก็ไม่ใช่ การท่ีเราจะเข้มแข็งมันคือ
เข้มแข็งในหน้าท่ี ในทํานองครองธรรม เราไม่ใช่คนหยาบกร้าวหรือหยาบคายมนัก็ไม่ใช่ Tough 
หมายถึงว่ากล้าท่ีจะพดูว่าเสร็จเม่ือไหร่ เสร็จวนัไหน ใครทํา อนันีไ้ม่ได้ อนันีต้้องเปล่ียน คือจะไม่มี
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เกรงใจว่าก็ได้ ก็หยวน ๆ ต้องแกล้งไปอะไรอย่างนี ้ถ้าความเป็นเอเชียนก็บอกว่า ไม่เป็นไร คอ่ย ๆ 
ทํากันไป แต่ถ้าเป็นชาติ Western ไม่ได้ก็ต้องทิง้ ถอดก็ต้องถอด 7 คนไม่ทนัก็ต้องเป็น 14 คน 
พรุ่งนีเ้ช้าไมท่นั คืนนีก็้ต้องทํา เค้าเรียกวา่ความมี Responsibility คือความรับผิดชอบ  

3.  งานอีเว้นท์เป็นงานท่ีใช้ Technical Skill ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคอ่นข้างสูง 
เพราะฉะนัน้ถ้าคณุไม่เป็นคนกล้าชน ทกัษะการผ่านร้อนผ่านหนาวคณุไม่คอ่ยจะเอาตวัเข้าไปแลก 
มนัก็จะทําให้เหมือนกบัว่าวินาทีหนึ่ง เสีย้วการตดัสินใจหนึ่งมนัจะออกมาดําหรือขาว Once ท่ีคณุ
ได้ตดัสินใจ มนัก็จะทําให้เค้าได้เปล่ียน ได้ตดัสินใจท่ีจะทํา ถึงแม้วา่บอกวา่มนัไม่ใช่ แตอ่ย่างน้อย ๆ 
ลกูค้าบอกวา่มนัต้องเปล่ียน แล้วคณุทําให้ดีกว่าท่ีลกูค้าขอ แล้วบอกว่ามนัคงไม่ได้ มนัคงไม่ทนั ยงั
ดีกว่าไม่ทําอะไรเลย เพราะฉะนัน้จงัหวะในการท่ีจะแลกในวินาทีนัน้เป็น  Technical Skill ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราจะมองคนประเภทนีเ้หมือนกัน คือมันหมายถึงว่าคณุมาทํางานอีเว้นท์
แล้ว คณุไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจอะไร เพราะฉะนัน้ลูกค้าก็จะ  Complain ว่า คยุกนัแล้วก็ไม่เห็นพูด
อะไร ทําอะไร มีแต่บอกว่ารบกวนรอก่อน อะไรประมาณนี ้แตถ้่าทําไปแล้วลูกค้าอาจบอกว่าโอเค 
ถึงแม้วา่มนัไมไ่ด้ 90 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ แตม่นัได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ก็ยงัดีกวา่  

ดงันัน้คณุสมบตัิรวม ๆ ท่ีเรามองไว้ หนึ่งมี Multi Skill สองเป็นคน Tough สามทกัษะใน
เร่ืองของการผ่านร้อนผ่านหนาว เราจะมองแต่ว่าต้องอาศยัคนท่ีมีประสบการณ์ใน  Site เดียวกัน
ไมไ่ด้ สมมตวิา่ตอนนีเ้ราเป็น Bangkok Convention เราเป็น Central ของประเทศ ซึ่งเรากล้าพดูว่า
เราเป็น Bangkok Convention Center ดงันัน้ บุคลากรท่ีเรามองค่อนข้างท่ีจะ High Profile ใน
ภาพรวม 

คณุสมบตัใินเร่ืองทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ เดี๋ยวนีเ้ป็นธรรมดาไปแล้ว เด็กรุ่นใหม่เก่ง
ภาษา หลกัสตูรอินเตอร์ก็มีเยอะ เดี๋ยวนีเ้ราไม่ถามแล้วว่าคณุได้ภาษาองักฤษมัย้ ถือเป็นคณุสมบตัิ
ท่ีต้องมี บางคนได้ 4 ภาษา บางคนได้ 5 ภาษา เราจะถามวา่คณุได้ภาษาท่ี 3 มนัก็จะเป็นประโยชน์
ตอ่ตวัเขาเอง เด๋ียวนีภ้าษาท่ี 3 เด็กรุ่นใหม่ได้กนัเยอะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ก็มีเด็กใช้
กนัเยอะ เพราะฉะนัน้เราไม่ได้ห่วงว่าจะพดูภาษาองักฤษได้ ภาษาฝร่ังเศสได้ ภาษาเยอรมนัได้ แต่
เราเป็นห่วงในเร่ืองศิลปะการใช้การส่ือสารมากกว่า บางคนความรู้ดี ภาษาได้เยอะแต่พูดไม่เป็น  
เทคนิคในการพูดในการโน้มน้าวคน ในการ Convince คน ในการเกล่ียกล่อมคนอุณหภูมิสูงให้
ลดลงต่ํา เราจะมองอีกแง่ท่ีว่าการใช้ภาษาของเค้ามนัโอเคหรือเปล่า คนบางคนพูดได้หลายภาษา
แต่พูดไม่เข้าหูคน เราก็ต้องมองตรงนัน้ ถ้าจะถามว่าภาษามีความจําเป็นมัย้ จําเป็นเพราะว่าเรา
เป็นองค์กรท่ีจะรองรับงาน International เพราะฉะนัน้ภาษาเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เราก็มีบุคลากร
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รองรับหลายภาษา มีล่ามญีปุ่ น ล่ามอาหรับ ล่ามภาษาจีน ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เพราะฉะนัน้ใคร
ได้ภาษาท่ี 3 เราก็มี Allowance ให้ 

ตอนนีบุ้คลากรท่ีเรามีถือว่าเป็นบุคลากรท่ีพร้อมกับงานท่ีเป็นอยู่ ซึ่งค่อนข้างจะเก่งเลย
ทีเดียว เช่นเบอร์หนึ่งของงาน BCC เองมีประสบการณ์ย่ีสิบกว่าปี บอกได้เลยว่า Central World 
ของเรา และ Bangkok Convention Center มีบคุลากรท่ีเก่งทัง้หมด และมีคณุสมบตัิครอบคลมุกบั
งานทัง้หมด จะสงัเกตได้ว่าอีเว้นท์เราแตล่ะอีเว้นท์ท่ีออกสู่สายตาคน ส่ือ PR ไม่ธรรมดา งานเรามี 
3,000 คน 4,000 คน อีเว้นท์ท่ีเราจดัเป็นอีเว้นท์ระดบัชาติก็มี เป็น Entertainment ระดบัประเทศก็
มี แล้วก็ออร์แกไนเซอร์ท่ีจดังานก็เป็นกลุ่มชัน้นํา เป็นขององค์กรภาครัฐท่ีเค้าทํากับเรา พูดได้ว่า
ไมไ่ด้เข้าข้างกนัเอง แตง่านท่ีมนัออกมาแตล่ะชิน้งานเป็นตวัพิสจูน์ 

หลกัการบริหารงานบคุคล ศาสตร์ตวันีเ้ป็นศาตร์ท่ีใช้ได้กบัตวัองค์กรทกุ ๆ องค์กร ไม่ได้มี
อะไรพิเศษ มนัมีสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกในตวัคนท่ีจะเข้ามา เค้ามาในสภาพท่ีพร้อม
หรือไม่ เราอาจจะโชคดีท่ีเราได้คนท่ีมีความพร้อม ไม่ได้หมายถึงว่าคนท่ีไม่ได้เข้ามาทํางานกบัเรา
ไม่ดี ไม่ใช่ แตอ่าจเป็นท่ีว่าใน Field ท่ีเค้าเคยมีประสบการณ์มาอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้ ทกุคนท่ี
เข้ามาหาเรามีคณุสมบตัิหมดเลย แตเ่รา Skim ให้มนัเหลือเฉพาะคนท่ีมีประสบการณ์ใกล้เคียงกบั
งานเรา อนันัน้ก็เป็นตวับอกตวันึง อีกส่วนหนึ่งเป็นเร่ืองของ Image องค์กร เป็นตวัท่ีทําให้เค้าเดิน
เข้ามาหาเรา เพราะฉะนัน้ตวัเสริมท่ีทําให้เราได้คนดีคือภาพลกัษณ์องค์กรเราดี คนท่ีเค้าเข้ามาก็มี
ความพร้อม ส่วนศาสตร์ในการคดัเลือกคนไม่ตา่งกนั ทกุ ๆ ท่ีจะมีศาสตร์ตรงนีไ้ว้คดัเลือกคน ทกุท่ี
อยากได้คนท่ีมีความพร้อมท่ีจะทําให้องค์กรกบังานท่ีเค้าได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จ ธุรกิจแต่
ละประเภทก็ไม่ได้เหมือนกนัซะทีเดียว มนัก็มาเทียบกันไม่ได้ แตถ้่าถามว่ามีกลยทุธ์พิเศษอะไรทํา
ให้ได้คนเก่งมาทํางาน ส่วนใหญ่กลยุทธ์ก็จะเป็นท่ีตวัเขาเองไม่ได้อยู่ท่ีเรา เราเป็นเพียงตวัเสริม 
เร่ืองของขวญักําลงัใจ สวสัดกิาร ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นตวัขบัท่ีทําให้เราได้คนกลุ่มหนึ่งท่ีมนัใช่ทาง
ของเขาแล้วมาทําให้งานเราเกิดขึน้ 

มนัเป็นเร่ืองปกตท่ีิการบริหารงานธุรกิจประเภทงานบริการ พนกังานมีความสําคญัไม่แพ้
กบัลกูค้า ภาษาการตลาดเค้าเลยเรียกว่า External Customer คือลูกค้าท่ีเดินเข้ามาหาเรา ส่วน
พนกังานก็คือ Internal Customer เรารู้กนัอยู่แล้ว เราดแูลพนกังานเหมือนกบัลกูค้าคนหนึ่ง เหตท่ีุ
เราพดูอย่างนีเ้พราะว่าเรามีระบบ Recognition ให้กบั Staff ของเรา Recognition คือโปรแกรมท่ีมี
เร่ืองของการ Reward การ Award การสร้าง Career Growth การ Promote นัน่คือในระบบ 
Recognition ท่ีเราทํา เราให้ความสําคญัพนกังานเทียบเท่ากับลูกค้า แต่การดแูล ลักษณะทาง
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กายภาพมนัจะแตกตา่งกนัไป เพราะฉะนัน้พนกังานก็คือลกูค้า ถ้าลกูค้าข้างในไม่มีความสขุ ลกูค้า
ข้างนอกก็จะไมส่ขุด้วย เราแบง่เป็นสองสว่น นัน่ก็คือเป็นตวับอกกว้าง ๆ  

ผมไมแ่นใ่จวา่การบริหารงานของท่ีน่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืนหรือไม่ อย่างไร แตถ้่ามองจากข้าง
ในของเรามนัทําได้ครบวงจร มีท่ีพกั เรามี Accommodation Service, Catering Service แล้วก็มี 
Supplier แล้วก็มี Organizer ท่ีมี Network กนั แตล่ะท่ีจะมีข้อเดน่เฉพาะตวั ของเราเองเรามองว่า
เรามีความพร้อม พร้อมด้าน Location พร้อมด้าน Image องค์กร พร้อมในท่ีพกัอาศยั และพร้อมใน
เร่ืองของการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เพราะว่าโรงแรมต้องมีสิ่งเหล่านีเ้ป็นการบริการขัน้
พืน้ฐานอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะ Convention Hall ของเราตรงนีมี้สว่นท่ีจะทําได้ครบวงจรเลย 

เร่ืองของการฝึกอบรม Training หรือเราเรียกว่า Career Development มนัก็จะเป็น
ศาสตร์ทัว่ ๆ ไปท่ีทกุโรงแรมต้องมีอยู่แล้ว และ Concept ก็เหมือนกนั เพราะว่าการพฒันาบคุลากร
ในสายโรงแรม เราเน้นการสร้างคนให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า เราเน้นสร้างคนให้ตอบสนอง
ต่อระบบให้เอือ้กับการปฏิบัติงานของเขา เราจะเน้นสองตัวนี ้ส่วนขัน้ตอนการฝึกอบรมก็เป็น
ศาสตร์ทัว่ไปเหมือนการเรียนหนงัสือ การจะทําอะไรขึน้มาต้องสํารวจว่าใช่ความต้องการของเค้า
หรือเปล่า เราเรียกว่า Training Analysis พอ Training เสร็จแล้วเราก็ต้องมา Evaluate กนัอีกว่าใช่
อย่างท่ีเค้าคาดหวงัหรือเปล่า คือมีทัง้ Pre Test กบั Post Test ซึ่งเราทําอยู่แล้ว ในการ Evaluate 
เพ่ือวดัความพงึพอใจของผู้ เข้าอบรมตอ่สถานท่ี ตอ่วิทยากร ตอ่หลกัสตูรเนือ้หา  ตอ่ความเป็นไปได้
ท่ีจะเอาไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งการ Training ของแต่ละโรงแรมก็จะไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกัน
เพราะว่าถ้าเป็นระบบ Inter Chain ก็จะมี Compulsory Training Course บงัคบัอยู่ ส่วนของเราก็
จะมีการ Training ของเราเอง การ Training เป็นเร่ืองปกติมี 2 ตวั Generic Training กับ 
Cooperate Training ถ้าเป็น Cooperate Training ต้องเป็นนโยบายบริษัทแม่ท่ีต้องถ่ายทอด
ความรู้ ส่วน Generic Training เป็นการ Train ทัว่ไป เป็นการนํา Complain จากลกูค้ามาปรับปรุง 
นํา้หนกัหนกัเบาตรงไหนก็ไปหาวิทยากร หาหลกัสตูรให้มนัตรงกบัสิ่งท่ีลกูค้าพดูถึงและสํารวจความ
ต้องการของบคุลากรเองวา่อยาก Train อะไร ทําไมถึงอยาก Train ตวันี ้แล้วมนัจะมีประโยชน์อะไร
กบัองค์กรต้องสํารวจสิ่งเหลา่นีด้้วย 

การแบง่ฝ่ายหรืองานใหญ่ ๆ โดยนิยมปฏิบตัิแล้ว จะเป็น 2 ส่วน เค้าเรียกว่า Front of the 
House หมายถึงสายท่ีปฏิบตัิแล้วพบปะลกูค้า อีกส่วนหนึ่งสมยัก่อนเราเรียก Back of the House 
ฝ่ายสนับสนุนบริการ ตอนหลังเราไม่เรียกคํานีแ้ล้วเพราะดูเหมือนมันด้อยค่า ตอนหลังเราเรียก 
Heart of the House มนัเป็นการ Recognition ทีมสนบัสนนุส่วนหนึ่ง ไม่มีใครสําคญัมากน้อยไป
กว่าใคร มนัเอือ้กนัทัง้หมด หน้าบ้าน Front of the House จะขายของให้ลกูค้า ถ้าไปบอกลกูค้าว่า
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จะได้อยา่งโน้นอยา่งนี ้ถ้าไม่มีหลงับ้านทําให้ หน้าบ้านก็ขายไม่ออก เพราะฉะนัน้มนัเอือ้ไปทัง้หมด 
แตจ่ะถามว่าอะไรทําให้เกิดผลกระทบตอ่การ Comment ของลกูค้า มนักระทบทัง้หมดทกุส่วนเลย 
เวลาลกูค้า Comment ขึน้มา มนัจะกระทบทกุ ๆ ส่วน สมมติว่าห้องไม่เรียบร้อย ลกูค้าไม่พึงพอใจ 
ช่างมีส่วนมัย้ทําให้ห้องไม่เสร็จ แม่บ้านมีส่วนมัย้ทําให้ห้องไม่สะอาด อาหารการกินไม่อร่อยมีส่วน
มัย้ ครัวทําไม่ดี บริการไม่ยิม้ พนักงานเสิร์ฟมีส่วนมัย้ มันกระทบกันหมด ถ้าถามว่าใครสําคัญ
มากกว่าน้อยกว่ากันมนัไม่มี ทกุคนสําคญัทดัเทียมกันหมด แตรั่บผิดชอบกันคนละส่วนงาน เวลา  
Comment มาลกูค้าจะเป็นคน Comment มนัจะมีการ์ด มีบตัรวาง บางคนหาการ์ดหรือบตัรไม่เจอ 
เค้าก็ส่งอีเมล์มาชม บางครัง้ส่งจดหมายมาก็มี การ Comment ของลกูค้ามีทุกวนั มีทุกคน มีทุก
ส่วนมี Comment หมด ซึ่ง PR จะสรุปเป็น Guest Comment มาทกุวนั ต้องส่งให้ทกุแผนกรู้ ใคร
เจอข้อด้อยตรงไหน ต้องปรับตรงไหน ก็จะไปทําในส่วนของตวัเอง อันนีเ้ป็นในตวัภาพรวมของ
ทัง้หมด แตถ้่าเป็นเฉพาะในเร่ืองของศนูย์ประชุม หรือ Convention Hall ก็มีเหมือนกนั เค้าก็จะ 
Drop Note เอาไว้ Drop Message เอาไว้เหมือนกนั Concept เหมือนกนั ไมต่า่งกนัเทา่ไหร่ 

ส่วนใหญ่ถ้าเป็น Operation Key Position จะเป็นพนกังานประจํา ยกเว้นน้อง ๆ ระดบั 
Support ระดบัล่าง ๆ ลงมา ซึ่งจะรับให้เต็มหมดคงเป็นไปไม่ได้ เพราะอีเว้นท์ไม่ได้มีอยู่ทกุวนั มนั
จะเป็นบางฤด ูบางช่วงก็ใช้กําลงัเสริม การปฏิบตัิการ การให้บริการก็จะมีทัง้พนกังานชัว่คราว ทัง้
รายวนัตามสถานการณ์ นกัศกึษาบ้าง เป็นกลุม่เป็นทีมท่ีเคยทํากบัเราบ้างก็จะมีเสริม 

การบริหารงานของแผนก HR เป็นเร่ืองปกติ เพราะถ้าคณุเป็นโรงแรมท่ีเป็น Chain อย่าง
ของเราเป็น Local Chain มีโรงแรมในเครือ 50 แห่งทัว่ประเทศ ก็ต้องมีสํานกังานใหญ่ดแูล เรา
เรียกว่า Corporate HR Office จะดแูล HR ในเครือทัง้หมด ในเร่ืองของ Policy ในเชิง Operation 
ก็ให้ HR แตล่ะท่ีดแูลไป 

การจดั Organization Chart เป็นปกติขององค์กร เพราะว่ามันจะมีสายบริหาร สาย
บงัคบับญัชา สาย Control สายควบคมุ ฝ่ายปฏิบตักิาร มนัก็จะแบง่มาเร่ือย ๆ ตามปกติ มีผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบักลาง ระดบัลา่งเป็นเร่ืองปกตจิะแบง่ตามสายบงัคบับญัชา 

พนกังานแตล่ะระดบัจะต้องพฒันาคนละอย่าง บคุลากรในองค์กรทกุคนเราดแูลให้ได้รับ
การพฒันาเหมือนกนั ไมมี่การแบง่วา่คนนีจ้ะน้อยหรือมาก พฒันาตามความจําเป็น ตามข้อเท็จจริง 
ตามความเป็นไปได้ เพราะฉะนัน้เราจะมีหลกัสูตรการพฒันาคนอยู่แล้ว ระดบัล่างเราฝึกอบรมอยู่
แค่นี ้ระดับสูงมีแค่นี ้เพราะทุกคนต้องโตไปในตําแหน่งท่ีสูงขึน้ เพราะฉะนัน้ต้องพัฒนาทุกคน 
พฒันาในความเป็นไปได้ท่ีจะโตให้เทา่กนั แตเ่นือ้หาท่ีจะเข้าไปพฒันาจะตา่งกนั 
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ถ้าถามว่าในกรุงเทพฯ อตัราเฉล่ียของการ Turnover โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียท่ีมี
ความถ่ีเยอะแตก็่ไม่สงูมาก เพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็น Remote Area ไม่ใช่สถานท่ีท่ีคนจะมา
ฝังชีวิตหรือตัง้รกราก เน่ืองจากบคุลากรหนาแนน่ เนือ้ท่ีจํากดั ไมเ่หมือนรีสอร์ทตามตา่งจงัหวดัท่ีคน
จะไปตัง้รกราก เพราะฉะนัน้ความถ่ีของการ Turnover อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียก็มีความถ่ีแตก็่ไม่ถึงกบัว่า
ซีเรียส มนัเป็น Remote Area 

สัดส่วนการรับคนเข้าทํางานระหว่างเด็กจบใหม่กับคนท่ีมีประสบการณ์ไม่ชัดเจนแต่
ขึน้อยู่กับนโยบาย ทุกท่ีมนัมีนโยบายของมันอยู่ว่าจะต้องรับคนเท่านัน้ สายตรงเท่านัน้ หรือน้อง
ใหม่ก็รับ แต่ถ้าถามเราหรือสัดส่วนท่ีเราต้องการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเค้าต้องการเหมือนกันหมด 
แนน่อนเค้าต้องอยากได้คนท่ีมีประสบการณ์ ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดนี ้หนึ่ง First Priority ของเราเลย
คือคนท่ีมีประสบการณ์ มีศกัยภาพ มี Potential แตถ้่าท่ีอ่ืน ๆ ก็ไมท่ราบเหมือนกนั เค้าอาจจะคิดว่า
กลุม่เด็กใหม่ไม่มีประสบการณ์ มีเวลาท่ีจะดแูลกนั เค้าก็อาจจะรับก็ได้ แตข่องเราไม่ใช่ปิดตาย รับ
คนใหมใ่นลกัษณะท่ีน้อย ๆ ลงไปนิดนงึ เพราะวา่ต้องอาศยัรุ่นพ่ีกํากบั 

การกําหนดคณุสมบตัขิองพนกังานขึน้อยู่กบัตําแหน่งหน้าท่ีงาน ตวัพิจารณาหลากหลาย 
บางคนการศกึษาดี แต่ทํางานไม่ได้ บางคนทํางานได้ดีแตก่ารศกึษาน้อย มนัหลากหลาย เอาเป็น
ว่าการกําหนดคณุสมบตัิมี Criteria ขัน้พืน้ฐานอยู่แล้ว ใครท่ีมาเยอะ ๆ หน่อยก็ถือเป็นการตอ่ยอด
ให้กับตัวเองในโอกาสของการเติบโต แต่ไม่ได้ฟันธงว่าต้องการศึกษาสูงถึงจะเอา มีหลาย
องค์ประกอบ Educational, Background Experience แล้วก็ Potential สามตวัท่ีเราจะมองหลกั ๆ  

เราอยากได้บคุลากรท่ีมีศกัยภาพมีความพร้อมท่ีจะให้บริการตวัลกูค้าโดยเฉพาะตวัลกูค้า
กลุ่ม MICE ซึ่งเป็นชาวตา่งชาติเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้คนท่ีจะเข้ามาทํางานหรือบุคลากรใน
สายงานนีค้วรจะมีการพัฒนาศกัยภาพตวัเอง ซึ่งส่วนใหญ่คนท่ีมาทํางาน Event ปัจจัยท่ีเรา
มองเห็นแรก ๆ เลยท่ีคนกลุ่มใหญ่ทํา เน่ืองจากหลกัสูตร MICE มนัเพิ่งเกิด ส่วนใหญ่ก็คือเค้ามา
ด้วยประสบการณ์อยู่แล้ว เพราะเวลาเราคดัคนเข้ามาเราก็จะดปูระสบการณ์ของเค้า ก็คือมาด้วย
ประสบการณ์ แล้วก็อนัท่ีสองก็คือหลกัสตูรเรียนลดัมนัเยอะ Intensive Course มนัเยอะ ซึ่งเจ้าตวั
เค้าจะทราบดี ว่าเค้าจะต้องเติมเต็มในส่วนไหน ส่วนใหญ่ท่ีมาหาเราจะมาเป็นแพ็คเก็จ มาด้วย
วุฒิบตัร มาด้วยหนังสือรับรอง ซึ่งส่วนใหญ่คนท่ีมาหาเราจะเป็นคนท่ีพร้อมแล้วมาต่อยอดท่ีน่ี 
แน่นอนนโยบายแต่ละท่ีไม่เหมือนกัน เร่ือง Policy เร่ืองนโยบาย เร่ืองขอบเขตขีดจํากัดท่ีเรามี 
ทรัพยากรท่ีมี ถ้าพัฒนาอะไรต่อยอด ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเป็นเชิงทฤษฎีว่าต้องมีส่ีห้าหกเจ็ดแปด 
ส่วนใหญ่ท่ีจะต่อยอดจะเป็นในเชิงของการมีเคสอะไรบางอย่างท่ีแก้ไขแล้วมันไปตรงกับใจของ
ลกูค้า มนัก็อาจจะกลายเป็นนโยบายอนาคตท่ีจะต้องทําได้ 
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บทสัมภาษณ์ คุณดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ 
ผู้อ านวยการฝ่ายขาย, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
วันท่ี 3 มีนาคม 2554 

มมุมองด้านความน่าเช่ือถือกบั Professional เหมือนกัน ความเป็นมืออาชีพ ถ้าของไบ
เทคเรามีความพร้อม สงัเกตได้ว่างาน Event จะไม่ได้เยอะมาก คอนเสิร์ต Consumer พวกธงฟ้า
อะไรพวกนีจ้ะไม่ค่อยเยอะเท่ากับท่ีอิมแพค แต่ของไบเทคจะเน้นไปในกลุ่มท่ีเป็นอุตสาหกรรม  
Trade เป็นเคร่ืองจกัร เพราะฉะนัน้กลุ่มพวกนีม้าจากต่างประเทศอยู่แล้ว เค้าก็มีความมั่นใจใน
บริการของเรา โดยเฉพาะในด้านตวับคุลากรด้วย เพราะเม่ือปี 2008 ทางด้านบริหารการปฏิบตัิงาน
ของไบเทคได้รับรางวลัชนะเลิศของ UFI Awards ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดเูร่ืองการจดันิทรรศการของ
โลกเลย 

ถ้าประเมินจากหลาย ๆ ศนูย์ประชมุในภาพรวม คิดว่าทกุ ๆ ศนูย์ประชมุก็มีความพร้อม
ด้านบุคลากร แต่ถ้าพูดถึงเร่ืองไมซ์ ความเข้าใจของโรงแรมอาจจะยงัไม่เ ข้าใจได้ครบทัง้หมด เค้า
อาจจะได้ Meeting Incentive แต่เค้าจะไม่มีมุมมองของ Convention Exhibition ถ้ามีงานมี
ความถ่ีให้เค้าได้ทํา พ่ีวา่เค้าก็จะมีความเป็นมืออาชีพ เรียนรู้ไป แตถ้่าถามองค์รวมว่าคนในประเทศ
เราพร้อมมัย้ พ่ีว่าเรายงัขาดอยู่ โดยเฉพาะการส่ือสารภาษาอังกฤษ สมมติว่าลูกค้าอยากจะไปจดั
งานท่ีเชียงใหม่ ขอนแก่น บคุลากรตรงนีก็้ขาด มนัมากระจกุอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เพราะ  3 ศนูย์ใหญ่อยู่ท่ี
กรุงเทพฯ  

Service Mind ก็คงมีในระดบัหนึ่ง เพียงแตว่่าท่ีท่ีเป็นท่ีใหญ่ ๆ พ่ีว่าการประสานงานใน
ความตอ่เน่ืองท่ีทําให้ลกูค้ารู้สึกว่าเราเป็น Unit หนึ่งเดียวมนัน้อยทําให้ลกูค้ามีความรู้สึกว่าทําไม
ตอบกลบัล่าช้า จริง ๆ เร่ืองนีม้นัอาจจะอยู่ท่ีแผนกนัน้แล้ว แต่อะไรก็ตามมนัเก่ียวกับเร่ืองภายใน
มากกว่า เน่ืองจากมนัมีอยู่ Unit หลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาประสานกนัเยอะ แล้วมนัไม่ผสมผสาน
เป็นหนึ่งเดียว ตรงนีต้้องแก้ไข ถ้าเป็นตวับุคลากรท่ีจะต้องให้บริการหรือ Contact กับลูกค้า พ่ี
คอ่นข้างมัน่ใจว่ามีความพร้อมเร่ือง Service Mind แตถ้่าเจอบางคนต้องดท่ีูทศันคติ สมมติถ้าเป็น 
Operation Deal กบัลกูค้าโดยตรงเค้าจะอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็น Service Mind คอ่นข้าง
พร้อม แต่ถ้าคุณมาในลกัษณะ Contractor Organizer คณุก็ไม่ควรปฏิบตัิกับเค้าแตกต่างจาก
ลกูค้า ข้อนีม้นัอยู่ท่ีทศันคติแล้วมนัต้องฝึก แตถ่ามว่าเค้ามี Service Mind มัย้ เค้ามี แตเ่ค้าดนัไป
มองภาพว่าคนนีไ้ม่ใช่ลูกค้า ซึ่งเค้ามองผิด จริง ๆ มนัคือลูกค้า เพราะเค้ามีอิทธิพลในการแนะนํา
ลูกค้ามาให้เราด้วย อันนีต้้องสร้างเหมือนกัน เพราะว่าบุคลากรเยอะ หลากหลาย อย่างไบเทคก็
กําลงัมี Service Excellence เป็น Training ท่ีทําให้พนกังานรู้สึกว่าทกุคนคือลกูค้า หรือแม้แตจ่ะ
ส่งมอบ คนในครัวข้างใน อาจจะมีความคิดว่าตวัเองไม่ได้มา Touch Point ไม่ได้มาเจอตวัลกูค้า
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เลย ไมรู้่วา่ตวัเองมีความสําคญัอย่างไร แตจ่ริง ๆ แล้ว วิธีท่ีเค้าจะปอกแตงโมหรืออะไรอย่างนี ้กว่า
จะมาถึงลกูค้ามนัก็มาจากเค้า ต้องทําให้เค้ารู้วา่เค้ามีความสําคญั 

เร่ือง Competency หรือศกัยภาพด้านวิชาการและการบริการ อนันีค้อ่นข้างครอบคลุม 
ถ้าเร่ืองการบริการเค้าอาจจะมีความรู้ แตถ้่าถามเร่ืองไมซ์ทัง้หมดพ่ีว่าเค้าไม่รู้กนัทัง้หมด แล้วเร่ือง
ของ Competency ของไบเทคจะมี 6 ตวั คือ 1) การมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงาน (Result Oriented) 
2) การทํางานเป็นทีม (Team Work) 3) การบริการ (Service Mind) 4) การสร้างความสมัพนัธ์ 
(Interactive Relations) 5) การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และ 6) การเป็นท่ีพึ่งพาได้ 
(Dependency) ซึ่งเรากําลงัหล่อหลอมอยู่ ตวัอย่างง่าย ๆ เช่น แม่บ้านของไบเทคถือเป็นพนกังาน
ประจําจะมีความทกัษะของตวัเองในการทํางานแม่บ้านมาก แตส่มมตุิว่าเราเดินไปถามเค้าในเร่ือง
ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเค้า วิธีการตอบ การส่ือสารของเค้าจะไมไ่ด้ในเร่ืองนี ้ทกัษะในการส่ือสาร การตอบ 
หรือเทคนิคในการตอ่รองกบัลกูค้า ซึ่งไม่ต้องเป็น Sales เสมอไปท่ีต้องตอ่รอง บางที Operation ก็
จะมีการต่อรองว่าทําแบบนี  ้ Set แบบนีดี้มัย้ คือมนัต้องมีเทคนิคด้านนีด้้วย จดัซือ้หรือฝ่ายอะไรก็
ตามก็ต้องตอ่รอง ไมเ่ฉพาะ Sales  

เร่ืองความสภุาพออ่นโยนของบคุลากรของไบเทค โดยสว่นใหญ่จะไม่คอ่ยแสดงกิริยาไม่ดี
กับลูกค้าอยู่แล้ว จริง ๆ รู้ว่ามีบ้าง แต่ก็พยายามสร้างอยู่  อย่างในสมัยตัวเองก็ไม่ค่อยให้
ความสําคญั คือความคิดแบบผิด ๆ และหลังจากนัน้ก็เปล่ียนความคิดว่าเค้าเป็นเพ่ือนเราเป็น
ลกูค้าเรา คือเราควรจะมีหนึ่งมาตรฐานดีกว่า บางครัง้คนเราชอบไปทําเป็นสองมาตรฐาน เช่น ถ้า
เป็นคนแต่งตวัใส่สูทมาเราก็จะคยุแบบนึงอนันีไ้ม่ควรนะ ทําอย่างไรก็ควรจะทําอย่างนัน้กับทุกคน 
ซึง่ก็เป็นลกูค้าเราทัง้หมด 

 เร่ืองการส่ือสารของคนไบเทค ไมค่อ่ยจะส่ือสารหรือส่ือสารกนัน้อย ซึง่เราอยากให้เพิ่มใน
เร่ืองการส่ือสารให้มากกวา่นี ้อยา่งออแกไนเซอร์หน้าใหมบ่างทีมาจดังาน ด้วยความท่ีเราชินกบัการ
ทํางานจะคิดว่าเค้ารู้เร่ืองของศูนย์เราทัง้หมด เช่น เรามี  J-Flag เท่าไหร่ อยากให้เค้าพูดหมด 
บางครัง้เราก็ลืมท่ีจะพดูจะส่ือสารโดยเฉพาะกบั Tailor Made หรือผู้จดังานหน้าใหม่ อย่างคนเก่า
เราก็รู้ใจกนัแล้ววา่จะคยุเร่ืองอะไร  

เร่ืองทกัษะการส่ือสารด้านภาษาของท่ีน่ีถือว่าดีเพราะเรา Screen มาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
ระดบัท่ีต้องเจอกบัลกูค้าก็ส่ือสารได้ แต่การท่ีเราไป Concentrate อย่างนัน้มนัไม่ถกูต้องซกัเท่าไหร่ 
อยา่งกลุม่คนท่ีทํางานพืน้ ๆ มนัต้องมีทกัษะเบือ้งต้นในการส่ือสารด้วย สมมติลกูค้าไปถามแม่บ้าน
วา่วนันีง้านข้างบน Grand Hall มีงานอะไร เค้าจะตอบว่าไม่รู้พ่ีอยู่ตรงนี ้แตถ้่าเราฝึกให้เค้ามีทกัษะ
เร่ืองการส่ือสารแล้ว เค้าอาจจะตอบว่าเด๋ียวช่วยไปติดตอ่ท่ีเคาน์เตอร์ด้านโน้นได้มัย้คะ ซึ่งจะทําให้



259 
 

ลูกค้ารู้สึกดีมากกว่า ซึ่งเราก็รู้ว่าเร่ืองนีเ้ป็นจุดด้อยของไบเทคอยู่ อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีเรากําลงัทําอยู่ให้   
ทกุ ๆ ส่วนมี Format ในการส่ือสารกบัลกูค้าท่ีตวัเองนาน ๆ เจอทีแล้วอาจจะตกตะลึงเม่ือลกูค้ามา
ทกั คนไมเ่คยเจออยา่งพวกชา่ง พอลกูค้าถามอะไรก็ต่ืนเต้น ตอบไม่ได้จะผิดหรือเปล่า คือเราอยาก
ให้เค้ามี Format ซกั 1 Format เวลาท่ีตอบคําถามไมไ่ด้หรือลกูค้าถามอะไรแล้วไม่รู้ ส่วนเร่ืองภาษา
ท่ีสาม ไบเทคเองก็กําลงัหาอยู ่อยากได้พวกภาษาจีน เพราะเราก็อยากเจาะตลาดจีน เพราะเวลาไป
จีนต้องใช้ลา่มแล้วเค้าก็ไมส่ามารถเข้าใจธุรกิจเราเวลาพดูก็อาจจะส่ือสารได้ไมดี่เทา่กบัเรา 

เร่ืองความซ่ือสัตย์เห็นได้ชัดมากถ้าเป็นพวกแม่บ้าน คือ เห็นอะไรตกหล่นก็จะส่งคืนท่ี  
Lost & Found หรือในส่วนอ่ืน ๆ ก็ไม่คอ่ยเจอปัญหาเร่ืองนี ้เพราะไบเทคเองคอ่นข้าง Strict เร่ืองนี ้
เหมือนกนั ถ้าพบวา่ใครไมส่ง่มอบในสิ่งท่ีได้ Commit กบัลกูค้าไว้ก็อาจจะโดนทําโทษได้ 

ความเข้าในใจการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ อาจมองเป็นความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ซึ่งอนันีค้่อนข้างน้อย จริง ๆ อยากให้เค้าคิดแทนลูกค้าเลย เช่น ถ้าลูกค้ารายนีเ้ราจะทํา
อะไรให้เค้าได้เต็มท่ี ขอมาแค่นีแ้ต่เราทําให้ได้มากกว่าอะไรประมาณนี ้เหมือนรู้เค้ารู้เรา ถ้ารู้จัก
ลกูค้ามากขึน้ก็เหมือนกบัเราสามารถท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาให้เค้าได้ อย่างถ้าจดังานห้องนีใ้ห้ทําอย่างนี ้
จะดีกว่าเพราะจากงานครัง้ท่ีแล้วทําแบบนีแ้ล้วดีมาก เป็นการให้คําแนะนําลกูค้าในสิ่งท่ีดีท่ีสดุ ซึ่ง
เราอยากให้เป็นอย่างนัน้ จริง ๆ มนัเหมือนกับเราต้องเข้าไปนัง่อยู่ในใจลกูค้านิดนึง ถ้าเป็น Sales 
อาจจะเป็นแบบหนึ่งคือเราหวงัจะต่อยอดในงานตอ่ ๆ ไป แตถ้่าเป็นคนอ่ืนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เร่ือง
ของเรา เราบริการแคนี่ ้มี Service Mind แคนี่ก็้พอแล้ว 

เร่ืองการสร้างสิ่งจับต้องได้ให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการบริการท่ีเป็นเลิศของเรา ตรงนี ้
ค่อนข้างจะน้อย มันเหมือนเป็น Creativity ซึ่งบุคลากรของเราเองยังไม่ค่อยมีในส่วนนีเ้ท่าไหร่ 
แม้วา่เร่ืองสถานท่ี อปุกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรตา่ง ๆ ของเราก็พร้อมอยู่แล้ว ในจดุนีก็้
ต้องเพิ่มเตมิกนัตอ่ไป 

จากคณุสมบตัิทัง้ 8 ข้อของบุคลกรด้านการบริการคิดว่าเร่ือง Service Mind เป็นสิ่ง
สําคญัท่ีสุดเป็นอันดบัแรก รองลงมาเป็นความน่าเช่ือถือ และ Competency ตามลําดบั ส่วน
คุณสมบัติท่ีน้อยท่ีสุดของบุคลากรไบเทคคือเร่ืองการประยุกต์หยิบจับสิ่งท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นการ
บริการท่ีลกูค้าประทบัใจได้ (Tangibility)  

ปัญหาด้านบุคลากรท่ีเคยเกิดขึน้ เน่ืองจากเราเป็นศูนย์ท่ีใหญ่ พนักงานประจํามี
ประมาณ 400 คน บางครัง้รับงาน Scale ใหญ่ ๆ หรือมีหลาย ๆ งาน เราก็จะไปจ้างเด็ก Casual 
จ้างพนกังานรายวนั สมมติว่ามีการจดังาน Event ซกั 5,000 คน พนกังาน Staff ท่ีต้องไปดแูล 
Casual ไม่ทัว่ถึง เวลานัน้ก็จะมี Complain กลบัมาจากลูกค้า เช่น พนกังานคนนีพ้ดูจาไม่เพราะ
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เลย จริง ๆ เป็นเด็กนกัเรียนแตเ่ค้ามองว่าเป็น Staff ของเราไปแล้ว อนันีก็้เป็นข้อเสีย แล้วก็จบักลุ่ม 
สมมตมีิงานคอนเสิร์ตก็จะจบักลุ่มกนัดยืูนกนัเป็นกลุ่มเลย ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากจํานวนบคุลากร
ของเราไมพ่อท่ีจะมาดแูลพนกังานชัว่คราวพวกนี ้หรือบางทีงานมี 3 วนัตดิกนั แตม่าวนัเดียวแล้ววนั
ต่อไปไม่มาแล้ว หายไปที 50 คน บางทีเราจ้าง 300 คน แต่หายไปที 60 คนก็เป็นเร่ือง ต้องรีบ
แก้ปัญหา บางทีต้องเกณฑ์พนกังาน Office ลงมาชว่ยกนั 

ถ้าประเมินภาพรวมความพร้อมของบุคลากรของศูนย์ประชุมในประเทศไทย ถ้าพูดถึง
เม็ดเงินท่ีเข้ามาในประเทศของคนตา่งชาติ เปรียบเทียบกนัใน  Percentage พ่ีว่ามนัไม่ Match กนั 
บคุลากรของเราท่ีมีประสิทธิภาพหรือความพร้อมท่ีจะรองรับตลาดไมซ์ยงัน้อยอยู่ มนักระจกุอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ ซึ่งเรามีแหล่งท่องเท่ียวเยอะแยะมากมาย ถ้าเรามีศูนย์ประชุมกระจายไปมากกว่านี  ้
สมมติในทุกจังหวัดมีนะ แต่บุคลากรเราไม่มี โดยเฉพาะคนท่ีมีความรู้ในเร่ืองของไมซ์จริ ง ๆ 
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาทํางานในศนูย์ประชมุจะเป็นคนจากสายโรงแรม แตก็่ต้องเข้า
มาปรับเยอะเหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างมนัคือ โรงแรม Meeting Event Banquet งานแต่งงาน 
พวกนีจ้ะเยอะมาก แต่ไซส์ไม่ใหญ่มาก ความถ่ีของงานเยอะ วนัหนึ่งอาจมีการ Turn ห้องประชุม
เป็น Wedding ตอ่ทนัที แตง่านศนูย์ประชมุจะมี Scope งานท่ีเพิ่มขึน้ Convention และ Exhibition 
อยู่ด้วยกนั คือมี Exhibitiion แล้วตามด้วย Conference ความซบัซ้อนและระยะเวลาในการ Deal 
ใช้เวลาเป็นปี แตข่องโรงแรมมนัใช้ระยะเวลาคอ่นข้างสัน้ 1-3 เดือน แตข่องศนูย์ประชุมใช้เวลาเป็น
ปี อย่างตอนนี ้Deal งาน Convention ของปี 2014 กับ 2016 อยู่เป็นต้น เพราะเราต้องมีความรู้
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมค่อนข้างดีเหมือนกัน เพ่ือไปร่วมกัน Bidding นํามาให้ลูกค้าเข้ามาประเทศ
ไทยแล้ว Venue คอ่ยว่ากนัว่าเลือกท่ีไหน ร่วมมือกบั TCEB ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Convention ท่ีจะ
ไปดงึมา ก็จะมีเพิ่มเข้ามาเร่ือย ๆ ส่วนใหญ่เป็นการแพทย์หมดเลย เช่น เม่ือปีท่ีแล้วท่ีชนะมาก็เป็น
งานปลกูถ่ายอวยัวะ Transplants เป็น Convention ปี 2014 ก็ไบเทคได้ ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งใน
การ Deal กนั แล้วก็ต้องไป Bid เพราะมนัมีหลายประเทศร่วมกนั คือมนัเป็นงานระดบัประเทศ แต่
ถ้าโรงแรมก็จะเป็น Unit เล็ก ๆ เป็นองค์กร แตน่ี่เราต้องไปร่วมมือกบัอาจารย์แพทย์ประชมุหากล
ยทุธ์วิธีการ Present ทําอย่างไรให้ประเทศไทยดงึดดูมากท่ีสดุแล้วให้เค้าเลือกเพราะมนัมีทีม Bid 
เยอะ พ่ีวา่มนัก็สนกุตรงนี ้

สมมติการแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะถ้าเค้าจะมาประเทศไทย เค้าต้องมองก่อนว่าเรามี
สมาคมปลูกถ่ายอวยัวะหรือเปล่าทางด้านการแพทย์นี ้เหมือนโรคหวัใจเรามีสมาคมโรคหวัใจอยู ่
ถ้าไม่มีสมาคมในประเทศ สมาคมโรคหวัใจโลกหรือ Regional เค้าก็ไม่มา เพราะเราไม่มีความโด
เดน่ด้านการแพทย์หรืออะไรท่ีจงูใจให้เค้ามาประเทศเรา สมมติถ้าเราผ่าตดัทางด้านอะไรท่ีเก่งกาจ



261 
 

เน่ียเค้าก็จะมาละ เหมือนมาแลกเปล่ียนความรู้ ส่วนใหญ่ก็เป็นรามาธิบดี ศิริราช ท่ีเรา Co ด้วย 
แล้วเราก็จะไป Bid งานทนัตแพทย์หรือเร่ืองฟัน ซึ่งท่ีเราเห็นก็จะจดัอยู่ท่ี Central ซึ่งจะเป็นงาน
ระดบัประเทศ ซึง่มีคอ่นข้างบอ่ย แตน่ี่เราจะเอาระดบัโลกมา มนัก็ต้องมีแพทย์ท่ีเก่ง ๆ และแพทย์ท่ี
มีความรู้เร่ืองการเอางานเข้ามามีวิสัยทัศน์ท่ีคิดว่าจะให้ประเทศไทยโดดเด่นในเวทีโลก ซึ่งถ้า
คนทํางานแล้วมีสว่นร่วมก็จะรู้สกึวา่สนกุ 

ในส่วนของการเพิ่มเติมหรือพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรไบเทคเอง ถ้าเกิดพ่ีมีโอกาส
ได้รับพนกังาน พ่ีคดิวา่ทศันคติของคนน่าจะมาเป็นอนัดบัหนึ่ง แล้วอย่างอ่ืนเปล่ียนได้ ถ้ามีทศันคติ
ในการชอบงานบริการแล้ว อยา่งอ่ืนก็เปล่ียนได้ ทกัษะความรู้สามารถฝึกกนัได้ 

ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เร่ิมจากกระบวนการแรกคือการวิเคราะห์และ
ออกแบบงาน หรือ Job Profile โดยส่วนใหญ่หวัหน้างานเป็นผู้ เขียนแล้วในปัจจุบนั แตก่่อนฝ่าย 
HR จะให้มา เน่ืองจากไมซ์มนัไม่ได้มีมานานเพิ่งเกิดมาได้ไม่เกิน 20 ปี เม่ือก่อนก็จะเป็นบุคลากร
คล้าย ๆ กบัโรงแรมก็ Copy กนัมา แตต่อนนีเ้ราเร่ิมมีประสบการณ์เราทํางานมาเรารู้แล้วว่า Profile 
ของคนทํางานในตําแหนง่นีม้นัควรจะเป็นอยา่งไรก็ชว่ยกนัเขียน แล้วก็ให้ HR จดัทําเป็น JD, JS  

แหลง่ในการสรรหาบคุลากรของไบเทคมากท่ีสดุคือมาจากโรงแรม บางทีก็มี Connection 
ไม่คอ่ยได้มาจากการเดิน Walk in เข้ามาหรืออยู่ ๆ เปิดหนงัสือพิมพ์ เพราะมนัเป็นงานเฉพาะด้าน
ต้องมาทําความรู้จกัเร่ืองไมซ์เยอะ ถึงเค้าเรียนไมซ์มาก็ยังงงเลย ท่ีน่ีมีการสอนหนงัสือเยอะแบบ
พวกนักศึกษาเข้ามาให้ Brief ให้ฟัง เค้าไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคําว่าไมซ์ ทัง้ตวัอาจารย์
ผู้สอนและนกัเรียน แตอ่าจารย์เร่ิมดีขึน้แล้ว อย่างบางทีพานกัศกึษามาแล้วให้  Expert ด้าน Venue 
ของเรามาพดูให้ฟังคร่ึงวนัอะไรอยา่งนี ้

ความเข้มข้นในการคดัเลือกพนกังานของท่ีน่ีค่อนข้างน้อยเพราะมีตวัเลือกน้อย มนัไม่
เหมือนกบังานโรงแรมจะมีตวัเลือกเยอะ เวลาตําแหน่งหนึ่งขาดจะมีคนจ่อเข้ามาเลย แตพ่อเป็นไบ
เทคมันใหญ่เกินท่ีเค้าจะมองภาพว่าคืออะไรทําอะไรกันบ้าง แต่โรงแรมมันดูมีชีวิตชีวา สมัยท่ี
ทํางานอยู่โรงแรมมี Candidate เยอะ ถ้าจะเอา Sales คนหนึ่ง HR เอามาให้เป็นตัง้เลย แตท่ี่น่ีหา
ยากไมรู้่วา่ทําเล ความนา่สนกุของงานมนัไมเ่หมือนกบัโรงแรม จริง ๆ มนัก็คล้าย ๆ กนั ท่ีน่ีคอ่นข้าง
สนกุกวา่โรงแรมด้วยซํา้ 

บคุลากรของไบเทคเอง โดยเฉพาะแผนก Sales จะมีการ Training เยอะ ทํา Role Play 
ด้วย เน่ืองจากเรามี 4 ทีม มี Government, Corporate, Organizer และ Association คนท่ีเข้ามา
ใหม่จะต้องเรียนรู้ในเบือ้งต้นของ 4 ตลาดอาจเป็นเวลา 2 วนั ต่อไปก็คือการเรียนรู้เร่ือง Product 
Service ของเรา ห้องประชมุก่ีห้อง ไซส์เทา่ไหร่ ตอ่ไปเป็น Step การเรียนรู้เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม
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อะไรแบบนี ้คอ่นข้าง Training เยอะเหมือนกนั ส่วนแผนกอ่ืน ๆ น่าจะเป็น On the Job Training 
สมมติว่าเป็น Event หนึ่ง Customer Service ก็พาดงูานขนาบคูก่นัไปเลย แล้วพอซกัคร่ึงเดือนก็
เร่ิมให้ฝึกทําแตไ่มไ่ด้ปลอ่ยให้ทําเองจากงานเล็ก ๆ สรุปท่ีน่ีคอ่นข้าง Training เยอะทัง้ส่วนกลางจดั
และแตล่ะแผนกจดัเอง เร็ว ๆ นีก็้จะมี Service Excellence อย่าง Sales เองก็จะมี Negotiation 
Skill, Professional Selling, การแตง่ตวั เป็นต้น ซึ่ง HR เค้าก็จะถามในท่ีประชมุ Ex Com ว่าใคร
สนใจเร่ืองอะไรหรือหวัหน้าคดิวา่ใครสนใจควรจะไปประชมุท่ีไหน มีหวัข้อนี ้เค้าจะส่งเมล์มาถามว่า
มีใครสนใจมัย้ ทัง้ฟรีและเสียคา่ใช้จ่าย แล้วเราก็เคยมีโปรแกรม Multi-Functional Trainee คือรับ
เดก็ใหมท่ี่จบปริญญาโท คดัเลือก 10 คน แล้วเลือกเหลือ 5 คน ต้องฝึกงานในไบเทคทกุแผนก เรียน
เป็นเวลา 1-2 ปี แผนก  นึงอยู่ 3 เดือน แล้วท้ายท่ีสดุเค้าหรือองค์กรเลือกว่าควรจะลงท่ีไหนเหมาะ
กบัตําแหนง่ไหน ซึง่ตอนนีเ้หลืออยู ่2 คนจาก 5 คนท่ีคดัเลือกเข้ามา เพราะอีก 3 คือเพิ่งจบใหม่แล้ว
คิดว่าแผนกไหนก็ไม่ใช่เลยแล้วต้องการก้าวกระโดดปีสองปีแล้วมนัน่าจะได้เป็น Manager แล้ว
หรือไมก็่ไปเรียนตอ่โทอีกใบ พวกเด็กรวยความอดทนต่ํา ก็มีแบบนีเ้ราใช้วิธีการนี ้โดยเราคิดว่าถ้ามี
ตําแหนง่ไหนท่ีเป็นวิกฤต คนนีส้ามารถเข้าไปเสริมได้ชัว่คราวเพ่ือรอให้ได้คนใหม่ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีน่ีมีตัง้แต่พนักงานเข้ามา เราจะบอกเลยว่าเรา
คาดหวงัอะไรในตวัเค้าบ้าง เป็น Routine ซกั 5 งานหลกั แล้วก็เป็น Competency ท่ีต้อง Find out 
สว่น Criteria ของท่ีน่ีท่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืนคือเราคอ่นข้างตัง้เกณฑ์การประเมินไว้สงู ถ้าเป็น Sales ก็
เป็นเร่ือง Revenue รายได้ ความพงึพอใจของลกูค้า เป็นต้น 

มุมมองในเร่ืองการบริหารค่าตอบแทนก็อาจมีผลต่อความพร้อมในการทํางานของ
บคุลากรบ้าง คือถ้าตอบแทนเยอะก็ดี สว่นท่ีบอกวา่ก่อนเข้ามาทํางานเราต้องยอมรับในเง่ือนไขและ
อตัราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่แล้วจึงไม่มีผลตอ่การทํางาน อนันีไ้ม่จริง เพราะมนัก็มี KPI ท่ีเป็นเป้าท่ีว่า
คณุต้องไปวิ่งหาลกูค้าให้ได้ก่ีรายต่อวนั เน่ืองจากตอนเข้ามาก็คยุกนัแล้วว่าบริษัทมีความคาดหวงั
เท่านี ้เค้าคิดว่าเค้าควรจะได้เท่าไหร่ หลงัจากนัน้ก็คุยกันจบท่ีเท่านีเ้ค้าก็ต้องมาทําส่งมอบให้ได้
ตามท่ีคยุกนั นอกจากนีก็้จะมีการปรับเงินเดือน โบนสัด้วย 

เร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยมีความสําคัญ โดยเฉพาะระดบัปฏิบตัิการมีผลมาก 
เพราะท่ีน่ีเป็นศนูย์ท่ีใหญ่ อยา่งเวลาคนในครัวทําอาหารปริมาณเยอะ ๆ กระทะใบใหญ่ ๆ อบุตัิเหตุ
เกิดได้ หรือการเดินเสิร์ฟยาวนาน สะดุดอะไร หกล้มบาดเจ็บ มันมีโอกาสเกิดได้ เพราะฉะนัน้
สวสัดิการของแผนกปฏิบตัิการน่ีสําคญัเลย ทัง้เร่ืองของ Safety ด้วย คือต้องคอยดแูลให้คณุภาพ
ชีวิตเค้าปลอดภยัและได้มาตรฐาน เค้าก็จะมีกําลงัใจทํางานมากขึน้ เหมือนกบัมีคนดแูล 
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ท่ีไบเทคไม่มีสหภาพ แต่จะมีการรวมกลุ่มพนกังานทํากิจกรรม เช่น โยคะ แต่ไม่ค่อยมี
เวลา ส่วนใหญ่พนักงานตัง้กันเองแต่องค์กรก็จะมีอุปกรณ์ให้หรือให้การสนับสนุนในกรณีท่ีไป
แขง่ขนัอะไรอยา่งนีม้ากกวา่ 

กระบวนสรรหาและคดัเลือกเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะได้มาคนท่ีมีทศันคติท่ีดีเพราะ
เราเป็นศนูย์บริการ ถ้ามาแบบว่าปีนึงจะต้องได้ขึน้เท่านี ้ๆ ถ้ามวัแตค่ิดเร่ืองนีค้อยเปรียบเทียบกนัก็
ไมเ่ป็นผลดีตอ่องค์กร ในขัน้ตอนของ HR ทัง้หมดผู้ใหญ่คอ่นข้างให้ความสําคญั สมมติพนกังานคน
หนึ่งทํางานดี ขยนัขนัแข็ง ก็เสนอช่ือมาให้เล่ือนขัน้ พวกเราเห็นด้วยมัย้ ก็ให้พวกเราร่วมโหวตด้วย 
ร่วมกนัผลกัดนั 

บคุลากรทุกฝ่ายทุกแผนกหรือทุก Touch Point มีผลต่อการประเมินความพร้อมของ
ลกูค้าตอ่บคุลากรในศนูย์ประชมุแน่นอน สมมติว่าถ้าลกูค้าเจอยาม  เค้าก็ตีว่าเป็นพนกังานไบเทค 
ถึงแม้เราอาจจะไป Outsource มาหรือไม่ใช่พนกังานก็ตาม ถ้าลกูค้าถามว่าวนันีข้้างในมีงานอะไร
แล้วเค้าตอบไม่รู้ ลูกค้าก็ประเมินแล้วว่าไม่มืออาชีพเลยไบเทค เลยมีความคิดว่าทกุคนท่ีต้องเจอ
ลกูค้าสําคญัหมดเลย อย่าง Front เวลาลกูค้าเดินมาก็ยงันัง่คยุกินขนมแทนท่ีจะลกุขึน้สวสัดีและ
สอบถามวา่มาพบใครอะไรอยา่งนีก็้มีผลตอ่ความรู้สกึของลกูค้าเชน่กนั 

ทัง้ Front และ Back พ่ีมองว่าสําคญัเท่ากนั เพราะถ้าส่วน Support ไม่สนบัสนุนคน 
Front Front ก็ยิม้ไม่ออก คือถ้าจะเราจะส่งมอบความสขุให้ลูกค้า คนข้างในต้องทําให้คนข้างใน
ด้วยกนัมีความสขุก่อน เพราะฉะนัน้พ่ีวา่สําคญัทัง้คูเ่ลย 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในปัจจบุนัยงัสดใสถ้าไม่มีเร่ืองการเมืองเข้ามาวุ่นวาย ไม่มี
เสือ้เหลืองเสือ้แดง มนัเดือดร้อนมากเลย เพราะบ้านเราเป็นเมืองท่องเท่ียวแล้วคา่ครองชีพตา่งชาติ
ก็ปลืม้ไม่แพง ท่ีพกัโรงแรมหรู ๆ ในกรุงเทพฯ ก็เยอะ บริการก็เลิศ ขนาดเราไปต่างประเทศเรายัง
คดิถึงบ้านเราเลย บ้านเรามีความสขุมากเลย แตไ่อ้พวกบ้าพวกนีม้นัทําให้เราเสียหาย ปีท่ีแล้วกลัว
งานจะทรุด กลวังานจะยกเลิก ชว่งนัน้ไมอ่ยากจะรับโทรศพัท์เลย 

หากมองความพร้อมในภาพรวมของไบเทค ต้องบอกว่ามีความพร้อมระดบัหนึ่งแต่ใน
อนาคตข้างหน้า คดิวา่มนัมีเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องเยอะมากขึน้ ก็อยากให้พนกังานของเรา
ทกุคนหรือสว่นท่ีเก่ียวข้องอยา่งเชน่ IT มีการ Update ข้อมลูขา่วสารเพ่ือให้ทนักบัโลกยคุใหม่ อย่าง
เด๋ียวนีเ้ค้าก็ใช้ Facebook ในการขายของ มี Event เวลาส่งไปให้ลกูค้าก็ให้ลกูค้าโหวตเข้ามาหรือ
อะไรอย่างนี ้คือเทคโนโลยีคอ่นข้างสําคญั ส่วนเร่ืองสถานท่ีหรือ Equipment ตา่ง ๆ ก็ควรปรับปรุง
เพ่ือให้ทนัยคุทนัสมยั แล้วให้มองไปในอนาคตข้างหน้าว่าจะมีพวก Gen Y, Gen Z เข้ามาเป็น
ลูกค้า แล้วกลุ่มคนท่ี Service พร้อมหรือยัง เพราะเด็กพวกนีพู้ดไม่ค่อยรู้เร่ือง อีกหน่อยเราต้อง 
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Deal กบั Event Organizer หน้าใหม่ ๆ เราก็ต้องรองรับให้ได้ คนของเราก็ต้องมีใน Level นัน้ด้วย
เหมือนกนั 

ถ้าความพร้อมด้านบคุลากรพ่ีว่าน่าจะเป็น Centara เพราะเค้ามีตวัเลือกมากกว่าแล้วดู
เป็น International เพราะมี Chain มีผู้บริหารท่ีคอยกํากับดแูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็
อาจจะมีวิสยัทศัน์หรืออะไรท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ แล้วทําให้พนกังาน Active กระตือรือร้น หากเป็นด้าน
สถานท่ี ถ้าเป็นงานเคร่ืองจกัรหรือ Trade ไบเทคก็ได้เปรียบ เพราะไบเทคสร้างมาเพ่ือรองรับ
นํา้หนกัของอปุกรณ์พวกนีเ้ลย เช่น เคร่ืองจกัรท่ีจะผลิตเป็นเก้าอีต้วันึงมา Operate ให้เห็นว่าเป็น
เก้าอีอ้อกมาได้ มนัต้องใช้พืน้ท่ีรองรับนํา้หนกัได้สงูมากและสามารถ Run เคร่ืองจกัรได้ตลอดเวลา 
แล้วก็จดุ Loading ท่ีเป็นพืน้ Flat ราบ มีช่องทางเข้า 8 ช่องใหญ่ ๆ มีตวั Loading Dog ยกขึน้มา 
พอเอารถกระบะเทียบมา ตวั Dog นีก็้เด้งขึน้มาสามารถเอาของลงได้ง่าย มีทัง้หมด 32 อนั ทัง้
อุตสาหกรรมหนักและเบาก็ได้หมดก็เลยสบาย แม้จะเป็นงานพวก Home Work หรืองาน 
Consumer เราก็รับได้ ข้อดีอีกจดุหนึง่ของไบเทคคือเราอยู่ใกล้สวุรรณภูมิหรือท่าเรือแหลมฉบงัด้วย 
ไบเทคเลยได้เปรียบตรงจุดนี ้ก็สะดวกในการ Loading หรือ Logistic อย่างงานท่ีเคยย้ายไปอยู่
ท่ีอิมแพค เชน่งาน BIG งานของขวญัของชําร่วย ท้ายท่ีสดุก็กลบัมาอยู่ท่ีน่ี เพราะต้องการเน้นความ
เป็น Trade คือลกูค้าท่ีบนิมาแล้วมีเวลาวนัเดียวก็มาใกล้ ๆ ไบเทคเสร็จแล้วก็บนิกลบั  

ถ้าเปรียบเทียบเร่ืองของความสะดวกในการการเดินทางตอนนีค้งต้องเป็นศนูย์สิริกิติ์ก่อน
เพราะมีรถไฟฟ้าเข้าถึง แตใ่นอนาคตข้างหน้าไบเทคก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ก็จะสะดวก วนัท่ี 12 สิงหา
ก็จะเปิดใช้ แตใ่นอนาคตข้างหน้าอิมแพคก็จะมีด้วย ก็ต้องมีครบหมด 

ไบเทคเองกําลงัจะขยายพืน้ท่ีไปทางด้านฝ่ังสุขมุวิทท่ีเห็นเป็นทางเดินเช่ือม Walk Way 
บนชัน้ 2 ขยายไปอีกเทา่หนึง่เพ่ือรองรับงานได้มากขึน้ 

หากเมืองไทยจะพฒันาไปเป็น MICE Center ได้นัน้ เรายงัมีอปุสรรคอยู่พอสมควร ซึ่ง
เมืองไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวเยอะ แต่เรายงัไม่มีแผนรองรับความเส่ือมโทรมของมนัด้วย เช่น พวก  
Unseen เปิดมาปุ๊ บ อย่างปาย เม่ือก่อนมนัดดีูมากเลย แตเ่ด๋ียวนีเ้ร่ิมเส่ือมโทรมละ น่ีล่ะอย่าให้มนั
เจริญมากนกัได้มัย้ ควบคมุให้มันมีความเป็นปายของมนัตลอดไป เหมือนเราไม่มีแผนรองรับ เร่ง
แตจ่ะพฒันาแตไ่มไ่ด้ดผูลท่ีเกิดขึน้ระยะยาวคืออยากให้อนรัุกษ์ไว้ทกุอยา่งของบ้านเมืองเรา 

บทบาทหรือหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีจะเข้ามาผลิตและพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทย โดยหน้าท่ีน่าจะเป็นรัฐบาลและหน่วยงาน TCEB กระทรวงศึกษาธิการ และ
ทบวงมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ตอนนีใ้นมหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีเรียนเก่ียวกบัไมซ์คอ่นข้างเยอะและ
คอ่นข้างดี แตอ่ยากให้น้อง ๆ ท่ีเลือกเรียนรู้วา่ตวัเองกําลงัเรียนอะไรอยู่ไม่ใช่เรียนเพราะกระแสนิยม 
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เหมือนอยา่งพกันงึก็พุง่เร่ืองโรงแรม พาณิชย์ก็มีการโรงแรม แตท้่ายท่ีสดุมนัดีเท่าสมยัก่อนมัย้ พวก 
ITEM พวกโรงเรียนท่ีสอนทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ เหมือนกลายเป็นแฟชัน่เรียนไมซ์แต่ไม่รู้ว่ามนัคือ
อะไร ภาษาก็สําคญัเพราะส่วนใหญ่เราต้องรองรับชาวต่างชาติด้วย เร่ืองของการศึกษาด้านไมซ์
ควรจะบรรจุเป็นหลกัสูตรหนึ่งในคณะท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกระจายความเจริญด้านอตุสาหกรรมไมซ์ไป
ยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ภมูิภาค ไมใ่ห้กระจกุตวัอยูแ่คใ่นกรุงเทพฯ อยา่งแรกคือต้องเร่งความเข้าใจเร่ือง
ไมซ์ให้กบันกัศกึษา ในขณะเดียวกนัก็ต้องทําให้บคุลากรในหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาเข้าใจ
เร่ืองไมซ์อย่างถูกต้องและชดัเจนเช่นกันก่อนท่ีจะออกไปแนะแนวให้นกัเรียนนกัศึกษาหนัมาเรียน
ไมซ์กนั ต้องรู้วา่มนัมีความสําคญัอยา่งไร 

ย้อนไปเม่ือ 10 ปีท่ีแล้วยงัไม่มี TCEB เรา Deal กับ ททท. หน่วยงานกองการประชุม
นานาชาติ พอมาเป็น TCEB แล้วก็กระท่อนกระแท่นในช่วงแรกและดีขึน้มาเร่ือย ๆ คือช่วงแรกยงั
อาจจบัทิศทางไม่ถกู บทบาทมนัยงัซ้อนกนัอยู่กบั ททท. ในด้านการพฒันาบคุลากร TCEB ก็มีจดั 
Training ของ UFI หลกัสตูร EMD (Event Management Degree หรือ Exhibition Management 
Degree) คอร์สนีอ้าจารย์สอนอยู่ท่ีเยอรมนั TCEB ออกคา่ใช้จ่ายให้สําหรับบคุลากรในประเทศ 10 
หรือ 20 คน ออกให้ประมาณ 70% จาก 100,000 เราก็ออกแค ่30,000 เท่านัน้ก็จะมีคนในวงการนี ้
ไปเรียน พ่ีเองก็ได้ไปเรียน เรียนท่ีเมืองไทยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน เรียนแบบท่ีเป็น Module 
ทัง้หมด 4 Module อาจารย์จะมาครัง้นงึ 7 วนั 2 ครัง้ หลงัจากนัน้เรียน Online มีสอบจบัเวลาข้อนึง
ต้องทําใน 1 นาที เค้าก็สง่เสริมตรงนี ้ซึง่เป็นอะไรท่ีดีมาก 

นอกจากนีก็้มี BITEC Initiate อนันีเ้ราคิดขึน้มา จดั 2 คอร์ส คือ A2Z และ How to 
Exhibit อนัแรกเป็นอะไรท่ีเก่ียวกับ Exhibition เร่ิมให้ความรู้สมาคมท่ีเป็นการแพทย์และไม่ใช่
การแพทย์ ให้รู้จักว่าในโลกเรามีการประชุมนานาชาติหรืองานประชุมโลกอยู่ กระตุ้นให้เค้ามี
ความรู้สกึวา่เค้าจะเป็นตวัแทนและอยากจะทําอะไรมัย้ให้งานพวกนีเ้ข้ามา สอนวิธีการให้เค้าตัง้แต่
การไปเจาะสมาคมต่างประเทศท่ีตรงกับเราว่า Deal กันอย่างไร แล้วเข้า Attend Meeting ใน
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เค้ารู้จักประเทศไทย แล้วจะไป Bidding ต้องทําอย่างไร การสร้าง
งบประมาณไปจนถึงจบงาน สอนหมดเลย เราก็ร่วมกบั TCEB แตเ่ราเป็นผู้ ริเร่ิม มีคนเก่งสอนอยู่ท่ีน่ี 
ส่วนหวัข้อ How to Exhibit ก็คือจะจดันิทรรศการอย่างไรก็สอนพวก Exhibitor, Organizer เบือ้ง
ต้อนคร่าว ๆ เป็นหลกัสตูร 2 วนั โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยแตเ่ราเลือกคนเข้าอบรม 

 
 

 


