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บทที่ 1 แนวคิดโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผ ล
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 19/1 ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ใหคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ซึ่งต องเป นไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิด ผลสั มฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภ าพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ดังนั้น โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค ก ารมหาชน) จะช ว ยให สสปน. รั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง ถึ ง การประเมิ น ผลในด า นประสิ ท ธิ ผ ล
ด า นประสิ ท ธิ ภ าพ และด า นการพั ฒ นาองค ก ร ซึ่ ง จะช ว ยให สสปน. นำผลการศึ ก ษาที่ ได ไปปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงานของ สสปน. ตอไป
1.2 วัตถุประสงคข องโครงการ
1.2.1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ในรูปแบบ 360 องศา ของผูที่เกี่ยวของในการดำเนินงานของ สสปน. ไดแก คณะกรรมการ สสปน. ผูบริหาร
และเจาหนาที่ของ สสปน. ผูใหการสนับสนุน ตลอดจนผูรับบริการและการสนับสนุนจาก สสปน.
1.2.2 เพื่อวิเคราะหปญหา ขอจำกัด และปจจัยแหงความสำเร็จที่สงผลตอการดำเนินงาน และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ สสปน. พรอมทั้งตัวชี้วัดผล เพื่อให
สสปน. เปนองคกรที่เปนเลิศ เพื่อบรรทัดฐานในการบริหารจัดการองคการมหาชน
1.3 ขอบเขตดำเนินงาน
ทริสจะดำเนินงานตามขอบเขตงานดังตอไปนี้ เพื่อให งานของ สสปน. สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค
ของการศึกษา ดังนี้
1.3.1 ศึกษาการดำเนินงานภายใตพันธกิจและบทบาทของ สสปน. โดยจะตองดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562)
1.3.2 ออกแบบกรอบการประเมิ น ผลให ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด า นประสิ ท ธิ ผ ล ด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ดานคุณภาพการใหบริการ และดานการพัฒนาองคกร หรือดานอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีหลักแนวคิดที่ไดมาตรฐาน
รวมถึงแหลงที่มาของขอมูลที่เชื่อถือได
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1.3.3 ออกแบบวิธีการจัดเก็บขอมูลใหถูกตองเหมาะสมและครบถวน 360 องศา จากกลุมเปาหมาย
ที่ เกี่ ยวของในการดำเนิ นงานของ สสปน. ได แก คณะกรรมการ สสปน. ผู บริหารและเจ าหน าที่ ของ สสปน.
ผูใหการสนับสนุน ตลอดจนผูรับบริการและการสนับสนุนจาก สสปน. เปนตน ซึ่งสามารถผสมระเบียบวิธีวิจัย
ทั้ ง เชิ งคุ ณ ภาพด ว ยการสั ม ภาษณ การวิ เคราะห เอกสาร และเชิ ง ปริ ม าณด ว ยแบบสอบถาม โดยขนาด
กลุมตัวอยางตองมีระดับความเชื่อมั่นที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 95 หรือมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05
1.3.4 วิเคราะหและประเมินผลของการดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ
และแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในระยะตอไป
1.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ และแผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ นับถัดจากวันที่ทำสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
แผนการดำเนินงาน
ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการโดยละเอียด มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ศึกษาทบทวน แนวความคิด
และทฤษฎีตางๆ เพื่อออกแบบ
กรอบแนวคิดการศึกษา
(Conceptual Framework)
รวมถึงศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับ สสปน.
2) กำหนดขั้นตอน วิธีการ
แผนการดำเนินงานโดยละเอียด
แนวทางการศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัย และโครงสรางรายงาน
3) จัดทำรางกรอบการประเมินผล
4) สงมอบงวดงานที่ 1 รายงาน
แนวทางการดำเนินงาน
(Inception Report)

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4

30
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4

5) จัดทำรางแบบสอบถามเพื่อ
ประกอบการประเมิน
ผลการดำเนินงานของ สสปน.
โดยวิธีการสัมภาษณและ
ใชแบบสอบถามกับคณะกรรมการ
ผูบริหาร และบุคลากรของ
สสปน. รวมถึงแบบสอบถาม
สำหรับสำรวจระดับความผูกพัน
(Engagement) ของบุคลากร
สสปน.
6) นำรางกรอบการประเมินผล
และรางแบบสอบถามไปหารือ
กับ สสปน. พรอมปรับปรุง
แกไขใหเปนฉบับสมบูรณ
รวมทั้งยืนยันกลุม เปาหมาย
ในการสัมภาษณและสอบถาม
7) ประสานงานกับ สสปน. เพื่อขอ
ขอมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมสำหรับการประเมินผล
8) รวบรวมขอมูลเพื่อประกอบ
การประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สสปน. โดยวิธีการ
สัมภาษณและใชแบบสอบถาม
- คณะกรรมการ
- ผูบริหาร
- บุคลากร
- ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก
9) ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล
ผลการดำเนินงานของ สสปน.
และประเมินผล รวมถึงศึกษา
และวิเคราะหผลการดำเนินงาน
ของหนวยงานอื่น ๆ เพื่อนำมา
พิจารณาเปรียบเทียบ
(Benchmarking)
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4

10) จัดทำรายงานสรุปผล
การประเมินการดำเนินงานของ
สสปน. รวมถึงขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ทีไ่ ดจากการสำรวจ และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่นำไปสูการปรับปรุง
การดำเนินงานเพื่อความสำเร็จ
ในการบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของ สสปน.
11) สงมอบงวดงานที่ 2 รางรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Draft Final
Report) วันที่ 30 สิงหาคม
2563
12) รวบรวมขอมูลขอสังเกต
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
สสปน. และปรับปรุงแกไขตาม
ขอสังเกต ขอเสนอแนะดังกลาว
รวมถึงจัดทำรายงานสรุป
สำหรับผูบริหาร (Executive
Summary)
13) สงมอบงวดงานที่ 3 รายงาน
ฉบับสมบูรณ (Final Report)
และรายงานสรุปสำหรับ
ผูบริหาร (Executive
Summary) วันที่ 30 กันยายน
2563
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1.5 ผลงานที่สงมอบและเงื่อนไขการเบิกจาย
ผลงานที่สงมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการเบิกจายเงินคาจาง มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลงานที่สงมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการเบิกจายเงินคาจาง
งวดงาน
ผลงานที่สง มอบ
กำหนดการ
การเบิกจายเงิน
งวดที่ 1 รายงานแผนดำเนินการ (Inception Report) ภายใน 30 วัน กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 10
นับถัดจาก
ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อทริส
โดยตองประกอบดวย แผนการศึกษา
ผังการทำงานแสดงระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต วันที่ทำสัญญา สงมอบงานครั้งที่ 1 ครบถวน
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง
เริ่มตนจนถึงสิ้นสุด การทำงานอยางละเอียด
จะพิจารณาจายหลังจาก
และโครงรางของรายงานฉบับสมบูรณ จำนวน
คณะกรรมการตรวจรับ
5 ฉบับ
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทานั้น
งวดที่ 2 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final
ภายในวันที่ กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 45
Report) จำนวน 5 ฉบับ โดยตองประกอบดวย 30 สิงหาคม ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อทริส
สงมอบงานครั้งที่ 2 ครบถวน
รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานขอ 1.3 2563
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง
จะพิจารณาจายหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับ
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทานั้น
ภายในวันที่ กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 45
งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
ภาษาไทย 5 ฉบับ และรายงานบทสรุปผูบริหาร 30 กันยาน ของเงินคาจางทั้งหมด เมื่อทริส
ภาษาไทย จำนวน 5 ฉบับ โดยจะตอง
2563
สงมอบงานครั้งที่ 3 ครบถวน
ประกอบดวย รายละเอียดตามขอบเขต
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง
การดำเนินงานขอ 1.3 และรวมไปถึงสิ่งที่แกไข
จะพิจารณาจายหลังจาก
ปรับปรุงที่ดำเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจรับ
สสปน. แลวทั้งหมด
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทานั้น
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2. กรอบแนวคิดของการศึกษา
กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ในการประเมิน ผลการดำเนิน งานของสำนักงานส งเสริม การจัดประชุ มและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) (สสปน.) ทริส ได ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ย วข องเพื่ อ เป น แนวทางในการศึก ษาและดำเนิ น การ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สสปน. ซึ่ งเป น แนวคิด เกี่ ย วกับ รูป แบบของการประเมิ น โครงการ (Post
Evaluation Methods) แบงเปน
2.1 การศึกษาการศึกษากรอบแนวคิดการประเมินผลและการวิจัยการตลาด ไดแก แนวคิดและ
โมเดิลซิ ปในการประเมิ นของสตัฟเฟ ลบี ม (Stufflebeam’s CIPP Model), แนวความคิด
และแบบจำลองของ R.W. Tyler, แนวความคิดของ Stake, โมเดลที่ ใชในการประเมิน ผล
ของ OECD/DAC, แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ตั ว ชี้ วั ด ทฤษฎี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วัด และเกณฑ ก ารให
คะแนน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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2.2 การศึกษาแนวคิดวิธีการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
2.3 การศึกษาแนวความคิดการวัดความพึงพอใจลูกคา
2.4 การศึกษาแนวคิดการประเมินความผูกพันในองคกร
2.5 กรอบการประเมินองคกรมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.6 การจัดทำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. และแนวทางการเก็บขอมูล
โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
2.1 การศึกษากรอบแนวคิดการประเมินผลและการวิจัย
1.) แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟ เฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
ในป ค.ศ. 1971 สตั ฟ เฟ ลบี มและคณ ะได เ ขี ย นหนั งสื อ เกี่ ย วกั บ การป ระเมิ น เล ม หนึ่ ง
ชื่อ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเล มนี้ ได เป นที่ ยอมรับกันอยางกวางขวาง
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยางนาสนใจ
และทันสมัย นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมยังไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมิน
ออกมาอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน
จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model ซึ่งมีองคประกอบดังแผนภาพที่ 2
การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)
การประเมินปจจัยเบื้องตน/ปจจัยนำเขา
(Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

แผนภาพที่ 2 Stufflebeam’s CIPP Model
รูป แบบการประเมิน แบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมิ นภาพรวมของโครงการ ตั้งแตบริบ ท
(Context), ป จ จั ย นำเข า (Input), กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต (Product) โดยจะใช วิ ธี ก าร
สรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสำคัญ ซึ่งพออธิบายไดดังนี้
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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 การประเมิ น ด า นบริ บ ท หรือ ประเมิ น เนื้ อ ความ (Context Evaluation) เป น การศึ ก ษา
ปจจัยพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม
นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น ป ญ หาแหล งทุ น สภาพความผั น ผวนทางด า นสั งคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดำเนินโครงการ
เปนตน
 การประเมิ น ปจ จัยนำเขา (Input Evaluation) เพื่อคนหาประสิทธิภาพขององคประกอบ
ที่ น ำมาเป น ป จ จั ย ป อ น ซึ่ ง ในด า นการท อ งเที่ ย วอาจจะจำแนกเป น บุ ค คล สิ่ ง อำนวย
ความสะดวก เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ ศั ก ยภาพการบริ ห ารงาน ซึ่ ง แต ล ะป จ จั ย
ยังสามารถจำแนกยอยออกไปได อีก เช น บุ คคล อาจพิ จ ารณาจาก เพศ อายุ สถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึ งพอใจ ความคาดหวัง ทั ศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ
ประสบการณ ความรู คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยูแ ละลักษณะกระบวนการกลุม เปนตน
 การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษาตอจากการประเมินบริบท
และปจจัย ปอนวา กระบวนการเป นไปตามแผนที่ว างไว เปน การศึกษาคนหาขอบกพรอง
จุ ด อ อ น หรื อ จุ ด แข็ ง ของกระบวนการบริ ห ารจั ด การโครงการที่ จ ะนำโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
 การประเมิน ผลิต ผล (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบประสิท ธิผลของโครงการ
โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ได แลวนำเกณฑที่กำหนดไว
ไปตัดสิน เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอื่น
กำหนดไวก็ได
2.) แนวความคิดและแบบจำลองของ R.W. Tyler
R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ในป ค.ศ. 1930 และเปนผูที่เริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง (Performance)
กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุมและจำเพาะ
เจาะจง จะเป น แนวทางช วยในการประเมิน ความสำเร็จ ไดเป นอย างดี ในภายหลั ง จากคำจำกัด ความของ
การประเมินดังกลาวจะเห็นไดวา มีแนวความคิดวาโครงการจะประสบผลสำเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของ
โครงการว าตรงตามจุ ด มุง หมายที่ ตั้ งไว แต แรกหรือ ไม เท านั้ น แนวความคิ ด ในลั กษณะดั งกล าวนี้ เรี ย กว า
“แบบจำลองที่ยึดความสำเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกวา
Tyler’s Goal Attainment Model
ซึ่งต อมาป ค.ศ. 1950 ไดมี การกำหนดแบบจำลองเพื่อนำมาใชเป นกระบวนการตั ด สิน การบรรลุ
วัตถุประสงคของสิ่งที่ทำการประเมิน (R.W. Tyler 1950) เรียกวา “Triple Ps Model” ดังนี้
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 P - Philosophy&Purpose คือปรัชญา/จุดมุงหมาย
 P – Process คือกระบวนการ
 P - Product คือผลผลิต
โดยเปนการประยุกตใชเพื่ อประเมินโครงการทางการศึกษา ซึ่งเปน การประเมินความสั มพันธของ
ป จจัย ทั้ง 3 ด าน ว าปรัช ญา/จุดมุ งหมายของโครงการมี ความสัมพั น ธกับ กระบวนการและผลผลิ ต หรือไม
ถาประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและกระบวนการ ตลอดจน
ประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน
3.) แนวความคิดของ Stake ในการประเมิน
แนวความคิดของ Robert E. Stake นั้น คำนึงถึงความตองการสารสนเทศที่แตกตางกันของบุคคล
หลาย ๆ ฝาย ที่เกี่ยวของกับโครงการ ในการประเมินโครงการผูเกี่ยวของคนหนึ่งอาจตองการทราบเกี่ยวกับ
ความแนนอนและสอดคลองในการวัดเพื่อการประเมินนั้น ๆ ในขณะที่ผูเกี่ยวของคนอื่นอาจตองการทราบ
ทิ ศทางหรือวิธี การดำเนิน งานของโครงการ หรือผูใช ผ ลผลิ ตของโครงการอาจมี ความตองการสารสนเทศ
เกี่ยวกับประโยชนของผลผลิตที่ไดรับ หรือนักวิจัยอาจตองการสารสนเทศที่แตกตางไปจากผูเกี่ยวของอื่น ๆ
การประเมิ น นั้ น เป น ไปเพื่ อ ที่ จ ะรู เรื่ องราวต า ง ๆ ของโครงการอย า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ นำมาประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับโครงการยอมมีมุมมองหรือความตองการที่แตกตางกัน
ดังนั้ นการประเมิ นโครงการจึงต องมี การบรรยายเกี่ ยวกับโครงการอยางละเอียดเพื่ อให ครอบคลุ ม
ถึงสารสนเทศที่จะตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนำไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น
Stake จึงเสนอรูปแบบของการประเมิน โครงการอยางมี ระบบ โดยการบรรยายและตั ดสินคุ ณ คาเกี่ ย วกับ
โครงการตามหลั ก การของโครงการนั้ น ๆ ซึ่ ง Stake ได ตั้ งชื่ อ แบบจำลองในการประเมิ น ผลของเขาว า
แบบจำลองการสนับสนุน (Countenance Model) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3
ความคาดหวัง

สิ่งที่เปนจริง

มาตรฐาน

การตัดสิน

สิ่งนำ
ปฏิบัติการ
ผลลัพธ

การบรรยาย
การตัดสินคุณคา
แผนภาพที่ 3 Stake’s Countenance Model
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จากแผนภาพข า งต น จะเห็ น ได ว า Stake ได เน น ว า การประเมิ น โครงการจะต อ งมี 2 ส ว น คื อ
การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสินคุณคา (Judgment)
ในภาคการบรรยายนั้น ผู เชี่ ยวชาญหรือผูป ระเมิน จะต องหาขอมู ล ที่ เกี่ยวของกับโครงการให ได
มากที่สุด ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. เป า หมายหรื อความคาดหวั ง (Goals or Intents) เป าหมายที่ ครอบคลุ มนโยบายทั้ งหมด
สำหรั บ การประเมิ น การศึ กษาไม ควรจะสนใจเป าหมายเฉพาะในแง พ ฤติ กรรมของผู เรี ย น
เพียงอยางเดียวตองคำนึงถึงองคประกอบอื่น ๆ ดวย ความคาดหวังนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) สิ่งนำ (Antecedence) เปนสภาพที่มีอยูกอน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียน
การสอน
2) ปฏิบัติการ (Transactions) เปนผลสำเร็จของการจัดกระทำงานเปนองคประกอบของ
ขบวนการเรียนการสอน
3) ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา
2. สิ่ง ที่ เป น จริง หรือ สัง เกตได (Observations) เป นสิ่ งที่ เกิดขึ้น จริงในสภาพความเปน จริง
มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คือ สิ่งนำ ปฏิบัติการ และผลลัพธ
ความสอดคล อ งระหว างสิ่ ง ที่ คาดหวั งกั บ สิ่ง ที่ เป น จริง มิ ได เป น ตั ว ชี้ บ งวา ขอ มู ล ที่ เราได
มีความเที่ยงหรือความตรง แตเปนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สิ่งที่ตั้งใจไวไดเกิดขึ้นจริงเทานั้น
ในภาคการตั ด สิ น คุ ณ ค า เป น ส ว นที่ จ ะตั ด สิ น ว า โครงการประสบความสำเร็ จ หรื อ ไม เพี ย งใด
นั กประเมิ นต องพยายามศึกษาดูว า มาตรฐานอะไรบ างที่ เหมาะสมในการที่ จะนำมาเปรียบเทียบเพื่ อชว ย
ในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑที่ใชมี 2 ชนิด คือ
1. เกณฑ สั ม บู รณ (Absolute Criterion) เป น เกณฑ ที่เราตั้งไว อาจจะเกิดขึ้น ก อน โดยมี
ความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม
2. เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม
ถาผูป ระเมิน ไม ส ามารถหามาตรฐานที่จ ะนำมาเปรียบเที ย บได ก็ตองพยายามหาโครงการอื่ น ที่ มี
ลั กษณะคลา ยคลึ งกัน มาเปรียบเที ย บเพื่ อช ว ยในการตั ด สิ น ใจ แบบจำลองนี้ มุง เน น ความสอดคล อง และ
ความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สำหรับความสอดคลองนั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1. Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธในแนวตั้งตามของ
Stake
2. Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิงประจักษ
(Empirical) พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตามของ Stake
ขอดีสำหรับ รูปแบบของการประเมินของ Stake คือ เสนอวิธีการประเมิน เปนระบบเพื่อจัดเตรีย ม
ขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมีขอจำกัดคือ เซลลบางเซลล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกันและความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน ซึ่งอาจจะทำใหเกิดความขัดแยงของ
ผลการประเมินภายในโครงการได
4.) โมเดลที่ใ ชในการประเมินผลของ OECD/DAC

แผนภาพที่ 4 OECD/DAC Model
แนวคิ ด หรือ หลั ก การที่ ใช ในการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานด า นการพั ฒ นาของ Development
Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC)
ซึ่ งในป ค.ศ. 1991 Development Assistance Committee – DAC ได ริเริ่ม จั ดให มี ม าตรฐานสำหรั บ ใช
ในการประเมิน ผลการสนั บสนุ นหรือใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ดานการพั ฒ นา โดยมีห ลักการที่ ใช
ในการประเมินเรียกวา DAC Principles for Evaluation of Development Assistance1 ซึ่งประกอบดวย
เกณฑหรือบรรทัดฐาน 5 ดาน หรือตอไปจะเรียกยอ ๆ วา “เกณฑการประเมินของ OECD/DAC” โดยสรุป
สาระสำคัญของเกณฑดังกลาว ไดดังนี้
1. ความสอดคลอง (Relevance)
การประเมินความสอดคลองของโครงการ จะพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการวาเหมาะสม เปนไป
ตามลำดับความสำคัญของนโยบาย รวมถึงปญหา ความตองการและความจำเปนที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย
ผูรับประโยชนของโครงการ และกรอบวัตถุประสงคของการใชเงินหรืองบประมาณจากแหลงตาง ๆ ที่จัดให
ใช ในการดำเนิ น โครงการ โดยมี ป ระเด็ น สำคั ญ ที่ ต อ งจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ กำหนดเป น ประเด็ น คำถาม
ในการประเมิน เชน
 วัตถุประสงคของโครงการยังคงกอใหเกิดประโยชนเพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม
 วัตถุประสงคและผลผลิตของโครงการที่คาดวาจะไดรับ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม
1

The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991)
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 กิจ กรรมหรื อ วิ ธี ก ารดำเนิ น โครงการและผลผลิ ต ที่ ได สอดคล อ งกั บ ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบ
ที่มุงหมายหรือตองการจะใหเกิดขึ้นหรือไม
2. ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จะพิ จารณาถึงการไดมาซึ่งผลสำเร็จหรือ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ตองจัดเก็บขอมูลหรือกำหนดเปน
ประเด็นคำถามในการประเมิน เชน
 วั ต ถุป ระสงค ข องโครงการมี ก ารบรรลุ เป าหมายในระดั บ ใด หรือ มี แ นวโน ม ที่ จ ะก อให เกิ ด
ผลสำเร็จมากนอยในระดับใด
 ปจจั ย สำคัญ อะไร ที่ ส งผลกระทบหรือสนั บสนุ น ให โครงการประสบผลสำเร็จ หรือไม สำเร็จ
ในการบรรลุเปาหมาย
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมิ น ดานประสิ ท ธิภาพของการดำเนิ น โครงการ เปน การวัด ผลที่ เกิด ขึ้นจากการดำเนิ น
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคลองระหวางผลที่ไดรับกับปจจัยนำเขา หรือมอง
ความสัมพั นธของการใชท รัพยากรในการดำเนิ นโครงการกับผลที่ไดรับของโครงการ โดยการใชท รัพยากร
นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได หรือมีตนทุนในการดำเนินงานต่ำ แตไดผลสำเร็จของโครงการเปนไปตามเปาหมาย
อยางครบถวน ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในดานประสิทธิภาพจะตองมีการเปรียบเทียบทางเลือกหลาย ๆ วิธี
ในการดำเนินโครงการเพื่อใหไดมาซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการตามที่กำหนดไวเหมือน ๆ กัน และนำมา
พิจารณาวาแนวทางหรือวิธีการใดที่กอใหเกิดประสิท ธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ โดยแนวทางหรือ
วิธีการที่เลือกมาดำเนินการ ควรจะเปนแนวทาง หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม เมื่อจะ
ประเมินผลโครงการในดานประสิทธิภาพ อาจมีคำถามการประเมินที่ผูประเมินจะตองหาแนวทางในการเก็บ
ขอมูล เพื่อใชประโยชนในการประเมิน เชน
 กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในดานตนทุนหรือไม
 โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือกอใหเกิดประโยชน ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือ
คาดหมายไวหรือไม
 การดำเนินโครงการไดใชแนวทาง วิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดที่มี
4. ผลกระทบ (Impact)
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางออม ทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น และ
เปนผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และตอตัวชี้วัดดานการพัฒนาตัวอื่น ๆ
ลวนเปนผลกระทบที่ไดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบดานผลกระทบของการดำเนินโครงการ
ผูประเมินจะตองใหความสำคัญกับผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น รวมถึง
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกทั้งในดานบวกและดานลบ เชน การเปลี่ยนแปลงดานรายได อาชีพ และเงื่อนไข
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หรือสภาพแวดลอมทางดานการเงิน เปนตน ในการประเมินผลกระทบของโครงการ อาจมีคำถามการประเมิน
ที่ผูประเมินจะตองหาแนวทางในการเก็บขอมูล เพื่อใชประโยชนในการประเมิน เชน
 ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากดำเนินโครงการแลวเสร็จคืออะไร
 ประโยชนที่ ไดรับที่แท จริงหรือความแตกต างที่ เกิด ขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีผลมาจาก
การดำเนินโครงการคืออะไร
 กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบมีจำนวนมาก-นอยเทาใด
5. ความยั่งยืน (Sustainability)
การพิ จารณาด านความยั่งยืนของโครงการ ตามแนวคิ ดของ OECD/DAC จะให ความสำคัญกับ
การวัดผลวา ประโยชนที่ไดรับจากโครงการนั้นมีแนวโนมที่จะคงอยูอยางตอเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว
หรือไมอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีการสนับสนุนดานการเงินอีกตอไป โดยเห็นวานอกจากจะดำเนิน
โครงการโดยคำนึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว ก็ยังจะตองมีความยั่งยืนในดานการเงินหรืองบประมาณ
สนับสนุนดวย ดังนั้น หากจะประเมินโครงการในดานความยั่งยืน ผูประเมินอาจมีคำถามการประเมินที่จะตอง
หาแนวทางในการเก็บขอมูล เพื่อใชประโยชนในการประเมิน เชน
 หลั งจากโครงการเสร็จ สิ้ น แล ว ประโยชน ที่ ได รับ ของโครงการมี ความต อเนื่ องหรือไม และ
มีผูไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด
 ปจจัยสำคัญอะไรที่สงผลตอความสำเร็จหรือไมสำเร็จในดานความยั่งยืนของโครงการ
5.) แนวคิดเกี่ยวกับตัว ชี้ว ัด ทฤษฎีการกำหนดตัว ชี้ว ัด และเกณฑการใหคะแนน
ตั ว ชี้ วั ด (Key Performance Indicators: KPI) หมายถึ ง ตั ว บ ง ชี้ ค วามสำเร็ จ ของสิ่ ง ที่ ต อ งการวั ด
โดยพิ จ ารณ าว า อะไรคื อ ตั ว ชี้ วั ด ของผลผลิ ต (Output Indicator) และอะไรคื อ ตั ว ชี้ วั ด ของผลลั พ ธ
จากการนำผลผลิตไปใช (Outcome Indicator) ทำใหมองเห็นภาพเปาหมายและการทำงานของสิ่งที่ตองการวัด
เช น ผลสำเร็จตามภารกิจ พั น ธกิจ และแผนยุ ท ธศาสตร ได ชั ดเจนยิ่ งขึ้น รวมถึงสามารถประเมิ นผลจาก
กิจกรรมนั้นไดทันทีวาตอบสนองยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ หรือวัตถุประสงคในระดับตาง ๆ ที่กำหนดไว
ไดมากนอยเพียงใด
จากที่ ก ล าวข างต น ทำให KPI เปรีย บเสมื อนเครื่อ งมื อที่ ใชวัด ผลการดำเนิ น งานหรื อประเมิ น ผล
การดำเนิ น งานในดานตางๆ ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวั ดหรือการประเมิ น ในรูป ของขอมูล
เพื่อสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานภายในองคกร โดยสามารถ
แสดงเปนขอมูลในเชิงปริมาณและกำหนดสูตรในการคำนวณรวมทั้งหนวยของตัวชี้วัดแตละตัว
ภายใตเปาประสงคแตละประการ อะไรคือตัวชี้วัดที่จะบอกไดวาสามารถบรรลุเปาประสงคดังกลาว
ทั้งนี้ตัวชี้วัด สามารถพิจารณาไดในแงปริมาณ/คุณภาพ/ตนทุน/เวลา ขอมูลสำคัญที่ใชประกอบในการกำหนด
ตัวชี้วัด
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 ขอมูลพื้นฐาน แสดงใหเห็นถึงคาของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในปอดีต (ผลงานในอดีต) หรือในปปจจุบัน
การกำหนดขอมูลพื้นฐาน เพื่อเปนเครื่องมือในการตั้งเปาหมาย อยางไรก็ตาม ในบางตัวชี้วัดอาจจะไมมีขอมูล
พื้นฐานที่สามารถนำมาใชประกอบการตัดสินใจไดเนื่องจากไมเคยมีการวัดหรือเก็บขอมูลมากอน
 ขอมูล ในป อดี ต หรือ Baseline ควรมีป ระกอบอยางนอย 3-5 ป ยอนหลั ง เพื่ อนำมาพิ จ ารณา
แนวโนมของการดำเนินงานในตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งจะชวยประกอบการตัดสินใจและพยากรณผลงานในอนาคต
อย า งไรก็ ต าม หากไม เคยมี ก ารวั ด หรื อ เก็ บ ข อ มู ล มาก อ น การพยากรณ ผ ลงานในอนาคตอาจเกิ ด จาก
การคาดหมายถึงผลงานที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคต
หลักการกำหนดตัว ชี้ว ัด
ในการกำหนดตัวชี้วัดในระดับตางๆ นั้น เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและประเมินผลไดตรง
จะใชหลักการ SMART โดยมีหลักการดังนี้
S = Simple = งาย
M = Measurable = วัดได
A = Accurate = ถูกตอง แมนยำ
R = Reasonable = สมเหตุ สมผล
T = Timeliness = ทันเวลา
นอกจากนั้นจะตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมดานคุณสมบัติของตัวชี้วัด เพื่อใหตัวชี้วัด
ที่ใชในการประเมินผลการดำเนินโครงการนั้น สามารถสะทอนผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ แนวทางการวิเคราะหดานคุณสมบัติตัวชี้วัดมีดังนี้
(1) มี ความสั ม พั น ธ เชื่ อมโยง และสอดคล อ งกับ นโยบาย และวั ต ถุป ระสงคข องการจั ด ทำ
โครงการ เช น สอดคลองกัน กับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และวัตถุประสงคของหนวยงานเจาของโครงการ
เปนตน
(2) เปนตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่แสดงการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ และ
หนวยงานเจาของโครงการ
(3) เป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องสิ่ ง ที่ ต อ งการวั ด เช น วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ผลที่ คาดว าจะได รั บ ตามที่ ร ะบุ ไว ในแบบคำขออนุ มั ติ โครงการ หรือเป าประสงค แ ละ
เปาหมายในระดับยุทธศาสตร เปนตน
(4) มีเกณฑเปรียบเทียบผลงานที่สมเหตุสมผลสะทอนการวัดผลที่สมดุลทั้งปจจัยขับเคลื่อน
องคกร (Key Drivers) และผลลัพธ (Key Results) และสมดุลทั้งผลงานในระยะสั้นและ
ระยะยาว เปนตน
(5) ประเมินไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(6) ความเชื่อถือไดของขอมูลที่จัดเก็บและใชในการประเมินผลตามตัวชี้วัด
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(7) มีหนวยวัดที่แนนอน
(8) เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ
(9) มีระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลผลการดำเนินงานที่เปนมาตรฐาน
ตัวชี้วัดแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indicator) และ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของผลลัพธของการดำเนินงานที่คาดหวัง
ในแตละโครงการ และความพรอมของทรัพยากร ตลอดจนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาใชอางอิงไดของแตละ
โครงการ ทีค่ าของตัวชี้วัดสามารถแสดงไดทั้งที่เปนตัวเลขและไมใชตัวเลข
 ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงเป น ตั ว เลขสามารถแสดงได ใน 6 ลั ก ษณะ ได แ ก จำนวน (Number) ร อ ยละ
(Percentage) สัดสวน (Proportion) อัตราสวน (Ratio) อัตรา (Rate) คาเฉลี่ย (Average or Mean)
 ตัวชี้วัดที่ไมแสดงเปนตัวเลขแตเปนการวัดเชิงคุณลักษณะ (Quality) โดยใชตัวเลขที่เปนนามมาตรา
(Nominal Scale) เชน คาเกณฑวัดระดับ 4 เทียบเทากับ “หนวยงานไดรับรางวัลองคกรยอดเยี่ยม
ในดานการดูแลเด็กและสตรีจากองคการระหวางประเทศ” เปนตน
หลักการกำหนดเกณฑการใหคะแนน
การกำหนดเกณฑ การประเมิ นผลหรือเกณฑการให คะแนน จะใช หลั กการ Self-Improvement/
Continuous Improvement หรือหลักการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผลการดำเนินงานที่จะถือวาผานเกณฑ
การประเมิน ควรแสดงถึงการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเปนการรักษามาตรฐานของ
ผลการดำเนิ นงานที่ ดีแลวใหเปนไปอยางตอเนื่ อง ทั้งนี้ มี แนวคิดในการกำหนดเกณฑ การประเมิ นผลหรือ
เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
เกณฑการประเมินผลเชิงปริมาณ
เกณฑ ก ารประเมิ น ผลเชิ งปริม าณ ใช กั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผลการดำเนิ น งาน
เชิงปริมาณไดชัดเจน หรือสามารถแปลงขอมูลใหอยูในคาตัวเลขได โดยมากมักเปนขอมูลผลการดำเนินงาน
ของโครงการ
เกณฑการประเมินผลเชิงคุณ ภาพ
เกณฑการประเมินผลเชิงคุณภาพ ใชกับตัวชี้วัดที่มีลักษณะเปนการเริ่มพัฒนาแนวทางหรือประเด็น
พัฒนาใหมๆ/กิจกรรม/นวัตกรรม ที่ตอยอดจากผลการดำเนินงานที่ดีในอดีต ซึ่งผลการดำเนินงานที่จะเกิด
เป น รูป ธรรม อาจต องใช ร ะยะเวลา หรือป จ จุ บั น ยั งไม ส ามารถเก็ บ รวบรวมและแสดงให เห็ น เป น ตั ว เลข
เชิงประจักษได ดังนั้น ขอมูลที่ใชในการประเมินผลจึงมีความแตกตางจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยจะตองอาศัย
เทคนิ ค และความเชี่ ย วชาญในการวิ เคราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล ดั ง กล า ว เพื่ อ แสดงผลสำเร็ จ ของ
การดำเนินงานตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัดไดเชนเดียวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรืออาจใชวิธีการกำหนดนิยาม
กำหนดคุณลักษณะบางประการ จัดทำเปนคำอธิบายประเด็นคุณภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ
เปรีย บเที ย บผลการดำเนิ น งานที่ ได กั บ คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ได ให ค ำนิ ย ามไว ซึ่ งต องอาศั ย
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ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ ตองการประเมินผล ชวยกำหนดประเด็นคุณภาพและใหคำนิยามหรือ
คำอธิบาย
อย างไรก็ต าม ในบางกรณี อาจมีก ารกำหนดเกณฑ การประเมิน ผล ซึ่ งผสมผสานระหวา งเกณฑ
การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสงเสริมหรือผลักดันใหการดำเนินงานไดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
มีคุณภาพ เพื่อใหสะทอนถึงกระบวนการบริหารหรือการทำงานที่มีคุณภาพประกอบดวย มิใชการแสดงผล
เป นเพี ยงตัวเลขหรือผลในเชิงปริมาณเพี ยงดานเดียว ซึ่งอาจจะไมได เกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ แตเปนผลมาจากปจจัยอื่นหรือเปนผลงานจากหนวยงานอื่น
2.2 การศึกษาแนวคิดวิธีการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
1. ความหมายของการเปรี ย บเที ย บ (Benchmarking) คือ วิ ธี ก ารในการวั ด และเปรี ย บเที ย บ
ผลิ ตภั ณ ฑ บริการและวิ ธีการปฏิ บั ติ กับ องคกรที่ ส ามารถทำได ดีกว าเพื่ อนำผลของการเปรีย บเที ย บมาใช
ในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ
Benchmark คือเกณฑ เปรียบเที ยบสมรรถนะ ที่ให ความสำคัญ ในเรื่องของการวัดเปรียบเทีย บ
ความสามารถโดยมี นั ย ที่ แ สดงถึ ง ว า ผู ที่ ดี ที่ สุ ด หรื อ เก ง ที่ สุ ด คื อ ต น แบบที่ ผู อื่ น จะใช วั ด เพื่ อเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถของตนเอง
Best Practices คื อวิ ธี การปฏิ บัติ ที่ท ำให องคกรประสบความสำเร็จ หรือ คือการปฏิบั ติ ที่ น ำพา
องคกรไปสูความเปนเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศอยางเห็นไดชัด มีสวนสำคัญ
ที่ทำใหผลการดำเนินงานเปนเลิศไดรับการยอมรับจากบุคคลหรือองคกรที่เชื่อถือไดไดรับการยอมรับจากลูกคา
และผูสงมอบเปนจำนวนมากทำซ้ำได แสดงผลลัพธเชิงปริมาณที่เปนที่ยอมรับ/วัดผลได
2. ประเภทของการเปรีย บเที ย บ (Benchmarking) สามารถแบ งประเภทของ Benchmarking
ไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการทำ Benchmarking และการแบ ง
ประเภทตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวย โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังนี้
2.1 การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการทำ Benchmarking
การแบงประเภทหลักตามวัตถุประสงคของการทำ Benchmarking สามารถแบงเปนประเภท
ยอยที่เฉพาะเจาะจง ได 4 ประเภทยอย คือ
- Performance Benchmarking (Result Benchmarking)
- Process Benchmarking
- Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking)
- Strategy Benchmarking
โดยสามารถพิจารณารายละเอียดทั้ง 4 ประเภทไดดังนี้
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- Performance Benchmarking (Result Benchmarking)
เปนการเปรียบเทียบเฉพาะผลของการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดระหวางเราและคูเปรียบเทียบ
เพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรมหรือผลลัพธการทำงานของกระบวนการตาง ๆ วาเปนอยางไร
เปนการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อบอกใหองคกรทราบวา ขณะนี้สถานการณขององคกรเปนอยางไร มีจุดออน
จุดแข็งอยางไร เมื่อเทียบกับคูเปรียบเทียบ
- Process Benchmarking
เปนการเปรียบเทียบกระบวนการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานระหวางองคกรเรากับองคกร
อื่น โดยเนนการเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดีจากองคกรอื่นเพื่อนำมาปรับปรุงองคกรของตนเอง โดยเปนที่นิยมมาก
เพราะกอใหเกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ สามารถที่จะตอบคำถามไดวาองคกรที่มีการปฏิบัติที่ดี
นั้ น เขาทำได อ ย า งไร และเป น ที่ ม าของการค น หาวิ ธี การปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด (Best Practices) สามารถทำได
ทั้งกระบวนการธุรกิจกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารจัดการ
- Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking)
เปนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาวาลูกคามีความพึงพอใจสูงสุดในคุณลักษณะ
ใดของสินคา นิยมทำในสินคากลุมที่เปนเทคโนโลยีหรือสินคาบริการที่ตองตามแฟชั่น
- Strategy Benchmarking
เป น การเปรี ย บเที ย บกลยุ ท ธ ร ะหว า งองค ก รเรากั บ องค ก รที่ ป ระสบความสำเร็ จ
ในดานการวางกลยุทธ สวนใหญ จะเปนองคกรที่มีประวัติความอยูรอดมายาวนานหรือประสบความสำเร็จ
ดานธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งองคกรสามารถศึกษาเรียนรูไดวาองคกรอื่นมีวิธีการหรือกลยุทธอยางไร ที่ทำให
ประสบความสำเร็จ
2.2 การแบงประเภทตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดว ย
การแบงประเภทหลักตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวยในการ Benchmarking สามารถแบงเปน
ประเภทยอย ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ได 4 ประเภทยอย คือ
- Internal Benchmarking
- Competitive Benchmarking
- Industry Benchmarking
- Generic Benchmarking (Functional Benchmarking)
โดยสามารถพิจารณารายละเอียดทั้ง 4 ประเภทไดดังนี้
- Internal Benchmarking
เปนการเปรียบเทียบตัววัดหรือความสามารถในการปฏิบัติกับผูที่อยูภายในองคกรเดียวกัน
หรื อ ภายใต ก ลุ ม บริ ษั ท ในเครือ เดี ย วกั น ทั่ ว ไปในองค ก รชั้ น นำที่ มี เครื อ ขา ยทั่ ว โลก ส ว นใหญ จ ะนำไปสู
การสร า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Work Standard) ให แ ก อ งค ก รและกลุ ม ภายในองค ก ร เนื่ อ งจาก
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ทุกหนวยงานจะเรียนรูวิธีปฏิบัติจากผูที่เกงกวา และสรางรูปแบบที่เปนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
ของกลุมขึ้นมาซึ่งจะกลายเปนมาตรฐานที่ทุกหนวยงานหรือทุกองคกรในกลุมตองปฏิบัติตาม
- Competitive Benchmarking
เปนการทำ Benchmarking กับผูที่เปนคูแขง (Competitor) โดยตรง เปนการแลกเปลี่ยน
ที่อยูในระดับพื้นฐานของความสบายใจกันทั้งสองฝาย ใหผลในเชิงของการชี้บอกองคกรถึงตำแหนงของตน
ในธุ รกิจ นั้ น ๆ และชี้ บ อกถึ งสิ่ งที่ เป น จุ ด อ อนจุ ด แข็ งของตนมากกว าการเรีย นรูที่ จ ะกอ ให เกิ ด นวั ต กรรม
การปรับปรุง
- Industry Benchmarking
เป น การเปรีย บเที ย บกั บ ผู ที่ อยู ในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ไม ใช ผู ที่ เป น คู แข งขัน โดยตรง
เพราะกระบวนการทางธุรกิจ มีความคลายคลึงกัน ในบางสวนที่สามารถเปรียบเทียบกัน ได เนื่ องจากอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- Generic Benchmarking (Functional Benchmarking)
เปนการทำ Benchmarking กับองคกรใดก็ตามที่มีความเปนเลิศในกระบวนการทำงานนั้น ๆ
ที่อาจมีธุรกิจที่แตกตางจากเราโดยสิ้นเชิง การมุงหวังที่ จะคนหาผูมีความเปนเลิศ (Best Practices) จริง ๆ
ของกระบวนการจากธุรกิจทั้ งหมด การกอใหเกิดนวัตกรรมการปรับปรุงใหม ๆ ไดดีที่สุด ใหความรูใหม ๆ
และใหมุมมองใหม ๆ
3. แนวทางการทำการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
แนวทางการทำ Benchmarking สามารถเลือกทำได 2 แนวทางคือ แนวทางการทำ Benchmarking แบบกลุม
และแนวทางการทำ Benchmarking แบบเดี่ยว โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังนี้
3.1 แนวทางการทำ Benchmarking แบบกลุม
เป น ก ารท ำ Benchmarking โด ย เข า ไป รวม กลุ ม กั บ องค กรอื่ น ที่ มี ค วาม ต องก าร
ทำ Benchmarking เหมือนกัน ทำใหประหยัดเวลาในการดำเนินการ เปนการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ที่ดี แต ตองฟ งเสีย งขางมากของทุ กองคกรในกลุม วาตองการเน น หรือทำ Benchmarking ในเรื่องใด
แบบใด หากหัวขอ Benchmarking ที่ กลุมตองการทำ ไมตรงกับความตองการของเราเทาที่ควร ประโยชน
ที่ไดรับก็อาจจะนอยลงไป
3.2 แนวทางการทำ Benchmarking แบบเดี่ยว
เป น การที่ อ งค ก รสามารถเลื อ กหั ว ข อ ที่ ต นเองมี ค วามสนใจที่ จ ะทำ Benchmarking
ได สามารถเลื อ กผู ที่ จ ะเป น คู เ ปรี ย บเที ย บได แ ต ขึ้ น อยู กั บ ว า องค ก รที่ เราไปขอเปรี ย บเที ย บด ว ยนั้ น
มีความประสงคจะแลกเปลี่ยนขอมูลกับเราหรือไม
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2.3 การศึกษาแนวความคิดการวัดความพึงพอใจลูกคา
ACSI : American Customer Satisfaction Index (Fornell et al., 1996) เป นเครื่องมื อวั ดความ
พึงพอใจของลูกคา และนำมาคาดการณเศรษฐกิจโดยรวมในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ มีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ สงผลแนวโนมในอนาคตขององคการวาจะสามารถขายผลิตภัณฑไดมากนอย
เพียงใด เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคาจากการมีสวนรวมและไดรับประสบการณจริง ขอดีของโมเดลนี้คือ
ความแนนอนไมเอนเอียงของ ผลลัพธที่วัดและสามารถนำผลมาเทียบเคียงกันได ดังนั้นคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินสามารถนำมาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได
ใน ขณะเดี ยวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหวางองคการ เพื่ อสะท อนความสามารถในการแขงขัน โดยมี 3
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาประกอบดวย ความคาดหวังของลูกคา คุณภาพที่ลูกคาไดรับ และการ
รับรูคุณ คาของลูกคา ความพึ งพอใจนี้ หากเป นไปในทางบวกจะสงผลเกิดความภักดี ของลูกคา หากเปนไป
ในทางลบจะสงผลเกิดขอรองเรียนของลูกคาเช น กัน (ทศพล ระมิงวงศ, 2551,ณั ฐ พัชร ลอ ประดิษ ฐพงษ ,
2555) แสดงดังแผนภาพที่ 5 อธิบาย ดังนี้

แผนภาพที่ 5 ACSI Model: American Customer Satisfaction Index
ความคาดหวั ง ของลู ก ค า (Customer Expectations) เมื่ อ องค ก ารนำเสนอข อ มู ล ข า วสารที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑออกไปก็เสมือนเปนคำมั่นสัญญาที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้น ซึ่งจะ
เปนไปตามคาดหวังหรือไมนั้น ลูกคาตองมีการใชหรือประสบการณรวมกับผลิตภัณฑนั้นกอน จึงจะสามารถ
ตัดสินไดวาเปนอยางไร
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โดย Kotler (1997) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือระดับความรูสึกของ
บุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูคุณคาที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความคาดหวังของแต
ละบุคคลกอนที่จะใชหรือไดรับสินคาและบริการนั้นๆ ดังนั้น ผูใหบริการจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองรับรูและ
เรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และสำรวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ เพื่อสงมอบบริการที่ตรง
กับความคาดหวัง ซึ่งจะทำใหผูรับบริการเกิดความพึ่งพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอบริการนั้น
การรับ รู คุ ณ ภาพ (Perceived Quality) เมื่ อลูกคามี ประสบการณ รว มกับผลิ ต ภัณ ฑ จะสามารถ
ประเมินคุณภาพไดวาเปนอยางไรสงผลตอการรับรูของลูกคา โดยคุณภาพในสายตาลูกคาอาจจะประเมินจาก
ภาพรวมของผลิตภัณฑในการตอบสนอง การแกปญหาใหกับลูกคาวาไดรับมากเพียงใด ตลอดจนคุณภาพใน
ดานอื่น ๆ เชน ดานชื่อเสียง ดานความนาเชื่อถือ ดานความเหมาะสมระหวาง คุณภาพผลิตภัณฑกับราคา เปนตน
การรับรูคุณ คา (Perceived Value) สำหรับลูกคาคุณคามาจากการเปรียบเทียบระหวางราคาหรือ
ตนทุนที่จายเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการใชผลิตภัณ ฑนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม หากลูกคา
ประเมินวาเหมาะสมคุณคาในการรับรูของลูกคาก็จะเกิดขึ้น แตในทางตรงกันขาม หากไมมีความเหมาะสม
คุณคาในการรับรูของลูกคาก็จะไมเกิดและอาจนำไปสูการรองเรียนได
ข อรอ งเรีย นของลู กค า (Customer Complaints) จากประสบการณ รว มการใช ผ ลิต ภั ณ ฑ ที่ ไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือไมเปนไปตามขอมูลที่ลูกคาไดรับความไมพอใจ จึงเกิดขึ้น
และอาจตามมาดวยการรองเรียน ทั้งนี้ความไมพอใจอาจมาไดจากหลายปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก จากคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ การบริการ สถานที่ บุคลากร เปนตน ซึ่งหากไมพอใจจากการไดรับก็จะเกิดการรองเรียนตามมา
และไมกลับมาซื้อซ้ำ ในที่สุดลูกคาก็จะสูญหายไป
ความภักดีข องลูกคา (Customer Loyalty) ในทางตรงกันขามลูกคามีประสบการณรวมจากการใช
ผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดและเปนไปตามขอมูลที่ลูกคาไดรับ ลูกคาจะเกิดความ
พึงพอใจนำมาซึ่งการซื้อซ้ำ และจากการซื้อซ้ำจะกลายเปนความภักดีที่มีใหตอตรายี่หอนั้นในที่สุด
2.4 การศึกษาแนวคิดการประเมินความผูกพันในองคกร
ทริ ส นำแนวคิ ด ของ Hewitt Associates (แนวคิ ด Say, Stay, Strive) มาใช ในการประเมิ น ความ
ผูกพั นของ สสปน. ซึ่งบริษัทที่ ปรึกษา เอออน ฮิวอิต (Aon Hewitt) จัดทำโมเดลของความผูกพั นในองค กร
ที่แสดงถึงพฤติกรรมความผูกพันของบุคลากรในองคกร โดย Aon กลาววา ความผูกพันเปนสภาวะทางจิตวิทยา
และผลลัพธของพฤติกรรมที่นำไปสู performance (ผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ) ซึ่งความผูกพันตามหลัก
วิช าการ หมายรวมถึง อารมณ ความผู กใจมั่ น แรงจู งใจ และ พฤติ กรรมของการเป นสมาชิ กในองค กรที่ ดี
(Organizational citizenship behaviors)
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ความผูกพันเกิดจากปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน เชน ความตองการขั้นพื้นฐานที่มาจากสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนที่องคกรมอบให ความมั่นคงในงานและความปลอดภัย สภาพแวดลอมในการทำงานเปนตน หรือ
มาจากภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร เชน การที่องคกรมีกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร รวมทั้ง ภาวะผูนำของผูบริหารขององคกรดวยปจจัยขับเคลื่อนเหลานี้ทำใหเกิดพฤติกรรม
Say Stay Strive และเชื่อวาสงผลตอผลลัพธทางธุรกิจ หรือ ผลการดำเนินงานขององคกร เชน อัตราการคงอยู
ของบุคลากร สุขภาวะทางจิต หรือ อัตราการขาดงานของบุคลากรในองคกร ผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
เชน อัตราความปลอดภัย และ ผลิตภาพ (productivity) ผลลัพธที่เกิดจากลูกคา เชน ความพึงพอใจของลูกคา
และผลลัพธทางการเงิน เชน รายได หรือ ยอดขาย เปนตน
สำหรับพฤติกรรมที่แสดงถึงความผูกพันของบุคลากร ประกอบดวยเนื้อหาและนิยาม ดังตอไปนี้
o Say หมายถึง กลาวถึงองคกรในทางบวกหรือทางที่ดีกับเพื่อนรวมงาน พนักงานที่เกง และ ลูกคา
o Stay หมายถึง แสดงถึงความเปนเจาของหรือรูสึก/ปรารถนาวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร
อยางเต็มที่
o Strive หมายถึง รูสึกถึงแรงจูงใจและแสดงออกถึงความพยายามในการทำงานใหสำเร็จ

แผนภาพที่ 6 The Aon Hewitt Employee Engagement Model & “say, stay and strive” definition
2.5 กรอบการประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกำหนดกรอบการประเมินองคการมหาชน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินวาองคการมหาชนปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคจัดตั้ง สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ พัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการประชาชน และการพัฒนา
องคการ โดยกำหนดใหมีตัวชี้วัดผลกระทบเพื่อติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชนเปนรายป (monitoring
KPI) เพื่ อเป น ขอ มู ล สะสมสำหรับ การประเมิ น ความคุม คา ในการจั ด ตั้ งองค การมหาชนทุ ก 5 ป ตามรอบ
ยุทธศาสตรชาติ โดยการประเมินประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้
1. ประสิทธิผ ล เปนการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการขององคการมหาชน
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2. การผลักดันยุทธศาสตรข องประเทศ เปนการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสำคัญ
หรือเรงดวนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผูรักษาการมอบหมาย
3. ประสิทธิภาพ ประกอบดวยการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดานบุคลากร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือนวัตกรรมการใหบริการขององคการมหาชน
4. การตอบสนองประชาชน ประกอบดวยประเมินการเผยแพรสารสนเทศสำคัญขององคการ
มหาชน เพื่อการนำไปใชป ระโยชน ประชาสัมพันธ และแสดงความโปรงใสใหสังคม สามารถตรวจสอบได
ผ าน web portal และการประเมิ น การตอบสนองความคาดหวั งและความตอ งการของผู รับ บริการและ
ประชาชน
5. การควบคุม ดูแ ลกิจ การของคณะกรรมการ เปนการประเมินบทบาทและการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการองคการมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององคการมหาชนเพื่อกำหนดทิศทาง
และนโยบายการปฏิ บัติงานขององคการมหาชนและการควบคุมดูแล การดำเนิน งานใหบรรลุวัตถุประสงค
การจัดตั้งและตอบสนองตอสภาพการณปจจุบันและความตองการของผูรับบริการ
โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 7 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร.
การศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น จะเป น ประโยชน
ตอการกำหนดแนวทางและรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ใหมีความครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการพัฒนาองคกร และอื่น ๆ พรอมทั้ง
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การใชการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งเปนวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภั ณฑ บริการและ
วิธีก ารปฏิ บั ติ กับ องค ก รเพื่ อ นำผลของการเปรีย บเที ย บมาใช ในการปรับ ปรุ งองค ก รของตนเองเพื่ อ มุ งสู
ความเปนเลิศในธุรกิจตอไป
2.6 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. และการจัดเก็บขอมูล
1.) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สสปน. ในป 2560-2562 ใช ก ารประเมิ น รู ป แบบ PostEvaluation Model โดยประยุ กต ใช มุม มองการประเมิน ผลของ OECD/DAC รว มกับการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การใหบริการ และการพัฒนาองคกร ซึ่งจะครอบคลุมการประเมินผลอยางรอบดาน มีการนำขอมูลปอนกลับ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมาวิเคราะหและประเมินอยางครบถวน

แผนภาพที่ 8 กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน สสปน. ป 2560-2562
โดยมีแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดภายใตกรอบการประเมินแตละดาน ดังนี้
1. ความสอดคลอง (Relevance): พิ จารณาความสอดคลองของการดำเนินงานกับวัต ถุประสงค
การจัดตั้งองคกร รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ทั้งนี้ สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ
สสปน. นั้ น จะพิ จ ารณาว าวั ต ถุ ป ระสงค ก ารจั ด ตั้ ง วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร ได ถ า ยทอดมาสู
การกำหนดกลยุทธสำหรับการดำเนินงานครบถวนหรือไม อยางไร
2. ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness): เป น การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามเป า หมายที่ ก ำหนด
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายในระดับตาง ๆ ของ สสปน. เชน
2.1 ตามวัตถุประสงคในการจัดตัง้
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2.2 ตามวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค แผนงาน โครงการ และตั ว ชี้ วั ด ผลการดำเนิ น งาน
ตามที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร
2.3 ตามเปาหมายการใหบริการ แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจำป
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency): พิจารณาถึงการใชจายงบประมาณอยางคุมคา รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานดานตาง ๆ เชน การเบิกจายงบประมาณ การปรับปรุงกระบวนงาน การดำเนินงานอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส
4. ผลกระทบ (Impact): พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ สสปน. ทั้งมูลคา
ทางเศรษฐกิจ และมูลคาทางสังคม
5. ความยั่ง ยืน (Sustainability): พิจารณาความสามารถในการหารายไดของ สสปน. เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ รวมถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซอยางยั่งยืน
6. คุ ณ ภาพและความคุ ม ค า ในการดำเนิ น งาน (Service Quality): พิ จ ารณาความพึ ง พอใจ
ตอการใหบริการของ สสปน. โดยการสัมภาษณความคิดเห็นจากกลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries
และกลุ ม ผู แ ทนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ บทบาทของ สสปน. ในการเป น ผู อ ำนวยความสะดวก (Facilitators)
เพื่ อเชื่ อ มโยงระหว า งภาคเอกชนกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และพิ จ ารณาจากความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลลั พ ธ
ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. โดยการสัมภาษณกลุมคณะกรรมการ และ
กลุมผูบริหาร และสอบถามความคิดเห็นจากกลุมพนักงานโดยวิธีออนไลน
7. การพั ฒ นาองค ก ร (Organization Development): พิ จ ารณาความสำเร็ จ ในการพั ฒ นา
ดานการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดของ สสปน.
ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลทั้ง 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2560-2562
ตัว ชี้ว ัด

มิติที่ 1 ความสอดคลอง
1.1 รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ
มิติที่ 2 ประสิทธิผล
2.1 รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย
2.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ
2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศ
2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศ
2.3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ
2.3.1 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ
2.3.2 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ
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น้ำหนัก
10
10
15
5
5
(2.5)
(2.5)
5
(2.5)
(2.5)
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ตัว ชี้ว ัด

น้ำหนัก
15
3
3
3
3

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
3.1 ระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย
3.2 คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน
3.3 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
3.4 ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
3.5 รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย
3
มิติที่ 4 ผลกระทบ
20
4.1 ระดับความสำเร็จของการสรางมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซ
20
4.1.1 รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ
(10)
4.1.2 รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายมูลคาผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ
(10)
มิติที่ 5 ความยั่งยืน
15
5.1 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
7.5
5.2 รอยละการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่เปนไปตามเปาหมาย
7.5
มิติที่ 6 คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน
15
6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน.
7.5
6.1.1 กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries
(5)
6.1.2 กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอ ำนวยความสะดวก (Facilitators)
(2.5)
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ
6.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน.
7.5
6.2.1 กลุมคณะกรรมการ
(2.5)
6.2.2 กลุมผูบริหาร
(2.5)
6.2.2 กลุมพนักงาน
(2.5)
มิติที่ 7 การพัฒนาองคกร
10
7.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ
5
7.2 ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด
5
หมายเหตุ : ตั วชี้วัดที่ 2.1, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 และ 7.2 เป น ตั วชี้ วัด ที่ เสนอเพิ่ม เติ ม หรือ เปลี่ย นแปลงการวัด ผล
จากกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2557-2559

หลักเกณฑ ตัว ชี้ว ัด สำหรับประเมินผล
มิติที่ 1 ความสอดคลอง
ตัว ชี้ว ัดที่ 1.1: รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 10
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คำอธิบาย: พิจารณาจากจำนวนยุทธศาสตร/กลยุทธภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สิ นค านานาชาติ ป 2560-2564 ที่ มี ความสอดคล องหรื อรองรั บวั ตถุ ประสงค ตามกฎหมายจั ดตั้ ง วิ สั ยทั ศน
และพันธกิจที่ สสปน. กำหนดไว
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

5 คะแนน
รอยละ 100

มิติที่ 2 ประสิทธิผ ล
ตัว ชี้ว ัดที่ 2.1: รอยละความสำเร็จของโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 5
คำอธิบาย: พิจารณาจำนวนแผนงาน โครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2562 ที่ดำเนินการไดแลวเสร็จและบรรลุเปาหมาย เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ใหดำเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ
โครงการที่ มีผลการดำเนิน งานบรรลุ เป าหมาย หมายถึง โครงการที่ ดำเนิน การแลว เสร็จครบถว น
ตามแผนงานหรือกิจกรรมที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และมีผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด
ของแผนงาน/โครงการเปนไปตามเปาหมาย
สูตรการคำนวณ:
จำนวนโครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการในป 2560-2562 และมีผลการ X 100
ดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
จำนวนโครงการของ สสปน. ทั้งหมดในป 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 2.2: ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 5
คำอธิบาย: พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซทั้งตางประเทศและ
ในประเทศเที ย บกั บ เป า หมายจำนวนนั ก เดิ น ทางไมซ ที่ ก ำหนดไวในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัว ชี้ว ัดที่ 2.2.1: รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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คำอธิบาย: พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศที่กำหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
ผลรวมจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 2.2.2: รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิบ าย: พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปรีย บเทีย บกับเปาหมายโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซ ในประเทศที่ กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
จำนวนนักเดินทางไมซในประเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 2.3: ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 5
คำอธิ บ าย: พิ จ ารณาจากระดั บ ความสำเร็ จ ของการบรรลุ เป า หมายด า นรายได จ ากนั ก เดิ น ทางไมซ
ทั้ ง ต า งประเทศและในประเทศเที ย บกั บ เป า หมายที่ ก ำหนดไว ใ นป ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2562
โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัว ชี้ว ัดที่ 2.3.1: รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
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คำอธิ บ าย: พิ จ ารณาผลรวมรายได จ ากนั กเดิ น ทางไมซ ต างประเทศในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซที่กำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 25602562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
รายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 2.3.2: รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิ บ าย: พิ จ ารณาผลรวมรายได จ ากนั ก เดิ น ทางไมซ ในประเทศในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
รายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ตัว ชี้ว ัดที่ 3.1: ระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 3
คำอธิบ าย: พิจารณาประสิทธิภาพการบริหารคาใชจายจากจำนวนเงินคาใชจายทั้งหมดเทียบกับรายไดของ
สสปน. ในชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ตามนิยามความสำเร็จที่ 5 ระดับ ดังนี้
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เกณฑการใหคะแนน:
ระดับที่ 1 มีคาใชจายสูงกวารายได
ระดับที่ 2 บริหารคาใชจายไดเทากับรายไดทุกป
ระดับที่ 3 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 1 ป
ระดับที่ 4 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 2 ป
ระดับที่ 5 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 3 ป

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ตัว ชี้ว ัดที่ 3.2: คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน
หนว ยวัด: น้ำหนัก: รอยละ 3
คำอธิบาย: พิจารณาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานของ สสปน.
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยใชปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปสุดทายของการประเมินเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
เกณฑการใหคะแนน:
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562
มากกวาป 2560 และ 2561 ทั้ง 2 ป
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562
นอยกวาป 2560 หรือ 2561 ปใดปหนึ่ง
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562
นอยกวาป 2560 และ 2561 ทั้ง 2 ป

1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

ตัว ชี้ว ัดที่ 3.3: รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 3
คำอธิบาย: พิจารณาจากงบประมาณที่ สสปน. สามารถเบิกจายไดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ในระหวางป งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเป นรอยละ เพื่ อสะท อนประสิท ธิภ าพของการใชจาย
งบประมาณ
สูตรการคำนวณ:

เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 80

งบประมาณที่เบิกจายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
2 คะแนน
รอยละ 85

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3 คะแนน
รอยละ 90

4 คะแนน
รอยละ 95

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100
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ตั ว ชี้ ว ั ด ที่ 3.4: ระดั บ ความสำเร็จ ของผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
หนว ยวัด: น้ำหนัก: รอยละ 3
คำอธิบาย: พิจารณาผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ สสปน. ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ปปช.)
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 คะแนน
ไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 คะแนน
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัว ชี้ว ัดที่ 3.5: รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 3
คำอธิบ าย: พิ จ ารณาจากจำนวนกระบวนงานของ สสปน. ที่ ปรั บปรุงไดแล วเสร็จ ในป งบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 เปรียบเทียบกับจำนวนกระบวนงานเปาหมายทั้งหมดที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 25602562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
X 100
กระบวนงานเปาหมายที่ปรับปรุงแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
กระบวนงานที่ สสปน. กำหนดเปาหมายการปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

5 คะแนน
รอยละ 100

มิติที่ 4 ผลกระทบ
ตัว ชี้ว ัดที่ 4.1: ระดับความสำเร็จของการสรางมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 20
คำอธิ บ าย: พิ จ ารณาจากมู ล ค าผลกระทบจากอุ ต สาหกรรมไมซ ทั้ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เทียบกับเปาหมาย โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตัว ชี้ว ัดที่ 4.1.1: รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 10
คำอธิบ าย: พิจารณาผลรวมของมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 เปรีย บเที ย บกับ เป าหมายโดยรวมของมู ล ค าผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากอุ ต สาหกรรมไมซ
ที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ
สูตรการคำนวณ:
มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 4.1.2: รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 10
ค ำ อธิ บ า ย: พิ จารณ าผลสำเร็ จ ของการสร า งมู ล ค า ผลกระทบทางสั ง คมจากจำนวนการจ า งงาน
ในอุตสาหกรรมไมซ (Number of Job Created) ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการจางงานจากอุตสาหกรรมไมซโดยรวมที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปน
รอยละ
สูตรการคำนวณ:
จำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายจำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

มิติที่ 5 ความยั่ง ยืน
ตัว ชี้ว ัดที่ 5.1: ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (น้ำหนักรอยละ 7.5)
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 7.5
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลรวมของรายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับ
เปาหมายรายไดโดยรวมที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และคิดเปนรอยละ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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สูตรการคำนวณ:

รายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปาหมายรายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

X 100

5 คะแนน
รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัดที่ 5.2: รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เทียบกับ
เปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 7.5)
หนว ยวัด: รอยละ
น้ำหนัก: รอยละ 7.5
คำอธิบาย: พิจารณาจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ทั้งหมดที่ สสปน. ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ
ทั้งนี้ “โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย” หมายถึง โครงการที่ดำเนินการไดแลวเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
ที่กำหนดไวครบทุกวัตถุประสงคของโครงการ
สูตรการคำนวณ:
จำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย X 100
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
จำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
รอยละ 60

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 80

4 คะแนน
รอยละ 90

5 คะแนน
รอยละ 100

มิติที่ 6 คุณ ภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน
ตัว ชี้ว ัดที่ 6.1: ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน.
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 7.5
คำอธิบ าย: พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไดแก 1) กลุม MICE Supporters & MICE
Beneficiaries 2) กลุ มผู แทนที่ เกี่ ยวข องกับบทบาทของ สสปน. ในการเป นผู อำนวยความสะดวก (Facilitators)
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย
2 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตัว ชี้ว ัดที่ 6.1.1: กลุม MICE Supporters & MICE Beneﬁciaries
หนว ยวัด: คะแนน
น้ำหนัก: รอยละ 5
คำอธิบาย: พิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. จากผลการสำรวจความพึงพอใจ
ที่ สสปน. ได ดำเนิ นการสำรวจไว ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในกลุมเป าหมายและประเด็นพิ จารณา
ดังตอไปนี้
 MICE Supporters ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงานที่ทำงานรวมกับ สสปน. และใหบริการ
อุตสาหกรรมไมซ เชน สมาคม หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมศุลกากร กรมการกงสุล เปนตน
 MICE Beneficiaries ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับบริการจาก สสปน. โดยตรง
หรื อได รั บ บริ ก าร/ทำงานร ว มกับ MICE Supporters ที่ ท ำงานร ว มกั บ สสปน. เช น เจ าของงาน (Event
Owner) ผูจัดงาน (Organizer) ผูใหบริการ (Service Provider) ภาคการศึกษา เปนตน
โดยมีประเด็นพิจารณา 6 มิติ ไดแก
1) การพัฒนาธุรกิจไมซ
2) การสนับสนุนดานการตลาด
3) การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน
4) การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน
5) กระบวนการภายใน/ลักษณะเฉพาะองคกร
6) สมรรถภาพของบุคลากร
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ระดับ 1.00

2 คะแนน
ระดับ 2.00

3 คะแนน
ระดับ 3.00

4 คะแนน
ระดับ 4.00

5 คะแนน
ระดับ 5.00

ตัว ชี้ว ัด ที่ 6.1.2: กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิบาย: พิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยตอการใหบริการของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 25602562 ของกลุมเปาหมาย ไดแก ภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ ที่ไดรับการอำนวยความสะดวกทางการคาและ
บริการของอุตสาหกรรมไมซจาก สสปน. ในการเปนสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ
สูตรการคำนวณ:

ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
จำนวนกลุมตัวอยาง
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เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ระดับ 1.00

2 คะแนน
ระดับ 2.00

3 คะแนน
ระดับ 3.00

4 คะแนน
ระดับ 4.00

5 คะแนน
ระดับ 5.00

ตัว ชี้ว ัดที่ 6.2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน.
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 7.5
คำอธิบาย: พิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของ สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ
ป 2560-2564 ของกลุมตัวอยาง ไดแก 1) กลุมคณะกรรมการ 2) กลุมผูบริหาร 3) กลุมพนักงานของ สสปน. โดย
ประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัว ชี้ว ัดที่ 6.2.1: กลุมคณะกรรมการ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิบ าย: พิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 25602564 ของกลุมคณะกรรมการ
สูตรการคำนวณ:
ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง
จำนวนกลุมตัวอยาง
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ระดับ 1.00

2 คะแนน
ระดับ 2.00

3 คะแนน
ระดับ 3.00

4 คะแนน
ระดับ 4.00

5 คะแนน
ระดับ 5.00

ตัว ชี้ว ัดที่ 6.2.2: กลุมผูบริหาร
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิบ าย: พิ จารณาจากผลคะแนนที่ได จากการสำรวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ผลลั พธ ผลกระทบ และความ
คุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และงานแสดงสินคานานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของกลุมผูบริหาร
สูตรการคำนวณ:
ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง
จำนวนกลุมตัวอยาง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ระดับ 1.00

2 คะแนน
ระดับ 2.00

3 คะแนน
ระดับ 3.00

4 คะแนน
ระดับ 4.00

5 คะแนน
ระดับ 5.00

ตัว ชี้ว ัดที่ 6.2.3: กลุมพนักงาน
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 2.5
คำอธิ บ าย: พิ จ ารณาจากผลคะแนนที่ ได จ ากการสำรวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ ผลกระทบ และ
ความคุ มคาที่ เกิ ดขึ้นจากการดำเนิ นงานของ สสปน. ในแต ละยุ ทธศาสตรภายใตแผนแม บทอุ ตสาหกรรมการ
จัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของกลุมพนักงาน
สูตรการคำนวณ:
ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง
จำนวนกลุมตัวอยาง
เกณฑการใหคะแนน:
1 คะแนน
ระดับ 1.00

2 คะแนน
ระดับ 2.00

3 คะแนน
ระดับ 3.00

4 คะแนน
ระดับ 4.00

5 คะแนน
ระดับ 5.00

มิติที่ 7 การพัฒนาองคกร
ตัว ชี้ว ัดที่ 7.1: ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 5
คำอธิบ าย: พิ จารณาระดับคะแนนด านการกำกับดูแลกิจการของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
เปรียบเที ยบกับระดับคะแนนเปาหมายดานการกำกับดูแลกิจการของ สสปน. เพื่อสะทอนคุณภาพและพั ฒนา
การดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สสปน.
เกณฑการใหคะแนน:
ระดับ 1 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการไมเปนไปตามเปาหมายทั้ง 3 ป
1 คะแนน
ระดับ 2 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามเปาหมาย 2 ป จาก 3 ป
3 คะแนน
ระดับ 3 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการดีกวาเปาหมายทั้ง 3 ป
5 คะแนน
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับองคกรมหาชนอื่น ๆ (Benchmark) ในประเด็นการพัฒนาดานการ
กำกับดูแลกิจการ
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ตัว ชี้ว ัดที่ 7.2: ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด
หนว ยวัด: ระดับ
น้ำหนัก: รอยละ 7.5
คำอธิบ าย: พิจารณาความสำเร็จในการดำเนิ นการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดของ
สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม
เกณฑการใหคะแนน:
ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายทั้ง 2 ป
1 คะแนน
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายเพียงปใดปหนึ่งจาก 2 ป
3 คะแนน
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง 2 ป
5 คะแนน
อื่น ๆ
ศึ กษา รวบรวมขอ มู ล งานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources) ของ สสปน.
เพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ เชน กรอบอัตรากำลังที่มีอยู อัตราการลาออก (Turnover Rate) ผลสำรวจความ
ผูกพัน (Engagement) ของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา โดยจะ
ไมนำผลคะแนนไปพิ จารณารวมกับการประเมิ นผลการดำเนิน งานของ สสปน. ตามกรอบการประเมิน ผล
7 ดาน
อยางไรก็ตาม การประเมินผลจะสมบูรณไดขึ้นอยูกับความเพียงพอและความสมบูรณของขอมูลที่ทาง
สสปน. จั ด หาให ซึ่ ง หากข อ มู ล ไม เพี ย งพอและขาดความสมบู ร ณ จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง กรอบแนวทาง
การประเมินผลการดำเนินงานใหมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยจะหารือกับ สสปน. อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หลังจาก
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สสปน. ครบทุ ก ด า นแล ว จะนำผลดั ง กล า วมาพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
(Benchmarking) กับองคการมหาชนหนวยงานอื่น ๆ ที่อยูในระบบประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
กพร. หรือองคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะการทำงานคลายคลึงกับ สสปน. ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความเพียงพอและ
ความสมบูรณของขอมูลที่สามารถรวบรวมได
นอกเหนื อจากการประเมิน ผลในขางต น ทริส จะทำการศึกษา รวบรวมขอมู ลงานดานการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของ สสปน. เพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ เชน กรอบอัตรากำลังที่มีอยู
อัตราการลาออก (Turnover Rate) ผลสำรวจความผูกพัน (Engagement) ของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห
และใหขอเสนอแนะในการพั ฒ นาการดำเนิน งานในดานดังกลาวตอไป โดยจะไมนำผลคะแนนไปพิ จารณา
รวมกับการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2560-2562
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2.) การจัดเก็บขอมูล
แนวทางการเก็ บ ข อ มู ล และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สสปน. ประจำป 2560-2562
มีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมิ น ผลใน 5 ด า น ได แ ก ด า นความสอดคล อ ง ด า นประสิ ท ธิ ผ ล ด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ดานผลกระทบ และดานความยั่งยืน ใชวิธีการการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/ฐานขอมูลของ สสปน.
2) การประเมินผลดานคุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน
2.1) ความพึ งพอใจต อคุณ ภาพการให บริการของ สสปน. ใชวิธี การการเก็บ ขอมู ลทุ ติ ยภู มิจ าก
เอกสาร/ฐานขอมูลของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
 MICE Supporters
 MICE Beneficiaries
2.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
สสปน. ใช วิธี การเก็บ ขอมู ล ความคิด เห็ น ทั้ งเชิ ง ปริม าณและเชิงคุณ ภาพด ว ยการสั ม ภาษณ เชิง ลึ กกับ กลุ ม
ตัวอยาง ดังตอไปนี้
 กลุมคณะกรรมการ สสปน.
 กลุมผูบริหาร สสปน.
และใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
 กลุมพนักงาน สสปน.
3) การประเมิ นผลดานการพัฒ นาองคกร ใชวิธีการเก็บขอมูล ทุติยภูมิ จากเอกสาร/ฐานขอมูลของ
สสปน. รวมถึงสัมภาษณผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
4) งานด านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล (Human Resources) ของ สสปน. ใช วิธีก ารเก็บ ขอ มู ล
ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเอกสาร/ฐานข อ มู ล ของ สสปน. รวมถึ ง การใช แ บบสอบถามเพื่ อ สำรวจความผู ก พั น
(Engagement) องคกรในป 2562 กับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
 ผูบริหาร สสปน.
 พนักงาน สสปน.
ตารางที่ 4 แนวทางการเก็บขอมูลและประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.
กรอบการประเมินผล
1. ความสอดคลอง
2. ประสิทธิผล
3. ประสิทธิภาพ
4. ผลกระทบ
5. ความยั่งยืน

วิธีการเก็บขอมูล
• การเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน.
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กรอบการประเมินผล
6. คุณภาพและความ
คุมคาในการ
ดำเนินงาน

7. การพัฒนาองคกร

8. งานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(Human Resources) *

วิธีการเก็บขอมูล

กลุมตัว อยาง
1. คณะกรรมการ (16 คน)
• สัมภาษณเชิงลึก
2. ผูบริหาร (21 คน)
(คณะกรรมการ ผูบริหาร และ
กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ 3. กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับ
บทบาทของ สสปน. ใน
สสปน. ในการเปนผูอำนวยความ
การเปนผูอำนวยความ
สะดวก (Facilitators) เพื่อเชื่อมโยง
สะดวก (Facilitators)
ระหวางภาคเอกชนกับหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงระหวาง
ภาครัฐ)
ภาคเอกชนกับหนวยงาน
• แบบสอบถาม (พนักงาน)
ภาครัฐ (9 คน)
4. พนักงาน (83 คน)
• การเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน.
• สัมภาษณ
• การเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน.
• แบบสอบถามเพื่อสำรวจ
ความผูกพันองคกรในป 2562
• การเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน.

• MICE Supporters
• MICE Beneficiaries
1. ผูบริหาร
2. พนักงานที่เกี่ยวของ
1. ผูบริหาร (9 คน)
2. พนักงาน (83 คน)
-

จำนวนตัว อยาง
รวม 129 คน

รวม 200 คน
ตามจำนวน
ผูรับผิดชอบหลัก
รวม 92 คน
-

* หมายเหตุ:
 การวิเคราะห งานดานการบริห ารทรั พยากรบุคคล (Human Resources) เปน ขอบเขตงานที่ ทริ สเสนอเพิ่ม เติ ม
ไมนำผลคะแนนไปพิจารณารวมกับการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.

ซึ่งขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บดังกลาว จะนำมาประเมินผลในการดำเนินงานของ สสปน. ประจำป
2560 – 2562 ในสวนตอไป (บทที่ 4)
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3. การวิเคราะหข อมูลพื้นฐาน
การศึกษาและวิเคราะหองคกรของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคกรมหาชน)
(สสปน.) เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและยุทธศาสตรของ สสปน. สามารถสรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้
3.1 การศึกษาและวิเคราะหองคกร สสปน.
1.) วัตถุประสงคการจัดตั้ง สสปน.
สำนั กงานส งเสริม การจั ด ประชุ ม และนิท รรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) เป นหน ว ยงานของรัฐ
ประเภทองคการมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการวาดวยการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิ ท รรศการ (องคการมหาชน) ตามมาตรา 7 (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศใหมีมาตรฐานสากล
2) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร
ประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลดังกลาว รวมทั้งใหคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ
3) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
แกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเทา
มาตรฐานสากล และเพื่อใหเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดดานเศรษฐกิจ
สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน
4) เปนตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอตอหน วยงานตางประเทศ หรือระหวางประเทศ
เพื่อขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
5) สงเสริมภาพลักษณที่ดีและสรางโอกาสใหกับประเทศ รวมทั้งเปนศูนยประสานงานกับหนวยงาน
อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว จะตองมุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศ เพื่อเปน
ศูนยกลางระหวางประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ
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2.) อำนาจหนาที่ข อง สสปน.
อำนาจและหนาที่ ของ สสปน. เป นไปตามมาตรา 8 แกไขเพิ่ม เติ มในพระราชกฤษฎีกาการวาดวย
การจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่ง สสปน.
มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1) กำหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศทั้งในระดับ
ภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ
2) จัดใหมีการวิจัยและสงเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
3) กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ
4) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาโครงการที่ จ ำเป น ต อการจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการของประเทศภายใต
การสนับสนุนจากรัฐบาล
5) ใหการสนับสนุนแกหนวยงานตาง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ
6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
7) กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
8) ทำความตกลงและรวมมือกับหนวยงานในประเทศ ตางประเทศ หรือระหวางประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสำนักงาน
9) เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม ค า บำรุ ง ค า ตอบแทน หรื อ ค า บริ ก ารในการดำเนิ น กิ จ การต า ง ๆ
ตามวัตถุประสงคของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
10) ดำเนินการอื่นใดที่จำเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสำนักงาน
11) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
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จากแผนยุ ทธศาสตรสำนั กงานส งเสริม การจั ด ประชุ มและนิ ทรรศการ (องค การมหาชน) ป 2560-2664
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561) มีว ิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้

แผนภาพที่ 9 แผนยุทธศาสตรสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ป 2560-2664 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561)
3.) วิสัยทัศน
องคกรหลั ก ในการผลักดั น อุ ตสาหกรรมไมซ ให เป น เครื่องมือในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ
ดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเจริญและกระจายรายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน
4.) พันธกิจ
1) สนับสนุนการจัดงานไมซในประเทศไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน
2) สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมไมซไทยดวยผลิตภัณฑ บริการชั้นเลิศและอัตลักษณความเปนไทย
3) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซดวยองคความรู มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
4) สงเสริมแนวปฏิบัติดานความยั่งยืน เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
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5.) เปาหมาย
1) การสรางรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจ
2) การพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรม
3) การกระจายรายไดและความเจริญในทุกภาคสวนของสังคม
6.) ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดว ยอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธ
1) รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซเดิมใหเติบโตอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน
2) สรางกิจกรรมไมซใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศรวมกับหนวยงานภาครัฐ
3) ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซใหมตามความตองการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2: กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธ
1) ยกระดับกิจกรรมไมซในภูมิภาค เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาค
2) สรางกิจรรมไมซเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 3: สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทย และ สสปน.
กลยุทธ
1) ส งเสริม กิ จกรรมการตลาด สรางภาพลัก ษณ ของประเทศไทยให เป น จุ ดหมายปลายทางไมซ ระดั บ
นานาชาติ
2) ปรับเปลี่ยนมุมมองขององคกรภายนอกตอบทบาท และภาพลักษณของ สสปน.
3) ประชาสั ม พั น ธ เ มื อ งที่ มี ศั ก ยภาพและความพร อ มของเมื อ งในการรองรั บ การจั ด กิ จ กรรมไมซ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธ
1) ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการไมซ และโครงสรางสนับสนุนไมซ
2) พัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองคความรูและรูปแบบการจัดงาน
3) ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซไทยใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
4) สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนผานแพลตฟอรมไมซ
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ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององคกร
กลยุทธ
1) ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมีความพรอมตอการพัฒนาองคกร
2) ปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สสปน. ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งในสวนที่ 1 วัตถุประสงคการจัดตั้ง สสปน., สวนที่ 3 วิสัยทัศน, สวนที่ 4 พันธกิจ และสวนที่ 6 ยุทธศาสตร
และกลยุทธ จะนำไปประเมินผลดานความสอดคลองตอไป โดยจะมีรายละเอียดในบทที่ 4
7.) โครงสรางองคกร
จากการศึกษาผังโครงสรางองคกรของ สสปน. แสดงใหเห็ นถึงวิธีการจัดโครงสรางองคกร ซึ่งแบ ง
โครงสรางตามลักษณะงาน มีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 9

แผนภาพที่ 10 โครงสรางองคกร
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3.2 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ
ใหการพัฒ นาประเทศมีความตอเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน
ประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย
การดำรงอยู อ ย า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละประชาชนจากภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความยั่ งยื น ของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อม ความมั่ น คงทางพลั งงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ภ ายใต ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล อ มระหว า งประเทศ และ
การอยู รว มกัน อย างสั น ติ ป ระสานสอดคล อ งกัน ด านความมั่ น คงในประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ” โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิ ติ พั ฒ นาคนในทุ กมิ ติ และในทุ กช ว งวั ยให เป น คนดี เก ง และมี คุณ ภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ภ าครั ฐ
ของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน ส ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตรช าติ
ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความมั่ นคง เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล อม โดยการมี สว นรวมของทุ กภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ ”
โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ผานการสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีตอประเทศไทย

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจำเปนตองพัฒนาคนเพื่อยกระดับผลิต
ภาพและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3) ยุ ท ธศาสตรด านการพั ฒ นาและเสริม สร างศั กยภาพคนของชาติ เพื่ อ พั ฒ นาคนและสั งคมไทย
ใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่ อใหห นวยงานภาครัฐ
มี ข นาดที่ เหมาะสม มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู ท อ งถิ่ น
อยางเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล

แผนภาพที่ 11 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ความเกี่ยวของ สสปน. ในประเด็นยุทธศาสตรชาติ ไดแก ขอ 2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็ น สร า งความหลากหลายด า นการท อ งเที่ ย ว โดยการรั ก ษาการเป น จุ ด หมายปลายทางที่ ส ำคั ญ
ของการท องเที่ ยวระดับ โลกที่ดึ งดู ดนั กท องเที่ ยวทุ กระดั บและเพิ่ มสั ด สว นของนักทองเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพสูง
เชน ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เปนตน นอกจากนี้ในประเด็น 6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค รวมถึงระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหการดำเนินงาน
ทบทวนสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของ สสปน. ซึ่งเปนองคการมหาชนตามแนวคิดภาครัฐ
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แนวใหม เป น องคกรที่ มี ขนาดเล็ กลง เกิด ความคล องตั ว สอดคล องกับ ทิ ศทางตามเป าหมายของประเทศ
ในปจจุบัน
2.) แผนปฏิรูปประเทศ
การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานไดนำรางยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จัดทำขึ้น รวมทั้งรายงานผล
การศึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ สภานิติบัญญัติ
แห งชาติ สภาปฏิ รูปแหงชาติ สภาขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ คณะกรรมการบริห ารราชการแผ น ดิ น
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการจัดทำ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ดังนี้
1) ดานการเมือง
2) ดานการบริหารราชการแผนดิน
3) ดานกฎหมาย
4) ดานกระบวนการยุติธรรม
5) ดานการศึกษา
6) ดานเศรษฐกิจ
7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8) ดานสาธารณสุข
9) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) ดานสังคม
11) ดานอื่น ๆ
ถึงแมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการจะปรับตัวดีขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา แตอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวยังไมไดถูกดึงมาใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจากขอจำกัดบางประการ เชน
 การทองเที่ยวสวนมากจำกัดอยูใน 5 จังหวัดใหญ ได แก กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม
สุราษฏรธานี โดยคาใชจายในจังหวัดเหลานี้คิดเปนรอยละ 80 ของการทองเที่ยวรวมของประเทศไทย
 แหลงทองเที่ยวที่สรางขึ้นมีจำกัด โดยยังขาดกิจกรรมสงเสริมสำหรับลูกคาเปาหมายเฉพาะ ปญหา
การเชื่อมโยงทางคมนาคม ขาดความปลอดภัย และความสะอาด
 ขอมูลการทองเที่ยวกระจัดกระจาย ไมสามารถเขาถึงได และขาดขอมูลกลางที่นาเชื่อถือ ทำให
ไมสามารถทำการวางแผนและดำเนินการขับเคลื่อนแผนสำหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนภาพที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
จากแผนปฏิ รูปประเทศทั้ง 11 ด าน ซึ่งด านที่ เกี่ยวของกับ สสปน. ในประเด็ น (6) ดานเศรษฐกิจ
ประเด็นการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ไทยที่ มี ความชำนาญ ซึ่ งช ว ยทำการสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และสมรรถภาพของอุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ โดยประเด็นการปฏิรูป จะดำเนินการปฏิรูปหนวยงาน โดยการจัดทำแผนงานสำหรับ
ประเภทกลุ ม ลู ก ค า เป า หมายเฉพาะ (Customer-segment Specific Plan) ซึ่ ง ในบริ บ ทของการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซจะมีสวนชวยในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ ผานการวิเคราะห
ความต อ งการของกลุ ม นั ก เดิ น ทางไมซ ทั้ ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ ต อบสนอง
ความตองการของกลุมนักเดินทางไมซ และเกิดการยกระดับขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติตอไป
3.) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร
และการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองในทิศทาง
เดี ยวกัน โดยแผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบด วย สถานการณ และแนวโนม ที่ เกี่ยวของของ
แผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป รวมทั้งกำหนด
แนวทางการพัฒ นา และแผนงาน/โครงการที่ สำคัญ ของแผนแม บทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่ อเปน กรอบ
ในการดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
ว า “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุ ก ช วงวัย ให เป น คนดี เกง และมี คุณ ภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม สรางการเติ บ โต
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบดวย (1) ความมั่นคง (2) การตางประเทศ
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
(7) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(12) การพั ฒนาการเรีย นรู (13) การเสริมสรางให คนไทยมีสุขภาวะที่ ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลัง
ทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน
(19) การบริหารจัดการน้ำทั้ งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตาน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ (23) การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม

แผนภาพที่ 13 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ฉบับ
โดย สสปน. เกี่ยวของกับประเด็น (5) การทองเที่ยว แผนแมบทดานการทองเที่ยวดานการทองเที่ยว
เชิ ง ธุ รกิจ ส งเสริ ม ให ไทยเป น จุ ด หมายปลายทางการท องเที่ ย วเชิ งธุ รกิ จ ครอบคลุ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการดึงดูด
กลุมนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ
เป นการสนับสนุนการพัฒ นากลุม อุตสาหกรรมเป าหมายของประเทศ เปน เวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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เทคโนโลยี ที่ น ำไปสู การสร างสรรคน วัต กรรม รวมถึง การสร างเวที เจรจาการค าและการลงทุ น ของธุ รกิ จ
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย
นอกจากนี้ ในประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข องที่ มี ส ว นในการพั ฒ นา ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมไมซ ให เกิ ด
ความเข ม แข็ ง รวมถึ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น สู ร ะดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ สากลโลก เช น
(4) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห ง อนาคต (7) โครงสร า งพื้ น ฐาน ระบบโลจิ ส ติ ก ส และดิ จิ ทั ล
(8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยึ ด หลั ก การพั ฒ นา
ตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การเจริ ญ เติ บ โตจากการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิต บนฐานการใช ภู มิ ป ญ ญาและนวั ต กรรม โดยยึ ด วิ สั ย ทั ศน
ตามกรอบยุ ทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป มาเป น กรอบในการกำหนดเป าหมายที่ จ ะบรรลุในระยะ 5 ป
เป น ไปตามเป าหมายที่ ก ำหนดไว จึ งได กำหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตรห ลั ก ภายใต แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตรดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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แผนภาพที่ 14 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
จากประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความเกี่ยวเนื่องกับ สสปน.
ในการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะยุท ธศาสตรที่ 3 ด านการสรางความเขม แข็งทางเศรษฐกิจ และ
แขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่ งอุต สาหกรรมไมซ สามารถมี สว นช วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศผานการจัดงานไมซ และประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ยังเอื้อตอการพั ฒนาอุตสาหกรรมไมซ ผาน
การสรางความพรอมในการพัฒนาประเทศเพื่อเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ ทั้งการมุงพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย และคุณ ภาพการศึกษา การปรับ โครงสรางพื้ นฐานและระบบโลจิ ส ติ กส ต ามเมื อ งต าง ๆ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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สร า งความเข ม แข็ ง ในการแข ง ขั น อย า งยั่ ง ยื น และการสร า งความมั่ น คง ซึ่ ง ทำให ส ามารถเพิ่ ม จำนวน
การจัดงานไมซ และกอใหเกิดความเชื่อมั่นใหแกนักเดินทางไมซและดึงดูดใหมีการจัดงานไมซในประเทศไทย
มากขึ้น
5.) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564)
แผนพั ฒ นาการท องเที่ ย วแห งชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ถูกจั ด ทำขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วของประเทศไทย โดยให บ รรลุ เป า หมายในการทำให ป ระเทศไทยเป น
แหล งท องเที่ ย วคุ ณ ภาพของโลกที่ เติ บ โตอย างมี ดุ ล ยภาพบนพื้ น ฐานความเป น ไทยที่ ส งเสริม การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดของคนในประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งมีเปาประสงคหลัก 4 ประการ คือ
1) พัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
2) เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางสมดุล
3) สรางการกระจายรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน
4) พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ เ ป า ประสงค จึ ง ได มี ก ารกำหนดยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
โดยประกอบดวยยุทธศาสตรทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร ดังนี้

แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
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ยุท ธศาสตรที่ 1 การพั ฒ นาคุณ ภาพแหลงท องเที่ ย ว สิ นคา และบริการด านการทองเที่ ย วให เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาสินคาและบริการให ไดมาตรฐาน มีความเชื่อมโยง รวมถึงการนำเอา
เอกลักษณของแตละทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดความโดดเดน พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวในเมืองรองที่มีศักยภาพ และ
สรางเครือขายความร วมมื อทางการท องเที่ ย วทั้ งภาครัฐ เอกชน และชุ มชน เพื่ อเสริม สรางความเขม แข็ง
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การทองเที่ยวที่เติบโตอยางตอเนื่อง และมีความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยการพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส เสนทางการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ำ
และทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดิ นทางและสรางความเชื่ อมต อระหวางเมื อง และบริการ
อินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพั ฒ นาการท องเที่ ยว โดยการพั ฒ นาบุ คลากรด านการท องเที่ ยวให มีป ระสิท ธิภาพ มาตรฐาน และ
เพียงพอตอความตองการของตลาด พรอมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีความรูความดานการทองเที่ยว และเปด
โอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว ตลอดจนสรางความ
เขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สรางจิตสำนึกทองถิ่นและการเปนเจาบานที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม สงเสริมวิถี
ไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว โดยการสรางภาพลักษณใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่
มีคุณภาพ และความปลอดภัย สงเสริมเอกลักษณในแตละทองถิ่นผานสินคาและบริการ หรือสื่อตางๆ มีการ
จัดทำการตลาดเฉพาะกลุมโดยนำเอาเทคโนโลยีมาชวย และสรางความรวมมือระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อ
ผลักดันประเทศไทยสูการเปนแหลงท องเที่ยวคุณ ภาพตามเปาหมาย สามารถสรางรายไดและสงเสริมการ
กระจายรายไดใหแกประชาชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยการพั ฒ นาการบริหารจั ดการ ติด ตาม และประเมิ นผลการท องเที่ ยวให มี ประสิ ทธิภ าพ ให มี
การออกนโยบาย กฎหมายขอบังคับ และมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
และสรางความเปนระเบียบเรียบรอย สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนให มีเอกภาพและมีประสิท ธิภาพ สนั บสนุ นความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวจากยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ไดกำหนดใหมี
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
บุคลากรดานการทองเที่ยว และการบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ภายใต แ ผนพั ฒ นาการท องเที่ ย วแห งชาติ สามารถยกระดั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ ให เกิ ด
ศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งจะเปนปจจัยที่สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
และนักเดินทางไมซ สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซและผูจัดงานไมซใหเลือกประเทศไทยเปนสถานที่จัดงาน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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รวมถึงเกิดเครือขายความรวมมือทางการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น
3.3 สถานการณอุตสาหกรรมไมซ
1.) อุตสาหกรรมไมซทั่ว โลก
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โลกในป พ.ศ. 2562 ค อ นข างอ อ นแรง เนื่ อ งจากสถานการณ ตึ ง เครี ย ด
ดานการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ความไมแนนอนดานหวงโซอุปทานของเทคโนโลยี
และการตัดสินใจในเรื่องของ Brexit ในอังกฤษ รวมทั้งตนทุนทางดานพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจโลก
ในชวงป พ.ศ. 2562 เติบโตไดในอัตรารอยละ 3.2 โดยในกลุมประเทศ Advanced Economy เชน สหรัฐอเมริกา
หรือประเทศในยุโรปมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 1.9 ขณะที่กลุมประเทศ Emerging และ Developing
Economy เชน ประเทศอินเดีย จีน ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ลาตินอเมริกา ประเทศตุรกี ตะวันออก
กลาง พบวาการเติบโตอยูในระดับรอยละ 4.1
ดานภาพรวมอุตสาหกรรมไมซทั่วโลกยังคงเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพสั ง คม การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี รวมถึ ง ความต อ งการและพฤติ ก รรมที่ ป รั บ เปลี่ ย นไป
ของผู ป ระกอบการ และนั กธุรกิจ ไมซ ทั่ ว โลก โดยสมาคมการประชุ ม นานาชาติ ระดั บ โลก International
Congress and Convention Association หรือ ICCA และสมาคมการแสดงสินคานานาชาติระดับโลก The
Global Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ไดรายงานวาอุตสาหกรรมไมซทั่วโลกพบวามี
 การจั ด งานประชุ ม นานาชาติ จ ำนวนทั้ งสิ้ น 12,937 งาน โดยภู มิ ภ าคยุ โรปเป น ตลาดการประชุ ม
ที่ใหญที่สุดในโลก มีจำนวน 6,789 งาน
 การจัดงานแสดงสินคาจำนวนทั้งสิ้น 32,000 งาน โดยภูมิภาคอเมริกาเปนตลาดการแสดงสินคาที่ใหญ
ที่สุด จำนวน 10,844 งาน ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟคและตะวันออกกลางเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง
สำหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไมซระดับโลกนั้น สมาคม ICCA ไดรายงานวา เทรนด
“Beyond Bidding” นั้ น นอกจากเป น จุ ด หมายปลายทางและสถานที่ จั ด ประชุ ม ที่ มี เรื่ อ งการท อ งเที่ ย ว
การคมนาคมขนสง และการตอนรับในฐานะเจาภาพจัดงานแลว ยังจำเปนตองเสริมคุณคาใหกับการจัดงาน
ผ านต น ทุ นทางเศรษฐกิจ และต น ทุ นทางปญ ญาที่ เป น เอกลั ก ษณ เฉพาะผา นชุ มชนท องถิ่น และเศรษฐกิจ
ฐานความรูดวย (Knowledge Economy) เพื่อเปนการเปลี่ยนผานและถายทอดองคความรู เกิดการรวมตัวกัน
ในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางของเมืองตาง ๆ ทั่วโลก การวางตำแหนงภาพลักษณของเมือง
ในการเป น ศู น ย กลางความเป น เลิศ ในอุ ต สาหกรรมหรือสายงานเพื่ อการดึ งดู ด งานประชุ มเฉพาะทางนั้ น
ได เขามาจั ดในแต ล ะพื้ นที่ ของเมื องต าง ๆ ทั่ ว โลกได อยางเหมาะสม ขณะที่ส มาคม UFI รายงานถึงป จ จัย
“ความบั น เทิ ง ” (Entertainment) ในการจั ด งานแสดงสิ น ค า ถื อ เป น ป จ จั ย สำคั ญ อย า งยิ่ ง สำหรั บ
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กลุมผูเขารวมงานคนรุนใหมที่มีอายุนอยอยางการพูดคุยเจรจาธุรกิจผานการนำเสนอในวิธีที่แตกตางจากเดิม
ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ เชน Virtual Reality เปนตน
(ที่มา: รายงานงบประมาณประจำป พ.ศ. 2562 สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
2.) อุตสาหกรรมไมซไทยจากการสำรวจทั่ว โลก
จากผลสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจไมซกวา 20 ประเทศทั่วโลก พบวาประเทศไทยเปนจุดหมาย
ปลายทางไมซยอดนิยมอันดับ 1 ที่นักเดินทางอยากกลับมาจัดกิจกรรมไมซมากที่สุด โดยญี่ปุนและสิงคโปร
เปนอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ดวยปจจัยโดดเดนในเรื่องของความเปนมิตร การบริการตอนรับ ความคุมคา
ความหลากหลายของอาหารนานาชาติ และกิจกรรมไมซตาง ๆ สงผลใหนักเดินทางไมซที่เคยเดินทางมาจัดงาน
หรือรวมงานไมซในประเทศไทยกวา 85% ยินดีที่จะกลับมาจัดงานหรือรวมงานไมซในประเทศไทยมากกวา
ประเทศอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังปรากฏวาประเทศไทยเปนตัวเลือกอันดับแรก ที่กลุมตัวอยางใหความนิยม โดยมี
ภาพลักษณโดดเดนใน 3 เรื่องหลัก ไดแก 1. ความตองการพื้นฐาน ไดแก ศูนยกลางการเชื่อมโยงการเดินทาง
ที่สะดวก ที่พักไดมาตรฐานระดับสากล มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม การเดินทางไป-กลับจากประเทศที่จัด
กิ จ กรรมไมซ มี ค วามสะดวกทั้ ง โดยเครื่ อ งบิ น และรถไฟ ผู ให บ ริ ก ารมี ความเชี่ ย วชาญในการสื่ อ สารด ว ย
ภาษาอั งกฤษ และมี การกำกั บ ดู แลที่ ดี สอดคล องตามหลั กนโยบายการดำเนิ น ธุ รกิจ /หลั กบรรษั ท ภิ บ าล
2. ความประทับใจ ไดแก การบริการตอนรับของผูคนและความหลากหลายของอาหาร และ 3. ประสบการณ
ที่มีความแตกตาง ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรม และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมพิเศษ
นอกเหนื อ จากงานไมซ ม ากมายให เลื อ ก มี การเดิ น ทางเข า -ออกประเทศที่ ส ะดวก มี โอกาสทางธุ รกิ จ ที่
หลากหลาย และประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเปนเอกลักษณ

แผนภาพที่ 16 จุดหมายปลายทางยอดนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจไมซ
ที่มา: https://www.prachachat.net/tourism/news-172248
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เมื่อวิเคราะหโดยจำแนกปจจัยเดนตามกลุมเปาหมายที่แตกตางกันพบวา
 ผูประกอบการไมซจะคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางในประเทศเปนหลัก
 นักเดินทางไมซคำนึงถึงการตอนรับและความคุมคา
 นักธุรกิจจะคำนึงถึงภาพลักษณและชื่อเสียงของจุดหมายปลายทางที่ดี
 สมาคมและองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ จะคำนึงถึงการควบคุมในเรื่องตนทุน
ด านที่ พั ก ความสามารถด านการใช ภ าษาอั งกฤษ และจุ ด หมายปลายทางที่ มี ค วามโดดเด น และ
แตกตาง
เมื่อวิเคราะหดานกิจกรรมที่สรางความประทับใจสำหรับนักเดินทางกลุมไมซคือ
 การประชุมเจรจาธุรกิจที่ทำนัดไวลวงหนาในระหวางเขารวมงาน
 งานเลี้ยงอาหารค่ำที่งานประชุม
 งานแสดงวัฒนธรรม/โชวการแสดง ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมนานาชาติ
 งานแสดงสินคานานาชาติ
อีกทั้งดวย สสปน. มีวิสัยทัศนที่ตองการสงเสริมและผลักดันใหประเทศไทยกลายเปนที่รูจัก และเปน
จุดหมายปลายทางไมซชั้ นนำระดั บโลก จึ งได มีการดำเนิ นงานเพื่ อพั ฒ นาและโปรโมตประเทศไทยสู สายตา
คนทั่วโลกในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางไมซ และยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูในตำแหนง Top
of Mind destination for MICE เพื่ อ ให ส ามารถนำจุ ด ขายที่ ส ำคั ญ มาส ง เสริ ม และพั ฒ นาประเทศไทย
ใหไดรับเลือกเปนจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซสำหรับนักธุรกิจทั่วโลก
3.) สถานการณอุตสาหกรรมไมซไทย
จากขอมูลการรายงานของสมาคมการประชุม นานาชาติระดับโลกป 2561 (International Congress
and Convention Association - ICCA) พ บ ว า อุ ตส าห กรรม ไม ซ ไ ท ยขึ้ น เป นอั น ดั บ 4 ของเอเชี ย
ดานการประชุมนานาชาติดวยจำนวน 193 งาน รองจาก ญี่ปุน จีน และเกาหลี และเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
ยกระดับขึ้นจากป 2560 ซึ่งไทยอยูในอันดับ 5 ของเอเชีย โดยมีจำนวนงานประชุมนานาชาติ 171 งาน
ซึ่งสำหรับในประเทศไทยพบวา กรุงเทพเปนอันดับ 2 (135 งาน) เชียงใหมเปนอันดับ 25 (25 งาน)
และพั ทยาเป น อันดั บ 60 (11 งาน) ในดานการประชุ มนานาชาติ ระดั บเมือง โดยในไตรมาสที่ 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มกราคม-มี น าคม 2562) ประเทศไทยยั ง คงอั ต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ไมซ
อย างต อ เนื่ อง ทั้ งด านปริ ม าณและรายได โดยมี จ ำนวนนั ก เดิ น ทางไมซ ทั้ ง ในและต างประเทศรวมทั้ งสิ้ น
8,106,120 คน เพิ่ ม ขึ้น 2.89% สรางรายได รวม 54,772 ล านบาท เพิ่ มขึ้ น 6.27% เมื่ อเที ย บกับ ชว งเวลา
เดียวกันในป 2561
อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีโอกาสตอนรับนักเดินทางกลุมไมซทั้งจาก
ตางประเทศและนักเดินทางกลุมไมซที่เดินทางในประเทศรวมทั้งสิ้น 30,885,994 คน สรางรายไดใหประเทศ
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ไทยรวมกวา 201,017 ลานบาท ทำใหสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 550,160 ลานบาท มีสัดสวน GDP หรือ
มูลคาผลกระทบในดานมูลคาเพิ่มของประเทศอยูที่รอยละ 3.27 โดยมีนักเดินทางกลุมไมซจากตางประเทศ
ทั้งสิ้น 1,273,981 คน กอใหเกิดรายได 93,971 ลานบาท ซึ่ง 10 อันดับของประเทศที่เดินทางเขามา ไดแก
(1) จี น 247,660 ราย (2) อิ น เดี ย 216,282 ราย (3) มาเลเซี ย 95,841 ราย (4) อิ น โดนี เซี ย 75,722 ราย
(5) สิ ง คโปร 73,054 ราย (6) เกาหลี ใต 69,883 ราย (7) ญี่ ปุ น 62,370 ราย (8) เวี ย ดนาม 42,729 ราย
(9) ไตหวัน 42,561 ราย และ (10) ฟลิปปนส 40,379 ราย ขณะเดียวกันยังมีจำนวนนักเดินทางกลุมไมซจาก
5 ประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ และมีอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ไดแก บังคลาเทศ
เติบโตรอยละ 310.2 ออสเตรเลียเติบโตรอยละ 161.8 ศรีลังกาเติบโตรอยละ 121.7 สหราชอาณาจักรเติบโต
รอยละ 73.8 และไตหวันเติบโตรอยละ 64
(ที่มา: รายงานงบประมาณประจำป พ.ศ. 2562 สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
และ
https://www.businesseventsthailand.com/th/press-media/news-press-release/detail/8 7 7 thailand-soars-to-asia-s-no-4-for-international-conventions)
4) สถานการณ ก ารระบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID 19) ในช ว งปลายป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซอยางรุนแรง
แมวาในการประเมินผลในโครงการนี้เปนการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ในชวงระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แตสถานการณปจจุบันพบวามีประเด็นทาทายใหมของโลกคือการเกิดขึ้น
ของโรค COVID-19 ซึ่งจะสงผลกระทบตอ สสปน. ใหตองปรับตัวและทบทวนทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
สำหรับสรุปสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 มีดังตอไปนี้
ด ว ยสถานการณ การระบาดของไวรั ส โคโรนา หรื อ COVID-19 ส งผลให รั ฐ บาลต อ งใช ม าตรการ
ที่เขมขนเพื่อควบคุมการระบาด โดยไดเริ่มใชมาตรการล็อกดาวนในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมษายนเป น อย า งน อ ย ส ง ผลให เศรษฐกิ จ หยุ ด ชะงั ก ซึ่ ง มาตรการต า ง ๆ นอกจากจะส ง ผลกระทบ
ตอการดำเนินชีวิตของประชาชนแลว ยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
อี กดว ย ซึ่ งศู นย วิจั ย กรุ งศรีไดป ระเมิ น ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ว าทำให เศรษฐกิจ โลกหดตั ว
รอยละ 3.2 และเศรษฐกิจอาเซียนลดลงประมาณรอยละ 2.1-5.4 จากสถานการณปกติ ซึ่งประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบคือ นักทองเที่ยวลดลงประมาณรอยละ 60 จากป 2562 เกิดการขาดตอนของหวงโซการผลิตทั้งใน
และตางประเทศ ทำใหการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปนี้หดตัวลงประมาณรอยละ 5.4
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แผนภาพที่ 17 ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีตออัตราการเติบโตของ GDP ในแตละประเทศ
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html
จากสถานการณดังกลาว สงผลใหการสงออกหดตัว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวหยุดชะงัก เกิดความลาชา
ในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การขาดสภาพคลองของธุรกิจ ภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถรักษายอดขาย
และกำไรไวได บางกิจการอาจมี กำไรลดลงและเงินทุ นลดลง ซึ่งในป นี้ ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมไมซ เช น
ธุรกิจ รานอาหาร ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิ จ การขนส งทางอากาศ ทางน้ ำ ธุร กิจใหบ ริการด านความบัน เทิงและ
สั น ทนาการ ธุ รกิ จ การคาปลี ก มี ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะต อ งอยู ในภาวะที่ ย ากลำบาก จำนวนผู ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งเกิดจากการขาดสภาพคลองประมาณรอยละ 27-35

แผนภาพที่ 18 ภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html
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สำหรับจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากการขาดสภาพคลองทางธุรกิจสูงสุด ไดแก สมุทรสาคร จันทบุรี
ชลบุ รี สมุ ท รสงคราม กระบี่ ภู เก็ต พั งงา สมุ ท รปราการ ฉะเชิ งเทรา และกรุงเทพฯ เนื่อ งจากเป นแหล ง
อุต สาหกรรมและแหล งท องเที่ย วที่ สำคั ญ ซึ่ งกอให เกิดผลกระทบทางลบต อเศรษฐกิจ ในพื้ น ที่ จ ากการลด
การจางงานและรายไดที่ลดลง

แผนภาพที่ 19 จังหวัดที่ขาดสภาพคลอง
ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html
อยางไรก็ตาม คาดการณวาหลังจากที่สถานการณคลี่คลาย เศรษฐกิจจะฟนตัวดีขึ้นเปนลำดับ สำหรับ
อุตสาหกรรมไมซจะเริ่มมีการยืนยันการจัดงานเพิ่มมากขึ้นตั้งแตเดือนสิงหาคม-ธันวาคมเปนตนไป แตอัตรา
การเช าพื้ น ที่ และจำนวนผูเขารวมงานอาจจะยังไมมากเท ากับป ที่ผานมา โดยจำนวนผูเขารวมนาจะลดลง
ประมาณรอ ยละ 25-50 และคาดว าพฤติ กรรมของผู เข ารว มงานจะเปลี่ ย นแปลงไป โดยจะมี การกำหนด
เปาหมายในการเดินงานใหชัดเจนขึ้น และใชเวลาในการเดินงานนอยลง ซึ่งรองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) คาดวารายไดโดยตรงจากการเดินทางไมซจะลดลง
เหลือ 162,000 ลานบาท จากเปาหมายเดิม 220,000 ลานบาท และรายไดโดยออมจะลดลงเหลือ 200,000
ลานบาท จากเปาหมายเดิม 540,000 ลานบาท จากจำนวนนักเดินทางไมซที่นอยลงโดยเฉพาะตลาดตางชาติ
ซึ่งจากสถานการณ ดั งกล าว สสปน. ได เรงยกระดับ มาตรฐานการจัด กิจกรรมไมซให เขากับความปกติ ใหม
อยางเปนรูปธรรมดวยการออกคูมือการจัดงานวิถีใหม เรงกระตุนการจัดงานประชุมภายในประเทศ เพื่อสราง
รายไดจากกิจกรรมไมซ โดยใชแคมเปญที่มีชื่อวา “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา” เพื่อกระตุนการเดินทาง
ของกลุมบริษัทตาง ๆ และการเปดการเดินทางใหนักเดินทางไมซตางชาติเขามาในประเทศไทยมากขึ้น
(ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ (ออนไลน) https://www.prachachat.net/tourism/news-480300)
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บทที่ 4 การประเมินผลการดําเนินงานของ สสปน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
4.1 การประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ สสปน. ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ตามกรอบแนวทางการประเมิ นผล 7 ด าน ไดแ ก ความสอดคลอ ง ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลกระทบ
ความยั่งยืน คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน และการพัฒนาองคกร มีดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคลอง
การพิจารณาความสอดคลอง (Relevance) พิจารณาจากวัตถุประสงคในการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ
ขององค กร ว า สสปน. ได มี ก ารกำหนดกลยุ ท ธ ก ารดำเนิ น งานที่ ต อบสนองต อ วั ต ถุป ระสงค ข ององค ก ร
ไดครบถวนหรือไม
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สำนั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค ก ารมหาชน)
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 กำหนดวัตถุประสงค และอำนาจหนาที่ ตามมาตรา 7 ให สสปน. มีวัตถุประสงค ดังนี้
1.) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศใหมีมาตรฐานสากล
2.) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร
ประชาสั ม พั น ธ และให บ ริก ารขอ มู ล ดั ง กล า ว รวมทั้ ง ให ค ำปรึ กษาและคำแนะนำเกี่ ย วกั บ
การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
3.) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
แกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาที่ หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความชำนาญ และ
มี ทั กษ ะเที ยบ เท ามาตรฐานสาก ล และเพื่ อให เข า ใจ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน
4.) เป นตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอต อหน วยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ
เพื่อขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
5.) สงเสริมภาพลักษณที่ดีและสรางโอกาสใหกับประเทศ รวมทั้งเปนศูนยประสานงานกับหนวยงาน
อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมุงพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพของประเทศเพื่ อเป น
ศูนยกลางระหวางประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ
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วิสัยทัศน
องคกรหลั กในการผลั กดั นอุ ต สาหกรรมไมซ ให เป น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ
ดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเจริญและกระจายรายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1.) สนับสนุนการจัดงานไมซในประเทศไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน
2.) ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ อุ ต สาหกรรมไมซ ไ ทยด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก ารชั้ น เลิ ศ และอั ต ลั ก ษณ
ความเปนไทย
3.) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซดวยองคความรู มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
4.) สงเสริมแนวปฏิบัติดานความยั่งยืน เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ยุทธศาสตรองคกร (ตามแผนยุทธศาสตรสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) ป 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561)
 ยุทธศาสตรที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดว ยอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธที่ 1.1 รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซเดิมใหเติบโตอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน
กลยุทธที่ 1.2 สรางกิจกรรมไมซใหมเพื่ อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ
กลยุทธที่ 1.3 ขั บ เคลื่ อนกิ จ กรรมไมซ ใหม ต ามความต อ งการของตลาดกั บ ศั ก ยภาพและ
นโยบายของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 2: กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธที่ 2.1 ยกระดับกิจกรรมไมซในภูมิภาค เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาค
กลยุทธที่ 2.2 สรางกิจรรมไมซเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค
 ยุทธศาสตรที่ 3: สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซข องประเทศไทย และ สสปน.
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมกิจกรรมการตลาด สรางภาพลักษณ ของประเทศไทยใหเปนจุดหมาย
ปลายทางไมซระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนมุมมองขององคกรภายนอกตอบทบาท และภาพลักษณของ สสปน.
กลยุทธที่ 3.3 ประชาสัมพันธเมืองที่มีศักยภาพและความพรอมของเมืองในการรองรับการจัด
กิจกรรมไมซในระดับประเทศและนานาชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการไมซ และโครงสรางสนับสนุนไมซ
กลยุทธที่ 4.2 พั ฒ นาและส ง เสริม การใช น วั ต กรรมในการจั ด งาน พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละ
รูปแบบการจัดงาน
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กลยุทธที่ 4.3 ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ไมซไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 4.4 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนผานแพลตฟอรม
ไมซ
 ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององคกร
กลยุทธที่ 5.1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมีความพรอมตอการพัฒนาองคกร
กลยุทธที่ 5.2 ปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สสปน.
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
เมื่อพิ จารณาความสอดคลองของกลยุทธการดำเนินงานของ สสปน. กับวัตถุประสงคในการจัดตั้ ง
วิสัยทัศน และภารกิจ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การพิจารณาความสอดคลองรายกลยุทธ
หัว ขอ
วัตถุประสงค
การจัดตั้ง
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
วิสัยทัศน
พันธกิจ
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4

ยุทธ 1
1.1 1.2 1.3

ยุทธ 2
2.1 2.2























ความสอดคลอง
ยุทธ 3
3.1 3.2 3.3 4.1
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วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง
(1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการ
6
ของประเทศใหมีมาตรฐานสากล
(2) เป น ศู น ย ก ลางข อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ประชุ ม และ
6
นิทรรศการในประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลดังกลาว
รวมทั้งใหคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ
(3) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัด
9
ประชุมและนิทรรศการแกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาที่หรือบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความชำนาญและมีทักษะเที ยบเทามาตรฐานสากล
และเพื่อใหเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิด
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน
(4) เปนตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอตอหนวยงานตางประเทศ
1
หรือระหวางประเทศเพื่อขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ
(5) สงเสริมภาพลักษณ ที่ดีและสรางโอกาสใหกับ ประเทศ รวมทั้ งเปนศูนย
10
ประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
วิสัยทัศน
จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง
องคกรหลักในการผลั กดั นอุตสาหกรรมไมซ ให เป นเครื่องมื อในการพั ฒ นา
14
เศรษฐกิจ ของประเทศ ดว ยนวั ตกรรม เพื่ อสรางความเจริญ และกระจาย
รายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน
พันธกิจ
จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง
1) สนั บ สนุ น การจั ด งานไมซ ใ นประเทศไทย เพื่ อ กระตุ น เศรษฐกิ จ และ
5
กระจายรายไดสูชุมชน
2) ส งเสริมภาพลั กษณ อุตสาหกรรมไมซ ไทยด วยผลิต ภัณ ฑ บริการชั้นเลิ ศ
6
และอัตลักษณความเปนไทย
3) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ ด ว ยองค ความรู มาตรฐาน รวมถึ งการพั ฒ นา
9
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พันธกิจ

จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง

บุคลากรและผูประกอบการ
(4) ส ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ด า นความยั่ ง ยื น เพื่ อ สร า งความได เ ปรี ย บ
ในการแขงขัน

3

1.1 รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ (น้ำหนักรอยละ 14)
ตัว ชี้ว ัด
1.1

รอยละของกลยุทธ
ทีต่ อบสนองตอวัตถุประสงค
การจัดตั้ง วิสัยทัศน และ
พันธกิจ

หนว ยวัด
รอยละ

น้ำหนัก
(รอยละ)
10

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

ผลการ
ดำเนินงาน
100

ผลการประเมิน
การจะขั บ เคลื่ อ นองค กรให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค สสปน. จำเป น จะต อ งมี ก ารกำหนดทิ ศทางและ
เป า หมายระยะสั้ น และระยะยาวขององค ก ร โดยกำหนดกลยุ ท ธ ห รื อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ที่ ร องรั บ
วัตถุประสงคและเป าหมายขององคกร เพื่อใหมั่นใจวา การดำเนิน การตามกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย และ
แผนงาน/โครงการภายใต แผนยุ ท ธศาสตรที่ ก ำหนดไว จะสามารถนำพาองคก รให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ได
ในการประเมิน กลยุทธที่ ตอบสนองตอวัต ถุประสงคการจัด ตั้ง วิสั ยทัศน และพั น ธกิจ ประเมินจากจำนวน
กลยุทธทั้งหมดที่ สสปน. ไดกำหนดไวในการดำเนินงานระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เทียบกับ
วัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ พบวา สสปน. มีการกำหนดกลยุทธรองรับวัตถุประสงคการ
จัดตั้ง วิสัยทัศนและพันธกิจอยางครบถวน ผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมินอยูที่ระดับ
5.0000 คะแนน
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มิติที่ 2 ประสิทธิผ ล
การพิ จารณาประสิท ธิผล (Effectiveness) พิจารณาจากรอยละของการดำเนิน งานตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนดไวในชวงระหวางป 2560 – 2562 ซึ่งเปนการดำเนินการตามเปาหมายในแผนงานที่ สสปน.
กำหนดและได รับ อนุ มั ติ ห รือ จั ด สรรงบประมาณให ด ำเนิ น การ รวมทั้ ง ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบรรลุ
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ ซึ่งพิจารณาทั้งนักเดินทางไมซตางประเทศ และนักเดินทางไมซในประเทศ
รวมถึงการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซทั้งตางประเทศและในประเทศ โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวขางตน
สะท อ นถึงการดำเนิ น งานไดต ามเป าหมายของยุ ท ธศาสตรที่ อ งค ก รกำหนด คื อการขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิจ
ดวยอุตสาหกรรมไมซ สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินได ดังนี้
2.1 รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 5)
พิจารณาจำนวนแผนงาน โครงการของ สสปน. ที่ ไดรับอนุมัติให ดำเนิ นการในป งบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2562 ที่ดำเนินการไดแลวเสร็จและบรรลุเปาหมายในแตละปงบประมาณ เปรียบเทียบกับจำนวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ในแตละปงบประมาณ และ
คิดเปนรอยละเฉลี่ย 3 ปงบประมาณ สำหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 สสปน. มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้
ยุทธศาสตร/กลยุทธ

รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

2559

กลยุทธการดึงงานเขาประเทศ (Win)

135.73

157.73

147.72

กลยุทธการสงเสริม (Promote)

144.75

169.88

187.02

กลยุทธการพัฒนา (Develop)

119.79

133.02

152.31

การบริหารสำนักงาน (ADMIN)

71.43

325.77

550.80

รวม

117.93

196.60

259.46

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
จำนวน
จำนวนโครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ
ในป 2560-2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
จำนวนโครงการของ สสปน. ทั้งหมดในป 2560-2562
รอยละ
รอยละเฉลี่ย 3 ปงบประมาณ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2560
77

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
109

100
77.00

151
72.19

2562
96
119
80.67
76.62
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ตัว ชี้ว ัด
2.1

รอยละของจำนวนโครงการ
ตามยุทธศาสตรที่บรรลุ
เปาหมาย

หนว ยวัด
รอยละ

น้ำหนัก
(รอยละ)
5

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

ผลการ
ดำเนินงาน
76.62

ผลการประเมิน
รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายเฉลี่ยใน 3 ปงบประมาณ อยูที่รอยละ
76.62 หรื อ เท า กั บ 2.6619 คะแนน ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาจากผลการดำเนิ น งานของแต ล ะโครงการในทั้ ง
ปงบประมาณ รวมถึงโครงการที่มีผลการดำเนินงานเหลื่อมปงบประมาณ จนถึงเดือนมีนาคม ปงบประมาณ
ถัดไป
2.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ (น้ำหนักรอยละ 5)
2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5)
พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนั กเดิ นทางไมซตางประเทศในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศที่กำหนดไว
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และคิดเป นรอยละ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
ตัว ชี้ว ัด
รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศ
เทียบกับเปาหมาย

หนว ย
วัด
รอยละ

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100

ผลการดำเนินงาน
94.44

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ปงบประมาณ พ.ศ.
รวม
2560
2561
2562
จำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศ (คน)
1,276,411.00 1,997,085.00 1,580,663.00 4,854,159.00
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศ (คน) 1,109,000.00 1,192,000.00 1,320,000.00 3,621,000.00
รอยละ
115.10
167.54
119.75
134.06
จำนวน

ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซ
ตางประเทศเทียบกับ
เปาหมาย

ระดับ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

น้ำหนัก
(รอยละ)
2.5

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

ผลการ
ดำเนินงาน
134.06
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ผลการประเมิน
จากการประเมิ นผลตัว ชี้วัดรอยละของปริม าณนั กเดินทางไมซตางประเทศที่เป นไปตามเป าหมาย
พบวา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศ
รวมกัน 3 ปงบประมาณเทากับ 3,621,000 คน ซึ่งผลการดำเนินงานมีจำนวนนั กเดินทางไมซตางประเทศ
เทากับ 4,854,159 คน คิดเปนรอยละ 134.06 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็
ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักเดินทางไมซตางประเทศมีแนวโนมลดลง แตยังคงอยูในระดับที่สูงกวา
เปาหมายที่กำหนด เนื่องจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง โดยนักเดินทางไมซที่เดินทางเขาประเทศไทยสูงที่สุด
ไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน และฮองกง
2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5)
พิ จ ารณาจากผลรวมของจำนวนนั กเดิ น ทางไมซ ในประเทศในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศที่กำหนดไว
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และคิดเป นรอยละ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
ตัว ชี้ว ัด
รอยละของนักเดินทางไมซ
ในประเทศเทียบกับเปาหมาย

หนว ย
วัด
รอยละ

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100

ผลการดำเนินงาน
100.00

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
จำนวน
จำนวนนักเดินทางไมซในประเทศ (คน)
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศ (คน)
รอยละ
ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซ
ในประเทศเทียบกับ
เปาหมาย

ระดับ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
35,316,505 33,443,365 29,612,013
26,000,000 29,000,000 34,662,000
135.83
115.32
85.43
น้ำหนัก
(รอยละ)
2.5

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

รวม
98,371,883
89,662,000
109.71
ผลการ
ดำเนินงาน
109.71
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ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของปริมาณนักเดินทางไมซในประเทศที่เปนไปตามเปาหมาย พบวา
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศรวมกัน
3 ป งบประมาณเท ากับ 89,662,000 คน ซึ่งผลการดำเนิ นงานมีจ ำนวนนั กเดิน ทางไมซ ในประเทศเท ากับ
98,371,883 คน คิดเปนรอยละ 109.71 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตามใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั กเดิน ทางไมซ ในประเทศมี แนวโนม ลดลง และไม บรรลุเป าหมายที่กำหนดใน
ปงบประมาณดังกลาว เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดการชะลอตัว รวมถึงสถานการณการเมืองใน
ประเทศ รวมถึงสถานการณ ฝุน PM 2.5 ซึ่ งเปน ป จ จัยเชิงลบที่ ส งผลกระทบต อจำนวนนั กเดิน ทางไมซ ใน
ประเทศ
2.3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ (น้ำหนักรอยละ 5)
2.3.1 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5)
พิ จ ารณาผลรวมรายได จ ากนั ก เดิ น ทางไมซ ต า งประเทศในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซที่กำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 2562 และคิดเปนรอยละ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
จำนวน
รายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ (ลานบาท)
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ
(ลานบาท)
รอยละ

ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

2.3.1 รอยละของรายไดจาก
นักเดินทางไมซตางประเทศ
เทียบกับเปาหมาย

ระดับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
106,912.00 137,225.00
95,217.00

339,354.00

101,000.00

112,000.00

100,500.00

313,500.00

105.85

122.52

94.74

108.25

น้ำหนัก
(รอยละ)
2.5

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

รวม

ผลการ
ดำเนินงาน
108.25

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย
พบวา ในชวงป 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเป าหมายรายไดจ ากนั กเดิ น ทางไมซ ต างประเทศรวมกัน 3
ปงบประมาณเทากับ 313,500 ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทากับ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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339,354 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.25 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตาม
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดจากนั กเดินทางไมซต างประเทศมีแนวโน มลดลง เนื่องจากสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรง และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน
2.3.2 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5)
พิ จ ารณาผลรวมรายได จ ากนั ก เดิ น ทางไมซ ในประเทศในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซที่กำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 2562 และคิดเปนรอยละ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

จำนวน
รายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ (ลานบาท)
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ
(ลานบาท)
รอยละ

ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

2.3.2 รอยละของรายไดจาก
นักเดินทางไมซในประเทศ
เทียบกับเปาหมาย

ระดับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
91,010.00
114,376.00 107,046.00
54,000.00
62,000.00
121,000.00
168.54
น้ำหนัก
(รอยละ)
2.5

184.48

1
60

88.47

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

รวม
312,432.00
237,000.00
131.83
ผลการ
ดำเนินงาน
131.83

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย
พบว า ในช ว งป 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเป าหมายรายได จากนั กเดิ น ทางไมซ ในประเทศรวมกัน 3
ปงบประมาณเทากับ 237,000 ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทากับ
312,432 ลานบาท คิดเปนรอยละ 131.83 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตาม
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดจ ากนั กเดินทางไมซในประเทศมีแนวโน มลดลง ซึ่ งเป นไปตามจำนวน
นักเดินทางในประเทศที่ลดลง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
การพิจ ารณาประสิท ธิภาพ (Efficiency) พิจารณาจากระดับ ประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจ าย
คาใช จ ายจากการดำเนิ น งานตอ จำนวนพนั กงาน รอยละความสำเร็จของการเบิ กจ ายงบประมาณ ระดั บ
ความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) และร อ ยละความสำเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนงานเป า หมาย
โดยตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 5 ตั ว ชี้ วัด ข างต น พิ จ ารณาผลการดำเนิ น งานในป 2560 - 2562 หรือ 3 ป แ รกของแผน
ยุทธศาสตรองคกร (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนการแสดงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินได ดังนี้
3.1 ระดับประสิทธิภาพของการบริหารคาใชจาย (น้ำหนักรอยละ 3)
ระดั บประสิท ธิ ภ าพของการบริห ารคา ใช จ าย พิ จ ารณาจากคาใชจ ายจากการดำเนิ นงานทั้ งหมด
ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายสงเสริมการตลาด คาใชจายเงินอุดหนุน
และคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย เปรียบเทียบวาสูง หรือเทากับ หรือ ต่ำกวารายไดของ สสปน. ซึ่งรายได
ของ สสปน. มาจากรายไดจากเงินงบประมาณ และรายไดจากแหลงอื่น
รายการ
1. รายไดจ ากการดำเนินงาน
1.1 รายไดจากรัฐบาล
1.1.1 รายไดจ ากเงินงบประมาณ
1.2 รายไดจากแหลงอื่น
1.2.1 รายไดจ ากการจัดอบรมสัมมนา
1.2.2 รายไดคาลงทะเบียนเขารว มงาน
นิทรรศการ
1.2.3 รายไดจ ากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบัน
การเงิน
1.2.4 รายไดอื่น
2. คาใชจายจากการดำเนินงาน
2.1 คาใชจายบุคลากร
2.2 คาใชจายในการดำเนินงาน (1)
2.3 คาใชจายสงเสริมการตลาด (2)
2.4 คาใชจายเงินอุดหนุน
2.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการ
ดำเนินงาน

2559

2560

1,048,813,256 1,009,341,660
1,029,536,600 992,332,700
1,029,536,600 992,332,700
19,276,656
17,008,960
1,712,150
1,645,795

2561

2562

974,526,475
958,468,200
958,468,200
16,058,275
1,307,010

901,439,443
883,639,000
883,639,000
17,800,443
2,280,854

10,071,076

8,619,370

8,178,644

8,202,395

7,306,514

6,525,924

6,046,731

6,745,261

186,916
217,871
1,048,854,926 1,073,757,149
144,905,313 163,470,720
170,304,291 170,892,250
475,838,575 481,231,704
232,217,718 235,870,172
25,589,029
22,292,303

525,890
917,008,275
156,249,187
190,086,158
356,242,770
196,119,178
18,310,982

571,933
986,295,675
165,857,025
190,465,232
413,128,658
200,685,229
16,159,532

57,518,200

(84,856,232)

(41,670)

(64,415,489)

หมายเหตุ (1) คาใชจายในการดำเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทาง คาสาธารณูปโภค คาเบี้ ยประชุ ม
คาตอบแทนบุคคลภายนอก คาจางเหมาบริการอื่น คาใชจายในการจัดประชุม ฯลฯ
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(2) คาใชจายสงเสริมการตลาด ประกอบดวย คาวัสดุทางการตลาด คาประชาสัมพันธ คาบูธ คาเชาพื้นที่และอุปกรณ คาวิจัยตลาด คา
สงเสริมทางการตลาด

โดยผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลไดดังนี้
ปงบประมาณ

คาใชจายทั้งหมด
(บาท)

รายไดข อง สสปน.
(บาท)

2560

1,073,757,149

1,009,341,660

2561

917,008,275

974,526,475

2562

986,295,675

901,439,443

ตัว ชี้ว ัด
3.1

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
คาใชจาย

หนว ยวัด
ระดับ

น้ำหนัก
(รอยละ)
3

ประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจาย (บาท)
(64,415,489)
คาใชจายสูงกวารายได
57,518,200
คาใชจายต่ำกวารายได
(84,856,232)
คาใชจายสูงกวารายได

ผลการ
ดำเนินงาน




เกณฑการใหคะแนน
ผลการ
ดำเนินงาน
1
2
3
4
5
คาใชจาย บริหาร บริหาร บริหาร บริหาร
บริหาร
สูงกวา คาใชจาย คาใชจาย คาใชจาย คาใชจาย คาใชจายได
รายได ไดเทากับ ไดต่ำกวา ไดต่ำกวา ไดต่ำกวา ต่ำกวารายได
รายได รายได 1 รายได 2 รายได 3
1 ป
ทุกป
ป
ป
ป

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายพบวา ในชวงปปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. สามารถบริหารคาใชจายจากการดำเนินงานทั้งหมดไดต่ำกวารายไดของ สสปน.
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคาใชจายทั้งหมดต่ำกวารายไดของ สสปน. คิดเปนจำนวนเงิน 57,518,200
บาท หรือบริห ารคาใชจ ายได ต่ำกวารายไดจำนวน 1 ป ซึ่งเปนปเดียวจากทั้ งหมดสามป ที่มี รายได จากการ
ดำเนินงานลดลงรอยละ 3 และคาใชจายจากการดำเนินงานลดลงดวย โดยลดลงมากถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบ
กับป กอน เนื่องจากมีรายการคาใชจ ายจากการดำเนิ นงานลดลง 4 รายการจากทั้งหมด 5 รายการ ได แก
คาใชจายสงเสริมการตลาด ลดลงรอยละ 26 คาใชจายเงินอุดหนุน ลดลงรอยละ 17 คาใชจายบุคลากร ลดลง
รอยละ 4 และคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ลดลงรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปกอน ในขณะที่ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และ 2562 รายไดจากการดำเนินงานลดลง รอยละ 4 และ รอยละ 7 ตามลำดับ แตคาใชจายจาก
การดำเนินงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 2 และรอยละ 8 ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑการใหคะแนนจึงมี
ผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.0000 คะแนน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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3.2 คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน (น้ำหนักรอยละ 3)
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานพิจารณาจากคาใชจายจากการดำเนินงาน 2 รายการ
ไดแก คาใชจายในการดำเนินงาน (เชน คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทาง คาสาธารณูปโภค
คาเบี้ย ประชุม คาตอบแทนบุคคลภายนอก คาจ างเหมาบริการอื่น คาใช จายในการจัดประชุม ฯลฯ) และ
คาใชจายสงเสริมการตลาด (ไดแก คาประชาสัมพันธ คาบูธ คาเชาพื้นที่และอุปกรณ คาวิจัยตลาด คาสงเสริม
ทางการตลาด คาวัสดุทางการตลาด) ซึ่งเปนคาใชจายจากการดำเนินงานที่สามารถบริหารจัดการได โดยเกณฑ
การให ค ะแนน กำหนดให ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป น ป ฐ านสำหรับ เปรี ย บเที ย บผลการดำเนิ น งาน
หากคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562 นอยกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
ทั้ง 2 ป จึงจะมีระดับเกณฑการใหคะแนนเทากับ 5.0000 คะแนน
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลได ดังนี้
ปงบประมาณ

คาใชจาย
จากการดำเนินงาน (บาท)

จำนวนพนักงาน
(คน)

คาใชจายจากการดำเนินงานตอ
จำนวนพนักงาน (บาทตอคน)

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับปฐ าน

2560

652,123,954

137

4,760,028.86



2561

546,328,928

132

4,138,855.52



2562

603,593,889

129

4,679,022.40

ปฐาน

ตัว ชี้ว ัด
3.2

คาใชจายจาก
การดำเนินงาน
ตอจำนวน
พนักงาน

หนว ยวัด
ระดับ

น้ำหนัก
(รอยละ)
3

1
คาใชจาย
จากการ
ดำเนินงาน
ตอจำนวน
พนักงานใน
ป 2562
มากกวา
ป 2560
และ
2561 ทั้ง
2 ป

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
คาใชจาย
จากการ
ดำเนิน
งานตอ
จำนวน
พนักงาน
ในป 2562
นอยกวาป
2560 หรือ
2561 ปใด
ปหนึ่ง

ผลการ
ดำเนินงาน
5
คาใชจาย
คาใชจาย
จากการ
จากการ
ดำเนิน
ดำเนิน
งานตอ
งานตอ
จำนวน
จำนวน
พนักงาน พนักงานในป
ในป 2562
2562
นอยกวาป นอยกวาป
2560 และ
2560
2561
เพียงปเดียว
ทั้ง 2 ป

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานพบวา ในชวงป 2560 2562 สสปน. มีจำนวนพนักงานลดลงทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 คิดเปนรอยละ 3.65 และ
2.27 ตามลำดั บ ในขณะที่ คาใชจ ายจาการดำเนิ นงาน 2 รายการ ได แก คาใช จ ายในการดำเนิ นงาน และ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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คาใชจายสงเสริมการตลาด ในป 2561 ผลรวมของ 2 รายการลดลงรอยละ 16.22 เมื่อเทียบกับปกอน แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.48 เมื่อเทียบกับปกอน เปนเหตุให สสปน. ไมสามารถบริหารให
คาใชจายจากการดำเนินงานตอหัวของบุคลากรใหลดลงไดตอเนื่อง ดังนั้น เมื่อเทียบกับระดับเกณฑการให
คะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.0000 คะแนน
3.3 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (น้ำหนักรอยละ 3)
ร อ ยละความสำเร็ จ ของการเบิ ก จ า ยงบประมาณ พิ จ ารณาจากงบประมาณที่ เ บิ ก จ า ยได
ณ วันสิ้นป งบประมาณ หรือวันที่ 30 กันยายน (ไดแก คาใชจายบุ คลากร คาใชจ ายดำเนิ นงาน คาใชจ าย
โครงการ/เงิน อุด หนุ น คาใช จายอื่ น คาที่ดิ นสิ่ งกอสราง และคาครุภัณ ฑ ) เที ย บกับวงเงิน งบประมาณของ
สสปน. ที่ ได รับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ สสปน. ให ใช เพื่ อดำเนิ น การในแต ล ะป งบประมาณ ซึ่ ง วงเงิ น
งบประมาณทั้ง 3 ปงบประมาณ ประกอบดวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 992.33 ลานบาท สำหรับ 3
แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบูรณาการ และแผนงานพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 958.47 ลานบาท สำหรับ 4 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
บูรณาการ และแผนงานพื้นฐาน และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 883.64 ลานบาท สำหรับ 5 แผนงาน
คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงาน
ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพ และมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต บริการการคา และการลงทุน แผนงานบูรณา
การสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลได ดังนี้
ปงบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำป (บาท)

งบประมาณที่เบิกจายได
(บาท)

รอยละความสำเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ (รอยละ)

2560

992,332,700.00

961,376,979.40

96.88

2561

958,468,200.00

889,873,241.30

92.84

2562

883,639,000.00

848,401,600.00

96.01

เฉลี่ย 3 ป (ป 2560 - 2562)

ตัว ชี้ว ัด
3.3

รอยละของความสำเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณ

หนว ยวัด
รอยละ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

95.25

น้ำหนัก
(รอยละ)
3

1
80

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
85 90 95 100

ผลการ
ดำเนินงาน
95.25
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ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ พบวาผลการเบิกจาย
งบประมาณในป 2560 – 2562 เทียบกับเปาหมายการเบิกจายตามแผนงบประมาณ โดยเฉลี่ยทั้ง 3 ป คิดเปน
รอยละ 95.25 มีขอสังเกตวา ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการเบิกจายงบประมาณ สวนใหญเกิดจากการดำเนินโครงการลาชากวา
แผนที่กำหนดไว เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจางบางสวนที่เกี่ยวของกับสัญญาในตางประเทศ ซึ่งในปถัดมา
หรือป 2562 สสปน. จึงไดประกาศมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อใหทุก
หนวยงานภายใน สสปน. เรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหสามารถผูกพันสัญ ญาแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 พรอมกับการติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 ป เมื่อเทียบกับระดับเกณฑ
การใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 4.0500 คะแนน
3.4 ระดับ ความสำเร็จ ของผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) (น้ำหนักรอยละ 3)
ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) พิ จ ารณ าผลการประเมิ น จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด คือ
การปองกันการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริต การใชทรัพยสินของราชการ การเปดเผยขอมูล การปฏิบัติ
หนาที่ การใชอำนาจ การใชงบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
การทำงาน

3.4

ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

ระดับ
ความสำเร็จของ
ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดำเนินงาน
ของหนว ยงาน
ภาครัฐ
(Integrity &
Transparency
Assessment:
ITA)

รอยละ

น้ำหนัก
(รอยละ)
1
3
ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส
ในปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2562
แยลงเมื่อ
เปรียบ
เทียบกับ
ปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2561

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส
ในปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2562
ไมเปลี่ยน
แปลงเมื่อ
เปรียบ
เทียบกับ
ปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2561

5
ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส
ในปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2562
ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบ
เทียบกับ
ปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2561

ผลการ
ดำเนินงาน
ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในปงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2562
ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบ
กับ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ผลการประเมิน
จากการประเมินผลระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหน ว ยงานภาครั ฐ พบว า ผลคะแนนจากการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสของ สสปน.
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 93.35 จากคะแนนเต็ ม 100 ระดั บ ผลการประเมิ น คือ A หรือมี ผลการ
ประเมิ นดี ขึ้น เมื่ อเปรีย บเที ย บกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ไดรับคะแนน คื อ 56.73 ผลการดำเนิ น งาน
เมื่อเทียบกับระดับเกณฑการใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน
มีขอเสนอแนะและหมายเหตุจากสำนักงาน ป.ป.ช. ใน 3 ดาน ดังนี้
 ผลการวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity &Transparency
Assessment: IIT) อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) แสดงใหเห็นวา สสปน. ใหความสำคัญ
กับการดำเนิ นงานโดยยึดหลั กมาตรฐาน โปรงใสเปนที่ ตั้ง ตลอดจนมุงใหเกิด ความเทาเที ย ม
ในการใหบริการแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังไมพบวา สสปน. มีพฤติกรรม
การเรีย กรั บ เงิ น หรือ ทรัพ ยสิ น หรื อ ประโยชนอื่น ๆ ซึ่ ง ถื อเปน ความเสี่ ย งตอการรับ สิ น บน
ในอนาคต สสปน. ไมมีป ญ หาเกี่ยวกับการใช จายเงินงบประมาณเพื่อประโยชนของพวกพอง
สวนกระบวนการจัดซื้อจัดจางดำเนินการเปนไปตามระเบียบขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได
ผูอำนวยการ สสปน. เปนแบบอยางที่ดี ในการกำกับ ดู แล และ เฝาระวังการทุ จ ริต โดยไมใช
อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำใหบุคลากรภายในสสปน. ศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่หนวยงานและผูอำนวยการยึดถือ อีกทั้ง ไมพบ
ปญ หาการนำทรัพ ยสิ น ของราชการไปใชอ ยา งไมถูก ตอง จึ งทำใหโดยภาพรวมแลว สสปน.
มี ค วามเขม แข็ง ที่ ไดแ รงสนั บ สนุ น จากความเชื่ อ มั่ น จากภายในหนว ยงานและสามารถเปน
“ตนแบบ” ในการดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอื่นๆ ได
 ผลการวั ด การรั บ รู ข องผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายนอก (External Integrity &Transparency
Assessment: EIT) อยู ในระดั บ ดี (Good) แสดงใหเห็ น วาประชาชนหรือ ผู รับ บริการมี ความ
เชื่ อมั่ น ในคุ ณ ภาพการดำเนิ น งานของ สสปน. วายึ ด ตามมาตรฐาน ขั้ น ตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมพบวามีการนำผล
ประโยชนของพวกพองมาอยูเหนื อผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน
ทั้งในรูปแบบที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี
สิ่ งที่ ค วรเปน ประเด็น การพั ฒ นาสำหรับ สสปน. ที่ ไดคะแนนในระดั บ ดี คื อ ควรดำเนิ นการ
อยางเขม ขนมากขึ้น โดยจั ด ให มี การเผยแพรผ ลงานหรือขอมู ลที่ สาธารณชนควรไดรับทราบ
อยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในชองทางที่เขาถึงงาย ไมซับซอน
และมี ช องทางที่ ห ลากหลาย ตลอดจนควรพัฒ นาการดำเนิ น งาน/การใหบริการของ สสปน.
โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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การดำเนินงาน การบริการ ใหเกิดความโปรงใส รวมถึงปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ใหดีขึ้น
 การเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity &Transparency Assessment: OIT)
อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) มีการวางระบบที่มีความเปนเลิศเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ
ของ สสปน. ใหส าธารณชนไดรับ ทราบอยา งเปน ปจ จุ บั น ซึ่ งการเผยแพรข อมู ล ในประเด็ น
ขางตนทั้ งหมด แสดงถึงความพยายามของ สสปน. ที่ จะปองกัน การทุจริตในหนวยงานใหล ด
นอยลงหรื อไมส ามารถเกิดขึ้น ได ทำใหโดยภาพรวมแลว หนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ”
ในการดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอื่นๆได
3.5 รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 3)
รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมายพิจารณาจากกระบวนงานที่เสนอปรับปรุง
ในแบบประเมิ น องค ก ารมหาชนตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยกระบวนงานที่ประเมินความสำเร็จ คือ กระบวนงานที่ สสปน. เสนอเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สสปน. ประกอบดวยกระบวนงาน
หรื อ ระบบงาน ดั ง แสดงในองค ป ระกอบด า นที่ 4 Innovation Based ข อ เสนอการพั ฒ นานวั ต กรรม
สรุปกระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และรอยละความสำเร็จ ไดดังนี้
ปงบประมาณ

กระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย

2560

บู รณาการด านระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส
เพื่อการใหบริการและพัฒนาระบบ
การใหบริการและติดตามการขอรับ
การสนั บ สนุ น การจั ด งานไมซ ข อง
สสปน.

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละความสำเร็จ
(รอยละ)
ติดตั้งระบบแลวเสร็จและทดสอบระบบให
100.00
สามารถใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถบูรณาการเชื่อมตอขอมูลการ
ขอรับการสนับสนุนการจัดโครงการ หรือ
กิ จกรรม Request for Proposal ระหวาง
ระบบเว็บไซตBusinesseventsthailand.com
ระบบงาน CRM ระบบงาน Support
Control เพื่ อ เป น ช อ งท า งอ อ น ไล น
ให ผู รับ บริ การที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น การ
จั ด ทำโครงการหรื อ กิ จ กรรม สามารถ
ติ ด ตาม (Tracking) ผลการขอรั บ การ
สนั บ สนุ น การจั ด งานไมซ ต ามลำดั บ ขั้ น
Workflow ไดดวยตัวเอง
ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
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ปงบประมาณ

กระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย

2561

นวั ต กรรมการให บ ริ การด า น การ
ล งท ะ เบี ย น เข า ร ว ม งา น ไม ซ
อี เ ว น ท ( Smart BIZ Event
Application)

2562

นวั ต กรรมการให บ ริ ก ารข อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ไมซ (MICE Intelligence
Services) -TCEB Dashboard

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละความสำเร็จ
(รอยละ)
100.00
พั ฒ นา Smart BIZ Event Application
เปนเครื่องมือดิจิทัลสนับสนุนการจัดงาน
ไมซแบบดิจิทัล ประกอบดวย Smart Biz
Event แ ล ะ Smart Biz Organizer
อำนวยความสะดวกแกผูม าร วมงานไมซ
ประกอบดวย ระบบตรวจสอบสถานะการ
ลงทะเบี ย นร ว มงาน เช็ ค อิ น เผยแพร
เอกสารของงาน ระบบสำรวจ และเก็ บ
ความคิ ด เห็ น หลั ง การมาร ว มงาน ฯลฯ
โดยสามารถให บ ริ ก ารแก ก ลุม เปาหมาย
4 ก ลุ ม คื อ 1 ) ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ใน อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไม ซ 2 ) ก ลุ ม คู ค า
ในอุ ต สาหกรรมไมซ 3) ผู ร ว มงานไมซ
4) สื่ อ มวลชน โดยมี จ ำนวนยอดดาวน
โหลดแอปพลิเคชั่น จากระบบ IOS และ
Android รวมทั้งสิ้น 9,069 ดาวนโหลด
เป ด ให บ ริ ก าร TCEB Dashboard หรื อ
100.00
ฐานข อ มู ล การวิ เ คราะห ด านการตลาด
และอื่ น ๆ สำหรั บ การวิเคราะห แ นวโน ม
และความตอ งการของอุ ตสาหกรรมไมซ
แก บุ ค ลากรภายใน สสปน. ตลอดจน
อบรม/ใหความรู การใชงานแกเจาหน าที่
จากฝายงานตางๆ ทั้งองคกร โดยมีขอมูล
6 ก ลุ ม ไ ด แ ก Event Participants,
Exhibitions, Meeting and Incentive,
MICE Capability, Venues แ ล ะ MICE
Statistics และเป ดให บริ ก ารสำหรั บ
บุค คลภายนอก ผ าน WWW.tceb.or.th
เ ม นู ( MICE Intelligence Center
น ำ เส น อ เฉ พ า ะ ข อ มู ล ส ถิ ติ MICE
Statistics ประกอบด ว ย Events, MICE
Visitors และ MICE Venues ภ ายหลั ง
จากเป ด ให บ ริ ก าร สสปน. ได ติ ด ตาม
ประเมินผลการใชงานทั้งบุคลากรภายใน
และบุ ค คลภายนอกเพื่ อ นำข อ คิ ด เห็ น
ที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการ
ขอมูลสวนตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบการ
นำเสนอผาน Dashboard เพื่อใหผูบริหาร
และกลุมเปาหมายสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
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ตัว ชี้ว ัด
3.5

หนว ยวัด

รอยละความสำเร็จ
ของการปรับปรุง
กระบวนงานเปาหมาย

รอยละ

น้ำหนัก
(รอยละ)
3

1
60

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
5
70 80 90 100

ผลการ
ดำเนินงาน
100

ผลการประเมิน
จากการประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละความสำเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนงานเป า หมายพบว า
กระบวนงาน/ระบบงานที่เสนอเพื่อปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. สามารถดำเนินการไดครบรอยละ 100 ทั้ง 3 ป เมื่อเทียบ
กับระดับเกณฑ การใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน
มิติที่ 4 ผลกระทบ
การประเมิ น ด า นผลกระทบจากการดำเนิ น งานของ สสปน. จะพิ จ ารณาจากประโยชน ที่ ได รั บ
จากการดำเนินงานของ สสปน. ที่สงผลกระทบในดานบวกตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจจากการใชจายในกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมไมซ และการสรางโอกาสในการมีงานทำ จากการที่มี
การสรางงาน กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมไมซ
4.1 ระดับ ความสำเร็จ ของการบรรลุเปา หมายการสรา งมูล คา ผลกระทบจากอุต สาหกรรมไมซ (น้ำ หนัก
รอยละ 20)
4.1.1 รอยละความสำเร็จ ของการบรรลุเปา หมายผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากอุตสาหกรรมไมซ
(น้ำหนักรอยละ 10)
ขอมูล

ป 2560

มูลคาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ

-

ตัว ชี้ว ัด
4.1.1 รอยละความสำเร็จ
ของการบรรลุเปาหมาย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากอุตสาหกรรมไมซ

ป 2561

ป 2562

รวม

107.49%
104.27%
108.85%
(251,369 /233,848 ลบ.) (270,462 /245,540 ลบ.) (521,831 /479,388 ลบ.)

หนว ยวัด
รอยละ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

น้ำหนัก
(รอยละ)
10

1
60

เกณฑการใหคะแนน
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4
5
70 80 90 100

ผลการ
ดำเนินงาน
108.85
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ผลการประเมิน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สสปน. สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากกิจ กรรมไมซ
รวมมูลคาทั้งสิ้น 521,831 ลานบาท มีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 108.85 สูงกวาเปาหมาย มีผลการ
ประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน
ผูเขารวมงานมีแนวโนมเขารวมงานไมซในระยะเวลาที่สั้นลง และไมนิยมเดินทางเขารวมกิจกรรมขาม
ภู มิ ภ าค อย า งไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม ฟ น ตั ว ในช ว งเวลาดั ง กล า ว ส ง ผลให บ ริ ษั ท และองค ก รต า งๆ
จัด กิจ กรรมไมซ เพิ่ มมากขึ้น รวมถึงผู ป ระกอบการและผู จั ด งานในอุ ตสาหกรรมไมซ มี การใช จ ายเพื่ อการ
จัด กิจกรรมไมซ การลงทุ น เพื่ อการขยายกิจ การ การลงทุน เพื่ อการบำรุงรั กษาเพิ่ม มากขึ้น จึงทำให มู ลคา
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง ทางออม และผลกระทบตอเนื่องมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
4.1.2 รอยละความสำเร็จ ของการบรรลุเปา หมายมูลคาผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ
(น้ำหนักรอยละ 10)
ขอมูล
จำนวนการจ า งงานในอุ ต สาหกรรมไมซ
(Number of Job Created)

ป 2560
ไมไดกำหนด
เปาหมายและ
ไมมีการจัดเก็บ
ขอมูล

ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

4.1.2 รอยละความสำเร็จ
ของการบรรลุเปาหมาย
มูลคาผลกระทบทางสังคม
จากอุตสาหกรรมไมซ

รอยละ

น้ำหนัก
(รอยละ)
10

ผลการดำเนินงาน
ป 2561
ป 2562
100.00%
442.26%
(818,175
(181,000/
/185,000
181,000 งาน
หรือตำแหนง)
งานหรือ
ตำแหนง)
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รวม
272.99%
(999,175
/366,000
งานหรือ
ตำแหนง)
ผลการ
ดำเนินงาน
272.99

ผลการประเมิน
มูลคาผลกระทบทางสังคมที่ไดรับจากการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของ สสปน. พิจารณาจากจำนวน
การจางงานในอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการสรางงาน และมีการจางงาน ชวยลดปญหา
สั ง คม หรื อ ลดอั ต ราการว า งงาน โดย สสปน. มี ก ารกำหนดเป า หมายและวั ด ผลด า นการจ า งงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จากเปาหมายการจางงานที่กำหนดไวรวมกัน 2 ปงบประมาณเทากับ
366,000 งานหรื อ ตำแหน ง พบว า มี จ ำนวนการจ า งงานในอุ ต สาหกรรมไมซ ร วมกั น 2 ป ง บประมาณ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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คิดเปนจำนวนทั้งสิ้น 999,175 งานหรือตำแหนง ซึ่งสูงกวาเปาหมายมาก มีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000
คะแนน
อย า งไรก็ ต าม การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม พบว า เป น การเก็ บ ข อ มู ล
ในภาพรวม สสปน. ควรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ และการจ า งงาน
เพื่ อแสดงมู ลคาผลกระทบทางสังคม โดยจัด เก็บให ส ามารถสะท อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคที่ สสปน. เขาไปสงเสริม สนับสนุน หรือ
ดำเนินการ เพื่อใหสามารถสะท อนผลสำเร็จตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุ น
เศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ ใหไดเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น และอาจศึกษาทบทวนและนำแนวคิด
การประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คม (Social Impact Assessment) มาปรั บ ใช ซึ่ งสามารถประเมิ น มู ล ค า
ผลกระทบทางสังคมจากกิจกรรมที่ สสปน. สงเสริมใหมีการนำแนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น และประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมในดานอื่นๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
นอกจากนั้น ควรมีการจัดเก็บผลกระทบในดานลบที่พื้นที่จัดงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพิ่มเติมจากการ
จัดเก็บขอมูลผลระทบในดานบวก เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินงาน และปองกันหรือลดผลกระทบ
ในดานลบที่อาจเกิดมีขึ้นตอไป
มิติที่ 5 ความยั่งยืน
การพิ จ ารณาด านความยั่ งยื น (Sustainability) พิ จ ารณาจากความสามารถในการหารายได
เพื่ อ ลดภาระงบประมาณภาครั ฐ และการดำเนิ น งานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานไดดังนี้
5.1 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
พิจารณาจากความสามารถในการหารายได ของสสปน.นอกเหนื อจากเงิน งบประมาณที่ได รับ
ประจำป เพื่อลดการพึ่งพาแหลงรายไดจากเงินงบประมาณเพียงแหลงเดียว โดยรายไดจากแหลงอื่นๆ ที่นำมา
ประเมินในดานนี้ประกอบดวย
1) รายไดจากการจัดอบรมสัมมนา
2) รายไดคาลงทะเบียนเขารวมงานกิจกรรมการตลาด
3) รายไดจากการใหบริการดานอื่นๆ
โดยผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 สสปน. สามารถหารายไดจากแหลง
อื่นๆ เปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดโดยรวมที่กำหนดไวคิดเปนรอยละ 116.05 หรือมีผลการประเมินอยูที่
ระดับ 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังในตารางที่ 6

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตารางที่ 6 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562 ของ สสปน.
ขอมูล
รายไดเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

เปา
-

2560

ผล
-

จำนวนเงิน (หนว ย:ลานบาท)
2561
2562
รวม
เปา
ผล
เปา
ผล
เปา
ผล รอยละ
8.00 9.48 9.20 10.48 17.20 19.96 116.05

5.2 รอ ยละความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เที ย บกั บ
เปาหมาย
พิจารณาจากจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
ทั้งนี้ “โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย” หมายถึง โครงการที่ดำเนินการไดแลวเสร็จตามแผน
ที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ไวครบทุกวัตถุประสงคของโครงการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ทั้งหมดที่ สสปน.
ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
โดยที่โครงการ MICE Sustainability Thailand ที่นำมาประเมินในตัวชี้วัดนี้ไดแก โครงการลดของ
เสียจากการใหบริการอาหาร (Food Waste Prevention) ในป พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งเปนโครงการสงเสริมให
ผูประกอบการไมซไทย ไดสามารถคำนวณ บริหารจัดการ และลดปริมาณขยะของเสีย อีกทั้งยังสามารถลด
ตนทุน ที่ เกิดการใหบ ริการอาหารในกิจกรรมประชุมสัมมนาและนิทรรศการได เพื่ อพั ฒนาศกยภาพในการ
แขงขันของผูประกอบการไมซโดยใช MICE Sustainability Concept และการบริหารจัดการตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวัดความสำเร็จจากจำนวนการสนับสนุนดานการเงินและพัฒนาผูประกอบการไมซที่สมัคร
ในโฌครงการลดของเสีย จากการใหบ ริการอาหาร (Food Waste Prevention) ซึ่งผลการดำเนิน งานการ
สนับ สนุ นดานการเงินและพั ฒ นาผู ประกอบการไมซที่ ดำเนินโครงการลดของเสีย จากการใหบริการอาหาร
(Food Waste Prevention) ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 คิด เป น รอยละ 133.33 เมื่ อ เที ย บกั บ
เปาหมายที่กำหนดไวหรือมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.00 คะแนนโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังในตารางที่ 7

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตารางที่ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เทียบกับเปาหมาย
ขอมูล
ผลการดำเนิ น งาน
การสนั บ สนุ น ด า น
การเงิน และพัฒ นา
ผูประกอบการไมซ
ที่ ด ำเนิ น โครงการ
ลดของเสียจากการ
ให บ ริ ก ารอาหาร
( Food Waste
Prevention)

เปา
1

2560

ผล
1

จำนวนเงิน (หนว ย:องคกร)
2561
2562
เปา
ผล
เปา
ผล
5
8
3
3

เปา
9

รวม
ผล
12

รอยละ
133.33

มิติที่ 6 คุณ ภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน
พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. และทัศนคติหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 - 2562 ในรายยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมไมซ ยุทธศาสตร
ที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด
และภาพลักษณของประเทศไทยและ สสปน. ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนตัวอยางของกลุมลูกคาหรือผูรับบริการจาก สสปน.
กลุมตัว อยาง
กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries
กลุมผูแทนที่เกีย่ วของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปน
ผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ

จำนวนตัว อยาง
200
9

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนตัวอยางของกลุมคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของ สสปน.
กลุมตัว อยาง
คณะกรรมการ สสปน.
ผูบริหาร สสปน.
บุคลากร สสปน.
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวนตัว อยาง
16
21
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 ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการ สสปน.
แผนภาพที่ 20 ขอมูลทั่วไป
ของกลุมคณะกรรมการ จําแนกตามเพศ

แผนภาพที่ 21 ขอมูลทั่วไป
ของกลุมคณะกรรมการ จําแนกตามอายุ
ไมระบุ
19%

หญิง
25%

60 ปข ึ้นไป
44%

ชาย
75%

51-60 ป
37%

แผนภาพที่ 22 ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการ
จําแนกตามระยะเวลาดํารงตําแหนง
1-2 ป
6%
5 ปข ึ้นไป
50%

3-4 ป
44%

 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร สสปน.
แผนภาพที่ 23 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร
จําแนกตามเพศ

แผนภาพที่ 24 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร
จําแนกตามอายุ
ไมระบุ
19%

ชาย
33%
หญิง
67%

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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แผนภาพที่ 25 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร
จําแนกตามอายุการทํางานใน สสปน.

แผนภาพที่ 26 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร
จําแนกตามตําแหนงงาน
ผูอํานวยการ
10%

1-3 ป
19%
4-6 ป
5%

7 ปข ึ้นไป
76%

รอง
ผูอํานวยการ
14%

ผูอํานวยการ
ฝาย
76%

 ขอมูลทั่วไปของบุคลากร สสปน.
แผนภาพที่ 27 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
จําแนกตามเพศ
ชาย
20%

แผนภาพที่ 28 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
จําแนกตามอายุ
51-60 ป
8%

41-50 ป
39%

หญิง
80%

แผนภาพที่ 29 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
จําแนกตามอายุการทํางานใน สสปน.
1-3 ป
30%
7 ปข ึ้นไป
51%

ต่ํากวา 30 ป
10%

4-6 ป
19%

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

31-40 ป
43%

แผนภาพที่ 30 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
จําแนกตามตําแหนงงาน

ผูปฏิบัติการ
9%

ผูปฏิบัติการ
อาวุโส
29%

ผูจัดการ
อาวุโส
25%
ผูจัดการ
37%
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แผนภาพที่ 31 สัดสวนของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามฝายงาน
สํานักสง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค)
ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร
ฝายอํานวยการ
ฝายบริหาร
ฝายบัญ ชีและการเงิน
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม
ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ
ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวัล
ฝายตรวจสอบภายใน

4.82%
10.84%
10.84%
4.82%
12.05%
9.64%
4.82%
3.61%
12.05%
2.41%
4.82%
3.61%
10.84%
4.82%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. (น้ำหนักรอยละ 7.5)
ตัว ชี้ว ัด
6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของ สสปน.
กลุม MICE Supporters &
6.1.1
MICE Beneficiaries
กลุมผูแทนที่เกีย่ วของกับ
บทบาทของ สสปน. ในการ
เปนผูอำนวยความสะดวก
6.1.2
(Facilitators) เพื่อเชื่อมโยง
ระหวางภาคเอกชนกับ
หนวยงานภาครัฐ

น้ำหนัก
หนว ยวัด
(รอยละ)

ผลการดำเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได

เกณฑการใหคะแนน

7.5
ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.25

4.25

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

3.13

3.13

6.1.1 ความพึง พอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการกลุม MICE Supporters & MICE
Beneficiaries

การประเมิน ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการกลุ ม MICE Supporters &
MICE Beneficiaries ใชผลการสำรวจความพึงพอใจที่ สสปน. ไดดำเนินการสำรวจไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2562 ในกลุมเปาหมายและประเด็นพิจารณาดังตอไปนี้
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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กลุมเปาหมาย
1. MICE Supporters ประกอบด ว ย บุ ค คลหรื อ หน ว ยงาน
ที่ทำงานรวมกับ สสปน.และใหบริการอุตสาหกรรมไมซเชน สมาคม
หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมศุลกากร กรมการกงสุล เปนตน
2. MICE Beneficiaries ประกอบด ว ย บุ ค คลหรื อ หน ว ยงาน
ที่ไดรับบริการจากสสปน.โดยตรงหรือไดรับบริการ/ทำงานรวมกับ
MICE Supporters ที่ ท ำงานร ว มกั บ สสปน. เช น เจ า ของงาน
(Event O wner ) ผู จั ด งาน(Organizer) ผู ใ ห บ ริ ก าร (Service
Provider) ภาคการศึกษาเปนตน

จำนวนตัว อยา ง
2561
2562
200 ตัวอยาง
200 ตัวอยาง

โดยมีประเด็นพิจารณา 6 มิติ ไดแก
1) การพัฒนาธุรกิจไมซ
2) การสนับสนุนดานการตลาด
3) การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน
4) การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน
5) กระบวนการภายใน/ลักษณะเฉพาะองคกร
6) สมรรถภาพของบุคลากร
ผลที่ไดจากการสำรวจของปงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 พบวาระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูที่ 4.25 โดยรายละเอียดผลคะแนนความพึงพอใจในมิติตางๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 32

แผนภาพที่ 32 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการ
กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries โดยเฉลีย่ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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6.1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน.
ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ
ในดานความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่ เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน.
ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ จากการ
สำรวจในกลุ มเป าหมายจำนวน 9 ราย ผลการสำรวจสรุปว ามี ระดั บ คะแนนเฉลี่ย ความพึ งพอใจอยู ที่ 3.13
คะแนน โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
ตารางที่ 10 คะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ
สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ
การดำเนินงานของ สสปน.

ระดับความพึงพอใจ

1) มีการบูรณาการระหวางหนว ยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนรูปธรรม ชว ยลดขั้น ตอน
การติ ด ตอ ประสานงานระหวา งหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง สามารถขั บเคลื่อนและแก ไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว
2) ทำให ท า นเข า ใจบทบาทของ สสปน. มากขึ้ น และรู ถึ ง ความความสำคั ญ ของ
อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
3) ทำให ภ าคเอกชน มี ค วามรู ความเข า ใจ และสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
กระบวนการ และขั้นตอนของหนว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
4) มี ต น แบบแนวปฏิ บั ติ ที่ เป น เลิ ศ (Best Practice) สำหรั บ การบู รณาการระหว าง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
5) ดานพิธีศุลกากร
6) การขอใบอนุญ าตนำเขาสิ่งของ
7) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักเดินทางไมซ
8) การติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ
9) การตอนรับนักเดินทางไมซ
10) การสนับสนุนการมีสว นรว มในการจัดงาน/เปนเจาภาพการจัดงาน
รวม

3.00
3.67
3.33
3.33
2.86
2.43
3.00
3.75
2.80
3.00
3.13

โดยกลุ ม เป าหมายที่ ทำการสำรวจได ให ขอมู ลเกี่ยวกับ ป ญ หา อุป สรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ในประเด็นดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน เพื่ออำนวย
ความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซใหดียิ่งขึ้นในอนาคตในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 11 สรุปประเด็นปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ประเด็นปญ หาอุปสรรค
1 ไมมีหนว ยงานกลางทำหนาที่
รับเรื่องทำใหตองพูดคุย ติดตอ
กับเจาหนาที่หลายๆ คน เชน
การจัดงานที่เชียงใหม ตองไปติดตอ
ประสานงานกับทั้งสว นกลางและ
ที่เชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง
2 ความรูความเขาใจของบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ
ยังไมดีเทาที่ควร







3 ไมมีการบูรณาการการทำงาน
รว มกันระหวางหนว ยงานภาครัฐ
อื่นๆ เพื่อชว ยอำนวยความสะดวก
ใหแกเอกชนผูจัดงาน



ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
มีหนวยงานกลางในการประสานงาน เมื่อเอกชนเขามา
นำเสนองาน ควรจัดใหผู ที่มี สวนเกี่ยวของเขามารับฟง
พรอม ๆ กัน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักทำหนาที่
ประสานงานตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเอกชน
ผูจัดงานแบบ One Stop Service กรณี ที่ตองติดตอทั้ง
ในสวนกลางและตางจังหวัด สามารถใชโปรแกรมหรือ
แ อ พ ลิ เค ชั่ น VDO Conference/Conference Call
เพื่อพูดคุยพรอมกันในคราวเดียวได
ควรผลั ก ดั น ให มี ก ารรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดยจั ด ทำ
ใบรับรองผูประกอบวิชาชีพไมซ เพื่อใหสามารถยกระดับ
มาตรฐานอาชีพของผูจัดงาน (organizer) และบุคลากร
ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซได
ควรมีการจัดอบรมโดยไมเสียคาใชจายสำหรับเจาหนาที่
ที่อ ยู ในอุ ตสาหกรรมไมซ เพื่ อ ให เจ าหน าที่ ได มีค วามรู
ค วาม เข าใจใน ก ระบ ว น ก ารต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข อง
เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซตองใชความรูหลายดาน
สสปน. ควรแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใหสามารถ
อำนวยความสะดวกและสนั บสนุน ผูที่ เกี่ยวของได มาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยต อ งบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้ ง หมด เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาประเด็ น ที่ ค วรจะต อ ง
ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ให ส อดคล อ งกั บ
แนวทางในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซของประเทศ

6.2 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ผลลัพ ธ ผลกระทบ และความคุม คา ที่เกิด ขึ้น จากการดำเนิน งานของ สสปน.
(น้ำหนักรอยละ 7.5)
โดยที่
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก
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ตัว ชี้ว ัด

หนว ยวัด

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ
ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานของ สสปน.
6.2.1 กลุมคณะกรรมการ
6.2.2 กลุมผูบริหาร
6.2.3 กลุมพนักงาน

น้ำหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดำเนินงาน

เกณฑการใหคะแนน

7.5
ระดับ
ระดับ
ระดับ

3.3726

2.5
2.5
2.5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

3.6399
3.2100
3.2679

โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ ดังในแผนภาพที่ 33 ตอไปนี้
3.7000
3.6000
3.5000
3.4000
3.3000
3.2000
3.1000
3.0000
2.9000

3.6399
3.3726
3.2100

คณะกรรมการ

ผูบริหาร

3.2679

พนักงาน

ภาพรวม

แผนภาพที่ 33 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
จากมุมมองของคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของ สสปน.
ผลการประเมิน
จากผลการประเมิ น ในภาพรวมความคิดเห็ นของคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และบุ คลากร เกี่ ยวกับ
ผลลัพ ธ ผลกระทบ และความคุม คาที่ เกิด ขึ้นจากการดำเนิ นงานของ สสปน. ในป 2560 - 2562 มีผลการ
ประเมินอยูที่ระดับ 3.3726 คะแนน หรือรอยละ 67.45 โดยกลุมคณะกรรมการเปนกลุมที่มรี ะดับคะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังสูงที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.6399 คะแนน หรือรอยละ 72.80 รองลงมาไดแก
กลุมพนักงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.2679 คะแนน หรือรอยละ 65.36 และกลุมที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังต่ำที่สุด ไดแก กลุมผูบริหาร ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.2100 คะแนน หรือรอยละ
64.20
โดยผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลลั พ ธ ผลกระทบ และความคุ ม ค าที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
ดำเนินงานของ สสปน. มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของ สสปน. ในป 2560 - 2562 ในแตละยุทธศาสตร จากมุมมองของคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากร
ยุทธศาสตร

กลุม
กลุมตัว อยาง คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรที่ 1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดว ยอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจาย
รายไดและกระตุน
เศรษฐกิจของภูมภิ าค
ผานอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม
การตลาด และ
ภาพลักษณข องประเทศ
ไทยและ สสปน.
ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม
ไมซ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร
ภาพรวม

กลุมผูบริหาร

กลุมพนักงาน

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

3.6719

3.4096

3.2922

3.3633

67.27

3.6750

3.2718

3.2723

3.3261

66.52

3.7344

3.2262

3.2590

3.3167

66.33

3.5625

3.4571

3.3880

3.4233

68.47

3.5417

2.4127

3.0402

2.9972

59.94

3.6399

3.2100

3.2679

3.3075

66.15

โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ ดังในแผนภาพที่ 34 ตอไปนี้
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3.3633

3.4233
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2.9972
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2.9000
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5

ภาพรวม

แผนภาพที่ 34 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของ สสปน. ในป 2560 - 2562 ในแตละยุทธศาสตร
ในยุท ธศาสตรที่ 4 ด านการเสริม สร างขีด ความสามารถในการแขงขัน ของอุต สาหกรรมไมซ เป น
ยุทธศาสตรที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.4233 คะแนน หรือ
ร อ ยละ 68.47 ในขณะที่ ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 ด า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านภายในองค ก ร
เปนยุทธศาสตรที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังนอยที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 2.9972 คะแนน
หรือรอยละ 59.94
โดยทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดใหประเด็นความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ สสปน. ดังนี้

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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6.2.1 ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของคณะกรรมการ
แผนภาพที่ 35 ประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก จากมุมมองของคณะกรรมการ
ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใ ชใ นอุตสาหกรรมไมซ

18.75%

ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสสปน.

25.00%

ดานความพรอมของภูมิภาค

25.00%

ดานงานทรัพ ยากรบุคคล

31.25%

ดานการประชาสัมพันธทั้งอุตสาหกรรมไมซและผลงานของสสปน.
0.00%

37.50%
10.00%

20.00%
30.00%
รอยละผูใหความคิดเห็น

40.00%

ตารางที่ 13 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก
จากมุมมองของคณะกรรมการ
ประเด็นความคิดเห็น
1 ดานการประชาสัมพันธ
อุตสาหกรรมไมซและ
ผลงานของ สสปน.

ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมการตลาด
และภาพลักษณ
ของประเทศไทย
และ สสปน.

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
 ดำเนินการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและ
ตองมีความตอเนื่อง
 ให ค วามสำคั ญ ในการประชาสั ม พั น ธ
60-70% สำหรั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
ในอุ ต สาหกรรมไมซ และ 30-40%
สำหรับบุคคลทั่วไป
 เพิ่ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ กิ จ ก ร ร ม สื่ อ
ประชาสั มพั น ธ หาวิธี การใหม ๆในการ
สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธ
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การประชาสั ม พั น ธ
ภายในประเทศ
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ประเด็นความคิดเห็น
2 ดานบุคลากรของ สสปน.

ยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายใน
องคกร

3 ดานความพรอม
ของภูมิภาค

 ยุทธศาสตรที่ 2
กระจายรายไดและ
กระตุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผาน
อุตสาหกรรมไมซ

4 ดานกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานของ สสปน.

 ยุทธศาสตรที่ 1
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวย
อุตสาหกรรมไมซ
 ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสราง
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ
 ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางขีด
ความสามารถ
ในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ

5 ดานการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมา
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมไมซ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
 วางกำลั งคนให เหมาะสมกั บ งาน (Put
the right man on the right job)
 กำหนดกรอบอั ต รากำลั งให เหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงาน
 เพิ่ มพู นความสามารถ เสริมสราง และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 มี น โยบายการสร า งแรงจู ง ใจให กั บ
บุคลากร
 ก ำ ห น ด เส น ท า ง ค ว า ม ก า ว ห น า
ในสายงานอาชีพของบุคลากร (Career
Path)
 พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซใหกับ
ประชาชนในชุ ม ชนและหน ว ยงาน
ภูมิภาค
 พั ฒ นาความรู ความเชี่ ย วชาญ ของ
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของ
 ประสานงาน ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ
ให การดำเนิ นงานของ สสปน.สามารถ
ทำได ร วดเร็ ว ขึ้ น และสามารถรองรั บ
อุ ต ส าห ก รรม ไม ซ รวม ทั้ งอำน ว ย
ความสะดวกให กั บ ผู ป ระกอบการ
ตลอดจนนักเดินทาง นักลงทุนไดดียิ่งขึ้น

 ร ว มมื อ กั บ ศู น ย วิ จั ย นวั ต กรรมต า งๆ
เพื่ อนำเทคโนโลยี เขา มาสนั บ สนุ นและ
ผลักดันอุตสาหกรรมไมซใหมีการพัฒนา
ที่ดียิ่งขึ้น
 มี ฐ านข อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ส ามารถ
เข า ถึ ง ได ง า ย มี ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
อุ ต สาหกรรมไมซ ข องประเทศไทยที่
เพียงพอและทันสมัย
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แผนภาพที่ 36 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก
จากมุมมองของคณะกรรมการ
งบประมาณจํากัด และประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการใชจาย
งบประมาณยังไมดเี ทาที่ควร

31.25%

การประชาสัมพันธยังไมดีเทาที่ควร

37.50%

กฎหมาย กฎระเบียบ ไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานของสสปน.

37.50%

25.00%

30.00%
35.00%
รอยละผูใหความคิดเห็น

40.00%

ตารางที่ 14 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก และแนวทาง/วิธีการแกไข
จากมุมมองของคณะกรรมการ
ปญ หา/อุปสรรค
1 กฎหมาย กฎระเบียบ ไม
เอื้ออำนวยตอการทำงาน
ของ สสปน.





2 การประชาสัมพันธยังไมดี
เทาที่ควร
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แนวทาง/วิธ ีการแกไข
ไมควรยึดติดกับกฎระเบี ยบราชการทุ กอยาง โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจาง ระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินและงบประมาณ เชน
ตองวาจางผูที่เสนอราคาต่ำสุด
ระเบียบขอบังคับควรจะเอื้อตอการทำงานของ สสปน. มากขึ้น
สามารถดำเนินงานไดอยางมีอิสระมากขึ้น ควรขอยกเวน โดย
ผูบริหารตองใหความสำคัญ
ต อ งมี ก ฎหมายเฉพาะ เพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น ทางด า น
อุตสาหกรรมไมซโดยเฉพาะ ควรแกไขกฎระเบียบใหทันสมัย
และผอนคลายกฎหมายบางอยางใหเอื้ออำนวยตอการทำงาน
ของอุ ต สาหกรรมไมซให ท ำงานได อ ย างสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา
การแกไขนั้นทำไดยาก เนื่องจากตองไดรับการสนั บสนุน จาก
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ
มุงเนน การประชาสัม พั นธให สสปน. เปนที่ รูจักมากขึ้น โดย
ควรเพิ่มงบประมาณ กิจกรรม พัฒนาดานการสื่อสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่ อให เกิด การรับ รูถึงความสำคั ญ และบทบาท
หนาที่ของ สสปน. ในการสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรม
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ปญ หา/อุปสรรค

แนวทาง/วิธ ีการแกไข





3 งบประมาณจำกัด และ
ประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลการใชจายงบประมาณ
ยังไมดีเทาที่ควร
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ไมซ
ต องมี การประชาสั ม พั น ธให มากขึ้น และต องมี ความตอเนื่ อง
เพื่ อ สรางภาพลั กษณ ข อง สสปน. ให เกิด ความรูความเขาใจ
เห็นความสำคัญในบทบาทหนาที่ของ TCEB รวมถึงผลงานของ
สสปน. เพื่ อ ทำให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งใน
อุตสาหกรรมไมซ และสรางการรับรูมากขึ้นในกลุมของบุคคล
ทั่ ว ไป โดยควรแบ ง สั ด ส ว นการให ค วามสำคั ญ ในการ
ประชาสั ม พั น ธ 60-70% สำหรั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งใน
อุ ต สาหกรรมไมซ และ 30-40% สำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางการรับรู
ใหกับคนในประเทศมากขึ้น เพื่อขยายการจัดงานไปสูภูมภิ าค
เป า หมายของการสื่ อ สารการตลาด ควรเน น การได ม าซึ่ ง
พันธมิตร (Key Partners) ทั้งองคกรภายในและตางประเทศ
ควรมี Platform ที่ ส ามารถ Represent ประเทศไทยได
เพื่อใหบุคลากร ผูประกอบการในระบบนิเวศของอุตสาหกรรม
ไมซ และบุ ค คลภายนอกที่ ส นใจสามารถเข ามาใช บ ริ การได
สะดวกมากยิ่งขึ้น
สื่อสารใหรัฐบาลมองเห็นความสำคัญของ สสปน. ซึ่งถารัฐบาล
เล็งเห็นความสำคัญของ สสปน. เงินงบประมาณก็จะตามมา
ตองปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณ ใหสามารถใชประโยชน
จากงบประมาณไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดำเนินการให
เป น ไปตามแผนมากขึ้ น และอาจมี ก ารคาดการณ ห รื อ วาง
แนวทาง/ทางเลือกตางๆ เตรียมไว ในกรณีที่ไดรับงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมาย
จากงบประมาณที่ไดรับมานั้นไมตรงตามที่ตองการ ควรจัดการ
ในเชิ ง บู ร ณาการโดยการทำงานอย า งเชื่ อ มโยง อาจจะ
Integrate กั บ งบประมาณของหน ว ยงานอื่ น เช น การจั ด
TradeShow มี ห ล าย ห น วย งาน ที่ จั ด เป น ป ระจ ำ อาจ
ดำเนิ น การวางแผนรว มกั น เพื่ อให ส ามารถได รับผลสัม ฤทธิ์
สูงสุดภายใตงบประมาณที่จำกัด
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6.2.2 ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของผูบริหาร
แผนภาพที่ 37 ประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก จากมุมมองของผูบริหาร
ดานความพรอมของภูมิภาค

38.10%

ดานการจัดงานไมซ

38.10%

ดานกระบวนการทํางานของสสปน.

52.38%

ดานการประชาสัมพันธ ทั้งดานอุตสาหกรรมไมซและผลงานของสสปน.

52.38%

ดานการวางแผนยุทธศาสตร การกําหนดกลยุทธและนโยบายของงาน
ไมซภูมิภาค

57.14%

ดานบุคลากรของ สสปน.
0.00%

90.48%
20.00%

40.00%
60.00%
รอยละผูใหความคิดเห็น

80.00%

100.00%

ตารางที่ 15 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก
จากมุมมองของผูบริหาร
ประเด็นความคิดเห็น
1 ดานบุคลากรของ สสปน.

ยุทธศาสตร
สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
 ยุทธศาสตรที่ 5
 พัฒนากระบวนการคัดสรรบุคลากร
พัฒนาประสิทธิภาพ  วางก ำลั งค น ให เห ม าะส ม กั บ งาน
การปฏิบัติงาน
(Put the right man on the right
ภายในองคกร
job)
 กำหนดกรอบอั ต รากำลั งให เหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงาน
 มี Individual Plan เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ความสามารถ เสริ ม สราง และพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร
 มี ก ารหมุ น เวี ย นงาน (Job Rotation)
ของบุ ค ลากร เพื่ อ สร า งความรู ค วาม
เขาใจจากประสบการณการทำงาน
 พั ฒ นาแนวทางการดู แ ลและส ง เสริ ม
บุ คลากร เพื่ อให บุ คลากรมีทั ศนคติที่ ดี
ในการทำงาน
 มี น โยบายการสร า งแรงจู ง ใจให กั บ
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ประเด็นความคิดเห็น

ยุทธศาสตร

2 ดานการวางแผน
ยุทธศาสตร การกำหนด
กลยุทธ และนโยบายของ
งานไมซภูมิภาค

 ยุทธศาสตรที่ 2
กระจายรายไดและ
กระตุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผาน
อุตสาหกรรมไมซ

3 ดานการประชาสัมพันธ
อุตสาหกรรมไมซและ
ผลงานของ สสปน.

 ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมการตลาด
และภาพลักษณ
ของประเทศไทย
และ สสปน.

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร
 กำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
ของบุคลากร (Career Path)
 มี ก ารวางแผนในการสื บ ทอดตำแหน ง
(Succession Plan)
 การแบงพื้นที่กรอบมิติดานพื้นที่ (Area
Based) ต อ งมี น โยบายและกลยุ ท ธ ที่
ชั ด เจน มี ก ารวางแผนงานไมซ ที่ จ ะ
นำเขามาสูภูมิภาค (Master Plan) และ
ต องพั ฒ นากระบวนการทำงานให เห็ น
ผลลั พ ธ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ก ารทำงาน
เป น ไปในทิ ศท างเดี ย วกั น ระห ว า ง
สสปน. และพื้นที่
 พัฒนางานในสวนภูมิภาค และสรางงาน
ที่เปน Iconic Event
 พัฒนาการศึกษาวิจัย การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกทางการตลาดของ
แตละภูมิภาค วิเคราะหความเหมาะสม
ข อ งแ ต ล ะ ภู มิ ภ าค ใน ก า รร อ งรั บ
อุตสาหกรรมไมซ
 ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ม ากขึ้ น และต อ งมี
ความตอเนื่อง
 หาวิ ธี ก ารใหม ๆ ในการสื่ อ สารทาง
การตลาด เพิ่มการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-way Communication) แ ล ะ
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประชาสัมพันธภายในประเทศ
 พั ฒ นาเนื้ อ หาในการสื่ อ สารสำหรั บ
แตละกลุมเปาหมายใหมีความแตกตาง
กันและเหมาะสมในแตละกลุม
 เน น Digital Platform แ ล ะ ข ย า ย
ช อ งทางการสื่ อ สารทางการตลาด
ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ เท ค โน โล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ประเด็นความคิดเห็น
4 ดานกระบวนการทำงาน
ของ สสปน.

5 ดานการจัดงานไมซ

6 ดานความพรอมของ
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร
สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
 ยุทธศาสตรที่ 5
 ปรับ ปรุ ง กระบวนการทำงานให มี การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
Collaboration ห รื อ Cross functional
การปฏิบัติงาน
มากขึ้ น มี ลั ก ษณ ะการทำงานแบบ
ภายในองคกร
Agile และมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น
เพื่ อใหการดำเนิ นงานเปน ไปในทิศทาง
เดียวกัน และลดการทำงานที่ซ้ำซอน
 นำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
Digital Paltform ต า งๆมาใช เพื่ อ ลด
ขั้ น ตอนการทำงานและลดระยะเวลา
ด า นงานเอกสาร ทำให ก ระบวนการ
ทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น
 ปรับปรุงระเบียบที่ใชในการทำงาน ใหมี
ความชั ด เจน เพื่ อให การตั ด สิ นใจ
ในการปฏิบัติงานไมขึ้นกับตัวบุคคล
 ยุทธศาสตรที่ 1
 ตองศึกษาและมีองคความรูที่ครอบคลุม
ขับเคลื่อน
ทั้ ง Value Chain ในการดึ ง งานใหม ๆ
เศรษฐกิจดวย
เข า มาในประเทศและจะต อ งมี ค วาม
อุตสาหกรรมไมซ
พร อ มเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ งาน และ
สามารถปฏิบัติงานไดจริง
 มุงเนนการดึงงานใหมๆเขามาใหมากขึ้น
 ยุทธศาสตรที่ 2
 ขยายเครื อ ข า ยในประเทศ พั ฒ นา
กระจายรายไดและ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสำคัญ
กระตุนเศรษฐกิจ
ข อ งอุ ต ส าห ก ร รม ไม ซ ให กั บ ก ลุ ม
ของภูมิภาคผาน
ประชาชนในชุ ม ชนและหน ว ยงาน
อุตสาหกรรมไมซ
ภูมิภาค
 พั ฒ นาความรู ความเชี่ ย วชาญ ของ
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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แผนภาพที่ 38 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก
จากมุมมองของผูบริหาร
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสสปน.ยังไมดีเทาที่ควร
ทิศทางการดําเนินงานจากระดับผูบริหารไมช ดั เจน

23.81%
33.33%

กระบวนการทํางานภายในองคกรของสสปน.ยังไมมปี ระสิทธิภาพ
เทาที่ควร
0.00%

52.38%
20.00%
40.00%
รอยละผูใหความคิดเห็น

60.00%

ตารางที่ 16 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก และแนวทาง/วิธีการแกไข
จากมุมมองของผูบริหาร
ปญ หา/อุปสรรค
1 กระบวนการทำงานภายใน
องคกรของ สสปน. ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร








บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แนวทาง/วิธ ีการแกไข
อุป สรรคดานความคล องตัว ในการดำเนิ นงาน เชน ระเบี ยบ
ขั้น ตอนมี ความยุงยาก ซับ ซ อน จึงส งผลให การดำเนิ น งานมี
ความลาชา ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบการดำเนินงานของ
สสปน. ให มีความคล องตั วและสอดคล องกับการปฏิ บัติ งาน
ภายใตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากขึ้น เนื่องจากพบวาตนทุน
ของการดำเนินงานคือเวลาที่เจาหนาที่ใชไปกับการดำเนินงาน
ดานเอกสาร
ตองมีการพัฒนาระบบมารองรับการทำงาน ใช Digitalization
เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และไมใหเกิดการทำงานซอน
กั น และเพื่ อ ให ก ารทำงานกลุ ม Administration ลดลง
สามารถทำงานและเรียนรูการทำงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และคัด
สรรบุคลากรมาเพื่อทำงานเชิงกลยุทธมากขึ้น เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตออุตสาหกรรมไมซไดอยางรวดเร็ว
ตองบูรณาการการสื่อสารภายในองคกร เพื่อใหแตละฝายรูใน
ภาระงานของกันและกัน
ผูบ ริหารตองปรับหลักการทำงานหรือวัฒ นธรรมการทำงาน
ขององคกรให Synergy ให บุคลากรมองภาพการทำงานเปน
แบบองครวม เพื่ อลดการทำงานแบบ Silo และให บุ คลากร
สามารถเชื่ อ มโยงงานต า งๆที่ เกี่ ย วข อ งได เป น การพั ฒ นา
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ปญ หา/อุปสรรค

2 ทิศทางการดำเนินงานจาก
ระดับผูบริหารไมช ัดเจน




3 ประสิทธิภาพในการทำงาน
ของบุคลากร สสปน. ยังไมดี
เทาที่ควร
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แนวทาง/วิธ ีการแกไข
บุ ค ลากร และเกิ ด การทำงานที่ Cross-functional มากขึ้ น
นอกจากนั้ น ควรมี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด (KPIs) ร ว มกั น มี
โครงการหรือ แผนงานที่เกิดการบูรณาการรวมกัน หรือมีการ
ประสานงานระหวางสายงานใหมากขึ้น
เมื่อทิศทางการทำงานไมชัดเจน การตัดสินใจที่ไมเด็ดขาด ทำ
ใหแตละฝายตางคนตางทำงานแบบ Silo ดังนั้นระดับบริหาร
ควรมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีแนวทางในการบริหาร การตัดสินใจ
และการดำเนินงานของ สสปน. รวมถึงยุทธศาสตร เปาหมายที่
ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหบุคลากรสามรารถ
ปฎิบัติงานไดไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับ บริห ารต องมี แนวคิดและมีจุ ดยื นที่ชั ด เจน มีความเปน
หนึ่งเดียวกัน และมองภาพของประเทศใหมากขึ้น
ควรมีความเขาใจทั้งบทบาทหนาที่ของตนเองและสวนงานของ
ตน เพื่ อ ให ส ามารถทำงานได อ ย า งถู ก ต อ ง อย า งไรก็ ต าม
ป จ จุ บั น มี ก ารจั ด Workshop เพื่ อ ปรั บ Direction ในการ
ทำงานไปบางแลว
ควรมี ก ารสร า งแรงจู งใจในการดำเนิ น งานแก บุ ค ลากรของ
สสปน. ใหมากขึ้น เชน การปรับปรุงระเบียบใหการดำเนินงาน
ของเจ าหน าที่ มี ค วามคล อ งตั ว และมี ความก าวหน า ในการ
ทำงาน (Career Path) ที่ ชั ด เจน หรื อ อาจปรั บ โครงสร า ง
องคกร กฎระเบี ยบขององคกร ทั้ งดานการให Reward และ
Punishment เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน
ต อ งมี ก ารพั ฒ นาด า นทั ศ นคติ ก ารทำงานของบุ ค ลากร
โดยเฉพาะบุคลากรเกาที่อยูเดิม
ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
เพื่อใหบุคลากรเกิดแรงกระตุนและเปนการสรางความทาทาย
ในการทำงาน
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6.2.3 ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของบุคลากร
แผนภาพที่ 39 ประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 3 อันดับแรก จากมุมมองของบุคลากร
ดานบุคลากรของสสปน.

3.61%

ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดํา เนินงานของสสปน.

3.61%

ดานกระบวนการทํางานของสสปน.

9.64%

0.00%

2.00%

4.00%
6.00%
8.00%
รอยละผูใหความคิดเห็น

10.00%

12.00%

ตารางที่ 17 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 3 อันดับแรก
จากมุมมองของพนักงาน
ประเด็นความคิดเห็น
1 ดานกระบวนการทำงานของ สสปน.







2 ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการดำเนินงานของ สสปน.

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด



สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและระบบดานงานเอกสาร
ใหมีความคลองตัว
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Paltform
ตางๆมาใช เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลา
ด า นงานเอกสาร ทำให ก ระบวนการทำงานมี ค วาม
รวดเร็วมากขึ้น
มีขั้นตอนการสอนงานที่ มีป ระสิทธิภาพ มี ผูที่ สามารถ
ชี้แนะแนวทางการทำงานไดอยางเปนระบบ
ตองมีการสื่ อสารวิสั ยทั ศน และพัน ธกิจให แก พนั กงาน
โดยทุ กฝายจะตองมีวิสัยทัศนและพันธกิจที่สอดคลอง
กั บ องค กร และจะต อ งดำเนิ น โครงการ ติ ด ตามและ
ประเมินผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว
ประสานงาน ปรับปรุงกฎระเบียบใหสามารถดำเนินงาน
ได คล อ งตั ว และรวดเร็ว มากยิ่ ง ขึ้น สอดคล องกับ การ
ทำงานในปจจุบัน
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ประเด็นความคิดเห็น
3 ดานบุคลากรของ สสปน.

สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
 ส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมของบุ ค ลากรภายในองค ก รให
ตระหนักถึงความคุมคาและมองประโยชน ขององคกร
เปนหลัก
 พั ฒ นาฝ า ยทรัพ ยากรบุ ค คลให มี ค วามรู ความเข าใจ
ในขอบเขตภาระงานของแต ล ะฝายในองค กร เพื่ อให
สามารถประเมิ น ผลงานของพนั ก งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
 มี โ ครงสร า งองค ก รที่ ชั ด เจน และกำหนดเส น ทาง
ความก า วหน า ในอาชี พ ของบุ ค ลากร (Career Path)
เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

มิติที่ 7 การพัฒนาองคกร
การพิจารณาการพัฒนาองคกร พิจารณาจากระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ และระดับ
คะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด โดยพิจารณาผลการดำเนินงาน
ของทั้ง 2 ตัวชี้วัดดังกลาวขางตน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 หรือ 3 ปแรกของแผนยุทธศาสตร
องคกร (พ.ศ. 2560 – 2564) วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม โดยมีสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
ดังนี้
7.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ (น้ำหนักรอยละ 5)
ระดั บการพั ฒ นาดานการกำกับดูแลกิจการ พิจ ารณาจากระดับคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการ
ของ สสปน. ในช ว งป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามที่ ได รั บ การประเมิ น จากสำนั ก งาน ก.พ.ร.
เปรียบเทียบกับระดับคะแนนเปาหมายที่ สสปน. กำหนดไวตามเกณฑการใหคะแนน หากผลคะแนนดานการ
กำกับดูแลกิจการดีกวาเปาหมายทั้ง 3 ป จะมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลไดดังนี้
ปงบประมาณ
2560

ระดับคะแนนเปาหมาย
4.0000

ระดับคะแนนที่ไดรับ
4.8273

ผลการดำเนินงาน
ดีกวาเปาหมาย

2561

4.0000

4.5167

ดีกวาเปาหมาย

2562

4.0000

4.3239

ดีกวาเปาหมาย

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตัว ชี้ว ัด
7.1

ระดับการ
พัฒนาดาน
การกำกับดูแล
กิจการ

หนว ยวัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

ระดับ

3

เกณฑการใหคะแนน
1
ผลคะแนน
ดาน
การกำกับ
ดูแลกิจการ
ไมเปนไป
ตามเปา
หมาย
ทั้ง 3 ป

2
-

3
ผลคะแนน
ดาน
การกำกับ
ดูแลกิจการ
เปนไปตาม
เปาหมาย
2 ป
จาก 3 ป

4
-

ผลการ
ดำเนินงาน
5
3.6399
ผลคะแนน ผลคะแนน
ดานการ ดานการกำกับ
กำกับดูแล ดูแลกิจการ
กิจการ ดีกวาเปาหมาย
ดีกวา
ทั้ง 3 ป
เปาหมาย
ทั้ง 3 ป

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัวชี้วัดระดับการพัฒ นาดานการกำกับดูแลกิจการพบวา ในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. มีผลการดำเนินงานดานบทบาท การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการที่บรรลุเปาหมาย โดยมีผลคะแนนประเมินดีกวาเปาหมายทั้ง 3 ป ดังนั้น
เมื่อเทียบกับระดับเกณฑการใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน
แตอยางไรก็ตาม สังเกตไดวาระดับคะแนนที่ไดรับในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่องทุกป ในขณะที่เกณฑการประเมินของตัวชี้วัดนี้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ประเด็นหลัก ไมได
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนั้น สสปน. ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน สสปน. เพื่อใชรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ ใน 2 เรื่อง
หลัก คือ 1) ความครบถวนของรายการขอมูลที่ใชสำหรับรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ ในแตละ
ประเด็นการประเมิน ควรมี ขอมูล ที่ มีความครบถว น สม่ำเสมอทุกป ซี่งอาจจัดทำเปน Checklist รายการ
เอกสาร และระบุแหล งที่ มาวานำขอมู ลมาจากหน ว ยงานใด พรอมตั ว อยางเอกสารรายการนั้ น ที่ ผานการ
ประเมิ นมาแลว วาถูกต อง และ 2) คุณ ภาพของขอมู ล สารสนเทศที่น ำเสนอในแตล ะประเด็ น การประเมิ น
สำหรับ เรื่ องคุณ ภาพเป นการประเมิ นแบบใช ดุ ลยพิ นิ จของ ผู ป ระเมิ น สสปน. ควรจัด ทำบทเรี ยนผลการ
ประเมินที่ผานมาวาระดับคะแนนที่ไดรับแตละปนั้น มีประเด็นคุณภาพเรื่องใดที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดอีก
เพื่อนำมาพิจารณา ทวบทวน และปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาใหตอยอดคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมได
สำหรับ การเปรีย บเที ยบผลการประเมิ น กับองคกรคูเที ยบ สามารถพิจ ารณาเพิ่ มเติ ม ที่ ภ าคผนวก
ทายรายงานฉบับนี้
7.2 ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด (น้ำหนักรอยละ 5)
ระดั บคะแนนการดำเนิ นการตามแผนพั ฒ นาองคกรและบุ คลากรแบบกาวกระโดด พิจ ารณาจาก
ความสำเร็ จ ในการดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาองค ก รและบุ ค ลากรแบบก า วกระโดดของ สสปน.
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ว า เป น ไปตามเป า หมายหรื อ ไม โดยเมื่ อ นำผลการดำเนิ น งาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ สสปน. กำหนด พบวา สสปน. มีผลการ
ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง 2 ปงบประมาณ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สรุปได ดังนี้
ปงบประมาณ
2561
2562

เปาหมาย
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร รอยละ 100
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร รอยละ 100

ตัว ชี้ว ัด
7.2

ระดับคะแนน
การดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากรแบบ
กาวกระโดด

หนว ยวัด
ระดับ

น้ำหนัก
(รอยละ)
5

ระดับคะแนนที่ไดรับ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร รอยละ 100
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร รอยละ 100

1
ผลการ
ดำเนิน
งาน
ไมเปนไป
ตาม
เปาหมาย
ทั้ง 2 ป

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
ผลการ
ดำเนิน
งาน
เปนไปตาม
เปาหมาย
เพียงปใด
ปหนึ่ง
จาก 2 ป

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
ผลการ
ดำเนิ
นงาน
5
ผลการ
ผลการ
ดำเนิน
ดำเนินงาน
งาน
เปนไปตาม
เปนไปตาม เปาหมาย
เปาหมายทั้ง ทั้ง 2 ป
2 ป

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตัว ชี้วัด ระดับคะแนนการดำเนิ นการตามแผนพั ฒ นาองคกรและบุ คลากรแบบ
กาวกระโดด พบวา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สสปน. มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ทั้ง 2 ปงบประมาณ ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการใหคะแนน มีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน
กิจกรรมตามแผนฯ
ป 2561
การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากร
แบบกาวกระโดด ระยะ 5 ป (2561–2565) (รอยละ)
1 ดานกระบวนงาน
1.1 งานพัฒนาระบบการใหบริการขององคการมหาชน
2 ดานบุคลากร
2.1 การพัฒนาระบบงานดานบุคลากรใหเปนระบบเทคโนโลยีดิจิตัล
มีความสะดวก รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร
รอยละ 100

ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
องคกรและบุคลากร
รอยละ 100

จัดทำแผนพัฒนา
การใหบริการ

เผยแพรตอบุคลากร
เมื่อ 28 ส.ค 61

ระบบ
Leave online

ระบบ Leave
online ใชงานได
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กิจกรรมตามแผนฯ
2.2 การพัฒนาทักษะบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพพรอมกาวสูประเทศไทย 4.0
3 ดานธรรมาภิบาล
3.1 ปรับปรุงระเบียบและจัดกิจกรรมสรางการรับรู

4 ดานงบประมาณ/ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ
4.1 งานควบคุมคาใชจายดานบุคลากร
ป 2562
การดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) (รอยละ)
1.1 เรื่องการพัฒนาระบบการใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource
Center (การดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน MICE Intelligence และนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมไมซ ระยะ 3 ป)

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
เมื่อ 1 มิ.ย 61

รอยละ 80
ไดรับการพัฒนา

รอยละ 98
ไดรับการพัฒนา

รอยละ 80
ไดเขารวม

ปรับปรุงแลวและ
จัดกิจกรรมสราง
ความรับรู
เมื่อ 26 ก.ย. 61

รายงานคาใชจาย
4 ครั้ง

รายงานคาใชจาย
4 ครั้ง

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร
รอยละ 100
จัดทำแผนพัฒนา
การใหบริการ

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร
และบุคลากร
รอยละ 100
จัดทำแผนพัฒนา
การใหบริการ
แลวเสร็จเผยแพร
ตอบุคลากร
เมื่อ 28 ส.ค 61

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สสปน. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากรแบบกาวกระโดด สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย และ
สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 เรื่อง โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแตละปไดดังนี้
สรุปผลงานสำคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ดานกระบวนงาน
สสปน. ไดริเริ่มดำเนินการ พัฒนาระบบการใหบริการโดยดำเนินงานนำรองกับสายงานพัฒนาและ
นวัตกรรม ดว ยการรวบรวมรายชื่อบริการที่สำคัญ ของสวนงานตางๆ เขาไวดวยกันในรูปแบบของ Service
Catalogue ทำให ผู ใ ช บ ริ ก ารทราบถึ ง รายการ Service ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ทั้ ง ยั ง สร า งความสะดวก
ให ผู รั บ บริ ก ารภายในหน ว ยงานทราบ และสามารถเลื อ กใช บ ริ ก ารได อ ย างสะดวก และได มี การจั ด ทำ
แผนพัฒนาการใหบริการในภาพรวมของ สสปน.เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาบริการใหม รวมถึงยกระดับ
บริการเดิมใหดียิ่งขึ้น โดยไดจัดทำแผนเสร็จสิ้นและเผยแพรตอพนักงาน สสปน. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
และไดนำไปสูการปฏิบัติ
2. ดานการพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาระบบลาออนไลนและจัดอบรมการใชงานใหกับผูบริหารและพนักงานของ สสปน. รวมทั้ง
ประกาศการใชงานระบบการลาออนไลนอยางเปนทางการ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
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ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพพรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 มีผลการดำเนินงานสูงกวา
เป าหมายซึ่ งกำหนดไว รอ ยละ 80 โดยมี พ นั กงานรอ ยละ 98 ได รับ การพั ฒ นา ฝ กอบรมคนละอย างน อย
1 หลักสูตร ตามแผนการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก ทำใหบุคลากรมีศักยภาพ ความรู ความสามารถ
เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาประยุกตใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการอบรมในหลักสูตรตางๆ รวมทั้งสิ้น
39 หลักสูตร
3. ดานธรรมาภิบาล
งานสงเสริมธรรมาภิบาลของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการ ประกอบดวย
การปรับปรุงแกไขคูมือธรรมาภิบาลให เปนป จจุบัน ไดยกรางคูมือธรรมาภิบาลใหมนำเสนอตอคณะทำงาน
กลั่นกรองงานของคณะอนุกรรมการพัฒ นาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 15 และ 27 มิถุนายน 2561 และวันที่
21 กันยายน 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงาน มีผูเขารวมจำนวน 146 คน
คิด เป น รอยละ 90 ประกอบดว ย กิจ กรรมการสำรวจความคิด เห็ น พนั ก งานเรื่องหลั กธรรมาภิ บ าล วั น ที่
17 – 28 กันยายน 2561 การประชุมชี้แจงและการบรรยายเรื่อง สสปน. กับหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันพุธที่
26 กันยายน 2561
4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ/การลดการพึ่งพางบประมาณ
งานควบคุมคาใชจายดานบุคลากร คือมีการรายงานคาใชจายบุคลากรเปนรายไตรมาส ทุกไตรมาส
โดยรายงานในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10
มกราคม 2561 รายงานไตรมาสที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2561 ตามลำดับ โดยมีคาใชจายบุคลากรคิดเปนอัตรารอยละ 14 อยูในเพดานที่กำหนดไวไมเกิน
รอยละ 30 ของงบประมาณ
สรุปผลงานสำคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การพัฒนาระบบการใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource Center
การพัฒนาระบบฯ ทั้งในระดับที่จะตอบสนองความตองการของผูประกอบการในอุตสาหกรรมและ
บุคลากรในองคกรเพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูล Intelligence เปนปจจัยสำคัญในการ
พั ฒ นาองคก รอยา งกาวกระโดด เนื่ องจากในการตั ด สิ น ใจบริห ารงานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ทั้ งในระดั บ การบริห ารงานภายในองค กร และการให บ ริ การแก ลู กค าหรือบุ คคลภายนอกต างๆ เพื่ อให
สอดคลองกับบริบทตาง ๆ เชน ทิศทาง แนวโนม ฯลฯ โดยใชขอมูลเปนพื้นฐาน ตัวอยางกลุมขอมูลใน MICE
Intelligence data base เชน MICE Opportunities, TCEB Support และ TCEB Customer Data เปนตน
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โดยมีเปาหมายการดำเนินงานดังนี้
 มีฐานขอมูลไมซและเผยแพรผานทาง MICE Intelligence Website (www.tceb.or.th)
 เปดใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource Center อยางเปนทางการ
 มีการจัดทำรายงานผลการใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมเปาหมายเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง
 มี ก ารเผยแพร อ งค ค วามรู แ ละสร า งเครื อข าย ผ านการจั ดงาน MICE Intelligence & Innovation
Conference หรือกิจกรรมตาง ๆ
2.

การใหบริการ MICE Intelligence and Resource Center มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 รวบรวมและวิเคราะห ความตองการของลูกคาผานกิจกรรมประชุ มเสวนาระดมสมอง หั วขอ
TCEB Brainstorming Dialogue 2018 – Smarter Online Presence Through Industry
Collaboration เมื่อวันที่ 6 มิ ถุนายน 2561 และนำความคิดเห็ น ขอเสนอแนะจากการระดม
สมองในครั้งนั้นไปพัฒนาขอมูลและระบบใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอใหมีความทันสมัยและงายตอการใชงานของลูกคา
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอเนื้อหาภายใน
MICE Intelligence Center ที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหกับลูกคา/กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
 เป ด ให บ ริ ก าร MICE Intelligence Center อย า งเป น ทางการ ผ า น www.tceb.or.th และ
https://intelligence.businesseventsthailand.com เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีการ
ใหบริการที่สำคัญ ไดแก Research, Statistics, Business Tool, Resource Center, BLOG
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 จัดสัมมนา MICE Intelligence & Innovation Conference เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ใน
การแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อยกระดับขอมูลและ
นวัตกรรมดานไมซของประเทศไทย โดยมีผูเขารวมกวา 450 คน
 พัฒนาการบริการขอมูล (MICE Intelligence Data) ใหมีความทันสมัย ครอบคลุมขอมูลทั่วไป
สถานการณ และแนวโนมไมซระดับโลก เพื่อเปนแหลงขอมูลดานไมซ (Think Tank) ที่ตอบสนองและ
ชวยสนั บสนุ น หรือยกระดับ ผูป ระกอบการไมซของไทย ทั้ งในรูปแบบรายงาน/บทวิเคราะห /
บทความ และ Videos Tube เชน จัดทำ MICE Research จัดทำจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส
(E-Newsletter) เผยแพรรายสัปดาห (ผานเว็บไซต) โดยรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ไมซที่ เกิด ขึ้นทั่ ว โลก โดยนำเสนอสถานการณ ผาน MICE IN THAILAND, MICE IN ASIA และ
MICE IN GLOBAL จัดทำรายงานวิเคราะห MICE Trend Analysis (Industry Focus Report)
การเผยแพร MICE Intelligence e-Magazine และรวมถึงการเผยแพรองคความรู (สื่อ) ของ
หนวยงานพันธมิตร (Knowledge Partner Publications)
 มียอดการเขาชมและใชงาน MICE Intelligence Center ผาน www.tceb.or.th กวา 2,000,000
Views
นอกจากนี้ สสปน. ยังไดพัฒนาเครื่องมือและจัดกิจกรรมสงเสริมดานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับอุตสาหกรรมไมซของไทย อาทิ
 พัฒนาเครื่องมือและ Digital Service เพื่อสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ อาทิ TCEB
Swift Apply เพื่อเปนชองทางในการขอรับการสนับสนุนผานระบบ Request For Support –
RFS ซึ่งมีงานที่ขอรับการสนับสนุนผานระบบนี้แลวจำนวน 30 งาน
 พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซแบบดิจิทัล (BiZConnect Application) ซึ่งมีงาน
ที่ใชแอพพลิเคชั่นนี้แลวจำนวน 49 งาน (เปาหมาย 30 งาน) และมีผูใชงาน 18,553 ดาวนโหลด/
user (เปาหมาย 10,000 ดาวนโหลด/user)
 ส ง เสริ ม นวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรมไมซ ส ำหรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน (Leading
Innovation) โดยรวมทำกิจกรรม Innovation Design Thinking กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับโลก เพื่อสามารถนำมาเป นตนแบบในการสงเสริม นวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายที่ จะชวย
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซดวยนวัตกรรม
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4.2 สรุปผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
จากการประเมิ นผลทั้ ง 7 มิ ติ ประกอบด วย ความสอดคล อง ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ ผลกระทบ
ความยั่งยืน คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ณ วันที่
28 สิ งหาคม 2563 มี คะแนนรวมอยู ที่ระดั บ คะแนนเท ากับ 4.5283 คะแนน โดยมี รายละเอี ย ดดั งตาราง
ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ตามกรอบการประเมินผล 7 มิติ
ตัว ชี้ ว ั ดผลการดําเนินงาน
มิ ติที่ 1 ความสอดคลอง
1.1 ร อยละของกลยุทธที่ตอบสนองต อวัตถุ ประสงค
การจัดตั้ ง วิสัยทัศน และพั นธกิ จ
มิ ติที่ 2 ประสิทธิ ผล
2.1 ร อยละของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร
ที่บรรลุ เป าหมาย
2.2 ระดั บความสํ าเร็ จของการบรรลุ เป าหมายจํานวน
นั กเดิ นทางไมซ
2.2.1 ร อยละของนั กเดิ นทางไมซ ตางประเทศ
2.2.2 ร อยละของนั กเดิ นทางไมซ ในประเทศ
2.3 ระดั บความสํ าเร็ จของการบรรลุ เป าหมายรายได
จากนั กเดิ นทางไมซ
2.3.1 ร อยละของรายได จากนั กเดิ นทางไมซ
ต างประเทศ
2.3.2 ร อยละของรายได จากนั กเดิ นทางไมซ
ในประเทศ
มิ ติที่ 3 ประสิทธิ ภาพ
3.1 ระดั บประสิ ทธิภาพในการบริ หารค าใช จาย
3.2 ค าใช จายจากการดํ าเนิ นงานต อจํานวนพนั กงาน
3.3 ร อยละความสํ าเร็ จของการเบิ กจายงบประมาณ
3.4 ระดั บความสํ าเร็ จของผลการประเมินคุ ณธรรม
และความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA)
3.5 ร อยละความสํ าเร็ จของการปรั บปรุ งกระบวนงาน
เป าหมาย
มิ ติที่ 4 ผลกระทบ
4.1 ระดั บความสํ าเร็ จของการสร างมูลค าผลกระทบ
จากอุ ตสาหกรรมไมซ
4.1.1 ร อยละความสํ าเร็ จของการบรรลุ เป าหมาย
มูลค าผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากอุ ตสาหกรรมไมซ
4.1.2 ร อยละความสํ าเร็ จของการบรรลุ เป าหมาย
มูลค าผลกระทบทางสั งคมจากอุ ตสาหกรรมไมซ

น้ําหนัก
หนว ยวั ด (รอยละ)

ร อยละ

10
10

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
1
2
3
4
5
ดําเนินงาน ที่ได ถ ว งน้ําหนัก
5.0000
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100
5.0000 0.5000

ร อยละ

15
5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 76.62

ร อยละ

5

ร อยละ

2.5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 134.06

5.0000

0.1250

ร อยละ
ร อยละ

2.5
5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 109.71

5.0000
5.0000

0.1250

ร อยละ

2.5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 108.25

5.0000

0.1250

ร อยละ

2.5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 131.83

5.0000

0.1250

ระดั บ
ระดั บ
ร อยละ
ระดั บ

15
3
3
3
3

1
2
3
4
5
3.00
1
3
5
3.00
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 95.25
1
3
5
5.00

4.0100
3.0000
3.0000
4.0500
5.0000

0.0900
0.0900
0.1215
0.1500

ร อยละ

3

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

5.0000

0.1500

ระดั บ

20
20

ร อยละ

10

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 272.99

5.0000

0.5000

ร อยละ

10

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 108.85

5.0000

0.5000
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4.2206
2.6619

0.1331
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5.0000
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ตัว ชี้ ว ั ดผลการดําเนินงาน

น้ําหนัก
หนว ยวั ด (รอยละ)

มิ ติที่ 5 ความยั่ ง ยื น
5.1 ความสามารถในการหารายได เพื่ อลดภาระ
ร อยละ
งบประมาณภาครั ฐ
5.2 ร อยละการดํ าเนิ นงานตามโครงการ MICE
ร อยละ
Sustainability Thailand ที่เป นไปตามเป าหมาย
มิ ติที่ 6 คุณ ภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน
6.1 ความพึ งพอใจต อการให บริ การของสสปน.
6.1.1 กลุ ม MICE Supporters & MICE
Beneficiaries
6.1.2 กลุ มผู แทนที่เกี่ ยวข องกั บบทบาทของ
สสปน. ในการเป นผู อํานวยความสะดวก
(Facilitators) เพื่ อเชื่ อมโยงระหวางภาคเอกชน
กั บหน วยงานภาครั ฐ
6.2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลลั พธ ผลกระทบ และ
ความคุ มค าที่เกิ ดขึ้ นจากการดํ าเนิ นงานของ
สสปน.
6.2.1 กลุ มคณะกรรมการ
6.2.2 กลุ มผู บริ หาร
6.2.3 กลุ มพนั กงาน
มิ ติที่ 7 การกํา กั บดูแ ลกิ จ การ และพัฒนาองคกร
7.1 ระดั บการพั ฒนาด านการกํ ากั บดู แลกิ จการ
7.2 ระดั บคะแนนการดํ าเนิ นการตามแผนพั ฒนา
องค กรและบุ คลากรแบบก าวกระโดด

ผลคะแนน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เกณฑ การใหคะแนน

15
7.5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
1
2
3
4
5
ดําเนินงาน ที่ได ถ ว งน้ําหนัก
5.0000
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 116.05 5.0000 0.3750

7.5

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 133.33

5.0000

0.3750

0.2125
0.0783

ระดั บ
คะแนน

15
7.5
5

1.00 2.00 3.00 4.00

5.00

4.25

3.6246
3.8767
4.2500

ระดั บ

2.5

1.00 2.00 3.00 4.00

5.00

3.13

3.1300

ระดั บ

7.5

ระดั บ
ระดั บ
ระดั บ
ระดั บ

2.5
2.5
2.5
10
5

รายการ

5

3.3726

1.00 2.00 3.00 4.00
1.00 2.00 3.00 4.00
1.00 2.00 3.00 4.00

5.00
5.00
5.00

3.64
3.21
3.27

1

3

5

5.00

3.6399
3.2100
3.2679
5.0000
5.0000

1

3

5

5.00

5.0000

น้ําหนักรวม 100

0.0910
0.0803
0.0817
0.2500
0.2500

คาคะแนนที่ได 4.5283

โดยที่ ระดับคะแนนและความหมายของผลการประเมิน มีดังนี้
ระดับคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ความหมาย
มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดีมาก”
มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดี”
มีผลการดำเนินงานในระดับ “ปานกลาง”
มีผลการดำเนินงานในระดับ “พอใช”
มีผลการดำเนินงานในระดับ “ควรปรับปรุง”
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5.0000

5.0000
4.2206

มิ ติ ที่ 1

มิ ติ ที่ 2

5.0000

4.0100

มิ ติ ที่ 3

5.0000

4.5283

3.6246

มิ ติ ที่ 4

มิ ติ ที่ 5

มิ ติ ที่ 6

มิ ติ ที่ 7 คะแน นรว ม

แผนภาพที่ 40 สรุปคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ผลการประเมินในภาพรวมของ สสปน. อยูที่ระดับคะแนน 4.5283 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยมี
สรุปผลการประเมินในแตละมิติ ดังนี้
1. ความสอดคลอง (5.0000 คะแนน) : การกำหนดกลยุทธและแผนงานของ สสปน. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562 มี ความสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารจั ด ตั้ งองค ก ร วิสั ย ทั ศน พั น ธกิ จ และทิ ศ ทาง
การดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครบถวน
2. ประสิท ธิผ ล (4.2206 คะแนน) : สสปน. มีการดำเนินงานตามภารกิจและแผนงานที่สำคัญตาม
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จและบรรลุเปาหมายเฉลี่ย 76.62% มี
จำนวนนักเดินทางไมซทั้งในและตางประเทศกวา 100 ลานคน และมีรายไดจากนักเดินทางไมซ ทั้งในและ
ตางประเทศกวา 650,000 ลานบาท
3. ประสิทธิภาพ (4.0100 คะแนน) : สสปน. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดคอนขางคุมคาและ
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามมีบางประเด็นที่ สสปน. อาจจะตองพิจารณาปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน เชน ในการบริหารคาใชจายมีเพียงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปเดียวเทานั้นที่ สสปน. มีคาใชจาย
ที่ต่ำกวารายได และคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มสูงขึ้น
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขณะที่จำนวนพนักงานลดลง
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4. ผลกระทบ (5.0000 คะแนน) : การดำเนินงานตามภารกิจของ สสปน. สรางมูล คาผลกระทบ
ทางบวกทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางสังคมใหแกประเทศ ทั้งในดานการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม
การจางงานในอุตสาหกรรมไมซ
5. ความยั่งยืน (5.0000 คะแนน) : สสปน. สามารถหารายไดเพิ่มเติม 19.96 ลานบาท ลดการพึ่งพา
รายไดของรัฐ และมีผลสำเร็จในการสนับสนุน ใหผูประกอบการมีความรูและเขารวมในดานการจัดงานไมซ
อย างยั่ งยืน ผ านโครงการ MICE Sustainability Thailand เช น โครงการ Food Waste Prevention ซึ่ งมี
ผูประกอบการเขารวมดำเนินการ 8 องคกร สามารถลดคารบอน ประหยัดคาใชจาย ลดการสิ้นเปลืองอาหารได
6. คุณ ภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน (3.6246 คะแนน) : ประเมินผลในสองมุมมอง ไดแก
6.1 ความพึ งพอใจตอการใหบริการของ สสปน. จากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียของ สสปน.
ไดแก
1) กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.25 และ
2) กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)
เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 3.13
6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
สสปน. ว าเป น ไปตามที่ ค าดหวั ง ดี กว าคาดหวั ง หรือต่ ำกว าคาดหวัง โดยจากมุ ม มองของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และบุคลากร มีระดับคะแนนความคาดหวังเทากับ 3.64, 3.21 และ 3.27 ตามลำดับ หรืออยูในระดับ
คอนขางดีกวาที่คาดหวังไวในทุกกลุมตัวอยาง
7. การพัฒนาองคกร (5.0000 คะแนน) : ประเมินผลในสองมุมมอง ไดแก
7.1 การกำกับดูแลกิจการ มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กำหนดในทุกปงบประมาณ
7.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด สามารถบรรลุเปาหมาย
ในทุกปงบประมาณที่ดำเนินการ
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บทที่ 5 ขอเสนอแนะและโอกาสในการปรับปรุง
5.1 ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
 ดานการประชาสัมพันธอุตสาหกรรมไมซและผลงานของ สสปน.
การสรางใหเกิดการรับรูและตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ รวมถึงบทบาทหนาที่ของ
สสปน. นั้นตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน และตองสรางกลไกการสื่อสาร
ตั้งแตรัฐบาล กระทรวง กรม หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน และผูประกอบการ ใหเขาใจถึงบทบาทของตนเอง
บทบาทระหวางกัน และบทบาทของ สสปน. เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ ดังนั้น สสปน. จึงควรดำเนินการ
ประชาสั มพัน ธ ให ม ากขึ้น และตองมี ความต อเนื่อง เพื่ อสรางภาพลั กษณ ของ สสปน. ให ผู ที่เกี่ย วของใน
ระบบนิ เวศของอุ ต สาหกรรมไมซ เกิ ด ความรู ความเข า ใจ อี ก ทั้ ง เห็ น ความสำคั ญ ในบทบาทหน าที่ แ ละ
การสนับสนุนการจัดงานไมซของ สสปน. ซึ่งจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นตอผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ และ
เกิ ด การรับ รูที่ ขยายไปยั งกลุม ของบุ คคลทั่ว ไปเพิ่ ม มากขึ้น โดยควรแบ งสั ด ส ว นการให ความสำคั ญ ในการ
ประชาสัมพันธ 60-70% สำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ และ 30-40% สำหรับบุคคลทั่วไป
และ สสปน. ควรเพิ่ มงบประมาณ กิ จ กรรม สื่ อ ประชาสั มพั น ธ หาวิ ธี การใหม ๆ ในการสื่ อ สารการตลาด
พั ฒ นาการสื่ อ สารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เน น Digital Platform และขยายช อ งทาง
การสื่อสารทางการตลาดใหครอบคลุม ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาเนื้อหาใน
การสื่ อ สารสำหรั บ แต ล ะกลุ ม เป า หมายให มี ค วามแตกต า งกั น โดย สสปน. ควรมี ง บประมาณสำหรั บ
การศึ กษาวิ จั ย ทางการตลาด เพื่ อ ศึก ษาพฤติ กรรมของผู บ ริ โ ภคที่ เป น กลุ ม เป า หมายทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ จัดทำเปนฐานขอมูลสำหรับใชในการวิเคราะห เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับ
ความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย ออกแบบกลยุ ท ธ ท างการตลาด และการสื่ อ สารทางการตลาด
นอกจากนั้น สสปน. ควรเพิ่มประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธ
ภายในประเทศ เพื่อทำใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการใหการสนับสนุน
การให ค วามร ว มมื อ และการแก ไขกฎระเบี ย บให เอื้ อ ต อ การดำเนิ น งานของ สสปน. และการรองรั บ
อุตสาหกรรมไมซ
 ดานประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
รอ ยละความสำเร็ จ ของการเบิ ก จ ายงบประมาณ พิ จ ารณาจากงบประมาณที่ เบิ ก จ ายได ณ 30
กันยายน เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสปน. ในแตละปงบประมาณ สสปน.
ควรเพิ่มแนวทางการติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชเงินอยางเขมขน ตามประกาศมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่สงสัญญาณใหทุกหนวยงานภายใน สสปน. เรงรัดการ
จัด ซื้อจัด จางให สามารถผูกพัน สัญ ญาแลวเสร็จ ภายในวัน ที่ 31 มี นาคม 2562 โดยควรเริ่มติ ดตามสถานะ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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การดำเนินงานตั้งแตสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เปนตนไป โดยกำหนดความถี่ประจำทุกเดือน รอบแรกตั้งแตเดือน
มกราคม-มี น าคม เน น เรง รั ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ าง และรอบที่ 2 ตั้ ง แต เดื อ นเมษายน – สิ งหาคม ของทุ ก ป
เนนติดตามการสงมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจายใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งจะสอดคลองตาม
เกณฑ การประเมินตัวชี้วัดในป 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร. องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ ตั ว ชี้ วั ด บั งคั บ ที่ 5.1 รอ ยละความสำเร็จ ของการพั ฒ นาการการควบคุ ม ดู แลกิ จ การของ
คณะกรรมการองค ก ารมหาชนท ซึ่ ง ได เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น การประเมิ น 1 หั ว ข อ ใหม ได แ ก หั ว ข อ 1.4
คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณ ไดไมนอยกวารอยละ 96 จากหัวขอใหมนี้ เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน
ป 2562 คือ รอยละ 96.01 หมายความวา สสปน. จะต องรักษาระดับผลการดำเนิ นงานนี้ไวใหได อยาง
ตอเนื่อง
 ดานผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
การรักษาระดับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สสปน. จากผลการดำเนินงาน
ป 2562 คือ 93.35 จากคะแนนเต็ ม 100 ให ไดเป น ความท าทายที่ สสปน. ต อ งกำหนดแนวปฏิ บั ติ และ
ดำเนิ น การอยา งเขม ขน มากขึ้ น สำหรับ 1) การเป ด เผยขอ มู ล สาธารณะ เพื่ อ เผยแพรผ ลงานหรือ ขอมู ล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน ตลอดจนการเผยแพรขอมูลของหนวยงานตองสามารถเขาถึงงาย
ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 2) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การบริการของ สสปน. หรือปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น
 ดานการกำกับดูแลกิจการ
สำหรับการกำกับดูแลกิจการ สสปน. ควรรักษาการควบคุมกำกับดูแลในหัวขอที่มีผลการประเมินที่ดี
ไว เชนไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้น และลดชองวางหรือปรับปรุงในบางหัวขอที่ยังพรองใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกป
แบบสะสม อยางตอเนื่อง เพื่อไมใหผลการดำเนินงานแปรปรวน (เชน มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง หรือลดลง
สลับเพิ่มขึ้นไปมา) ดังนั้น สสปน. ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน เพื่อ
ใชรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ ใน 2 เรื่องหลัก คือ
1) ความครบถว นของรายการขอมูลที่ใ ชสำหรับรายงานผลการดำเนินงานของตัว ชี้ว ัดนี้ ในแตละ
ประเด็นการประเมิน ใหมีความครบถวนสม่ำเสมอทุกป ควรจัดทำเปน Checklist รายการเอกสาร และระบุ
แหลงที่ มาวานำขอมูล มาจากหนว ยงานใด หรือหนว ยงานใดเป นเจาของ Content พรอมตั วอยางเอกสาร
รายการนั้นที่ผานการประเมินมาแลววาถูกตอง
2) คุณ ภาพของข อมู ล สารสนเทศที่ น ำเสนอในแตล ะประเด็น การประเมิน สสปน. ควรรวบรวม
บทเรียนผลการประเมินที่ผานมา วาระดับคะแนนที่ไดรับแตละประเด็นการประเมินและแตละปนั้น มีประเด็น
คุณภาพเรื่องใดที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มไดอีก ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกจากหนวยงานผูประเมิน ให
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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เขา ใจประเด็ นที่ต องปรับ ปรุ งให ชัด จเน เพื่ อนำมาพิ จ ารณา ทวบทวน และปรับ ปรุงคุณ ภาพเนื้ อหาให ต อ
ยอดจากเดิมได ไมตองเริ่มใหมทุกป โดยทั้ง 2 ประเด็น ตองถายทอดใหบุคลากรจากทุกสวนงานที่เกี่ยวของกับ
การกำกับดูแลกิจการไดเขาใจ และทราบความคาดหวังในการนำสงขอมูลที่ถูกตอง และทันเวลา
ตัวชี้วัดนี้สำคัญตอการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน เพราะสะทอนความสมดุลของการกำกับดูแลกิจการ
ระหวางผู ถือหุน คณะกรรมการ คณะผู บริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดส วนเสีย ในภาพของการประสาน
รวมมือกันดำเนินงานตามบทบาทของแตละฝายไดผลเปนอยางไร
5.2 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
1.) ดานการบริหารทรัพ ยากรบุคล
จากวิสัยทัศนของ สสปน. ในการเปนองคกรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ นั้นมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสำคัญกับบุคลากรภายในองคกร ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหองคกรนั้นสามารถ
ดำเนิ นงานไปไดเร็วหรือชา เนื่ องจากพนักงานที่รูจักบทบาทและหน าที่ ของตนเองเปนอยางดี จะสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองคกรไปสูจุดหมายไดเร็วขึ้น ดังนั้น สสปน. จึงควรวาง
กำลั ง คนให เหมาะสมกั บ งาน (Put the right man on the right job) โดยสามารถดำเนิ น การได ตั้ ง แต
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลาและตรงตอความตองการของแตละฝาย ซึ่งไมเพียงแต
จะทำใหไดพนักงานที่มีคุณภาพเทานั้น แตยังเปนการเสริมสรางความสำเร็จขององคกรใหขับเคลื่อนไปไดเร็ว
ขึ้นอีกดวย และควรกำหนดกรอบอัตรากำลังใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานของ Back-office และ
Front-office ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพิ่ มพู นความสามารถ เสริมสราง และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ใหมีองคความรูและมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความรู ความเขาใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ ย วของ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของบุ คลากร มี การกำหนดแผนพั ฒ นาบุ คลากรรายบุ คคล
(Individual Development Plan: IDP) เพื่ อพั ฒ นาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเปน กรอบหรือ
แนวทางที่จะชวยใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน อีกทั้งควร
มีการสนับสนุน เสริมสราง ใหเกิดการทำงานรวมกัน (Collaboration) มากขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงความตองการ
ของพนักงานรายบุคคล และตอบสนองตอความตองการและเปาหมายขององคกรไดเปนอยางดี
อย างไรก็ ต าม แม ว าการกำหนดลั กษณะงานและเป าหมายของผลงานจะมี ส ว นช ว ยให บุ คลากร
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามผลที่คาดหวังไว แตหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานแลว ยอมทำใหบุคลากรมี
ความตั้งใจ กระตือรือรนในการทำงานเพิ่มมากขึ้น การสรางแรงจูงใจจึงเปนงานที่สำคัญมาก เพราะการจูงใจ
จะชวยชักนำ ใหบุ คลากรนำศักยภาพของตนออกมาใชในการปฏิบั ติงานให บรรลุผลตามเป าหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น สสปน. จึงควรมีนโยบายการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร รวมถึงการกำหนดเสนทาง
ความก า วหน า ในอาชี พ ของบุ ค ลากร (Career Path) เพื่ อ ให บุ ค ลากรมองเห็ น โอกาสความก า วหน า ใน
การทำงาน และควรมี ก ารบริ ห ารการสื บ ทอดตำแหน ง (Succession Planning Management) ซึ่ ง เป น
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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กระบวนการวางแผน เพื่อใหงานในตำแหนงหลัก (Key Positions) ขององคกรมีความตอเนื่อง (Leadership
Continuity) โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนำและมีความพรอมที่จะดำรงตำแหนงนั้นๆ ซึ่งนอกจาก
จะเปนสวนหนึ่งในการสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน และสงเสริมความผูกพันตอองคกรแลว ยังมีสวนชวยให
องคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรที่กำหนดไว และ
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน
2.) ดานการควบคุมภายใน
สสปน. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเทียบ
กับการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีการกำกับและติดตามการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุม ภายในโดยผานคณะอนุกรรมการกลยุทธและแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่ในการ
กำกับดานแผนงาน และบริหารความเสี่ยงขององคกร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ในการสอบทาน
ความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายใน ประสิ ท ธิ ผ ลของการดำ เนิ น งาน
ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการบริหารการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
สำหรับประเด็นที่ สสปน. อาจจะตองดำเนินการปรับปรุงดานการควบคุมภายใน ไดแก ความลาชาในการทำ
แบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) หรือแบบ ปย. 2 และหนวยงานยังมีการ
ทำแบบประเมินการควบคุมตนเองไมครบทุกหนวยงาน ดังนั้น สสปน. จึงควรนำประเด็นดังกลาวไปปรับปรุง
เพื่อพัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.) ดานกระบวนการทำงานของ สสปน.
ในการเปนองคกรที่มีสวนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซของประเทศ บุคลากรของ สสปน.
ควรต องมี การบู รณาการทำงานรวมกันมากขึ้น กวาที่เป น อยู เพื่ อใหส ามารถช วยอำนวยความสะดวกและ
สนั บ สนุ น ผู ที่ เกี่ย วขอ งได ม ากยิ่ งขึ้น เช น ผู ป ระกอบการ นั ก เดิ น ทาง นั ก ลงทุ น ฯลฯ โดยส ว นหนึ่ งต องมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
ใหสอดคลองกับการบริการของอุตสาหกรรมไมซ เชน พิธีศุลกากร การขอใบอนุญาตนำเขาสิ่งของ การขอรับ
การตรวจลงตรา (VISA) สำหรับ นั กเดิ นทางไมซ การสนั บ สนุ น การมี สว นรว มในการจั ด งาน/เป น เจ าภาพ
การจัดงาน ฯลฯ นอกจากนั้น บุคลากรของ สสปน. ควรตองปรับปรุงกระบวนการภายในใหเกิดการทำงาน
ขามสายงาน (Cross-functional) และความรวมมือ (Collaboration) มากยิ่งขึ้น เชน ลดการทำงานที่ซ้ำซอน
เพื่อใหการทำงานมีความปราดเปรียววองไว (Agile) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสวนหนึ่งสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Paltform ตาง ๆ มาใช
เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลางานดานเอกสาร ทำใหกระบวนการทำงานมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.) ดานการยกระดับการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชนของ สสปน.
หนึ่งในบทบาทที่สำคัญของ สสปน. การเปนหนวยงานกลางที่ตองผลักดันใหเกิดการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนรูปธรรม ชวยลดขั้นตอนการติดตอ ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถขับเคลื่อนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในภาพรวมของอุตสากรรมไมซทั้งระบบมีหนวยงานที่ตอง
ทำงานรวมกันเป นจำนวนมากโดยการดำเนินงานที่ผานมาการบูรณาการของหน วยงานตางๆยังไมตอบสนองตอ
ความคาดหวังของเอกชนผูจัดงานไดดีเทาที่ควร สสปน.ควรมี/เพิ่มบทบาทเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน
เมื่อเอกชนเขามานำเสนองานก็ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามารับฟงพรอม ๆ กัน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักทำ
หน าที่ ประสานงานตาง ๆ เพื่ ออำนวยความสะดวกใหแกเอกชนผูจัดงานแบบ One Stop Service และ สสปน.
ตองเปนตัวกลางการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน เกิดมุมมองที่เห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเพื่ อใหภาครัฐชวยอำนวยความสะดวกตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะ
ทางดานกฎระเบียบและการดำเนินการตางๆ เพราะในการจัดงานแตละครั้งในแตละปมีปญหาอุปสรรคที่แตกตาง
กัน จึงตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวน
5.) ดานการสรางหรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมไมซ
5.1 สสปน.ควรมุ ง เน น การพั ฒ นากระบวนการทำงาน ให เอื้ อ ต อ การสร า งนวั ต กรรม และการ
สรางสรรครูปแบบการจัดงานใหมีความนาสนใจและมีความใหมหรือมีความแตกตางอยูเสมอ เพื่อใหเกิดการ
กลับมาใชบริการซ้ำ หรือเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางอยางตอเนื่อง
5.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และในอนาคตโลกจะ
พึ่งพาระบบอินเทอรเนตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ในการใชชีวิต การติดตอพบปะกันระหวางบุคคล
แบบ Face to face มี แนวโน ม ลดลง หรื ออาจถู ก บั ง คั บ ให ต อ งรั ก ษาระยะห างระหว า งกั น ดั งเช น จาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรง COVID 19 ที่ทั่วโลกตองเผชิญอยูในปจจุบัน ทำใหตองมี
มาตรการ Social Distancing เปนตน สสปน. จึงควรมีการวิเคราะหและคาดการณถึงแนวโนมของพฤติกรรม
การใชบริการ รวมถึงการวิเคราะหและคาดการณถึงสถานการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในระดับเดียวกัน
กับ การแพร ระบาดของ COVID 19 ที่ ท ำให ผู ค นทั่ ว โลกไม ส ามารถเดิ น ทางเข ามายั งประเทศไทยได และ
พิจารณาวาจะใชเทคโนโลยีอะไร มาชวยสนับสนุนหรือสงเสริมใหอุตสาหกรรมไมซไทยยังคงดำเนินการหรือ
เติ บ โตได อยางต อเนื่ อง เช น การจั ดงานแบบใหผู เขาชมงานสามารถเขาชมงานผ าน Virtual Reality (VR)
การจัดประชุมและนิทรรศการผานโปรแกรมซอฟตแวรรูปแบบใหมๆ
6.) ดานการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาค
ตองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่หรือจังหวัดเปาหมายในภูมิภาคที่เห็นวามีความโดดเดน และ
มีจุดขายที่แตกตางกันในหลากหลายพื้นที่ ที่เห็นวามีศักยภาพ เพื่อดึงดูดใหผูรับบริการเลือกประเทศไทยเปน
จุดหมายปลายทางอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยความสำเร็จคือการผลักดันใหจังหวัดกำหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
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และนำการสงเสริม อุต สาหกรรมไมซ เขา ไปบรรจุอยู ในแผนยุ ทธศาสตรของจังหวัดเป าหมาย โดย สสปน.
จะตองบูรณาการกับจังหวัดอยางตอเนื่อง ตั้งแตการกำหนดเปาหมายและวางแผนหรือคิดรวมกันตั้งแตเริ่มตน
และวาง Roadmap ในการพัฒ นารวมกัน มีกลไกการติดตามและรายงานผล เพื่อให สามารถรับทราบและ
แกไขปญหารวมกัน ไดในระหวางการดำเนินงาน นอกจากนั้น จะตองมีกระบวนการสรางการมีสว นรวมกับ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดที่เปนรูปธรรม เริ่มตั้งแตการใหขอมูล การพูดคุยประชาสัมพันธแบบ
ลงไปในพื้นที่ซึ่งอาจทำในลักษณะมวลชนสัมพันธ เพิ่อใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดเขาใจและ
เห็นถึงประโยชนจากการนำกิจกรรมไมซเขามาในจังหวัด ซึ่งจะทำใหเกิดการกระจายรายได การสรางงาน
สรางอาชีพใหกับจังหวัดตอไป
7.) การพั ฒ นาฐานขอมูล และการจัด เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรา งองคความรูเพื่อสนับ สนุ น
อุตสาหกรรมไมซ
7.1) การมีขอมูลหรือองคความรู สำหรับ สสปน. และผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซในประเทศ
ใชในการเรียนรูและคาดการณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซและใชประกอบการตัดสินใจ
7.2) การมี ขอมูลหรือองคความรูสำหรับผูรับบริการเปาหมายหรือลูกคาคาดหวัง ที่ ตองการทราบ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยและความพรอ มในการจั ด กิจ กรรมไมซ เช น สถานที่ จั ด งาน (Venue)
ความพร อ มของบุ ค ลากร ความพร อ มด า นระบบขนส ง และการเดิ น ทาง ข อ มู ล และช อ งทางการติ ด ต อ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
ไมซที่ สสปน.ตองการสงเสริม หรือไมซซิตี้ นำเสนอในรูปแบบที่นาสนใจเขาถึงไดงาย มีขอมูลที่ทันสมัย และมี
หลากหลายภาษา (มีมากกวาภาษาอังกฤษ) ใหผูรับบริการไดขอมูลครบถวน และสามารถตัดสินใจไดงายหาก
ตองการเลือกประเทศไทยเปนสถานที่จัดกิจกรรมไมซ
8.) การศึกษา วิจัย เพื่อพิจารณาใหมีการออกกฎหมายสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมไมซ
สสปน. อาจจัดใหมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการมีกฎหมายเพื่อสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมไมซ
ขึ้ น เป น การเฉพาะ เพื่ อ ให ส ามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การออกมาตรการต า งๆ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต
ของอุตสาหกรรมไมซ คลายกันกับกฎหมายสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะชวยผลักดันใหอุตสาหกรรมไมซสามารถ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว
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5.3 แผนปรับปรุงการดำเนินงาน
จากผลการประเมินผลการดำเนินงาน สสปน. ประจำป 2560 - 2562 ทำใหสามารถกำหนดแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำป 2564 - 2567 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหาร
ตัว ชี้ว ัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการทบทวนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ทบทวนนโยบายและกลยุทธดา น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 1 : ทบทวนนโยบายและกลยุทธดา นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ ภายในป 2564
ตัว ชี้ว ัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร
แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 2 : การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร ภายในป 2564
ตัว ชี้ว ัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง (Functional Competency)
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง
(Functional Competency) แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 3 : การวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง (Functional Competency) แลวเสร็จ ภายในป 2564

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ป 2567
-

ป 2567
-

ป 2567
-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัว ชี้ว ัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan) แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แลวเสร็จ ภายในป 2565
ตัว ชี้ว ัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนในการกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path)
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การจัดทำแผนในการกำหนดเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร
(Career Path) แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 5 : การจัดทำแผนในการกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) แลวเสร็จ ภายในป 2565
ตัว ชี้ว ัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบผูส ืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การจัดทำระบบผูสืบทอดตำแหนง
(Succession Plan) แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 6 : ระบบผูส ืบทอดตำแหนง (Succession Plan) แลวเสร็จ ภายในป 2565
ตัว ชี้ว ัดที่ 7 : การดำเนินงานตามแผนการเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันองคกร
ป 2564
ป 2565
ป 2566
การดำเนินงานตามแผนการเสริมสราง การดำเนินงานตามแผนการเสริมสราง การดำเนินงานตามแผนการเสริมสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร
ป 2564 แลวเสร็จ
ป 2565 แลวเสร็จ
ป 2566 แลวเสร็จ
เปาหมายที่ 7 : การดำเนินงานตามแผนการเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันองคกรประจำปแลวเสร็จ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ป 2567
-

ป 2567
-

ป 2567
-

ป 2567
การดำเนินงานตามแผนการเสริมสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร
ป 2567 แลวเสร็จ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กิจ กรรม

1. ทบทวนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีการกำหนดกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลที่ครบถวน เชน
กลยุทธดานโครงสรางบริหารและโครงสรางองคกร กลยุทธดานการ
คัดสรรบุคลากรเขามาทำงาน กลยุทธดานการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน กลยุทธดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง นโยบาย
ในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร เปนตน
2. การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร โดยมีการวิเคราะหอัตรากำลัง
ที่ตองการ (Demand side) และอัตรากำลังสวนเกิน (Supply Side)
และจัดทำเปนแผนอัตรากำลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. การพัฒนาบุคลากร โดยแบงเปน
3.1 การวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง (Functional
Competency)
3.2 การประเมินชองวางสมรรถนะ (Competency Gap) โดย
กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการประเมิน และมีการสื่อสาร
ทำความเขาใจถึงแบบฟอรมในการประเมิน รวมทั้งวัตถุประสงค
ของการประเมิน
3.3 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) โดยมีการกำหนดกรอบในการจัดทำ ซึ่งสวนหนึ่งมาจาก
ผลการประเมินชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1

2

2564

ระยะเวลาดำเนินการ

3

4

1

2

2565

3

4

1

2

2566

3

4

1

2

2567

3
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กิจ กรรม

3.4 การทบทวนเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร เชน
ระบุตำแหนงหลัก (Key Positions) และโอกาสในการเติบโตของ
บุคลากรทุกระดับ หลักเกณฑและคุณสมบัติของการเติบโตใน
ตำแหนงงาน เปนตน

1

2

2564

ระยะเวลาดำเนินการ

3

4

1

2

2565

3

4

1

2

2566

3

4

1

2

2567

3

4

3.5 การทบทวนระบบผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
ที่ชัดเจน เชน ระบุตำแหนงของ Successor หลักเกณฑและ
คุณสมบัติของ Successor การพัฒนา Successor และ
การดำรงตำแหนงของ Successor เปนตน
4. การเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันองคกร โดยดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองคกรของบุคลากรและจัดทำ
กิจกรรมการเสริมสรางความผูกพันองคกร
5. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
ตัว ชี้ว ัดที่ 1 : รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
เปาหมายที่ 1 : การดำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในไดแลวเสร็จ
ตัว ชี้ว ัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการสื่อสารประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแตละปไดแลวเสร็จ
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
เปาหมายที่ 2 : บุคลากรทุกคนในองคกรรับรูประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุมภายใน
ตัว ชี้ว ัดที่ 3 : รอยละของหนวยงานภายใน สสปน. ที่มีการรายงานผลการติดตามตามแบบประเมินการควบคุมตนเองไดครบถวน
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
เปาหมายที่ 3 : สสปน. มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งองคกร

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5 - 11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กิจกรรม
1. ระบุประเด็นสำคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงผูรับผิดชอบหลัก
ที่เกี่ยวของ
2. กำหนดชองทางที่เหมาะสมในการสื่อสารแตละประเด็นสำคัญ
3. ดำเนินการสื่อสารประเด็นสำคัญ โดยแบงเปน
3.1 เรื่องการแบงแยกหนาที่ การมอบอำนาจและหนาที่
ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคกร
3.2 เรื่องบทบาทหนาที่ในการมอบขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/นโยบาย
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ใหกับคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการตรวจสอบ/ผูบริหารระดับสูง
3.3 เรื่องการสอบทานรายงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน และ
การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ใหกับผูบริหารระดับสูงและ
ผูบริหารระดับรอง
3.4 เรื่องการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control SelfAssessment :CSA) ใหมีการประเมินครบถวนทุกหนวยงาน
ขององคกร
3.5 เรื่องการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent
Assessment) ใหกับผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายนอก
4. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1

2564
2 3

4

1

ระยะเวลาดำเนินการ
2565
2566
2 3 4 1 2 3

4

1

2567
2 3

4
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ สสปน. ดวยมาตรการ Cross Functional Alignment
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซอน และลดระยะเวลาดำเนินงาน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหาร
ตัว ชี้ว ัดที่ 1 : จำนวนปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดจากการทำงานภายในของ สสปน. โดยมีการจัดกลุมของปญหาคือ
1. ปญหาที่สามารถจะไดรับการแกไขไดในทันที
2. ปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข
3. ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไขได ตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชาตอไป
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
จัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน
ภายใน สสปน. รวมทั้งรวมกันระบุปญหา
อุปสรรคทีเ่ กิดจากการทำงาน
เปาหมายที่ 1 : ผูบริหาร ฝายบริหาร และบุคลากรของ สสปน. รับรูปญ หาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงานรว มกัน และพรอมใจกันเพื่อรว มแกไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ตัว ชี้ว ัดที่ 2 : จำนวนปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที ไดรับการแกไขแลวเสร็จ
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที
ไดรับการทยอยแกไข
ไดรับการทยอยแกไข
ไดรับการทยอยแกไข
ไดรับการทยอยแกไข
เปาหมายที่ 2 : ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันทีไดรับการขจัด
ตัว ชี้ว ัดที่ 3 : จำนวนปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข ไดรับการแกไขแลวเสร็จ
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
ปญหาทีต่ องใชระยะเวลาในการ
ปญหาทีต่ องใชระยะเวลาในการ
ปญหาทีต่ องใชระยะเวลาในการ
ปญหาทีต่ องใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข
ดำเนินการแกไข ไดรับการ
commitment ระยะเวลาในการแกไข
เปาหมายที่ 3 : ปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไขไดรับการขจัด
ตัว ชี้ว ัดที่ 4 : จำนวนปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไขไดตองมีการนำเสนอผูบ ังคับบัญชาตอไป ไดรับแนวทางในการแกไขปญหา
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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-

ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชา
ไดรับแนวทางในการแกไขปญหา
เปาหมายที่ 4 : ปญหาที่ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาตอไปไดรับการขจัด
ตัว ชี้ว ัดที่ 5 : จำนวนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สสปน.
ป 2564
ป 2565
สสปน. มีคูมือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เปาหมายที่ 5 : สสปน. มีคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชา
ไดรับการแกไขปญหา

ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชา
ไดรับการแกไขปญหา

ป 2566
สสปน. มีคูมือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ป 2567
สสปน. มีคูมือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
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กิจกรรม
1. จัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานภายใน สสปน.
รวมทั้งรวมกันระบุปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของจัดกลุมของปญหา โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก
2.1 ปญหาที่สามารถจะไดรับการแกไขไดในทันที
2.2 ปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข
2.3 ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไขได ตองมีการนำเสนอ
ผูบังคับบัญชาตอไป
3. หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมรวมกันเพื่อ
3.1 หาแนวทางการแกไขปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที (2.1)
3.2 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแกไขและแนวทางการแกปญหา (2.2)
3.3 รวบรวมปญหาตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ
4. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดำเนินการแกไขปญหาพรอมทั้งปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทำงานของ สสปน. ใหดีขึ้น
5. จัดประชุมเพื่อแบงปนแนวทางการแกไขปญหา และการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทำงานใหดีขึ้น (Sharing, Story Telling etc.) และรับฟง
comment
6. หนวยงานที่เกี่ยวขอรวบรวมขอมูลและจัดทำคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
7. สำรวจความพึงพอใจบุคลากรของ สสปน. เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
ทำงานภายในของ สสปน.
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1

2564
2 3

4

1

ระยะเวลาดำเนินการ
2565
2566
2 3 4 1 2 3

4

1

2567
2 3

4
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แผนงานที่ 4 : การยกระดับการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชนของ สสปน.
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. มีการดำเนินงานในเชิงรุกในการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซของประเทศ
2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแก สสปน. ในดานบทบาทการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อใหการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
ตัว ชี้ว ัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
จัดทำแผนการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ
เปาหมายที่ 1 : การจัดทำแผนการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซแลวเสร็จ ภายในป 2564
ตัว ชี้ว ัดที่ 2 : ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐและเอกชน
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่ ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่ ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่ ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
และเอกชน มากกวา3.13 (ผลป 2562) และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21 และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21 และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21
(ระดับมากที่สุด)
(ระดับมากที่สุด)
(ระดับมากที่สุด)
เปาหมายที่ 2 : ระดับคะแนนทัศนคติของลูกคาที่มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐและเอกชน มากกวารอยละ 3.13 ภายในป 2564 และมากกวาหรือเทากับ 4.21 ในป 2565 – 2567

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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กิจกรรม
1. รวบรวมและศึกษาความตองการ การใหการสนับสนุนและการอำนวย
ความสะดวก กับผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงปญหาอุสรรคจากการดำเนินงานที่ผานมา
2. สรุปและวิเคราะหและจัดทำเปนรายงานการศึกษาความตองการการ
ใหการการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับผูประกอบธุรกิจ
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อจัดทำเปนแผนการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ
3. จัดทำแผนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน
การสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ
4. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
5. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1
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5.4 ขอเสนอแนะรายมิติการประเมิน
1

มิติการประเมิน
ความสอดคลอง



2

ประสิทธิผล



3

ประสิทธิภาพ




4

ผลกระทบ



5

ความยั่งยืน



บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอเสนอแนะ
ทบทวน และปรับยุทธศาสตรใหตอบสนองกับสถานการณ
ความท าทายเรื่องโรคระบาด COVID 19 และเตรียมการ
ฟนฟู และการสรางการเติบโตตอหลังสถานการณการแพร
ระบาดผานพนไป
จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของโครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห
ดำเนินการในรายยุทธศาสตร และติดตามผลการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีโครงการที่แลวเสร็จเพิ่มขึ้น
วางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งให เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของ
โครงการและเร งรั ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งให ส ามารถผู ก พั น
สั ญ ญาได แ ล ว เสร็ จ ตามแผน และมี ร ะยะเวลาเหลื อ พอ
สำหรับการดำเนินการใหแลวเสร็จและเบิกจายไดครบถวน
ติดตามผลการเบิกจาย โดยเนนการติดตามเรื่องการสงมอบ
งาน ต รวจรั บ งาน แล ะเบิ กจ า ยให เสร็ จ สิ้ นภ ายใน
ปงบประมาณ
ควรจัดใหมีการประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและลบจาก
การดำเนินงาน/การจัดกิจกรรมไมซ เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จั ด กิ จ กรรมไมซ ให เหมาะสมมากขึ้ น และมี แ นวทางการ
จัดการหรือเยียวยา หากเกิดผลกระทบในดานลบ
ขยายผลโครงการเดิมหรือเพิ่มเติมโครงการใหมดาน MICE
Sustainability และควรมีการประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ
หลังการดำเนินโครงการ จัดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อแสดงให
เห็นถึงการตอบสนองตอเปาหมายการสรางความยั่งยืนใน
ดานที่เกี่ยวของ
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6

มิติการประเมิน
คุณภาพและความคุมคา
ในการดำเนินงาน






7

การพัฒนาองคกร




บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอเสนอแนะ
บู รณ าก ารกั บ ห น ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข องเพื่ อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการดานพิธีศุลกากรและการขอใบอนุญ าตนำเขา
สิ่ งของ และการต อ นรับ นั กเดิ น ทางไมซ ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า ง
ประเมินวามีความพึงพอใจนอย
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหทันสมัย ผอน
คลายบางเรื่องเพื้อใหเอื้อตออุตสาหกรรมไมซ
ปรับปรุงระบบงาน ให รวดเร็วและมี ประสิทธิภ าพมากขึ้น
นำเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น
พั ฒ นากระบวนการสรรหาบุ ค ลากร เพื่ อ ให สสปน. มี
ทางเลือกมากขึ้นในการที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมา
รวมงาน
ปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบงานที่สำคัญ
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนรายไตรมาสให
ครบถวน
ดานการควบคุมภายใน ปรับปรุงการจัด ทำแบบประเมิ น
การควบคุ ม ตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
หรือแบบ ปย. 2 ให ทันเวลา และครอบคลุมทุ กหนวยงาน
ภายใน สสปน.
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5.5 ขอเสนอแนะรายยุทธศาสตร
1

ยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดว ยอุตสาหกรรมไมซ
(Win)





2

กระจายรายไดแ ละกระตุ นเศรษฐกิจ ของ
ภูมิภาคผาน อุตสาหกรรมไมซ (Win)









บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอเสนอแนะ
เยี ย วยา ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมไมซ และ
สนั บสนุน ให มี การจัดกิจ กรรมไมซในประเทศ
อยางตอเนื่อง
การคิดคน หรือสรางสรรค รูปแบบการจัดงาน
ใหม ๆ โดยนำดิ จิ ทั ล แพตลฟอรม เทคโนโลยี
เสมือนจริง (Virtual Reality) มาใช กรณีที่การ
ระบาดของโรคยั งคงเป นไปอยางตอเนื่ อง ซึ่ ง
คาดการณ ว า อาจจะไม มี ก ารเดิ น ทางข า ม
ประเทศอยางนอย 6 เดือน หรือนานกวานั้น
เตรียมความพรอมเพื่อดึ งงานใหมๆ เขามาใน
ประเทศ
ศึกษาวิจัย รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ของโอกาสทางการตลาดของแต ล ะภู มิ ภ าค
วิเคราะห ความเหมาะสมของแตละภูมิภาคใน
การรองรับอุตสาหกรรมไมซ และพัฒนางานใน
สวนภูมิภาค สรางงานที่เปน Iconic Event
มุ ง เน น การเตรีย มความพร อ มให กั บ เมื อ งใน
ภู มิ ภ าค โดยผลั ก ดั น ให MICE เป น ส ว นหนึ่ ง
ของยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด
วางแผนงาน ดำเนินงานและติดตามผลรวมกับ
จังหวัดและ อปท. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่ จ ำเป น ยกระดั บ มาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
บุคลากร และปจจัยอื่นๆ ในเมืองเปาหมาย
พั ฒนาความรู ความเชี่ย วชาญที่ จำเปน ให กับ
ผูประกอบการ
สื่อสาร ทำความเขา ใจกับ คนในพื้ น ที่ให รูจั ก
เขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ พรอมที่จะมี
สวนรวมในกิจกรรมไมซ

5 - 20

ร่าง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3

4

ยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะ
สงเสริมการตลาดและภาพลักษณไมซของ  สื่อสาร ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ถึงความ
ประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
พร อ มในการจั ด งานและความพร อ มด า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม ม า ต ร ฐ า น ให ม ที่ ได
Implement เพิ่ม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 แบ งสั ด ส วน ก ารให ค วาม สำคั ญ ใน ก าร
ประชาสั ม พั น ธ 60-70% สำหรั บ ผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของในอุ ต สาหกรรมไมซ และ 30-40%
สำหรับบุคคลทั่วไป
 หาวิ ธี ก ารใหม ๆ ในการสื่ อ สารการตลาด
พั ฒ นาการสื่ อ สารแบบ 2 ทาง (Two-way
Communication) แ ล ะ เ น น Digital
Platform
เสริ ม สร า งความสามารถในการแข ง ขั น  ทบทวนและพั ฒ นามาตรฐานการจั ด งานโดย
ของอุตสาหกรรมไมซ (Develop)
เพิ่ ม เติ ม มาตรฐานด านสุ ข อนามั ย และการมี
มาตรการปองกันการติดตอของโรคระบาดทั้ง
COVID 19 และโรคติดตออื่นๆ ที่มีอยูหรืออาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เนนจุดแข็งของประเทศไทย
ดานสาธารณสุขที่ขณะนี้ไดรับการยอมรับจาก
ทั่วโลก
 พั ฒ นาบุ ค ลากรและสถานที่ จั ด งานทั้ ง ใน
กรุ ง เทพ ปริ ม ณฑล และภู มิ ภ าค ให ได ต าม
มาตรฐานใหมที่จัดทำขึ้น ใหพรอมดำเนินการ
เมื่ อสถานการณ ก ารแพรร ะบาดของ COVID
ผานพนไป
 พัฒนามาตรฐานการจัดงานดานอื่นๆ โดยอาจ
เพิ่มเติมมาตรฐานการเตรียมการรองรับเมื่อเกิด
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ การประท ว งทาง
การเมืองหรือกอจลาจลในระดับรุนแรง
 ผลักดันใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพดานไมซ
 ศึกษาแนวทางการออกกฎหมายหรือการจัดทำ
มาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ยุทธศาสตร
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
องคกร (Develop)
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ขอเสนอแนะ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทั้ง HRM
และ HRD)
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
ความต อเนื่ อง โดยคาดการณ ถึงสถานการณ
ความรุนแรงรูปแบบใหม ๆ ที่สงผลกระทบตอ
อุ ต สาหกรรมไมซ ซึ่ ง อาจต อ งเตรี ย มรั บ มื อ
เพิ่มเติม เชน โรคระบาดรายแรง การประทวง
ทางการเมื อ ง การก อ จลาจล สงครามกลาง
เมื อ ง ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ร า ยแรงที่ มี
ผลกระทบระดับประเทศหรือระดับโลก เปนตน
จัดทำ Scenario Planning และวางแผนหรือ
มาตรการรองรับตาม Scenario และสื่อสารกับ
ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในอุ ต สาหกรรมไมซ เพื่ อ ให
ตระหนั ก และมี ก ารเตรีย มการไวล ว งหน าไป
ดวยกัน
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและ
เอกสาร โดยนำดิจิทัลมาใชมากขึ้น
ทบทวนตั ว ชี้ วั ด และวางแนวทางการเก็ บ
รวบ รวม ข อมู ล เพื่ อให ส ะท อน ผล ลั พ ธ
ผลกระทบ ของการดำเนินงานไดดียิ่งขึ้น เชน
การเก็ บ ขอ มู ล ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ แยก
ระห ว า งพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค กั บ พื้ น ที่ ก ทม./
ปริมณฑล
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5.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน
ผูดำเนินงาน
กลุมคณะกรรมการบริหาร





กลุมผูบริหาร



กลุมบุคลากร/เจาหนาที่
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ขอเสนอแนะ
ติดตามผลการดำเนินงานที่ตองผลักดันใหเกิดความสำเร็จโดยเร็ว
ได แก นวั ต กรรมการจั ด งาน MICE, นวั ต กรรมด า นเทคโนโลยี
ดิจทัลที่จะนำมาใชในอุตสาหกรรมไมซ, การปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ,
การเตรียมความพรอมใหกับพื้นที่เปาหมายในภูมิภาค
เน นกำกับดูแลระบบงานที่ ส ำคัญ ได แก ระบบ IT และ Digital,
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD), ระบบบริหารความ
เสี่ยงและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)
สงเสริมกระบวนการทำงานแบบขามสายงาน Cross Functional
/ การทำ Job Rotation
ติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ และ
ผลกระทบจากปจจัยตางๆ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหทันตอ
สถานการณ/New Normal และการปรับทิศทางขององคกร
พั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง ผ า นช อ งทางการเรี ย นรู รู ป แบบ
ออนไลน หรือดิจิทัลแพลตฟอรม (e-learning/Podcast/online
Course/learning application และชองทางอื่นๆ)
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องคกรคูเทียบดานการกํากับดูแลกิจการ
การพั ฒนาองคกรในดานการกำกั บดู แลกิ จการของคณะกรรมการ สสปน. ในช วงป 2560-2562
พิจารณาจากผลการดำเนินงานในป 2562 ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย 2
หัวขอหลัก คือ 1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
โดยใชกรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน และน้ำหนักของแตละประเด็นการประเมินจากสำนักงาน
ก.พ.ร. ป 2562 มาประยุกตใชเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
และทุนหมุนเวียนที่อยูในระบบการประเมินผล
ประเด็นการพิจารณา
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจำปภายใน
เวลาที่กำหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การเขารวมประชุมของคณะกรรม/อนุกรรมการ
1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในรายงานประจำป ทั้งในดานการเงินและไมใช
การเงิน อยางถูกตอง เชื่อถือได เพียงพอ และทันตอเหตุการณ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 การเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) ในที่
ประชุมคณะกรรมการ
2.2 มี การจัดใหมี กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
รวม

น้ำหนัก

คะแนน
ทีไ่ ดรับ

25.00

5.0000

17.50

2.7143

10.00
17.50

2.3640
3.8571

20.00

5.0000

10.00

1.0000

100.00

3.7364

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ สสปน. ไดรับคะแนนเทากับ 3.7364 คะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็ นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิ บัติงานประจำป ภายในเวลา
ที่กำหนด (คะแนน 5.0000)
ในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ สสปน. มีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและแผนงานที่สำคัญ
ขององค กรในหลายแผนงาน โดยแผนงานสำคั ญที่ ไดทบทวนป นี้ คือ แผนยุ ทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจำป 2562 ที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคา
นานาชาติ ป พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตรของ สสปน. ป พ.ศ. 2560-2564 โดยคณะกรรมการฯ
ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกลยุทธและแผนงานและการบริหารความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบทำหนาที่
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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กลั่นกรองแผนงานเบื้ องตน กอนนำเสนอเขาที่ ประชุมคณะกรรมการ สสปน. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 31
สิ งหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได อนุ มัติ แผนปฏิ บั ติก าร และแผนการใช จายงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนการเห็นชอบกอนเริ่มปงบประมาณ
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรมหาชนรายไตรมาส
(คะแนน 2.7143)
ป 2562 คณะกรรมการ สสปน. ใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ซึ่งเปนการเห็นชอบหลังเริ่ม
ปงบประมาณ 2562 ไปแลวจำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง ดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2561 สำหรับด านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ สสปน. ให ความเห็ นชอบ
แผนการดำเนินงานกอนเริ่มปงบประมาณ 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน
2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามตามความเพียงพอของระบบงานสำคัญ ไดแก ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีการ
รายงานผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1-3 ภายในปงบประมาณ 2562 ยกเวนระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะไตรมาสที่ 1 เทานั้น ทั้งนี้ ผลคะแนนจะดียิ่งขึ้นหากคณะกรรมการ
สสปน. ใหความเห็นชอบแผนงานของระบบงานสำคัญไดกอนเริ่มปงบประมาณอยางครบถวน
สำหรับรายงานสถานะการเงิน รายการเงินประจำไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ใช จายงบประมาณ สามารถรายงานผลต อคณะกรรมการ สสปน. ได ค รบถ วนทั้ ง 4 ไตรมาส โดย 4
ไตรมาส จำแนกเเปนไตรมาสที่ 4 ของปกอนหนา และไตรมาสที่ 1-3 ของปปจจุบัน และเมื่อขึ้นปงบประมาณ
ใหม จะวนรอบซ้ำแบบเดียวกัน
1.3 การเขารวมประชุมของคณะกรรม/อนุกรรมการ (คะแนน 2.3640)
ในป 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการ สสปน. มีการบริหารการประชุม
โดยภาพรวมได นอยกว ารอบป 2559 โดยป 2562 จั ดให มีก ารประชุ มคณะกรรมการทั้ งสิ้ น 11 ครั้ง ซึ่ ง
คณะกรรมการเขารวมประชุมไดตามเกณฑที่กำหนด (มากกวารอยละ 80 ของจำนวนคณะกรรมการ) จำนวน 7
ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 63.64 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด ในขณะที่ป 2559 มีผลการดำเนินงานอยูที่
รอยละ 72.73 ทั้งนี้ สสปน. สามารถจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาลวงหนาเฉลี่ยมากกวา
7 วันกอนการประชุม และสามารถดำเนินการตามวาระประชุมที่ไดกำหนดและแจงคณะกรรมการไวลวงหนา
อยางครบถวน ทั้งนี้ ผลคะแนนจะดียิ่งขึ้น หาก สสปน. รายงานผลการเขารวมประชุมของอนุกรรมการ จำนวน
7 ชุด โดยควรรายงานสรุปจำนวนครั้งของการจัดประชุมภายในรอบป และรอยละของการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละชุด
1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในรายงานประจำป ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน
อยางถูกตอง เชื่อถือได เพียงพอ และทันตอเหตุการณ (คะแนน 3.8571)
คณะกรรมการ สสปน. มีการเปดเผยขอมูลผานทางรายงานประจำป โดยมี รายละเอียด ได แก บท
วิเคราะหการใชจายงบประมาณ ปจจัยเสี่ยงที่มีตอผลการดำเนินงาน งบการเงินที่ผานการรับรองของผูสอบ
บัญชี บทวิเคราะหงบการเงิน ขอมูลประวัติคณะกรรมการเปนรายบุคคล (ทั้งชื่อ-สกุล อายุ ประวัติการศึกษา
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ประวัติการทำงาน ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน) ขอมูลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ขอมูลโครงสรางของ
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ขอมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ขอมูลแผนระยะยาวรายงานดวย
แผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุม และงานแสดงสินคานานาชาติ ป พ.ศ. 2560-2564 ถือวามีการเปดเผย
ขอมูลที่ ครบถวนพอสมควร อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควรจัดใหมีการเปดเผยรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมใน
รายงานประจำป เชน จำนวนครั้งของการประชุมของอนุกรรมการชุดตางๆ นโยบายและโครงสรางการกำกับ
ดูแลกิจการขององคกร นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เปนตน
สวนการเปดเผยขอมูลผานทาง Website สสปน. มีการเปดเผยขอมูลครบถวนเปนสวนใหญ โดยพบวา
มีการเปดเผยขอมูลโครงสรางองคกร โครงสรางคณะกรรมการ และอนุกรรมการครบถวนทุกคณะ มีบริการให
ดาวโหลดเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการ แผนงานที่สำคัญ รายงานผลที่สำคัญ รายงานประจำป รายงานการ
จัดซื้อจัดจาง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริการคูมือมาตรฐานตางๆ รายชื่อพันธมิตร และรางวัลที่ไดรับ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 การเป ด เผยผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ (คะแนน 5.0000)
คณะกรรมการ สสปน. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอยางเปนระบบ โดยเปนการประเมิน
ปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กอนการประเมินฝายเลขาฯ ไดมีการนำเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหกับ
คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
และเมื่ อมี การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการแล วไดมีการนำผลประเมิ นดั งกล าวขอความเห็ นชอบผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ สสปน. ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการมีการใหขอสังเกตที่สำคัญ เชน ควรกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และการทบทวนรูปแบบคำถามเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนตน ทั้งนี้ ผล
การประเมินจะดียิ่งขึ้น หากคณะกรรมการ สสปน. แสดงใหเห็นวามีการใชประโยชนจากผลการประเมิน หรือ
คนหาประเด็ นที่กรรมการควรปรับปรุงแกไข โดยนำประเด็ น/ขอสั งเกตดังกลาวมาจัดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน าที่ของคณะกรรมการจากผลประเมิ นตนเองอยางครบถวน เป น
รูปธรรม และนำไปปฏิบัติจริง
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ (คะแนน 1.0000)
คณะกรรมการ สสปน. มีการประชุมคณะกรรมการ (สัญจร) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2562 ที่พัทยา แตไมพบวามีการรายงานสรุปเสนอผลการจัดกิจกรรม และนำความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนกับงานของ สสปน. ในคราวประชุมคณะกรรมการในครั้งอื่นๆ
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การเปรียบเทียบผลการประเมินกับองคกรคูเทียบ
องค ก รคู เที ย บที่ พิจารณาคั ด เลื อกจากหน วยงานรั ฐวิ ส าหกิ จที่ อยู ในระบบการประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก











องคการจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต
โรงพิมพตำรวจ สำนักงานตำรวจแหงชาติ
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
องคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย
องคการสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด กระทรวงกลาโหม

กลุมที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ไดแก
 องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำหรับผลการประเมินกับองคกรคูเทียบแตละกลุม มีดังนี้
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กลุมที่ 1 รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดองคกรใกลเคียงกับ สสปน.
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สสปน.
AVG. องคกรคูเทียบ (รส.)
MIN องคกรคูเทียบ (รส.)
MAX องคกรคูเทียบ (รส.)

ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ คะแนนรวม
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

แผนภาพที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเด็นตางๆ ดานการกำกับดูแลกิจการ ของ สสปน.
กับองคกรคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน.
เมื่ อเปรียบเที ยบผลการประเมิ นพบวามี 2 ประเด็ นย อยที่ สสปน. ยั งได รับระดั บคะแนนต่ ำกว า
คาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก 1) การเขา
ประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการ สสปน. โดยมีจำนวนกรรมการ สสปน. ที่เขารวมประชุมเกินกวา
รอยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีจำนวน 7 ครั้ง จากจำนวนครั้งการประชุมในป 2562 ทั้งหมด 11
ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 63.64 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด ดังนั้น ในอนาคต สสปน. จึงควรผลักดันให
คณะกรรมการ สสปน. มีสวนรวมในการเขาประชุมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยอาจกำหนดการประชุม และ
วาระการประชุ มลวงหน าเนื่ องจากตามแนวทางการปฏิ บัติที่ดี (Best Practice) คณะกรรมการควรมี การ
กำหนดปฏิทินกำหนดการประชุมไวลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเขาประชุมไดอยาง
ครบถ วน 2) การจัดให มีกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิ บัติห น าที่
กรรมการ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมพบวามีการรายงานสรุปเสนอผลการจัดกิจกรรม และนำความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ สสปน. ซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญที่ สสปน. ควรใหความสำคัญในอนาคต
สำหรับประเด็นอื่นๆ ไดแก การกำหนดใหมีแผนการดำเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจำป การจัดใหมี
และทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในชองทางตางๆ การ
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) และการใช ป ระโยชน จากผลการประเมิ น หรื อ
หาประเด็นที่กรรมการควรปรับปรุงแกไข คณะกรรมการ สสปน. สามารถดำเนินการได ดีกวาค าเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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กลุมที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดองคกรใกลเคียงกับ สสปน.

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สสปน.
AVG. องคกรคูเทียบ (รส.)
MIN องคกรคูเทียบ (รส.)
MAX องคกรคูเทียบ (รส.)

ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ ประเด็นที่ คะแนนรวม
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

แผนภาพที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเด็นตางๆ ดานการกำกับดูแลกิจการ ของ สสปน.
กับองคกรคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
เมื่ อเปรียบเที ยบผลการประเมิ นพบวามี 2 ประเด็ นย อยที่ สสปน. ยั งได รับระดั บคะแนนต่ ำกว า
คาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ซึ่งเปนประเด็น
เดียวกันกับการเปรียบเทียบกับคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก 1) ประเด็นเรื่อง
การเขาประชุ มคณะกรรมการของคณะกรรมการ สสปน. และ 2) การจั ดให มีกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สำหรับประเด็นอื่นๆ ไดแก การกำหนดใหมีแผนการดำเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจำป การจัดใหมี
และทบทวนความเพี ยงพอของระบบงานที่ สำคั ญ การเป ดเผยข อมู ลและความโปร งใสในช องทางต างๆ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) และการใชประโยชนจากผลการประเมินหรือหา
ประเด็ น ที่ ก รรมการควรปรั บปรุงแก ไข คณะกรรมการ สสปน. สามารถดำเนิ นการได ดีกวาค าเฉลี่ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคูเทียบที่เปนรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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 ภาคผนวก ข
การวิเคราะหผ ลการศึกษาความผูกพัน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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การวิเคราะหผลการศึกษาความผูกพัน
1. ขอมูลทั่วไป
ข อมู ล พื้ นฐานโดยทั่ วไปของบุ คลากร พบว าจำนวนผู ต อบแบบสำรวจ (บุ ค ลากรและผู บ ริห าร)
มีจำนวน 92 คน จากบุคลากรทั้งหมด 129 คน (ณ สิ้นป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 ทั้งนี้ พบวาผูตอบแบบ
สำรวจสวนใหญเปน เพศชาย มีจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 20.65 สวนเพศหญิง มีจำนวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 79.35 โดยบุคลากรสวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป เปนจำนวน 39 คน หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 42.39
นอกจากนั้น บุคลากรสวนใหญมีอายุงานใน สสปน. มากกวา 7 ปขึ้นไป
บุคลากรสวนใหญอยูในกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการคิดเปน รอยละ 47.74 และสายงานรองผูวาการ
(บริการตะวันออก) เปนสายงานที่บุคลากรสวนใหญสังกัด ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.92
ตารางที่ 19 ขอมูลทั่วไป ดานเพศ ชวงอายุ อายุงาน
ขอมูลทั่วไป

รอยละ

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม
19
73
92

20.65
79.35
100.00

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

ชวงอายุ

ต่ำกวา 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
รวม

8
36
39
9
92

8.70
39.13
42.39
9.78
100.00

อายุงาน

1-3 ป
4-6 ป
7 ปขึ้นไป
รวม

26
16
50
92

28.26
17.39
54.35
100.00

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ตารางที่ 20 ขอมูลทั่วไป ดานกลุมบุคลากรตามตำแหนง, หนวยงาน (ฝาย)
ขอมูลทั่วไป
จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
1
รองผูอำนวยการ
1
ผูอำนวยการฝาย
7
ผูจัดการอาวุโส
21
ผูจัดการ
31
ผูปฏิบัติการอาวุโส
24
ผูปฏิบัติการ
7
รวม
92
หนวยงาน

ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทาง
เพื่อเปนรางวัล
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาล
นานาชาติ
ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหาร
ฝายอำนวยการ
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร
ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(ภูมิภาค)
ไมระบุ
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รอยละ
1.09
1.09
7.61
22.83
33.70
26.09
7.61
100.00

5
9

5.43
9.78

3
4
3

3.26
4.35
3.26

10
4
4
8
11
4
9
10
6

10.87
4.35
4.35
8.70
11.96
4.35
9.78
10.87
6.52

2
92

2.17
100.00
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จากผลการสำรวจในสวนของขอมูลทั่วไปพบวาบุคลากรที่
เข าร วมในการตอบแบบสำรวจเมื่ อแบ งตามเพศ พบว า เพศชาย
มี ผู ร วมตอบแบบสำรวจทั้ งสิ้ น 19 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 20.65
สวนเพศหญิง มีจำนวน 73 คน หรือรอยละ 79.35

ชาย
20.65%
หญิง
79.35%

แผนภาพที่ 43 รอยละของบุคลากรจำแนกตามเพศ
ต่ํากวา
30 ป
8.70%

51-60 ป
9.78%

41-50 ป
42.39%

31-40 ป
39.13%

ในสวนของการแบงขอมูลของผูตอบแบบสำรวจตามชวงอายุ
พบวา บุคลากรสวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป ซึ่งมีจำนวน 39คน หรือ
รอยละ 42.39 ลำดับถัดมาเป นชวงอายุ 31-40 ป มีจำนวน 36 คน
ชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 9 คน และชวงอายุต่ำกวา 30 ป จำนวน
8 คน โดยคิ ดเป น ร อยละ 39.13 รอยละ 9.78 และ รอยละ 8.70
ตามลำดับ

แผนภาพที่ 44 รอยละของบุคลากรจำแนกตามอายุ

เมื่อจำแนกตามอายุงาน พบวา บุคลากรสวนใหญ มีอายุ
งานมากกว า 7 ป ขึ้น ไป จำนวน 50 คน หรื อ ร อยละ 54.35
ลำดับถัดมาเปนอายุงาน 1-3 ป ซึ่งมีจำนวน 16 คน และอายุงาน
4-6 ป หม าย จำนวน 26 คน โดยคิ ดเป นรอยละ 28.26 และ
17.39 ตามลำดับ

1-3 ป
28.26%
7 ปขึ้นไป
54.35%

4-6 ป
17.39%

แผนภาพที่ 45 รอยละของบุคลากรจำแนกตามอายุงาน
กลุมผูจัดการ
กลุมผูปฏิบัติการอาวุโส
กลุมผูจัดการอาวุโส
กลุมผูอํานวยการฝาย
กลุมผูปฏิบัติการ
กลุมผูอํานวยการ
กลุมรองผูอํานวยการ

33.70
26.09
22.83
7.61
7.61
1.09
1.09
0

รอยละ
10

20

30

40

แผนภาพที่ 46 รอยละของบุคลากรจำแนกตามตำแหนง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในสวนของกลุมบุคลากรที่เขารวมในการตอบแบบ
สำรวจ พบวาบุคลากรในกลุมผูจัดการเปนกลุมบุคลากรที่มี
สัดสวนมากที่สุด โดยมีจำนวน 31 คน หรือคิดเปนรอยละ
33.70 จากบุ คลากรที่ ตอบแบบสำรวจทั้ งหมด ถั ดมาเป น
บุ คลากรจากกลุ มผู ปฏิ บัติการอาวุ โส 24 คน หรือร อยละ
26.09 จากบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด และกลุมที่มี
สั ด ส วน น อยที่ สุ ดใน การตอบแบบสำรวจคื อ กลุ ม
ผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ คิดเปนรอยละ 1.09
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สำหรับจำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจความผูกพัน จำแนกตามฝายงาน พบวา การสำรวจครั้งนี้ มีบุคลากร
เขารวมเพียง 92 คน จากบุคลากรทั้งหมด 129 คน (ณ สิ้นป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 โดยมีบางฝายงาน
ไมรวมแสดงความคิดเห็นในการสำรวจความผูกพันครั้งนี้ ไดแก ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ ฝายการตลาด
และ Area Base Specialist ซึ่ งเป น ข อ สั งเกตที่ สสปน. ควรจะนำไปหาสาเหตุ และหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือตั้งเปาหมายที่รอยละ 100 เพื่อที่ สสปน.
จะนำขอมูลที่ไดไปปรับปรุงตอไป
11

ฝายบริหาร

10
10

ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
ฝายพัฒนากลยุทธองคกร

9
9

ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวัล
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร

8

ฝายบัญชีและการเงิน
สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค)

6

5

ฝายตรวจสอบภายใน

4
4
4
4

ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
ฝายอํานวยการ
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม

3
3

ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ

2

ไมระบุ
0

2

4

6

8

10

แผนภาพที่ 47 จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจความผูกพัน

12

คน

2. ระดับความผูกพันของบุคลากร สสปน. (Employee Engagement)
จากการสำรวจระดั บ ความผู ก พั น (Employee Engagement : EE) ของบุ ค ลากร สสปน. ใช
หลักเกณฑของ Likert Scale โดยสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ระดับความ
ผูกพัน

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับคะแนน

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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การสำรวจในครั้งนี้ดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรในพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก 1) การพูด
ถึงองคกรในทางที่ดี (SAY) 2) การอยูกับองคกร (STAY) 3) การทุมเทเพื่อองคกร (STRIVE) มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม
ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยระดับความผูกพัน ในภาพรวมทั้งองคกร
คะแนนเฉลี่ย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.91

ระดับ
ความผูกพัน
มาก

การอยูกับองคกร (STAY)

4.15

มาก

การทุมเทเพื่อองคกร (STRIVE)

4.42

มากที่สุด

ความผูกพันในภาพรวม

4.25

มากที่สุด

พฤติกรรมความผูกพัน
การพูดถึงองคกรในทางที่ดี (SAY)

จากตารางที่ 21 พบวาระดับความผูกพันของบุคลากร สสปน. ในภาพรวมทั้งองคกร มีผลเทากับ
ระดับ 4.25 โดยบุคลากรมีพฤติกรรมการทุมเทเพื่อองคกร (STRIVE) เปนพฤติกรรมที่มีระดับคะแนนสูงสุด
เท ากั บ ระดับ 4.42 หรือเที ยบเท ากับมี ความผูกพันมากที่สุด ลำดั บถัดมา คื อ พฤติกรรมการอยู กับองคกร
(STAY) เท ากับระดับ 4.15 หรือเทียบเท ากับมีความผูกพั นมาก และพฤติกรรมการพู ดถึงองคกรในทางที่ ดี
(SAY) เทากับระดับ 3.91 หรือเทียบเทากับมีความผูกพันมากตามลำดับ
หรืออาจสรุปไดวา ในภาพรวมบุคลากรของ สสปน. มีความผูกพันกับ สสปน. มากที่สุด โดยบุคลากร
ของ สสปน. มีความผูกพันมากที่สุดโดยแสดงออกผานพฤติกรรมการทุมเทเพื่อองคกร (STRIVE) เปนประจำ
และมีความผูกพันมากซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมการอยูกับองคกร (STAY) และพฤติกรรมการพูดถึงองคกร
ในทางที่ดี (SAY) ดวยการแสดงออกผานพฤติกรรมดังกลาวบอยครั้งตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นพฤติกรรมความผูกพัน ดังนี้

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ตารางที่ 22 คะแนนเฉลี่ยระดับความผูกพัน จำแนกรายประเด็น
พฤติกรรมความผูกพัน
ทานรูสึกภูมิใจที่จะบอกแกผูอื่นวาทานทำงานที่ สสปน.
ทานมักกลาวถึง สสปน. ในทางที่ดีและพรอมปกปองชื่อเสียง
ของ สสปน. เสมอ
ทานมีความเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ของ สสปน.
ทานมักอาสาชวยงานที่นอกเหนือจากหนาที่ของทาน
เพื่อประโยชนของ สสปน.
ทานพรอมที่จะรักษาผลประโยชนและปกปอง สสปน.
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน.
เมื่อทานมีโอกาส ทานจะแนะนำใหคนอื่นมาทำงานที่ สสปน.

คะแนนเฉลี่ย
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4.36

ระดับ
ความผูกพัน
มากที่สุด

4.38

มากที่สุด

4.32

มากที่สุด

4.16

มาก

4.37

มากที่สุด

3.43

มาก

ทานรูสึกรักในงานที่ทำ และสามารถทำงานตอไปไดอีกหลายป
เมื่อทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงมั่นทำงาน
และใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อใหงานของสำเร็จ
ทานพรอมทุมเทเวลาเพื่อจะสรางผลงานที่ดี แมตองยอมเสียสละ
เวลาสวนตัวบาง
ทานรูสึกสบายใจและสามารถที่จะทำงานที่ทำอยูในปจจุบันได
อยางมีความสุข
ทานพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องเพื่อทำงาน
ในความรับผิดชอบของทานใหไดดีขึ้นกวาเดิม
ทานรูสึกภูมิใจที่จะบอกแกผูอื่นวาทานทำงานที่ สสปน.

4.12

มาก

4.75

มากที่สุด

4.43

มากที่สุด

3.97

มาก

4.49

มากที่สุด

4.36

มากที่สุด

ความผูกพันในภาพรวม

4.25

มากที่สุด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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เมื่อทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงมั่นทํางาน
และใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อใหงานของสําเร็จ

4.75

ทานพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
เพื่อทํางานในความรับผิดชอบของทานใหไดดขี ึ้นกวาเดิม

4.49

ทานพรอมทุมเทเวลาเพื่อจะสรางผลงานที่ดี
แมตองยอมเสียสละเวลาสวนตัวบาง

4.43

ทานมักกลาวถึง สสปน. ในทางที่ดีและพรอมปกปองชื่อเสียง
ของ สสปน. เสมอ

4.38

ทานพรอมที่จะรักษาผลประโยชนและปกปอง สสปน.
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน.

4.37

ทานรูสึกภูมิใจที่จะบอกแกผูอื่นวาทานทํางานที่ สสปน.

4.36

ทานมีความเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ของ สสปน.

4.32

ทานมักอาสาชวยงานที่นอกเหนือจากหนาที่ของทาน
เพื่อประโยชนของ สสปน.

4.16

ทานรูสึกรักในงานที่ทํา และสามารถทํางานตอไปไดอีกหลายป

4.12

ทานรูสึกสบายใจและสามารถที่จะทํางานที่ทําอยูในปจจุบัน
ไดอยางมีความสุข
เมื่อทานมีโอกาส ทานจะแนะนําใหคนอื่นมาทํางานที่ สสปน.

3.97
3.43

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

แผนภาพที่ 48 คะแนนเฉลี่ยระดับความผูกพันรายประเด็น
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5.00
4.42

4.50
4.00
3.50

4.25

4.15
3.91

SAY

STAY

STRIVE

รวม

แผนภาพที่ 49 คะแนนเฉลี่ยระดับความผูกพันจำแนกตามพฤติกรรมผูกพัน
2) ระดับความผูกพันของกลุมบุคลากรตามตำแหนง
เมื่อพิจารณาในมิติของกลุมบุคลากรตามตำแหนง สามารถแสดงผลระดับความผูกพัน จำแนกตาม
กลุมบุคลากรทั้ง 5 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง (ผอ. และรอง ผอ.) ผูบริหารระดับกลาง (ผูอำนวยการฝาย)
ผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส และผูปฏิบัติการ)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.00

4.86

4.80
4.60

4.39

4.40
4.20
4.00

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

4.22

4.23

ผูบริหารระดับตน

บุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร

แผนภาพที่ 50 คะแนนเฉลี่ยระดับความผูกพัน จำแนกตามตำแหนง
จากการสำรวจความผูกพันของบุ คลากรต อ สสปน. จำแนกตามตำแหนง พบวา กลุมบุคลากรทุก
ตำแหนง มีความผูกพันกับ สสปน. อยางมาก โดยผูบริหารระดับสูงมีระดับคะแนนความผูกพันสูงที่สุดที่ระดับ
คะแนน 4.86 หรือผูกพั นมากที่สุด รองมาคือ กลุมผูบริหารระดับกลาง บุ คลากรระดับปฏิบัติ และผูบริหาร
ระดับตน มีระดับคะแนนความผูกพันเทากับ 4.39 4.22 และ 4.23
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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2.1 การวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากร
จากผลสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากร สามารถทำการวิเคราะหเพื่อจำแนกกลุมบุคลากรตาม
ระดับคะแนนความผูกพัน ในมิติตางๆ ไดแก ภาพรวม กลุมบุคลากรตามระดับตำแหนง โดยการจำแนกกลุม
บุคลากรตามระดับความผูกพัน 5 ระดับ มีวิธีการแปลความจากชวงคะแนนความผูกพัน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนนความผูกพัน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปลความหมาย
ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)
ผูกพัน (Engaged)
เกือบผูกพัน (Almost Engaged)
คอนขางไมผูกพัน (Not Engaged)
ไมผูกพัน (Disengaged)

1) การวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวมทั้งองคกร
ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)

52.17%

ผูกพัน (Engaged)

41.30%

เกือบผูกพัน (Almost Engaged)

6.52%
0

10

20

30

40

50

60
รอยละ

แผนภาพที่ 51 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ในภาพรวมทั้งองคกร
การวิเคราะหระดับความผูกพัน ในภาพรวมทั้งองคกร พบวารอยละ 52.17 ของบุคลากรที่ตอบแบบ
สำรวจ มีความผูกพันอยางมากในระดับ Highly Engaged รองลงมาบุคลากรที่มีความผูกพันในระดับผูกพัน
(Engaged) และเกือบผูกพัน (Almost Engaged) เทากับ รอยละ 41.30 และ 6.52 ตามลำดับ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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2) การวิเคราะหระดับความผูกพันของกลุมบุคลากรตามตำแหนง

ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)
ผูกพัน (Engaged)
เกือบผูกพัน (Almost Engaged)
100%

แผนภาพที่ 52 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับสูง
การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับสูง (ผอ. และรอง ผอ.) พบวารอยละ 100 ของ
ผูบริหารระดับสูง มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)

ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)

42.86%
57.14%

ผูกพัน (Engaged)
เกือบผูกพัน (Almost Engaged)

แผนภาพที่ 53 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับกลาง
การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับกลาง (ผอ. ฝาย) พบวารอยละ 57.14 ของ
ผูบริหารระดับกลาง มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) รองลงมาผูบริหารระดับกลาง
ที่มีความผูกพันในระดับผูกพัน (Engaged) เทากับ รอยละ 42.86

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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9.62%
ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)
50.00%
40.38%

ผูกพัน (Engaged)
เกือบผูกพัน (Almost Engaged)

แผนภาพที่ 54 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับตน
การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) พบวารอยละ
50.00 ของผูบริหารระดับตน มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) รองลงมาผูบริหาร
ระดับตนที่มีความผูกพั นในระดั บผู กพัน (Engaged) และในระดับเกือบผูกพัน (Almost Engaged) เท ากั บ
รอยละ 40.38 และ 9.62 ตามลำดับ
3.23%
ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)
45.16%

51.61%

ผูกพัน (Engaged)
เกือบผูกพัน (Almost Engaged)

แผนภาพที่ 55 การวิเคราะหระดับความผูกพันของกลุมผูปฏิบัติการ
การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส ผูปฏิบัติการ) พบวา รอยละ
64.10 ของกลุมผูปฏิบัติการ มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) รองลงมาพนักงาน
ระดั บปฏิ บัติการที่มีความผูกพั นในระดั บผู กพั น (Engaged) และเกื อบผู กพั น (Almost Engaged) เท ากั บ
รอยละ 45.16 และ 3.23 ตามลำดับ
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ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากร พบวาสวนใหญบุคลากรของ สสปน. มีความ
ผูกพัน ซึ่งอยูในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) และผูกพัน (Engaged) ที่ประมาณรอยละ 52.17
และร อยละ 41.30 ตามลำดั บ โดยบุ คลากรส วนที่ เหลื อ ร อยละ 6.52 อยู ในระดั บเกื อบผู ก พั น (Almost
Engaged) ซึ่งบุคลากรกลุมนี้เปนกลุมที่ สสปน. ควรใหความสำคัญในการเสริมสรางใหมีความผูกพัน เพราะ
บุคลากรกลุมนี้มีความรูสึกและพฤติกรรมที่อาจถูกโนมนาวไปไดทั้งมีความผูกพันและไมมีความผูกพัน โดย
บุคลากรกลุมนี้กระจายตัวอยูในบุคลากรกลุมผูปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส ผูปฏิบัติการ) และผูบริหารระดับตน
(ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ)
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สสปน. (Employee Satisfaction)
จากการสำรวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่สงผลตอความคิดและพฤติกรรมของบุคลากร สสปน.
ใชหลักเกณฑของ Likert Scale โดยสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ระดับความ
พึงพอใจ

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับคะแนน

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

โดยจำแนกเปนภาพรวม ตามกลุมบุคลากรตามตำแหนง โดยมีผลการสำรวจดังนี้
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม
ตารางที่ 23 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในงานและองคกรที่สงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ สสปน.
ในภาพรวมทั้งองคกร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความ
ประเด็นสำรวจ
ปงบประมาณ
พึงพอใจ
พ.ศ. 2563
1. ทานรูสกึ ชอบงานที่ทานทำอยูในปจจุบัน
4.22
มากที่สุด
2. ทานรูสึกกระตือรือรนที่จะทำงาน

4.26

มากที่สุด

3. ทานรูสกึ วาอยากมาทำงานที่ สสปน. ทุกวัน

3.82

มาก

4. ทานรูสึกสนุกกับการทำงานนี้

4.04

มาก

5. ทานรูสึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบื่อ

4.01

มาก

ความพึงพอใจโดยรวม

4.07

มาก
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จากตารางที่ 23 พบวาระดับความพึงพอใจของบุคลากร สสปน. ในภาพรวมทั้งองคกรมีผลเทากับ
ระดับ 4.07 หรือพึงพอใจมาก โดยความรูสึกกระตือรือรนที่จะทำงานมีคะแนนสูงสุด ที่ระดับคะแนนเทากับ
4.26 หรือพึงพอใจมากที่สุด รองมาคือ ความรูสึกชอบงานที่ทำอยูในปจจุบัน มีระดับคะแนนเทากับ 4.22 หรือ
พึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ ปจจุบันบุคลากรของ สสปน. มีความรูสึกวาอยากมาทำงานที่ สสปน. ทุกวันมีคะแนน
ต่ำที่สุด ที่ระดับคะแนนเทากับ 3.82 หรือพึงพอใจมาก
ทานรูสึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบื่อ

4.01

ทานรูสึกสนุกกับการทํางานนี้

4.04

ทานรูสึกวาอยากมาทํางานที่ สสปน. ทุกวัน

3.82

ทานรูสึกกระตือรือรนที่จะทํางาน

4.26

ทานรูสึกชอบงานที่ทานทําอยูในปจจุบัน

3.00

4.22
3.50

4.00

4.50

5.00

แผนภาพที่ 56 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายประเด็น
2) ระดับความพึงพอใจของกลุมบุคลากรตามตำแหนง
เมื่อพิจารณาในมิติของกลุมบุคลากรตามตำแหนง สามารถแสดงผลระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
กลุมบุคลากรทั้ง 5 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง (ผอ. และรอง ผอ.) ผูบริหารระดับกลาง (ผูอำนวยการฝาย)
ผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส และผูปฏิบัติการ)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.00
4.80

4.70

4.60
4.31

4.40

4.13

4.20
4.00

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับตน

4.07
บุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร

แผนภาพที่ 57 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ จำแนกตามตำแหนง
จากการสำรวจความพึงพอใจของบุ คลากรต อ สสปน. จำแนกตามตำแหน ง พบวา กลุ มผู บริหาร
ระดับสูงมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดที่ระดั บคะแนน 4.70 หรือพึงพอใจมากที่สุด รองมาคือ กลุ ม
ผูบริหารระดับกลาง มีระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.31 หรือพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ผูบริหารระดับตน
และบุคลากรระดับปฏิบัติ มีระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.13 และ 4.07 หรือพึงพอใจมากเทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความผูกพัน พบวา ความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงานของ
บุคลากร สสปน. ในกลุมผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือมีผลคะแนนอยู
ในชวงผูกพันมากและพึงพอใจมากทั้งคู ในขณะที่ ผูบริหารระดับตน และบุคลากรระดับปฏิบัติ มีความผูกพัน
และความพึ งพอใจในการทำงานที่ แตกต างกั น คื อ มี ความผู กพั นมากที่ สุดแต มีความพึ งพอใจมากเท านั้ น
สะทอนใหเห็นวา สภาพแวดลอมการทำงานของ สสปน. ในปจจุบันของผูบริหารระดับตน และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติ มีผลตอความรูสึกพึงพอใจในการทำงาน
ขอเสนอแนะของทริส
1. สสปน. ควรมี ก ารกำหนดแนวทางการสำรวจความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต อองค ก รอย างเป น ระบบ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง และมีการกระตุนจูงใจใหบุคลากรรวมตอบแบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นโดย
ใหครอบคลุมกับบุคลากรทุกคนในองคกร จากนั้นจึงนำผลการประเมินที่ไดมาใชประโยชนโดยจัดทำแผน
สรางเสริมความผูกพันอยางเปนระบบ รวมทั้งควรมีการขยายผลการประเมินความผูกพันโดยจัดใหมีการ
ค นหาป จจั ยที่ มีผลต อความผู กพั น เพื่ อให สสปน. สามารถเสริมสร างความผู ก พั นและยกระดั บการ
เสริมสรางความผูกพันไดอยางตรงตามความตองการของบุคลากร เพื่อใหผลคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของ
บุคลากร สสปน. มีแนวโนมสูงขึ้น บุคลากรมีความผูกพันอยูกับ สสปน. ในขณะที่มีความมุงมั่นในการสราง
ผลงานใหบรรลุตามแผนหรือเปาหมายที่วางไวทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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2. สสปน. ควรคนหาสาเหตุปจจัยในเชิงลึกตอไปวาสภาพแวดลอมการทำงานประเด็นใดที่เปนปจจัยสำคัญตอ
ความรูสึกของบุคลากร สสปน. จากนั้นจึงนำมาจัดทำแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงานตอไป
3. สภาพแวดลอมการทำงานที่เปนปจจัยสำคัญที่อาจสงผลกระทบกับความผูกพันและความพึงพอใจ เชน
ความมั่นคงในการทำงาน การตระหนักถึงความสำเร็จ ลักษณะงานของแตละบุคคล การมุงเนนที่ตัวลูกคา
เพื่ อนรวมงาน ความรับผิดชอบตอสังคม ภาพลั กษณ และชื่อเสี ยงองค กร การสื่อสาร การยอมรับและ
ชมเชย ธรรมาภิบาล สภาพแวดลอมในการทำงาน ผูบังคับบัญชา การเรียนรูและพัฒนา คาตอบแทนและ
สวัสดิการ ความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว คานิยมและวัฒนธรรมองคกร โอกาสกาวหนา ภาวะ
ผูนำของผูบริหารระดับสูง ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม และระบบงานและกระบวนการทำงาน
ซึ่ง สสปน. ควรจะตองจั ดทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภ าพสามารถ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของบุคลากร
4. สำหรับจำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจความผูกพัน จำแนกตามฝายงาน พบวา การสำรวจครั้งนี้ มี
บุคลากรเขารวมเพียง 92 คน จากบุคลากรทั้งหมด 129 คน (ณ สิ้นป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 โดยมี
บางฝ ายงานไม รวมแสดงความคิ ดเห็ น ดั งนั้ น สสปน. ควรจะนำไปหาสาเหตุ และหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ กระตุน หรือสรางแรงจูงใจใหทุกคนในองคกรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือ
ตั้งเปาหมายที่รอยละ 100 เพื่อที่ สสปน. จะไดขอ มูลทีส่ ะทอนความเปนจริงและนำไปปรับปรุงตอไป
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 ภาคผนวก ค
การวิเคราะหงานดานการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
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การวิเคราะหงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวิเคราะหดานทรัพยากรบุคคล เปนการวิเคราะหผลการดำเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในมุมมอง
ระดับผลผลิต (output) ระดับผลลัพธ (outcome) เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นผลกระทบ ที่เกิดจากการบริหารจัดกา
รดานทรัพยากรบุคคลของ สสปน.
พิจารณาจากผลการดำเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในป 2560-2562 หรือ 3 ปแรกของแผนยุทธศาสตร
องคกร (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได ดังนี้
อัตราการลาออก (Turnover Rate)
อั ตราการออกจากงาน หมายความรวมถึ ง การออกจากงานทุ ก เหตุ ผลโดยเปรี ยบเที ยบจำนวน
บุ คลากรที่ ออกจากงานกั บจำนวนเฉลี่ ยของบุ คลากรในสถานประกอบการนั้น ๆ ทั้ งนี้ รวมถึงการลาออก
การถูกใหออกโดยมีความผิด การลดกำลังคนเนื่องจากการลดขนาด เกษียณอายุ และเสียชีวิต สถานประกอบการ
บางแหงอาจรวมการหยุดระยะยาว เชน การลาหยุดเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอด ฯลฯ
อัตราการออกจากงานดวยเหตุผลบางประการ เชน การลาออก การถูกใหออกดวยเหตุผลทางวินัย
ฯลฯ สะทอนให เห็ นถึ งความสามารถในการจัดการด านทรัพยากรบุ คคล เพราะเปนเรื่องที่ควรจะสามารถ
ปองกันหรือลดความเสียหายไมใหเกิดขึ้นได ดังนั้นทริสจึงนำอัตราการออกจากงานของ สสปน. มาวิเคราะห
เพื่อหาจุดออน หรือปญหาดานทรัพยากรบุคคลของ สสปน. แลวจึงนำจุดออนหรือปญหานั้น ๆ มาหาโอกาสใน
การปรับปรุง (Opportunities for Improvement) ในปตอ ๆ ไป
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลได ดังนี้
ตารางที่ 24 อัตราการลาออก จำแนกตามตำแหนง
อัตราการลาออก (Turnover Rate)
จำนวนพนักงานที่ลาออก
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นป
อัตราการลาออกภาพรวมทั้งองคกร
จำนวนพนักงานที่ลาออก
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นป
อัตราการลาออกกลุมผูบริหารระดับกลาง
(ผอ.ฝาย ผูชำนาญการ รักษาการ ผอ.)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ป 2560

ป 2561

137
9%
0
13
0%

132
22%
1
15
7%

13

29

ป 2562

25

129
19%
3
17
18%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อัตราการลาออก (Turnover Rate)
จำนวนพนักงานที่ลาออก
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นป
อัตราการลาออกกลุมผูบริหารระดับตน
(ผูจัดการอาวุโส/ ผูจัดการ)
จำนวนพนักงานที่ลาออก
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นป
อัตราการลาออกกลุมผูปฏิบัติการอาวุโส/ผูปฏิบัติการ

ป 2560 ป 2561 ป 2562
7
13
10
70
63
65
10%
21%
15%
6
52
12%

15
51
29%

12
44
27%

แผนภาพที่ 58 อัตราการลาออก ภาพรวมทั้งองคกร และจำแนกตามตำแหนง
จากแผนภาพที่ 58 พบวา อัตราการออกจากงานของ สสปน. ในป 2560 – 2562 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 9 ในป 2560 เปนรอยละ 22 และรอยละ 19 ในป 2561 และป 2562 ตามลำดับ ถึงแมวาอัตราการ
ออกจากงานของ สสปน. จะเริ่มมีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบป 2561 กับป 2562 แตยังมีคาสูงกวาอัตราการออก
จากงานรวมทุกกลุมธุรกิจ (มากกวา 14 ธุรกิจ) ที่ไดจากสรุปผลโครงการสำรวจอัตราคาจางและสวัสดิการ
สำหรั บการบริ ห ารค าจ าง (Compensation & Benefits survey) ประจำป 2560/2561 ของสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ที่มีคาเทากับ รอยละ 12.89 เทานั้น
(ที่มา:http://www.pmat.or.th/News%20%20Events/466/News/20605/content1/?contentid=378
65)
เมื่ อพิ จารณาอั ตราการออกจากงานแยกกลุ มบุ คลากร ได แก กลุ มผู บริห ารระดั บกลาง (ผอ.ฝ าย
ผูชำนาญการ และรักษาการ ผอ. ฝาย) กลุมผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส และผูจัดการ) กลุมผูปฏิบัติการ
อาวุโส/ผูปฏิบัติการ พบวา ในชวงป 2560 – 2562 อัตราการออกจากงานของกลุมผูบริหารระดับกลางของ สสปน.
ซึ่งเป นบุ คลากรที่ สำคั ญในการผลั กดั น/นำทางให บุคลากรของ สสปน. ปฏิบัติงานเป นไปตามทิ ศทางหรือ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ค-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นโยบายของผูนำมีแนวโนมอัตราการออกจากงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจากรอยละ 0 เปนรอยละ 7
และรอยละ 18 ในป 2561 และป 2562 ตามลำดับ ซึ่งอาจสงผลตอการบรรลุเปาหมายผลการดำเนินงานของ สสปน.
ตารางที่ 25 จำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามตำแหนง
ตำแหนง

ระดับ

ผูอำนวยการฝาย
ผูชำนาญการ
รักษาการผูอำนวยการฝาย
ผูจัดการอาวุโส
ผูจัดการ
ผูปฏิบัติการอาวุโส
ผูปฏิบัติการ
รวม

6,7
6
5
4, 5
4, 5
1, 2, 3
1

ปงบประมาณ
2560 2561 2562
2
1
1
4
5
2
3
8
8
5
12
8
1
3
4
13
29
25

รวม

รอยละ

2
1
1
11
19
25
8
67

3%
1%
1%
16%
28%
37%
12%
100%

ตารางที่ 26 จำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน

ปงบประมาณ
2560 2561 2562
6
4
ฝายการตลาด
4
5
ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
4
3
ฝายการตลาดและภาพลักษณองคกร
2
3
ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 2
2
4
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
5
1
ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
2
2
1
ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ
1
2
กลุมงานชำนาญการพิเศษตามนโยบาย
3
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
ฝายบริหาร
1
1
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
1
1
ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
1
กลุมงานตามนโยบาย
1
ผูชำนาญการ
1
ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รวม

รอยละ

10
9
7
7
6
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1

15%
13%
10%
10%
9%
9%
7%
4%
4%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
ค-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หนวยงาน

ปงบประมาณ
2560 2561 2562
1
13
29
25

ฝายสำนักงานผูอำนวยการ สสปน.
รวม

รวม

รอยละ

1
67

1%
100%

ตารางที่ 27 จำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามอายุงาน
อายุงาน
(ป)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
รวม

ปงบประมาณ
2560 2561 2562
3
9
13
3
1
5
4
1
1
2
1
4
1
1
2
2
4
2
3
1
2
1
1
13

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

29

25

รวม รอยละ
25
4
9
2
3
5
3
8
4
3
1

37%
6%
13%
3%
4%
7%
4%
12%
6%
4%
1%

67

100%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อายุงาน (ป)

มากกวา 5 ป,
19, 28%
3-5 ป,
8, 12%

นอยกวา 1 ป
1-3 ป
3-5 ป
มากกวา 5 ป

นอยกวา 1 ป
, 25, 37%

1-3 ป,
15, 23%

แผนภาพที่ 59 จำนวนและสัดสวนบุคลากรทีอ่ อกจากงานแบงตามอายุงาน
เมื่ อพิ จารณาสั ดส วนจำนวนบุ คลากรที่ ลาออกในป 2560-2562 จำแนกตามอายุงาน (ป ) พบว า
บุคลากรที่มีอายุงานนอยกวา 1 ป เปนกลุมอายุงานที่ลาออกจากงานมากที่สุด คิดเปน รอยละ 37 รองมาเปน
กลุมอายุงานมากกวา 5 ป คิ ดเปน รอยละ 28 ของจำนวนบุ คลากรที่ ออกจากงานทั้ งหมด ซึ่งทั้ ง 2 กลุมนี้
สะทอนใหเห็นวา สสปน. มีจุดออนในการสรางความผูกพันกับบุคลากรของ สสปน. โดยเฉพาะกลุมพนักงาน
ใหมที่เพิ่งเขามาทำงาน และกลุมบุคลากรที่ทำงานมานาน
ตารางที่ 28 จำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามเหตุผลของการออกจากงาน
เหตุผลที่ลาออก
ประเภทที่ควบคุมได
ไดงานใหม
ประกอบอาชีพอื่น/ธุรกิจสวนตัว
ศึกษาตอ
ประเภทที่ควบคุมไมได
ปญหาสุขภาพ
ยายถิ่นฐาน
เสียชีวิต
ไมระบุเหตุผล/เหตุผลสวนตัว
รวม
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปงบประมาณ
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

รอยละ

3
4

15
7
1

10
4
1

28
15
2

42%
22%
3%

2
2

1
1
1
3
29

1

4
3
1
14
67

6%
4%
1%
21%
100%

2
13

9
25
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เหตุผลของการออกจากงาน
เสียชีวิต
2%
ยายถิ่นฐาน
4%

ไดงานใหม
ไมระบุเหตุผล/
เหตุผลสวนตัว
21%

ประกอบอาชีพอื่น/ธุรกิจสวนตัว
ศึกษาตอ

ไดงานใหม
42%

ปญหาสุขภาพ
ยายถิ่นฐาน

ปญหาสุขภาพ
6%

เสียชีวิต

ประกอบอาชีพอื่น/
ธุรกิจสวนตัว
22%

ศึกษาตอ
3%

ไมระบุเหตุผล/เหตุผลสวนตัว

แผนภาพที่ 60 จำนวนและสัดสวนบุคลากรทีอ่ อกจากงานแบงตามเหตุผลของการออกจากงาน
การจำแนกการออกจากงานตามเหตุผลแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ควบคุมได และประเภท
ที่ควบคุ มไม ได ซึ่งเมื่อพิ จารณาเหตุผลในการออกจากงานที่ สสปน. พบวา ส วนใหญ เป นการออกจากงาน
เนื่องจากปจจัยประเภทที่ควบคุมได เชน ไดงานใหม (รอยละ 42) ประกอบอาชีพอื่น/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 22)
เปนตน ในขณะที่เปนการออกจากงานเนื่องจากปจจัยประเภทที่ควบคุมไมได เชน ปญหาสุขภาพ (รอยละ 6)
ยายถิ่นฐาน (รอยละ 4) เสียชีวิต (รอยละ 1)
ตารางที่ 29 จำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน
ลำดับที่

หนวยงาน

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

รวม

รอยละ

1

ฝายการตลาด

6

4

10

15%

2

ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ

4

5

9

13%

3

ฝายการตลาดและภาพลักษณองคกร

4

3

7

10%

4

2

2

3

7

10%

5

ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการท องเที่ยวเพื่ อ
เปนรางวัล
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

2

4

6

9%

6

ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ

5

1

6

9%

7

ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ

2

1

5

7%

8

กลุมงานชำนาญการพิเศษตามนโยบาย

1

2

3

4%

9

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4%

10

ฝายบริหาร

3

4%

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2
3

2

1
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

11

ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

12

ฝายพัฒนากลยุทธองคกร

1

13

กลุมงานตามนโยบาย

1

14

ผูชำนาญการ

15

ฝายบัญชีและการเงิน

16

ฝายสำนักงานผูอำนวยการ สสปน.
รวม

1

1

2

3%

1

2

3%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1

1%

25

67

100%

1
1
13

29

เมื่อพิจารณาสัดสวนจำนวนบุคลากรที่ออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน พบวา ในชวงป 2560-2562
เกือบทุ กหน วยงานใน สสปน. มี บุคลากรลาออกจากงาน โดยหน วยงานสายธุรกิจเป นสายงานที่ มีจำนวน
บุคลากรออกจากงานมากที่สุด (รอยละ 36) ไดแก ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
ฝายการตลาด
ขอเสนอแนะของทริส
1. สสปน. ตองเรงรัดหาแนวทางแกไขป ญหาการลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะบุ คลากรกลุมผู บริหาร
ระดับกลาง และบุคลากรในสายธุรกิจ เนื่องจาก
 กลุมผู บริหารระดับกลาง เป นบุ คลากรที่ สำคัญในการผลักดั น/นำทางใหบุคลากรของ สสปน.
ปฏิบัติงานเปนไปตามทิศทางหรือนโยบายของผูนำ
 บุคลากรในสายธุรกิจ เปนสายงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินภารกิจหลักขององคกรให
ประสบความสำเร็จบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่วางไว
หากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานบอยครั้ง อาจสงผลใหการทำงานขาดความตอเนื่อง ความไม
เขาใจในงาน หรือการถายทอดงานจากบุคลากรที่อยูเดิมไปยังบุคลากรรุนใหมอาจจำเปนตองใชเวลาใน
การทำความเขาใจ และอาจเกิดปญหาการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ซึ่งสุดทายก็จะสงผลกระทบกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการดำเนินงานของ สสปน. ในที่สุด
2. สสปน. ควรดำเนิ นการเพิ่ มเติมเพื่อวิเคราะห และพิจารณาในเหตุ ผลของการลาออกในเชิงลึกจำแนก
เหตุผลตามชวงอายุงาน และหนวยงาน เนื่องจาก สสปน. สามารถเตรียมการหรือวางแผนปองกันสาเหตุ
ในการลาออกประเภทที่ควบคุมได เชน การไดงานใหม การศึกษาตอ เปนตน เพื่อนำขอมูลดังกลาวมา
วางแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรและลดจำนวนบุคลากรที่ลาออก
3. สสปน. ควรคนหาในเชิงลึกของบุคลากรที่ยังคงทำงานอยูที่ สสปน.เกี่ยวกับสาเหตุ ความตองการของ
บุคลากรที่ยังใชชีวิตการทำงานอยูที่ สสปน. และความตองการการสนับสนุนในดานตาง ๆ จาก สสปน.
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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เพื่ ออำนวยความสะดวกในการทำงานใหงายขึ้น จากนั้ นจึงนำขอมูลที่ได รับมาหาแนวทางสรางความ
ผูกพันในองคกรตอไป
4. สสปน. ควรเปรียบเทียบอัตราการลาออกกับผลการดำเนินงานในอดีต และเปรียบเทียบ (Benchmark)
กับองคกรตาง ๆ ทั้งที่ดำเนินธุรกิจใกลเคียงกับ สสปน. หรือในอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาใหทราบถึงทิศทาง
และแนวโนมการสูญเสียบุคลากรออกจากงานใหทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้ง สสปน. จะไดรูและเตรียมความพรอมในการวางแผนตาง ๆ ปองกันเหตุการณไวลวงหนา
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 ภาคผนวก ง
แบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) (สสปน.)
ประจำปงบประมาณ 2563

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แบบสัมภาษณคณะกรรมการ
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานของ สสปน.เพื่ อนำไปประเมินผลการดำเนิ นงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ
(องค การมหาชน) (สสปน.) ในป พ.ศ. 2560-2562 โดยคำตอบของทานจะมี การนำมาประมวลผลในภาพรวม เพื่ อสรุป
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ตำแหนง …………………………………………………………...... หนวยงาน ………………………………………………………………………………
3. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
4. อายุ
 1) ต่ำกวา 30 ป 2) 31-40 ป  3) 41-50 ป  4) 51-60 ป  5) 60 ปขึ้นไป
5. ระยะเวลาดำรงตำแหนง  1) 1-2 ป
 2) 3-4 ป
 3) 5 ปขึ้นไป
คณะกรรมการ
สวนที่ 2 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยที่
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก
ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)
(2)
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
1) งานไมซ เดิ ม ในประเทศได รั บ การยกระดั บ ให มี
การเติบโตอยางตอเนื่อง
2) มี งานไมซ ที่ เกี่ ยวข อง/สอดคล องกั บอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพิ่มมากขื้น
3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเป น
งานที่ชนะประมูลสิทธิ์ครั้งแรก
4) ภ าพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
5) งานไมซภู มิภ าคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ
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ยุทธศาสตร

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

6) เกิดงานไมซ ใหม ที่ สสปน. ผลัก ดั นให มีการจัด ขึ้ น
ในภูมิภาค
7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติที่เมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน
8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค
9) ภ าพรวมความคุ ม ค าของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
10) ประ เท ศไทยเป นจุ ดหมายปลายทาง (MICE
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได
11) หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความรู ความเข าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ
12) สส ปน . เป น ที่ รู จั ก และ ได รั บ ก ารย อม รั บ
จากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น
13) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
14) ผู ป ระกอบการ บุ ค ลากร และระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ
15) อุ ตสาหกรรมไมซได รั บการยกระดั บและพั ฒ นา
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ
มาประยุกตใช
16) ก ฎ หมาย กฎ ระ เบี ยบ ที่ เกี่ ยวข อง ได รั บ
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ
17) หน วยงานพั น ธมิ ต รที่ สสปน. เข าไปช วยเหลื อ
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
18) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
19) บุ คลากรของ สสปน. มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)
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ยุทธศาสตร
20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ให ร วดเร็วและมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และมี การนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร
21) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 5

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

(4)

สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

2. ทานคิดวาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในแตละยุทธศาสตร
ตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
มีประเด็นใดบางที่เห็นวา สสปน. ทำไดดีและควรดำเนินการตอไป และมีประเด็นใดบางที่ควรปรับปรุง แกไข พัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดำเนินการไดดียิ่งขึ้นในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางที่ควร
ยกเลิก/ไมดำเนินการตอ (โปรดใหเหตุผล)
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคที่สำคัญ 3 อันดับแรก ในการดำเนินงานของ สสปน. คืออะไร และควรมีแนวทาง/วิธีการแกไข
อยางไร
4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม*
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แบบสัมภาษณผูบริหาร
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานของ สสปน.เพื่ อนำไปประเมินผลการดำเนิ นงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ
(องค การมหาชน) (สสปน.) ในป พ.ศ. 2560-2562 โดยคำตอบของทานจะมี การนำมาประมวลผลในภาพรวม เพื่ อสรุป
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
3. อายุ
 1) ต่ำกวา 30 ป  2) 31-40 ป  3) 41-50 ป  4) 51-60 ป  5) 60 ปขึ้นไป
4. ตำแหนง
1) ผูอำนวยการ  2) รองผูอำนวยการ  3) ผูอำนวยการฝาย
5. ฝาย
5.1 รองผูอำนวยการ  1) สายงานธุรกิจ  2) สายงานพัฒนาและนวัตกรรม  3) สายงานบริหาร
5.2 ผูอำนวยการฝาย
 1) ฝายตรวจสอบภายใน
 2) ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวัล
 3) ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
 4) ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
 5) ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ  6) ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
 7) ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม
 8) ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
 9) ฝายบัญชีและการเงิน
 10) ฝายบริหาร
 11) ฝายอำนวยการ
 12) ฝายภาพลักษณและสือ่ สารองคกร
 13) ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
 14) สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมภิ าค)
6. อายุการทำงาน  1) 1-3 ป
 2) 4-6 ป
 3) 7 ปขึ้นไป
สวนที่ 2 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยที่
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก
ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
1) งานไมซ เดิ ม ในประเทศได รั บ การยกระดั บ ให มี
การเติบโตอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตร
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ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

(4)
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

2) มี งานไมซ ที่ เกี่ ยวข อง/สอดคล องกั บอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพิ่มมากขื้น
3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเป น
งานที่ชนะประมูลสิทธิ์ครั้งแรก
4) ภ าพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
5) งานไมซภู มิภ าคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
6) เกิดงานไมซ ใหม ที่ สสปน. ผลัก ดั นให มีการจัด ขึ้ น
ในภูมิภาค
7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติที่เมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน
8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค
9) ภ าพรวมความคุ ม ค าของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
10) ประ เท ศไทยเป นจุ ดหมายปลายทาง (MICE
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได
11) หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความรู ความเข าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ
12) สส ปน . เป น ที่ รู จั ก และ ได รั บ ก ารย อม รั บ
จากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น
13) ภาพรวมความคุ ม ค าของผลการดำเนิ น งานใน
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
14) ผู ป ระกอบการ บุ ค ลากร และระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ
15) อุ ตสาหกรรมไมซได รั บการยกระดั บและพั ฒ นา
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ
มาประยุกตใช
16) ก ฎ หมาย กฎ ระ เบี ยบ ที่ เกี่ ยวข อง ได รั บ
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

ยุทธศาสตร

17) หน วยงานพั น ธมิ ต รที่ สสปน. เข าไปช วยเหลื อ
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
18) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
19) บุ คลากรของ สสปน. มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ให ร วดเร็วและมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และมี การนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร
21) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 5

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

(4)

สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

2. ทานคิดวาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในแตละยุทธศาสตร
ตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
มีประเด็นใดบางที่เห็นวา สสปน. ทำไดดีและควรดำเนินการตอไป และมีประเด็นใดบางที่ควรปรับปรุง แกไข พัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดำเนินการไดดียิ่งขึ้นในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางที่ควร
ยกเลิก/ไมดำเนินการตอ (โปรดใหเหตุผล)
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคที่สำคัญ 3 อันดับแรก ในการดำเนินงานของ สสปน. คืออะไร และควรมีแนวทาง/วิธีการแกไข
อยางไร
4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม*

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

| ห น้ า 3

แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน.
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แบบสอบถามกลุมพนักงานของ สสปน.
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำโดย บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถาม
1) ความคิดเห็นตอความผูกพันของพนักงาน สสปน. ที่มีตอองคกร
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ.
2560-2562
โดยคำตอบของทานจะมีการนำมาประมวลผลในภาพรวม เพื่อสรุปขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ
สสปน. ตอไป
กรุณากรอกขอความและใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ

 1) ต่ำกวา 30 ป  2) 31-40 ป  3) 41-50 ป  4) 51-60 ป  5) 60 ปขึ้นไป

3. ตำแหนง

 1) ผูจัดการอาวุโส
 3) ผูปฏิบัติการอาวุโส

4. ฝาย
 1) ฝายตรวจสอบภายใน
 3) ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
 5) ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ
 7) ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม
 9) ฝายบัญชีและการเงิน
 11) ฝายอำนวยการ
 13) ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
5. อายุการทำงานใน สสปน.  1) 1-3 ป

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 2) ผูจัดการ
 4) ผูปฏิบัติการ
 2) ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวัล
 4) ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ
 6) ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ
 8) ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
 10) ฝายบริหาร
 12) ฝายภาพลักษณและสือ่ สารองคกร
 14) สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมภิ าค)

 2) 4-6 ป

 3) 7 ปขึ้นไป
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แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน.
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สวนที่ 2 ความผูกพันของบุคลากร
2.1 การประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร
เกณฑการใหคะแนนความคิดเห็น ระดับ 1 ไมเคย
ระดับ 2 นาน ๆ ครั้ง
ระดับ 3 เปนบางครั้ง
ระดับ 4 บอยครั้ง
ระดับ 5 เปนประจำ
ขอคำถาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

ความผูกพันกับองคกร
ทานรูสึกภูมิใจที่จะบอกแกผูอื่นวาทานทำงานที่ สสปน.
ท า นมั ก กล าวถึ ง สสปน. ในทางที่ ดี แ ละพร อ มปกป อ ง
ชื่อเสียงของ สสปน. เสมอ
ทานมีความเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของ สสปน.
ท านมั ก อาสาช วยงานที่ น อกเหนื อ จากหน าที่ ของท าน
เพื่อประโยชนของ สสปน.
ท านพร อ มที่ จะรั ก ษาผลประโยชน และปกป อ ง สสปน.
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน.
เมื่อทานมีโอกาส ทานจะแนะนำใหคนอื่นมาทำงานที่ สสปน.
ความผูกพันกับงาน
ทานรูสึกรักในงานที่ ทำ และสามารถทำงานต อไปได อี ก
หลายป
เมื่อทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงมั่นทำงานและใช
ความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อใหงานของสำเร็จ
ทานพรอมทุมเทเวลาเพื่อจะสรางผลงานที่ดี แมตองยอม
เสียสละเวลาสวนตัวบาง
ทานรูสึกสบายใจและสามารถที่จะทำงานที่ทำอยูในปจจุบัน
ไดอยางมีความสุข
ทานพยายามที่ จะพั ฒนาตัวเองอยางต อเนื่องเพื่ อทำงาน
ในความรับผิดชอบของทานใหไดดีขึ้นกวาเดิม
ความพึงพอใจของบุคลากร
ทานรูสึกชอบงานที่ทานทำอยูในปจจุบัน
ทานรูสึกกระตือรือรนที่จะทำงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระดับความรูสึก/พฤติกรรม
ไมเคย

นาน ๆ ครั้ง

เปนบางครั้ง

บอยครั้ง

เปนประจำ
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แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน.
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ขอคำถาม

14. ทานรูสึกวาอยากมาทำงานที่ สสปน. ทุกวัน
15. ทานรูสึกสนุกกับการทำงานนี้
16. ทานรูส ึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบื่อ

ระดับความรูสึก/พฤติกรรม
ไมเคย

นาน ๆ ครั้ง

เปนบางครั้ง

บอยครั้ง

เปนประจำ





















2.2 ปญหา/อุปสรรคตอการดำเนินงานของ สสปน.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.3 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของ สสปน.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 3 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
3.1 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยที่
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก
ต่ำกวา
ยุทธศาสตร
ที่คาดหวัง
มาก
(1)
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
1) งานไมซ เดิ ม ในประเทศได รั บ การยกระดั บ ให มี
การเติบโตอยางตอเนื่อง
2) มี งานไมซ ที่ เกี่ ยวข อง/สอดคล องกั บอุ ตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพิ่มมากขื้น
3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเป น
งานที่ชนะประมูลสิทธิ์ครั้งแรก
4) ภ าพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 1
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

(4)
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน.
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ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง

ต่ำกวา
ยุทธศาสตร
ที่คาดหวัง
มาก
(1)
(2)
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
5) งานไมซภู มิภ าคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
6) เกิดงานไมซ ใหม ที่ สสปน. ผลัก ดั นให มีการจัด ขึ้ น
ในภูมิภาค
7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติที่เมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน
8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค
9) ภ าพรวมความคุ ม ค าของผลการดำเนิ นงาน
ในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
10) ประ เท ศไทยเป นจุ ดหมายปลายทาง (MICE
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได
11) หน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่ วไป
มี ค วามรู ความเข าใจ และตระหนั ก ถึ งความสำคั ญ
ของอุตสาหกรรมไมซ
12) สส ปน . เป น ที่ รู จั ก และ ได รั บ ก ารย อม รั บ
จากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น
13) ภาพรวมความคุ ม ค าของผลการดำเนิ น งานใน
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
14) ผู ป ระกอบการ บุ ค ลากร และระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ
15) อุ ตสาหกรรมไมซได รั บการยกระดั บและพั ฒ นา
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ
มาประยุกตใช
16) ก ฎ หมาย กฎ ระ เบี ยบ ที่ เกี่ ยวข อง ได รั บ
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ
17) หน วยงานพั น ธมิ ต รที่ สสปน. เข าไปช วยเหลื อ
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
18) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
19) บุ คลากรของ สสปน. มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(3)

(4)
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน.
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ยุทธศาสตร
ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ให ร วดเร็วและมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และมี การนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร
21) ภาพรวมความคุ ม ค า ของผลการดำเนิ น งาน
ในยุทธศาสตรที่ 5

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

(4)

สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

3.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดียิ่งขึ้นในอนาคต
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม*

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน
คำชี้ แ จง แบบสอบถามนี้ จัด ทำโดย บริ ษัท ทริ ส คอร ปอเรชั่ น จำกั ด มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ นของ
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับบทบาทของ สสปน. ในการอำนวยความสะดวกทางการคาและ
บริ ก ารของอุ ต สาหกรรมไมซ โดยเปลี่ ย นบทบาทจากผู ให ก ารสนั บ สนุ น (Supporters) เป น ผู อ ำนวยความสะดวก
(Facilitators) เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยจะนำผลการสำรวจมาวิเคราะหเพื่อให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ตำแหนง …………………………………………………………..................................................................................................................
3. หนวยงาน
 1) หนวยงานภาครัฐ ไดแก ………………………………………………………………………………………………….......................................
 2) หนวยงานภาคเอกชน ไดแก ……………………………………………………………………………………………………………………............
4. การอำนวยความสะดวกดานไมซโลจิสติกสที่ทานมีสวนเกี่ยวของ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ดานพิธีศุลกากร
 2) การขอใบอนุญาตนำเขาสิ่งของ
 3) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักเดินทางไมซ
 4) การติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ
 5) การตอนรับนักเดินทางไมซ
 6) การสนั บ สนุ น การมี ส วนร วมในการจั ด งาน/
เปนเจาภาพการจัดงาน
 7) อื่น ๆ ไดแก ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน
1. ท านมี ค วามคิ ด เห็ นในระดั บใด เกี่ ย วกั บความสำเร็ จที่ เกิ ด ขึ้ นจากการดำเนิ นงานในช วงป 2560-2562 ของ สสปน.
ในการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก
ดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซ โดยที่
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก

การดำเนินงานของ สสปน.

1) มี การบู รณาการระหว างหน วยงานภาครั ฐและ
เอกชนที่ เป นรู ปธรรม ช วยลดขั้ น ตอนการติ ด ต อ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถ
ขับเคลื่อนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
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ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)
(2)
ภาพรวม

(3)

(4)
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สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ต่ำกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(1)

การดำเนินงานของ สสปน.

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ต่ำกวา
เปนไปตาม
สูงกวา
ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
ที่คาดหวัง
(2)

(3)

2) ทำให ท านเข าใจบทบาทของ สสปน. มากขึ้ น
และรูถึงความความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซที่มี
ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
3) ทำให ภ าคเอกชน มี ค วามรู ความเข าใจ และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ กระบวนการ และ
ขั้นตอนของหน วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของได อยาง
ถูกตอง
4) มีตนแบบแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
สำหรับการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
การอำนวยความสะดวกดานไมซโลจิสติกส (ตอบเฉพาะขอที่ทานเกี่ยวของ)
 5) ดานพิธีศุลกากร
 6) การขอใบอนุญาตนำเขาสิ่งของ
 7) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับ
นักเดินทางไมซ
 8) การติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ
 9) การตอนรับนักเดินทางไมซ
 10) การสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดงาน/
เปนเจาภาพการจัดงาน
 11) อื่น ๆ ไดแก ………………………………………..
 12) อื่น ๆ ไดแก …………………………………………
 13) อื่น ๆ ไดแก …………………………………………

(4)

สูงกวา
ที่คาดหวัง
มาก
(5)

2. ทานคิดวาการดำเนินงานของ สสปน. ชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซ
มีประเด็นใดบางที่เห็นวาทำไดดีและควรดำเนินการตอไป มีประเด็นใดบางที่ควรปรับปรุง แกไข พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
ดำเนินการไดดียิ่งขึ้นในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางที่ควรยกเลิก/ไมดำเนินการตอ
(โปรดใหเหตุผล)
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ในการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชนคืออะไร และควรมี
แนวทาง/วิธีการแกไขอยางไร
4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ในการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน เพื่ออำนวย
ความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม*
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 ภาคผนวก จ

สรุปคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความ
คุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 25602562 ของกลุมคณะกรรมการ กลุมผูบริหาร และกลุม บุคลากร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สรุปคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน.
ในป พ.ศ. 2560-2562
ของกลุมคณะกรรมการ กลุมผูบริหาร และกลุมบุคลากรของ สสปน.
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ระดับคะแนนและความหมายของผลการประเมิน ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สส
ปน. ในป พ.ศ. 2560-2562 ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป
2560-2564 เปนดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวัง
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก
ยุ ทธศาสตร

กลุ ม
กลุ มผู บริหาร กลุ มบุคลากร คะแนนเฉลี่ ย
คณะกรรมการ

ยุ ทธศาสตรท ี่ 1 ขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศด วยอุ ตสาหกรรมไมซ
1) งานไมซ เดิ มในประเทศได รบั การยกระดั บให มีการเติ บโตอยางต อเนื่ อง
3.5625
2) มี งานไมซ ที่เกี่ ยวข อง/สอดคล องกั บอุ ตสาหกรรมเป าหมายของประเทศ
3.8750
เพิ่มมากขื้ น
3) เกิ ดงานไมซ ใหม ในระดั บนานาชาติ และ/หรือเป นงานที่ ชนะประมู ลสิ ทธิ์
3.6875
ครัง้ แรก
4) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดําเนิ นงานในยุทธศาสตรที่ 1
3.5625
ยุ ทธศาสตรท ี่ 2 กระจายรายได แ ละกระตุ นเศรษฐกิ จของภู มิภาคผ านอุ ตสาหกรรมไมซ
5) งานไมซ ภูมิภาคได รบั การยกระดั บให ได มาตรฐานระดั บนานาชาติ
3.5000
6) เกิ ดงานไมซ ใหม ที่ สสปน. ผลั กดั นให มีการจัดขึ้ นในภู มิภาค
3.6875
7) เกิ ดงานไมซ ใหม ในระดั บนานาชาติ ที่เมื องในภู มิภาคเป นเจาภาพ/ให การ
3.5625
สนั บสนุ น
8) เกิ ดการกระจายรายได จากกิ จกรรม/งานไมซ สูภูมิภาค
3.8750
9) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดําเนิ นงานในยุทธศาสตรที่ 2
3.7500
ยุ ทธศาสตรท ี่ 3 ส งเสริมการตลาด และภาพลั กษณไมซ ของประเทศไทยและ สสปน.
10) ประเทศไทยเป นจุดหมายปลายทาง (MICE Destination) ในระดั บ
3.8125
นานาชาติ สามารถดึ งดู ดผู จัดงาน นั กลงทุ น ตลอดจนนั กเดิ นทางไมซ จาก
ต างประเทศได
11) หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มี ความรู ความเข าใจ และตระหนั กถึ ง
3.6250
ความสําคั ญของอุ ตสาหกรรมไมซ

รอยละ

3.3333

3.2771

3.3250

66.50

3.5238

3.3494

3.4500

69.00

3.6500

3.2771

3.3950

67.90

3.1429

3.2651

3.2833

65.67

3.1429
3.4500

3.1807
3.3012

3.2167
3.3782

64.33
67.56

3.1500

3.2289

3.2605

65.21

3.3810
3.2381

3.3614
3.2892

3.4333
3.3417

68.67
66.83

3.5238

3.3253

3.4250

68.50

3.1905

3.1566

3.2250

64.50

12) สสปน. เป นที่ รจู ัก และได รบั การยอมรับจากหน วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้ น

3.8750

3.1429

3.2771

3.3333

66.67

13) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดําเนิ นงานในยุทธศาสตรที่ 3

3.6250

3.0476

3.2771

3.2833

65.67
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
กลุ ม
กลุ มผู บริหาร กลุ มบุคลากร คะแนนเฉลี่ ย
คณะกรรมการ
ยุ ทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขี ดความสามารถในการแข งขั นของอุ ตสาหกรรมไมซ
14) ผู ประกอบการ บุ คลากร และระบบนิ เวศของอุ ตสาหกรรมไมซ ได รบั
3.6250
3.8095
3.3735
3.4833
การพัฒนาและยกระดั บให ได มาตรฐานระดั บนานาชาติ
15) อุ ตสาหกรรมไมซ ได รบั การยกระดั บและพัฒนา โดยมี การนํา องค ความรู
3.6875
3.4762
3.4578
3.4917
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต าง ๆ มาประยุกต ใช
16) กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ที่ เกี่ ยวข อง ได รบั การปรับปรุง แก ไข และได รบั
3.3125
2.8571
3.1687
3.1333
การผลั กดั น เพื่อให เกิ ดการขั บเคลื่ อนอุ ตสาหกรรมไมซ
17) หน วยงานพันธมิ ตรที่ สสปน. เข าไปช วยเหลื อ มี การปรับปรุง/
3.6250
3.4762
3.5422
3.5417
พัฒนาการจัดงานไมซ ให มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
18) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดําเนิ นงานในยุทธศาสตรที่ 4
3.5625
3.6667
3.3976
3.4667
ยุ ทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานภายในองค กร
19) บุ คลากรของ สสปน. มี ความรูค วามเข าใจในอุ ตสาหกรรมไมซ และมี
3.500
2.667
3.301
3.217
ทั กษะ ความรู ความสามารถที่ เหมาะสมกั บการปฏิ บัติงาน
20) กระบวนการทํา งานของ สสปน. ได รบั การปรับปรุงให รวดเร็วและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้ น และมี การนํา เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกต ใช
3.625
2.048
2.868
2.825
ในองค กร
21) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดําเนิ นงานในยุทธศาสตรที่ 5
3.500
2.524
2.952
2.950
ยุ ทธศาสตร

หมายเหตุ
ระดับคะแนนสูง
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สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
ประเด็น
ดานการจัดสรรงบประมาณ






ดานการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เปาหมาย



ด า นการผลั ก ดั น ให เ กิ ด งาน
แสดงสิ น ค า หรื อ นิ ท รรศการ
นานาชาติในภูมิภาค





รายละเอียด
เทียบกับงบประมาณที่ไดรับกับผลลัพธที่ไดจากงานไมซถือวาทำไดเต็มประสิทธิภาพ
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ซึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณนั้น
แสดงใหเห็นวา สสปน.สามารถดำเนินงานไดดี อยางไรก็ตาม สสปน. สามารถ
ผลักดันไดมากกวานี้ หากไดรับงบประมาณมากกวานี้
สสปน. ควรสรางความเขมแข็งใหภาคเอกชน (Organizers, Suppliers) มากยิ่งขึ้น
เพื ่ อ เพิ ่ มจำนวนผู  จั ด งาน, Bid Agents, จำนวนการจั ด งาน โดย สสปน. เป น
ผูสนับสนุน (Facilitator) อยางไรก็ตาม สสปน. ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดดานการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนภาคเอกชน เนื่องจากปจจุบันมองวาไมควรสนับสนุน
เงินเพียงอยางเดียว แตควรมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการจัดงานไมซมากยิ่งขึ้น
สสปน.มีขอจำกัดดานงบประมาณที่คอนขางจำกัด ซึ่งหากเทียบกับคูแขงในบาง
ประเทศที่มีขอไดเปรียบดานงบประมาณ อาจจะไมสามารถสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันได
ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางในการดำเนินงานของ สสปน. ใหการสนับสนุน
อุตสาหกรรม 12 S-curve รวมถึงงานในภูมิภาคที่เกิดขึ้นนั้นตอบโจทยอุตสาหกรรม
เปาหมาย ซึ่งรัฐบาลมีการใหการสนับสนุนทางดานอุตสาหกรรม S-curve จึงทำให
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact)
งานไมซภูมิภาคมีการเติบโตไมดีเทาที ่ควร เนื่องจากนโยบายที่ผ านมามุ งไปที่
กิ จกรรมการประชุ ม (Corporate Meetings), การท อ งเที ่ ย วเพื ่ อ เป น รางวั ล
(Incentive Travel) และการพัฒนาชุมชน เชน การพัฒนาพื้นที่, สหกรณ มากกวา
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาติ (Trade Fair and Exhibition) ซึ่ง
ไมตอบโจทยโดยตรงของอุตสาหกรรมไมซ แตตอบโจทยในเชิงการทองเที่ยวมากกวา
ดั งนั ้ น สสปน. จึ งควรเน นงานทางด านการจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา
นานาชาติใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานประเภทนี้จะชวยตัวขับเคลื่อนตั้งแตเริ่มตนการ
ผลิตจนกระทั่งจัดจำหนาย ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ
อยางแทจริง โดยการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไมซในภาพรวมทั้งหมด จะตองไม
เจาะจงไปที่กรอบใดกรอบหนึ่งมากจนเกินไป เพราะจะทำใหสวนอื่นๆ ไมไดรับการ
สงเสริมเทาที่ควรในเวลาเดียวกัน เนื่องดวยงบประมาณและทรัพยากรนั้นมีอยาง
จำกัด แตกลุมเปาหมายนั้นมีความหลากหลาย เชน การสงเสริมชุมชน, การพัฒนา
ชุมชน เพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลนั้นสงผลกระทบในวงจำกัดที่นอย
เกินไป
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาติทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาตินั้นเปน High S-growth ใน
อุ ตสาหกรรมไมซ สร างงาน สร างรายได ให กั บอุ ตสาหกรรมค อนข างมาก ทั้ ง
ผูประกอบการ, สถานประกอบการ เชน โรงแรม, การจางงาน, การพัฒนาเทคโนโลยี
ดังนั้น สสปน. จึงควรใหลำดับความสำคัญกับกิจกรรมที่ตอบโจทยกลยุทธมากยิ่งขึ้น
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ประเด็น
ดานการกำหนดตัวชี้วัด

ด า นการกำหนดกลุ  ม ลู ก ค า
เปาหมายในการจัดงานไมซ

รายละเอียด
 สสปน. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนแมบทอุตสาหกรรมไมซ ใหสามารถตอบโจทย
พันธกิจไดดียิ่งขึ้น เชน การวัดมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไมซ ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมไดชัดเจนกวา เนื่องจากปจจุบันใช
ตัวชี้วัดในเชิงของการทองเที่ยว แตไมไดวัดในมุมมองภาพเศรษฐกิจแบบองครวม
โดยวัดจากจำนวนนักเดินทาง รายไดและรายจายเฉลี่ยตอนักเดินทาง ซึ่งเปนการวัด
อยางงายและอาจจะไมตอบโจทยพันธกิจโดยตรง
 สสปน. ควรมีการกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเนนไปที่กลุม New Wealth ให
มากขึ ้ น เนื ่ องจากพบว าจำนวนตัวเลขนั กเดิ นทางไมซมีจำนวนลดลง โดยกลุม
กิจกรรมการประชุม (Corporate Meetings) มีการเดินทางนอยลง ในขณะที่กลุม
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Travel) มีการเดินทางมากขึ้น แตรายได
ลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรกำหนดกลุมเปาหมายใหมีความชัดเจน มุงเนนกลุม
นักเดินทางที่มีคุณภาพ โดยไมตองมุงเนนที่ปริมาณ เชน การมุงเนนไปที่กลุม Hight
Value และ Multi-national Company ในประเทศไทย เพื่อผลักดันใหเกิดการ
ประชุมในประเทศมากขึ้น ซึ่งการพัฒนากลุมกิจกรรมการประชุม โดยมุงเนนที่การ
ประชุมวิชาชีพ การประชุมดานการเงินการลงทุน จะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดี
ยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุมกิจกรรมการประชุม เปนกลุมที่มีสัดสวนการใชจายสูง

ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
ประเด็น
ดานการกำหนดตัวชี้วัด

รายละเอียด
 ปจจุบัน สสปน. ไมมีการประเมินในเชิงคุณภาพจึงไมสามารถบอกถึงมาตรฐานได มี
เพี ย งการประเมิ น ในเชิ งปริ ม าณ อย า งไรก็ ต าม มาตรฐานในแง ของสถาน
ประกอบการ เชน โรงแรม, สถานที่จัดงานนั้นไดมาตรฐาน รวมไปถึงผูจัดงานซึ่งได
ผานการอบรมและไดรับการรับรองในระดับสากล (International Certification)
 นอกจากนั้น สสปน. ไดมีการแบงพื้นที่ตามกรอบมิติดานพื้นที่ (Area Based) แตไม
มีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนของแตละภูมิภาคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งไม
มีการกำหนดเปาหมาย, นโยบาย, แผนการทำงาน (Roadmap) จึงทำใหไมมีผลงาน
ที ่ชัดเจนเกิ ดขึ้ น ดั งนั ้ น สวนภู มิ ภ าคจะตองมี การกำหนดตั วชี ้วั ดของผลการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงการติดตามการประเมินผล
ดานการประสานงานและการ  การดำเนินงานในพื ้นที ่สวนภู มิ ภ าคประสบป ญหาดานการปฏิ บัติ งานอยู  บ าง
ทำงานร ว มกั นกั บ หน วยงาน
เนื่องจากมีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ คอนขางนอย ดังนั้น สสปน. จึงควรมี
ภูมิภาค
การถายทอดองคความรูที่สำคัญใหกับหนวยงานในพื้นที่ และเนนการสรางการมี
สวนรวมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญ ของอุตสาหกรรมไมซ
และเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดำเนินงานของ สสปน. อยางเต็มที่
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณของประเทศไทยและ สสปน.
ประเด็น
รายละเอียด
ดานการประสานงานและการ  ปจจุบันไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางดีในการดึงงานไมซ
ทำงานรวมกันกับหนวยงานที่
และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ เนื่องจากการรับรูของหนวยงานภาครัฐและภาค
เกี ่ ย วข อ ง ทั ้ ง ภาครั ฐ และ
ประชาชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 โดย
ภาคเอกชน
สสปน. ไดใหความรวมมือทางดานอุตสาหกรรมดานสาธารณสุข
 ปจจุบัน สสปน. สนับสนุนทางดานการเงินมากกวาการเปนตัวกลางในการอำนวย
ความสะดวกในการจัดงานไมซ (Facilitator) โดยยังไมสามารถใหการสนับสนุนหรือ
การอำนวยความสะดวกตอผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของไดมากนัก
 สสปน. ตองเนนการทำงานกับภาครัฐใหมากขึ้น เนื่องจากหากภาครัฐทุกหนวยงาน
รูจัก สสปน. อาจจะสงผลใหภาครัฐสรางงาน จัดงาน ดังนั้น จึงควรเสริมสราง
ภาพลักษณของ สสปน. ภายในประเทศ ทั้งกลุมภาครัฐ หนวยงานราชการ และ
องคกรตางๆ ใหมากขึ้น
ดานการจัดสรรงบประมาณ
 สสปน. ควรจัดสรรงบประมาณใหยุทธศาสตรที่ 3 มากขึ้น เนื่องจากเปนพันธกิจหลัก
แตในปจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณใหกับยุทธศาสตรที่ 1 มากที่สุด (อางอิงจาก
งบประมาณป 2562) ดังนั้น องคกรใหความสำคัญกับตัวชี้วัดหรือพันธกิจในดานไหน
งบประมาณก็ควรจะถูกจัดสรรไปในดานนั้น
 อยางไรก็ตาม สสปน. ไดมีการใชงบประมาณในการประชาสัมพันธที่ผานมาเปน
จำนวนมาก แตผลลัพธที่ไดนั้นยังไมดีเทาที่ควร เกิดประโยชนคอนขางนอยในสวนที่
สามารถสรางภาพลักษณให สสปน. เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน
ดังนั้น ดวยงบประมาณที่จำกัด สสปน. จึงควรกำหนดกลุมเปาหมายที่จะตองสื่อสาร
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ด  า น ก าร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล การ  สสปน. ไมควรยึดติดกับการจัดอันดับ (Rankings) ของหนวยงานภายนอกมาก
ดำเนินงาน
จนเกินไป เนื่องจากแตละหนวยงานนั้นมีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน ดังนั้น สสปน.
จึงควรจะมีการประเมินผลขององคกรเอง โดยจะตองมีการจัดเก็บขอมูลที่ดีขึ้น
เพื่อใหสามารถนำขอมูลเหลานั้นมาใชในการประเมินผลได
 ในดานการประเมินความสำเร็จของการจัดงาน ไมควรวัดผลที่จำนวนผูเขารวมงาน
แตควรประเมินจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เชน รายไดที่เขาประเทศ การ
กระจายรายได เนื ่ องจากตั วอย างของการจัดนิ ทรรศการและการแสดงสิ นค า
นานาชาติเปนงานที่จำนวนผูเขารวมงานไมมาก แตมีการลงทุนจำนวนมาก ทั้งเงิน
และเครื่องจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวิกฤติหรือ New Norm นี้ การจัดงาน
อาจจะไม ใช งานขนาดใหญ ห รื อ จำนวนผู  เ ข าร วมมากนั ก แต ส ิ ่ งสำคั ญคื อ
กระบวนการทางธุรกิจ (Transaction) ที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของ
ผูเขารวมงาน การคัดสรรผูเขารวมงาน การเนนคุณภาพของผูเขารวมงานมากขึ้น ซึ่ง
จะทำใหอุตสาหกรรมไมซแตกตางจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป
ด  า น ก า ร เ ป  น จ ุ ด ห ม า ย  สำหรับในอาเซียน ประเทศไทยยังคงเปนอันดับที่ 1 แตในระดับเอเชียนั้นมีประเทศ
ปลายทางของอุ ต สาหกรรม
อื่นๆที่มีศักยภาพมากกวา เชน สิงคโปร ญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศจีน ซึ่งมี
ไมซ (MICE Destination)
ศูนยจัดประชุมทั่วทุกมณฑล
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ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
ประเด็น
รายละเอียด
ด า นการพัฒนาและยกระดั บ  ปจจุบันพบวามีผูเชี่ยวชาญที่ทำงานดานไมซนอยมาก และกลุมคนรุนใหมไมไดให
ทั ้ ง ผู  ป ระกอบการ บุ ค ลากร
ความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ อยางไรก็ตาม สสปน. ไดเริ่มเขาไปในภาคการศึกษา
และระบบนิเวศของ
และมี เครื อข ายถึ ง 138 แห ง โดยเป ดสาขาการศึ กษาทางด านไมซ แล วใน 21
อุตสาหกรรมไมซ
มหาวิทยาลั ย เนื ่ องจากบุ คลากรที่ เกี ่ ยวขอ งกั บอุตสาหกรรมไมซจะต องมี ทั้ ง
Hospitality และ Management นอกจากนี ้ ยั งสามารถพั ฒนาเครื อ ข า ยทาง
การศึกษาเปนคลัสเตอรไดครอบคลุมครบทุกภาค (5 Nodes) และใหแตละ Node
นั้น พัฒนาบุคลากรตั้งแตตนน้ำ ไดแก นิสิต นักศึกษา, กลางน้ำ ไดแก บุคคลทั่วไป
ใหมีความเขาใจในอุตสาหกรรมไมซและสามารถมาพัฒนาทักษะในสายอาชีพที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซได และมีการยกระดับมาตรฐานใหไดระดับนานาชาติ
โดยการนำเขาหลั กสู ตรมาจากต างประเทศ ซึ ่ งผู  เรีย นจะได รั บ International
Certification เพื ่ อสร างการรับรู  ใหประเทศไทยเป น Mice Education Hub ซึ่ ง
ประเทศไทยนั้นมีผูที่ผานหลักสูตรทางดาน Exhibition จำนวนมากเปนอันดับที่ 3
ของเอเชีย จึงสามารถเปนการการันตีไดวาบุคลากรไทยที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
ไมซนั้นมีศักยภาพ
 สสปน. มีการดำเนินการมาตรการดานความปลอดภัยในการจัดงาน, สถานที่จัดงาน,
รูปแบบการจัดงาน เชน Webinar และมีการเตรียมความพรอมผูป ระกอบการในชวง
ที่เกิดวิกฤติไดเปนอยางดี
ดานความพรอมของภูมิภาค
 สสปน. ควรเริ่มพัฒนาเมือง (Zone) ที่สำนักงานภูมิภาค (Area Based) ดูแล โดย
การพั ฒนาจั งหวัดตางๆ ในภาคนั ้นๆ ให เมื องใหญ ดู แลเมืองย อย เช น จั งหวัด
เชียงใหมซึ่งเปนศูนยกลางดูแลจังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน เปนตน
 สสปน. ควรพัฒนา Venue, บุคลากร และสรางความเขาใจใหกับผูประกอบการใน
พื้นที่ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจดานการบริการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานความสะอาด
ของสถานที่, Logistic, โรงแรม, ความปลอดภัย เนื่องจากเมืองที่มีพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ดีและครบถวน จะชวยใหการดึงงานไมซเขามานั้นทำไดงายขึ้น
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีการดำเนินโครงการ MICE Intelligence & Innovation เพื่อสงเสริมการพัฒนา
และการนำนวั ต กรรมและข อ มู ล มาใช เ พื ่ อ พั ฒนาอุ ต สาหกรรมไมซ โดยให
ความสำคั ญกั บการสร างนวั ต กรรมบนพื ้ น ฐานความต อ งการที ่ แ ท จริ งของ
ผูประกอบการ สำรวจและสรุปความคาดหวังที่ผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ
ตองการในการนำนวัตกรรมและขอมูลมาใช โดยมีการพัฒนา Application Biz
Connect, มี Platform ตางๆ ที่รองรับอุตสาหกรรมไมซ
 อยางไรก็ตาม สสปน. ยังไมมีการใชประโยชนจากองคความรูที่มเี ทาที่ควร และยังไม
มีการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆ มาชวยในการปฎิบัติงานมากนัก ดังนั้น
สสปน. ควรมี ก ารพั ฒ นา โดยเฉพาะในช วง New Norm นี ้ ต อ งมี ก ารใช
Application ในแตกลุมที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน มีการดำเนินงานที่ทัน
เหตุการณ หรือการ Launch Webinar ซึ่งสามารถชวยเหลือผูประกอบการได
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ประเด็น
รายละเอียด
ด า นกฎหมาย กฎระเบี ย บที่  ปจจุบันหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎระเบียบดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ
เกี ่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น งาน
นั้นมีจำนวนมาก ทำใหการปรับปรุงดานกฎหมาย กฎระเบียบจึงไมสามารถปรับปรุง
ของสสปน.
แกไขไดทันทวงที
 อยางไรก็ตาม สสปน. ควรจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อละเวนกฎระเบียบในบางกรณี เพื่อให
การปฏิบั ติงานมี ความคล องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากขึ้น เพื่อใหในชวงเกิดสถานการณ
วิกฤติ สสปน. จะสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการใหการสนับสนุน เพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการได

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร
ประเด็น
ด  า น ก าร ด ำ เ น ิ น ง าน ข อ ง
ผูบริหาร






ดานการจัดการความรู



รายละเอียด
สสปน. ควรมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคลองกันจากระดับ Top
Management และควรมีการบริหารงานที่ตอเนื่องของผูบริหาร มีการมอบหมาย
หรือใหนโยบายที่ชัดเจน
กระบวนการบริหารและฝายสนับสนุนตองมีนวัตกรรมหรือแนวทางที่จะมาชวยให
การดำเนินงานของ สสปน. นั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบัน
ผูบริหารมีการสรางกฎระเบียบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไมเอื้ออำนวยตอการทำงาน และไมมี
การแกไขปญหาที่เปนรูปธรรม ทำใหการดำเนินการตางๆ ลาชา
สสปน. เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
รองรับอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งในปจจุบันสามารถเขากันไดดีกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
แตเนื่องจาก สสปน. ไมไดขึ้นตรงกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง แตขึ้นกับรอง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งขอดีคือทำให สสปน. เปนอิสระทางความคิด ไมมีกรอบการ
ควบคุ มจากกระทรวงใด แต ขอเสี ยคื อไม มีเครื อข าย ซึ ่ งผู บริหารควรจะสราง
ความสัมพันธและสรางเครือขายกับภาครัฐ เพื่อใหสามารถประสานงานไดสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สสปน. ควรมี Knowledge Management เนื่องจากบางฝายมีสัดสวนของบุคลากร
ใหมมากกวาบุคลากรเดิม ซึ่งสงผลตอการทำงานคอนขางมาก
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ประเด็น
ด  า น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ










ด า นการกำหนดตัว ชี ้ วั ด และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภายในองคกร




รายละเอียด
ปจจุบัน สสปน. ไดมีการพยายามนำเทคโนโลยีเขามาใชแลว แตยังไมมีผลลัพธที่เปน
รูปธรรม สสปน. จึงควรจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม ทั้ง Hardware, Software รวมถึงระบบ Internet และระบบ LAN เนื่องจาก
สิ่งที่ใชอยูในปจจุบันนั้นลาสมัย และ/หรืออยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการทำงานเปนอยางมาก โดยอาจนำเรื่องคาเสื่อมราคามาพิจารณา เพื่อใหมีการ
เปลี่ยนอุปกรณที่ใชอยูใหทันตอยุคสมัย เชน การจัดซื้อเปนระบบทุกๆ 3 ป
สสปน. ควรพัฒนาดานความรู ความสามารถของเจาหนาที่ เนื่องจากเมื่อเกิดปญหา
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว เจาหนาที่ไมสามารถแกไขไปที่สาเหตุของ
ปญหาที่แทจริงได
ไมมีระบบ E-สารบรรณ, Sign-electronic ทำใหระบบงานทางดานเอกสาร รวมถึง
การเบิกจายงบประมาณนั้นลาชา โดยการดำเนินงานผานระบบ Online ยังมีการใช
ระบบเดิม ไม Paperless, การลงนามเอกสาร/การอนุมัตินั้นมีหลายขั้นตอน ซับซอน
มี จำนวนผู  ที ่ตองสงเอกสารให รับรู/ลงนามนั ้นเพิ่มขึ้ น จำนวนขั ้นตอนมากขึ้น
ถึงแมวาจะมี SLA (Service Level Agreement) แลว แตบุคลากรยังไมปฏิบตั ิตาม
เทาที่ควร อยางไรก็ตาม ระบบจัดซื้อจัดจางมีการใช E-Auction นอกจากนั้น ทั้ง
ฝายกฎหมายและฝายจัดซื้อมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นมาก ทำใหสามารถสนับสนุนการ
ทำงานไดดีขึ้น
ไม มี Internal Website เพื่ อสื ่ อสารข อมู ลข าวสารภายในองคกร ทำให ไม เห็น
ภาพรวม ไมรูการทำงานของแตละฝาย มีการพยายามทำ แตไมมีผูรับผิดชอบการ
สรางคอนเทนต เนื่องจากสวนใหญการทำคอนเทนตจะ Outsource และเนนไปที่
การสื่อสารและประชาสัมพันธภายนอกองคกรมากกวา ดังนั้น สสปน. จึงควรพัฒนา
เทคโนโลยีที่รองรับการปฏิบัติงานไดจริงและเชื่อมโยงกันในแตละฝาย เพื่อลด
ขั้นตอนการทำงาน และเปน E-office ที่แทจริง
สสปน. ไดมอบใหสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) ศึกษาดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื ่ องจากในอดี ตที่ ผานมา สสปน. ประสบปญหา
งบประมาณจางดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบปตอป เมื่อมีปญหาจึง
ตอบสนองไดไมทันตอเวลา อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ที่จะกำกับดูแลระบบทั้งหมดใหพรอมปฏิบัติงาน ดังนั้น สสปน. จึงควรเรงดำเนินการ
ดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบแผนระยะยาว ที่แสดงใหเห็นภาพรวมทั้งหมด
ของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารองคกร และใหบริการ ตลอดจน
ตองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติงานดานนี้เพิ่มมากขึ้น ตาม
แนวโนมการใชงานที่สูงขึ้น
ควรยุติการใช Software ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
ควรปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินหนวยงานสนับสนุน โดยใหผูรับบริการเปนสวน
หนึ่งของการประเมินเพื่อปรับระดับเงินเดือนของหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหการทำงาน
ของหนวยงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจุบันไมมีการสอบถาม
ถึงความคิดเห็นของผูรับบริการ เชน ควรใหผูใชบริการไดประเมินเจาหนาที่ฝาย
จัดซื้อจัดจาง ในฐานะที่เปน Service Provider (โดยควรมีการประเมินทุกหนวยงาน
บริการและหนวยงานสนับสนุน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ และเพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
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สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 18 หอง 1-4, 4A เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0 2032 3000 โทรสาร 0 2231 3680
www.tris.co.th

