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ภาพประกอบ : สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คณะทํ างานการจัดการความรูของสํานักความสัมพันธตางประเทศ (KM Team) ได มีโ อกาส
สั ม ภาษณ นางสาวดุ ริ ย า อมตวิ วั ฒ น ผู ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อดี ต ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการจัดประชุมระดับ
นานาชาติบอยครั้ง รวมทั้งการเตรียมเจาหนาที่ประสานงาน หรือ Liaison Officer (LO) เพื่อรับรองแขกวีไอพี
จากนานาประเทศ ซึ่งเปนหนึ่งในองคความรูตามยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะนําไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม KM Day ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะทํางาน KM จึงไดสรุปเนื้อหาสําคัญจากการสัมภาษณผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเตรียม
เจาหนาที่ประสานงาน โดยจะรวบรวมเปนขอมูลองคความรูที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
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ขอมูลการสัมภาษณผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน
KM Team

ผูที่จะทําหนาที่เปนเจาหนาที่ประสานงาน หรือ LO ตองมีคุณสมบัติอยางไรบางคะ

ผตร. ดุริยา

คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของ LO คือ ตองเปนผูที่มี Service Mind หรือมีจิตใจรักในงาน
ด า นบริ การ และแก ป ญ หาเฉพาะหน าไดดี เนื่องจากการดูแลแขกวี ไอพี อาจมีปจ จัย เสี่ย ง
ที่ทําใหบางสถานการณไมเปนไปตามที่กําหนด LO จึงตองมีความพยายาม ไมตื่นตระหนก มีวิธี
การพูดที่นุมนวล และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ LO จะตอง
มีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการประชุม/กิจกรรมที่แขกวีไอพีจะตองเขารวม และสามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี

KM Team

จากประสบการณที่ผานมา มีเหตุการณหรือปญหาใดที่คิดวารายแรงที่สุด และมีวิธีแกไข
สถานการณดังกลาวอยางไรคะ

ผตร. ดุริยา

ถาตอบในฐานะที่เปน LO เอง ยังไมเคยเจอเหตุการณที่รายแรง แตปญหาที่พบบอยที่สุด คือ
แผนการที่วางไวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เชน ตามกําหนดการ แขกฯ จะตองออก
เดินทางไปถึงสถานที่จัดประชุม ณ เวลาหนึ่ง แตแขกฯ ไมไดออกเดินทางตามเวลานั้น ทําให
เกิดความกังวลวาแขกฯ จะไปสาย ในตอนนั้นไดแกไขสถานการณโดยการเรงคนขับรถ และ
ชวยคนขับรถหาเสนทางที่รถติดนอยที่สุด เพื่อที่จะไดพาแขกฯ ไปถึงสถานที่ที่กําหนดทันเวลา
สําหรับประสบการณในการเตรียม LO มีปญหาหลากหลายมาก ยกตัวอยางเชน LO บางคน
มักจะคาดหวังวาตนเองเปนคนสําคัญเหมือนแขกฯ ที่ตนดูแล หรืออาจคิดวาการเปน LO จะได
คาตอบแทนสูง วิธีแกปญหาเหลานี้ คือ เจาของงานจะตองชี้แจงให LO เขาใจบทบาท หนาที่
และสิ่งที่ LO จะไดรับอยางชัดเจน สวน LO ตองไมคิดวาแขกฯ ไดสิทธิพิเศษอะไรแลว LO
จะต อ งได แบบนั้ น ด ว ย ในการประชุ ม ระดั บ ชาติ บ างรายการ แขกฯ จะได นั่ งทานอาหาร
ในหองอาหาร แต LO อาจจะตองหาที่นั่งตามแตสะดวกเพื่อทานอาหารกลองก็มี อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ LO มักจะละเลย คือ การเช็คจุดหมายที่แขกฯ จะตองไป เนื่องจากบางสถานที่มีหลายอาคาร
อยางเชน กระทรวงศึกษาธิการที่มีเปนสิบอาคาร ดังนั้น LO จะตองประสานกับตํารวจนําหรือ
ตํารวจติดตาม และคนขับรถ เพื่อระบุจุดหมายที่จะตองสงแขกฯ ลง และจุดจอดรถได ไมใช
ไปถึงสถานที่นั้นแลวคอยวนหา เรื่องนี้อาจไมใชปญหารายแรง แตหากเกิดขึ้นก็จะทําใหดูไมดี
เหมือนไมมีการเตรียมการลวงหนา
นอกจากนี้ บางเหตุการณก็เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแขกฯ เอง เชน แขกฯ บางคนตองการความเปน
สวนตัวหรือออกไปขางนอกเอง โดยไมใหมีเจาหนาที่ติดตาม หรือแมกระทั่งออกไปเที่ยวตอน
กลางคืนเพียงลําพัง แตในแงของ LO เมื่อมีหนาที่ตองรับรองและดูแลแขกฯ จะตัดความรับผิดชอบ
ตรงนี้ไมได ดังนั้น LO ตองอธิบายใหแขกฯ เขาใจถึงความจําเปนที่ตองคอยติดตามแขกฯ ไปทุกที่
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เหตุการณใดที่ประทับใจที่สุด หรือคิดวา LO แกปญหาไดดี เพราะอะไรคะ

ผตร. ดุริยา

จากประสบการณ ใ นการจั ด การประชุ ม สภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีความประทับใจในการทําหนาที่ของ LO
หลายคนที่มาจากสายวิเทศสัมพันธ เนื่องจากคนเหลานี้จะมีความเขาใจในเนื้องานซึ่งคลายคลึง
กับ งานในสายดั งกลา ว ทําใหส ามารถเติมชองวางซึ่งกัน และกัน และชว ยเหลือกัน รวมทั้ง
มี Service mind และสื่อสารภาษาตางประเทศไดดี ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีของการเปน LO
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สุดทายนี้ อยากจะฝากขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียม LO อยางไรบางคะ

ผตร. ดุริยา

ประเด็นที่จะฝาก มี 2 สวน คือ ในฐานะเจาของงาน และในฐานะของการเปน LO
1) ผูท่ีเปนเจาของงานหรือเจาภาพจัดการประชุม/กิจกรรม จะตองมีความเขมแข็ง มีจุดยืน
มี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานที่ ชั ด เจน ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การปฐมนิ เ ทศ LO
ต อ งชี้ แ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับงานและบทบาทหนาที่ให LO เขาใจอยางถองแท เพื่อให LO ทราบ
ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ และไมทําเกินหนาที่ สวนการคัดเลือก LO จะตองพิจารณา
เรื่องคุณสมบัติเปนที่ตั้ง ตองเลือก LO ที่มีวุฒิภาวะ ไมตื่นตระหนกงาย มีความอดทนสูง
บุคลิกดี มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
2) สําหรับผูที่จะเปน LO จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด คือ Service mind และเปนผูที่
สามารถอุทิศตนในการทําหนาที่ LO ได เนื่องจากการเปน LO มีระยะเวลาคอนขางสั้น
จึงตองทําหนาที่อยางทุมเทสุดความสามารถ LO ตองสามารถนอนดึก ตื่นเชาได ตองไป
กอนเวลา คอยเช็ครายละเอียดทุกอยางใหเรียบรอย ตองรูโปรแกรมของแขกฯ ที่เราดูแล
ใหถองแท หากไมรูจักเสนทาง ก็ตองศึกษาลวงหนา ไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของคนขับรถ
หรือตํารวจนําเทานั้น อีกทั้ง LO จะตองเปนคนที่พรอมรับคําสั่ง ตองรูวา ณ วันนี้เรา
มีหนาที่ดูแลรับรองแขกฯ หากแขกฯ ตองการสิ่งใด LO ก็มีหนาที่ทําตามความตองการ
ของแขกฯ เทาที่จะทําไดตามบทบาทหนาที่
คําวา LO หมายถึง ผูประสานงาน ฉะนั้นตองทําหนาที่ประสานงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหดี อยาทําเกินกวาหนาที่ เมื่อไดรับมอบหมายใหดูแลแขกวีไอพีคนไหนก็ตองดูแลใหดี
แตอยาทํางานคนเดียว LO ที่ดีจะตองมีปฏิสัมพันธกับ LO คนอื่น เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และเติมเต็มซึ่งกันและกัน หาก LO หายไปหนึ่งคน อีกคนจะตองสามารถเขามารับชวงตอ
ไดทันที ในการแกปญหาเฉพาะหนาบางครั้งก็จําเปนที่จะตองมีการประสานงานและไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อน LO ดวยกัน และไมควรคาดหวังคาตอบแทนมาก แตควรมาทํา
ดวยใจ เพื่อไดรับประสบการณที่ไมอาจไดรับจากที่อื่น
เรื่องของกาลเทศะก็สําคัญ เชน เมื่อ LO สงแขกฯ ถึงสถานที่จัดประชุม/กิจกรรมแลว
ก็ ต อ งออกมาจากห อ งประชุ ม /กิ จ กรรมนั้ น โดยอาจยื น รออยู บ ริ เ วณหน า ห อ งสั ก ครู
อยาเพิ่งเดินไปไหนตามอําเภอใจ เพราะเราไมรูวาแขกฯ จะตองการสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม
สวนเรื่องการตอปากตอคําก็จะเจอบอยครั้ง โดยเห็นวา LO ตองมีความเคารพในหนาที่
ของตนเอง เชน แขกฯ อาจจะพูดเลนกับเรา แต LO ไมควรไปตอปากตอคํากับแขกฯ
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โดยเฉพาะถ าแขกฯ เป นผู ชายแล ว LO เปนผูหญิง จะดูไมคอยเหมาะสม หากแขกฯ
พูดเลนอะไรมา LO ก็อาจจะแคยิ้มรับไป อีกเรื่องที่พบบอยเชนกัน คือ LO ตองปฏิบัติ
หนาที่แบบพอดี พองาม ไมมากไมนอยจนเกิ นไป อยาคิดว าแขกฯ ที่เราดูแลเป นระดั บ
วีไอพีคนเดียวในงาน เนื่องจากในบางงานอาจมีแขกวีไอพีหลายคน เรื่องนี้ฟงดูงายแตอาจ
ทํายาก แตก็อยากใหพยายาม และ LO ตองไมปรับเปลี่ยนแผนงานของเจาภาพเพื่อแขกฯ
ที่ตนดูแล หากบางเรื่อง LO พิจารณาแลววาไมเหมาะสมกับระดับของแขกฯ ใหถามย้ํา
กับเจาของงานอีกครั้ง เพราะ LO อาจไมรูวาในงานนั้นมีแขกระดับวีวีไอพี หรือบุคคล
ระดับสูงกวาแขกฯ ที่ตนดูแลอยู นอกจากนี้ LO จะตองมีความสํารวม มีความนิ่ง เชน
บางครั้งแขกฯ อยูในงานแลวมองหา LO LO ก็ตองคอย ๆ เดินไปหาแขกฯ อยางสุภาพ
สํ า รวม อย า ลุ กลี้ ลุกลนหรือพุ งพรวดเขาไป เพราะแขกฯ ไม ได คาดหวั งอะไรจาก LO
มากไปกวาความมั่นใจวาเขาจะตองทําอะไรบาง LO จึงมีหนาที่เหมือนเปนผูบอกบท
ใหแขกฯ ทราบวาตอไปจะเกิดอะไรขึ้น
LO ยังตองมีความรูในบริบทของประเทศไทยในภาพรวม บางครั้ง LO อาจตองรูแมแต
จํานวนประชากรไทย หรือหากเปนการประชุม/กิจกรรมดานการศึกษา LO อาจจะตองรู
แมกระทั่ งจํ านวนโรงเรียนและนักเรีย นในประเทศไทย หากมิไดมาจากสายการศึ กษา
ก็ตองศึกษาหาขอมูลในดานดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อจะสนทนาหรือตอบคําถามของแขกฯ ได
LO ตองมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่ที่จัดการประชุม/กิจกรรมเปนอยางดี หากไมทราบก็ตอง
ค น คว า ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม LO
ต อ งเป น คนที่ มี จิ น ตนาการ ต อ งคิ ด ไว เ ลยว า แขกฯ
อาจจะถามอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ที่จัดงานบาง แลวไปคนควาศึกษาบริบทในพื้นที่นั้น แมจะ
ตอบคําถามแขกฯ ไมไดรอยเปอรเซ็นต แตก็สามารถตอบไดวาบริเวณนั้นมีสถานที่อะไร
ที่นาสนใจ เพื่อเปนทางเลือกใหแขกฯ ไดพิจารณากอนตัดสินใจ
------------------------------------------------
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