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1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 19/1 ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ใหคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ซึ่งตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา 
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดังนั้น โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน) จะช วยให  สสปน. รับทราบขอเท็จจริงถึ งการประเมินผลในด านประสิทธิผล  
ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร ซึ่งจะชวยให สสปน. นำผลการศึกษาท่ีไดไปปรับปรุง
กระบวนการทำงานของ สสปน. ตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

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. พรอมทั้งตัวช้ีวัดผล เพ่ือให 
สสปน. เปนองคกรท่ีเปนเลิศ เพ่ือบรรทัดฐานในการบริหารจัดการองคการมหาชน 
 

1.3 ขอบเขตดำเนินงาน 

ทริสจะดำเนินงานตามขอบเขตงานดังตอไปน้ี เพ่ือใหงานของ สสปน. สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค 
ของการศึกษา ดังนี้  

1.3.1  ศึกษาการดำเนินงานภายใตพันธกิจและบทบาทของ สสปน. โดยจะตองดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562)  

1.3.2  ออกแบบกรอบการประเมินผลใหครอบคลุมทั้ งดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพ  
ดานคุณภาพการใหบริการ และดานการพัฒนาองคกร หรือดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยมีหลักแนวคิดที่ไดมาตรฐาน 
รวมถึงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีเชื่อถือได 

บทที่ 1 แนวคิดโครงการ
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1.3.3 ออกแบบวิธีการจัดเก็บขอมูลใหถูกตองเหมาะสมและครบถวน 360 องศา จากกลุมเปาหมาย 
ที่เก่ียวของในการดำเนินงานของ สสปน. ไดแก คณะกรรมการ สสปน. ผูบริหารและเจาหนาที่ของ สสปน.  
ผูใหการสนับสนุน ตลอดจนผูรับบริการและการสนับสนุนจาก สสปน. เปนตน ซึ่งสามารถผสมระเบียบวิธีวิจัย  
ทั้ งเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ  การวิเคราะห เอกสาร และเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม โดยขนาด 
กลุมตัวอยางตองมีระดับความเชื่อมั่นท่ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 95 หรือมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 

1.3.4 วิเคราะหและประเมินผลของการดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ 
และแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในระยะตอไป 
 

1.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ และแผนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  นับถัดจากวันที่ทำสัญญา ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2563 
แผนการดำเนนิงาน   ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการโดยละเอียด มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานของโครงการ 

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 1 2 3 4 

1)   ศึกษาทบทวน แนวความคิด 
และทฤษฎีตางๆ เพื่อออกแบบ
กรอบแนวคิดการศึกษา 
(Conceptual Framework) 
รวมถึงศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ
กับ สสปน. 

                        

2)   กำหนดขั้นตอน วิธีการ 
แผนการดำเนินงานโดยละเอียด 
แนวทางการศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัย และโครงสรางรายงาน  

                        

3)  จัดทำรางกรอบการประเมินผล                         
4)  สงมอบงวดงานท่ี 1 รายงาน

แนวทางการดำเนินงาน 
(Inception Report)   

   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 1 2 3 4 

5)   จัดทำรางแบบสอบถามเพ่ือ
ประกอบการประเมิน 
ผลการดำเนินงานของ สสปน. 
โดยวิธีการสัมภาษณและ 
ใชแบบสอบถามกับคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และบุคลากรของ  
สสปน. รวมถึงแบบสอบถาม
สำหรับสำรวจระดับความผูกพนั 
(Engagement) ของบุคลากร 
สสปน. 

                        

6)   นำรางกรอบการประเมินผล 
และรางแบบสอบถามไปหารือ
กับ สสปน. พรอมปรับปรุง 
แกไขใหเปนฉบับสมบูรณ 
รวมท้ังยืนยันกลุมเปาหมาย 
ในการสัมภาษณและสอบถาม 

                        

7)   ประสานงานกับ สสปน. เพ่ือขอ
ขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเตมิสำหรับการประเมินผล 

                        

8)  รวบรวมขอมูลเพื่อประกอบ 
การประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สสปน. โดยวิธีการ
สัมภาษณและใชแบบสอบถาม  

                        

- คณะกรรมการ                          
- ผูบริหาร                         
- บุคลากร                         
- ผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก                         

9)  ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล 
ผลการดำเนินงานของ สสปน. 
และประเมินผล รวมถึงศึกษา
และวิเคราะหผลการดำเนินงาน
ของหนวยงานอ่ืน 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 1 2 3 4 

10)  จัดทำรายงานสรุปผล 
การประเมินการดำเนินงานของ 
สสปน. รวมถึงขอเสนอแนะ 
ตาง ๆ ทีไ่ดจากการสำรวจ และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ที่นำไปสูการปรับปรุง 
การดำเนินงานเพ่ือความสำเร็จ
ในการบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของ สสปน. 

                        

11)  สงมอบงวดงานท่ี 2 รางรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Draft Final 
Report) วันท่ี 30 สิงหาคม 
2563 

                   30     

12) รวบรวมขอมูลขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก  
สสปน. และปรบัปรุงแกไขตาม
ขอสังเกต ขอเสนอแนะดังกลาว 
รวมถึงจัดทำรายงานสรุป
สำหรับผูบริหาร (Executive 
Summary) 

                        

13)  สงมอบงวดงานท่ี 3 รายงาน
ฉบับสมบูรณ (Final Report) 
และรายงานสรุปสำหรับ
ผูบริหาร (Executive 
Summary) วันที่ 30 กันยายน 
2563 

                       30 
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1.5 ผลงานที่สงมอบและเงื่อนไขการเบิกจาย 

ผลงานที่สงมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการเบิกจายเงินคาจาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลงานท่ีสงมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการเบิกจายเงินคาจาง 
งวดงาน ผลงานที่สงมอบ กำหนดการ การเบิกจายเงิน 
งวดที่ 1 รายงานแผนดำเนินการ (Inception Report) 

โดยตองประกอบดวย แผนการศึกษา  
ผังการทำงานแสดงระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต
เร่ิมตนจนถึงสิ้นสุด การทำงานอยางละเอียด 
และโครงรางของรายงานฉบับสมบูรณ จำนวน 
5 ฉบับ 

ภายใน 30 วัน
นับถัดจาก
วันที่ทำสัญญา 

กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 10 
ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือทริส
สงมอบงานคร้ังท่ี 1 ครบถวน  
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง 
จะพิจารณาจายหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับ 
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 

งวดที่ 2 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final 
Report) จำนวน 5 ฉบับ โดยตองประกอบดวย 
รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานขอ 1.3 

ภายในวันที่ 
30 สิงหาคม 
2563 

กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 45 
ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือทริส
สงมอบงานคร้ังท่ี 2 ครบถวน  
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง 
จะพิจารณาจายหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับ 
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 

งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  
ภาษาไทย 5 ฉบับ และรายงานบทสรุปผูบริหาร 
ภาษาไทย จำนวน 5 ฉบับ โดยจะตอง
ประกอบดวย รายละเอียดตามขอบเขต 
การดำเนินงานขอ 1.3 และรวมไปถึงสิ่งที่แกไข
ปรับปรุงท่ีดำเนินการตามขอเสนอแนะของ  
สสปน. แลวท้ังหมด 

ภายในวันที่ 
30 กันยาน 
2563 

กำหนดจายเงินอัตรารอยละ 45 
ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือทริส
สงมอบงานคร้ังท่ี 3 ครบถวน  
ทั้งนี้ กำหนดการจายคาจาง 
จะพิจารณาจายหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับ 
เห็นชอบและไดรับการลงนาม
จากผูมีอำนาจอนุมัติแลวเทาน้ัน 
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กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1 

 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

 
ในการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ

มหาชน) (สสปน.) ทริสไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและดำเนินการ
ประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการประเมินโครงการ (Post 
Evaluation Methods) แบงเปน 

2.1 การศึกษาการศึกษากรอบแนวคิดการประเมินผลและการวิจัยการตลาด ไดแก แนวคิดและ 
โมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model), แนวความคิด
และแบบจำลองของ  R.W. Tyler, แนวความคิดของ Stake, โมเดลท่ีใชในการประเมินผล
ของ OECD/DAC, แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัด ทฤษฎีการกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑการให
คะแนน 

2. กรอบแนวคิดของการศึกษา
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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. และแนวทางการเก็บขอมลู 
โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 
 

2.1 การศึกษากรอบแนวคิดการประเมินผลและการวิจัย 
 
1.) แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model) 

ในป  ค .ศ . 1971  สตัฟ เฟ ล บี มและคณ ะได เขี ยนห นั ง สือ เกี่ ย วกับ การป ระเมิน เล มหนึ่ ง  
ชื่อ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเลมนี้ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง 
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยางนาสนใจ
และทันสมัย นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมยังไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมิน 
ออกมาอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน 
จนเปนท่ียอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP Model ซึ่งมีองคประกอบดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  Stufflebeam’s  CIPP  Model 
 

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแตบริบท 
(Context), ปจจัยนำเขา (Input), กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยจะใชวิธีการ 
สรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสำคัญ ซึ่งพออธิบายไดดังน้ี 

การประเมินสภาวะแวดลอม 
(Context  Evaluation) 

การประเมินปจจยัเบื้องตน/ปจจยันำเขา 
(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 
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 การประเมินดานบริบท หรือประเมินเน้ือความ (Context Evaluation) เปนการศึกษา
ปจจัยพื้นฐานท่ีนำไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ ไดแก บริบทของสภาพแวดลอม 
นโยบาย วิสัยทัศน ปญหาแหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดำเนินโครงการ 
เปนตน 

 การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation) เพ่ือคนหาประสิทธิภาพขององคประกอบ 
ที่นำมาเปนปจจัยปอน ซึ่งในดานการทองเท่ียวอาจจะจำแนกเปนบุคคล สิ่งอำนวย 
ความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ   ครุภัณฑ ศักยภาพการบริหารงาน ซ่ึงแตละปจจัย 
ยังสามารถจำแนกยอยออกไปไดอีก เชน บุคคล อาจพิจารณาจาก เพศ อายุ สถานภาพ 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ  
ประสบการณ ความรู คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยูและลักษณะกระบวนการกลุม เปนตน 

 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษาตอจากการประเมินบริบท
และปจจัยปอนวา กระบวนการเปนไปตามแผนที่วางไว เปนการศึกษาคนหาขอบกพรอง 
จุดออน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

 การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ได แลวนำเกณฑที่กำหนดไว 
ไปตัดสิน เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคลหรือหนวยงานอื่น
กำหนดไวก็ได 

 

2.) แนวความคิดและแบบจำลองของ  R.W. Tyler 

R.W. Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ในป ค.ศ. 1930 และเปนผูท่ีเริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเก่ียวกับ
การประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง (Performance) 
กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา จุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางชัดเจน  รัดกุมและจำเพาะ
เจาะจง จะเปนแนวทางชวยในการประเมินความสำเร็จไดเปนอยางดีในภายหลัง จากคำจำกัดความของ 
การประเมินดังกลาวจะเห็นไดวา มีแนวความคิดวาโครงการจะประสบผลสำเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของ
โครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไมเทาน้ัน แนวความคิดในลักษณะดังกลาวน้ีเรียกวา 
“แบบจำลองท่ียึดความสำเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or Objective)  เรียกวา 
Tyler’s Goal Attainment Model   

ซึ่งตอมาป ค.ศ. 1950 ไดมีการกำหนดแบบจำลองเพื่อนำมาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุ
วัตถุประสงคของสิ่งที่ทำการประเมิน (R.W. Tyler 1950) เรียกวา “Triple Ps Model”  ดังน้ี 
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 P - Philosophy&Purpose คือปรัชญา/จุดมุงหมาย 
 P – Process คือกระบวนการ 
 P - Product คือผลผลิต 
โดยเปนการประยุกตใชเพ่ือประเมินโครงการทางการศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินความสัมพันธของ

ปจจัยทั้ง 3 ดาน วาปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิตหรือไม  
ถาประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและกระบวนการ ตลอดจน
ประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน 
 

3.) แนวความคิดของ Stake ในการประเมิน 

แนวความคิดของ Robert E. Stake  นั้น คำนึงถึงความตองการสารสนเทศที่แตกตางกันของบุคคล
หลาย ๆ ฝาย ที่เกี่ยวของกับโครงการ ในการประเมินโครงการผูเกี่ยวของคนหนึ่งอาจตองการทราบเกี่ยวกับ
ความแนนอนและสอดคลองในการวัดเพ่ือการประเมินนั้น ๆ ในขณะท่ีผูเกี่ยวของคนอ่ืนอาจตองการทราบ 
ทิศทางหรือวิธีการดำเนินงานของโครงการ หรือผูใชผลผลิตของโครงการอาจมีความตองการสารสนเทศ
เกี่ยวกับประโยชนของผลผลิตที่ไดรับ หรือนักวิจัยอาจตองการสารสนเทศท่ีแตกตางไปจากผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 
การประเมินนั้นเปนไปเพ่ือที่จะรูเรื่องราวตาง ๆ ของโครงการอยางละเอียดลึกซ้ึง เพ่ือนำมาประกอบ 
การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับโครงการยอมมีมุมมองหรือความตองการที่แตกตางกัน 

ดังนั้นการประเมินโครงการจึงตองมีการบรรยายเก่ียวกับโครงการอยางละเอียดเพ่ือใหครอบคลุม 
ถึงสารสนเทศท่ีจะตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนำไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น 
Stake จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและตัดสินคุณคาเก่ียวกับ
โครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ ซึ่ง Stake ไดตั้งชื่อแบบจำลองในการประเมินผลของเขาวา 
แบบจำลองการสนับสนุน (Countenance Model) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

 
     ความคาดหวัง     สิ่งท่ีเปนจริง     มาตรฐาน         การตัดสิน 

                        

     การบรรยาย       การตัดสินคุณคา   
แผนภาพที่ 3  Stake’s  Countenance  Model 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

สิ่งนำ 

ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด        2 - 5 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา Stake ไดเนนวา การประเมินโครงการจะตองมี 2  สวน คือ  
การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสินคุณคา (Judgment) 

ในภาคการบรรยายนั้น  ผูเชี่ยวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการใหได 
มากท่ีสุด  ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

1. เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่ครอบคลุมนโยบายท้ังหมด  
สำหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผู เรียน 
เพียงอยางเดียวตองคำนึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย  ความคาดหวังนี้ประกอบดวย  3  สวน  คือ 

1) สิ่งนำ (Antecedence) เปนสภาพท่ีมีอยูกอน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียน
การสอน 

2) ปฏิบัติการ (Transactions) เปนผลสำเร็จของการจัดกระทำงานเปนองคประกอบของ
ขบวนการเรียนการสอน 

3) ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
2. สิ่งที่เปนจริงหรือสังเกตได (Observations) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเปนจริง 

มีสวนประกอบ 3 สวนเชนกัน คอื สิ่งนำ ปฏิบัติการ และผลลัพธ 
ความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเปนจริง  มิไดเปนตัวชี้บงวาขอมูลที่เราได 
มีความเที่ยงหรือความตรง แตเปนเพียงสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวา สิ่งท่ีตั้งใจไวไดเกิดขึ้นจริงเทานั้น 

ในภาคการตัดสินคุณคา เปนสวนที่จะตัดสินวา โครงการประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด 
นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวา มาตรฐานอะไรบางที่เหมาะสมในการที่จะนำมาเปรียบเทียบเพ่ือชวย 
ในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑท่ีใชม ี2 ชนิด คือ 

1. เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑท่ีเราตั้งไว  อาจจะเกิดขึ้นกอน โดยมี
ความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 

2. เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุม 
ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานที่จะนำมาเปรียบเทียบได ก็ตองพยายามหาโครงการอ่ืนท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพ่ือชวยในการตัดสินใจ แบบจำลองน้ีมุงเนนความสอดคลอง และ 
ความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สำหรับความสอดคลองนั้น มี  2  ลักษณะ  คือ 

1. Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธในแนวตั้งตามของ 
Stake 

2. Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิงประจักษ 
(Empirical) พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตามของ Stake 

ขอดีสำหรับรูปแบบของการประเมินของ Stake คือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบเพื่อจัดเตรียม
ขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมีขอจำกัดคือ เซลลบางเซลล
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ของเมตริกมีความคาบเก่ียวกันและความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน ซึ่งอาจจะทำใหเกิดความขัดแยงของ
ผลการประเมินภายในโครงการได 
 

4.) โมเดลที่ใชในการประเมินผลของ OECD/DAC 

 

 
แผนภาพที่ 4 OECD/DAC Model 

 
แนวคิดหรือหลักการท่ีใชในการประเมินผลการดำเนินงานดานการพัฒนาของ Development 

Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC)  
ซึ่งในป ค.ศ. 1991 Development Assistance Committee – DAC ไดริเริ่มจัดใหมีมาตรฐานสำหรับใช 
ในการประเมินผลการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ดานการพัฒนา โดยมีหลักการที่ใช 
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 ความตองการและความจำเปนที่เก่ียวของกับกลุมเปาหมาย 
ผูรับประโยชนของโครงการ และกรอบวัตถุประสงคของการใชเงินหรืองบประมาณจากแหลงตาง ๆ ท่ีจัดให 
ใช ในการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญ ท่ีตองจัดเก็บขอมูลหรือกำหนดเปนประเด็นคำถาม 
ในการประเมิน เชน 

 วัตถุประสงคของโครงการยังคงกอใหเกิดประโยชนเพียงพอท่ีจะดำเนินการหรือไม  
 วัตถุประสงคและผลผลิตของโครงการที่คาดวาจะไดรับ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ของโครงการหรือไม  
 

1 The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991) 
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 กิจกรรมหรือวิธีการดำเนินโครงการและผลผลิตที่ได สอดคลองกับผลลัพธและผลกระทบ 
ที่มุงหมายหรือตองการจะใหเกิดข้ึนหรือไม 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการไดมาซึ่งผลสำเร็จหรือ

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญท่ีตองจัดเก็บขอมูลหรือกำหนดเปน
ประเด็นคำถามในการประเมิน เชน  

 วัตถุประสงคของโครงการมีการบรรลุเปาหมายในระดับใด หรือมีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
ผลสำเร็จมากนอยในระดับใด 

 ปจจัยสำคัญอะไร ท่ีสงผลกระทบหรือสนับสนุนใหโครงการประสบผลสำเร็จ หรือไมสำเร็จ 
ในการบรรลุเปาหมาย 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินดานประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ เปนการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคลองระหวางผลท่ีไดรับกับปจจัยนำเขา หรือมอง
ความสัมพันธของการใชทรัพยากรในการดำเนินโครงการกับผลที่ไดรับของโครงการ โดยการใชทรัพยากร 
นอยท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได หรือมีตนทุนในการดำเนินงานต่ำ แตไดผลสำเร็จของโครงการเปนไปตามเปาหมาย
อยางครบถวน ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในดานประสิทธิภาพจะตองมีการเปรียบเทียบทางเลือกหลาย ๆ วิธี 
ในการดำเนินโครงการเพ่ือใหไดมาซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการตามที่กำหนดไวเหมือน ๆ กัน และนำมา
พิจารณาวาแนวทางหรือวิธีการใดที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ โดยแนวทางหรือ
วิธีการที่เลือกมาดำเนินการ ควรจะเปนแนวทาง หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม เมื่อจะ
ประเมินผลโครงการในดานประสิทธิภาพ อาจมีคำถามการประเมินท่ีผูประเมินจะตองหาแนวทางในการเก็บ
ขอมูล เพ่ือใชประโยชนในการประเมิน เชน 

 กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในดานตนทุนหรือไม 
 โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือกอใหเกิดประโยชนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรือ

คาดหมายไวหรือไม 
 การดำเนินโครงการไดใชแนวทาง วิธีการหรือทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

หรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดท่ีม ี
4. ผลกระทบ (Impact) 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางตรงและทางออม ทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น และ
เปนผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และตอตัวชี้วัดดานการพัฒนาตัวอ่ืน ๆ 
ลวนเปนผลกระทบท่ีไดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบดานผลกระทบของการดำเนินโครงการ  
ผูประเมินจะตองใหความสำคัญกับผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น รวมถึง
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกท้ังในดานบวกและดานลบ เชน การเปลี่ยนแปลงดานรายได อาชีพ และเงื่อนไข
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หรือสภาพแวดลอมทางดานการเงิน เปนตน ในการประเมินผลกระทบของโครงการ อาจมีคำถามการประเมิน
ที่ผูประเมินจะตองหาแนวทางในการเก็บขอมูล เพ่ือใชประโยชนในการประเมิน เชน 

 ผลที่เกิดข้ึนตามมาหลังจากดำเนินโครงการแลวเสร็จคืออะไร 
 ประโยชนที่ไดรับที่แทจริงหรือความแตกตางท่ีเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีผลมาจาก 

การดำเนินโครงการคืออะไร 
 กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบมีจำนวนมาก-นอยเทาใด  

5. ความยั่งยืน (Sustainability) 
การพิจารณาดานความยั่งยืนของโครงการ ตามแนวคิดของ OECD/DAC จะใหความสำคัญกับ 

การวัดผลวา ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการน้ันมีแนวโนมที่จะคงอยูอยางตอเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว
หรือไมอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีการสนับสนุนดานการเงินอีกตอไป โดยเห็นวานอกจากจะดำเนิน
โครงการโดยคำนึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว ก็ยังจะตองมีความยั่งยืนในดานการเงินหรืองบประมาณ
สนับสนุนดวย ดังนั้น หากจะประเมินโครงการในดานความย่ังยืน ผูประเมินอาจมีคำถามการประเมินที่จะตอง
หาแนวทางในการเก็บขอมูล เพ่ือใชประโยชนในการประเมิน เชน 

 หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว ประโยชนท่ีไดรับของโครงการมีความตอเนื่องหรือไม และ 
มีผูไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด   

 ปจจัยสำคัญอะไรที่สงผลตอความสำเร็จหรือไมสำเร็จในดานความยั่งยืนของโครงการ 
 

5.) แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้ว ัด ทฤษฎีการกำหนดตัวชี้ว ัด และเกณฑการใหคะแนน 
  

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) หมายถึง ตัวบงชี้ความสำเร็จของสิ่ งที่ตองการวัด  
โดยพิจารณาวาอะไรคื อตั วชี้ วัดของผลผลิต (Output Indicator) และอะไรคือตั วชี้ วัดของผลลัพธ  
จากการนำผลผลิตไปใช (Outcome Indicator) ทำใหมองเห็นภาพเปาหมายและการทำงานของสิ่งที่ตองการวัด 
เชน ผลสำเร็จตามภารกิจ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร ไดชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประเมินผลจาก
กิจกรรมนั้นไดทันทีวาตอบสนองยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ หรือวัตถุประสงคในระดับตาง ๆ ที่กำหนดไว
ไดมากนอยเพียงใด   

จากที่กลาวขางตน ทำให KPI เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใชวัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผล              
การดำเนินงานในดานตางๆ ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปของขอมูล 
เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานภายในองคกร โดยสามารถ
แสดงเปนขอมูลในเชิงปริมาณและกำหนดสูตรในการคำนวณรวมทั้งหนวยของตัวชี้วัดแตละตัว 

ภายใตเปาประสงคแตละประการ อะไรคือตัวชี้วัดที่จะบอกไดวาสามารถบรรลุเปาประสงคดังกลาว 
ทั้งนี้ตัวชี้วัด สามารถพิจารณาไดในแงปริมาณ/คุณภาพ/ตนทุน/เวลา ขอมูลสำคัญที่ใชประกอบในการกำหนด
ตัวชี้วัด 
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 ขอมูลพ้ืนฐาน แสดงใหเห็นถึงคาของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในปอดีต (ผลงานในอดีต) หรือในปปจจุบัน 
การกำหนดขอมูลพ้ืนฐาน เพื่อเปนเครื่องมือในการตั้งเปาหมาย อยางไรก็ตาม ในบางตัวชี้วัดอาจจะไมมีขอมูล
พื้นฐานท่ีสามารถนำมาใชประกอบการตัดสินใจไดเนื่องจากไมเคยมีการวัดหรือเก็บขอมูลมากอน 

 ขอมูลในปอดีต หรือ Baseline ควรมีประกอบอยางนอย 3-5 ปยอนหลัง เพื่อนำมาพิจารณา
แนวโนมของการดำเนินงานในตัวชี้วัดน้ัน ๆ ซึ่งจะชวยประกอบการตัดสินใจและพยากรณผลงานในอนาคต 
อยางไรก็ตาม หากไมเคยมีการวัดหรือเก็บขอมูลมากอน การพยากรณผลงานในอนาคตอาจเกิดจาก 
การคาดหมายถึงผลงานท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคต 

หลักการกำหนดตัวชี้ว ัด  
ในการกำหนดตัวชี้วัดในระดับตางๆ น้ัน เพื่อใหไดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและประเมินผลไดตรง 

จะใชหลักการ SMART โดยมีหลักการดังนี้ 
   S = Simple = งาย 

  M = Measurable = วัดได  
  A = Accurate = ถูกตอง แมนยำ  
  R = Reasonable = สมเหตุ สมผล  
  T = Timeliness = ทันเวลา 

นอกจากนั้นจะตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมดานคุณสมบัติของตัวชี้วัด เพ่ือใหตัวช้ีวัด 
ที่ใชในการประเมินผลการดำเนินโครงการนั้น สามารถสะทอนผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ แนวทางการวิเคราะหดานคุณสมบัติตัวชี้วัดมีดังนี้   

(1) มีความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคของการจัดทำ
โครงการ เชน สอดคลองกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และวัตถุประสงคของหนวยงานเจาของโครงการ 
เปนตน 

(2) เปนตัวชี้วัดท่ีสำคัญท่ีแสดงการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ และ
หนวยงานเจาของโครงการ 

(3) เปนตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งท่ีตองการวัด เชน วัตถุประสงคและ 
ผลที่คาดวาจะไดรับตามที่ระบุไวในแบบคำขออนุมัติโครงการ หรือเปาประสงคและ
เปาหมายในระดับยุทธศาสตร เปนตน 

(4)  มีเกณฑเปรียบเทียบผลงานที่สมเหตุสมผลสะทอนการวัดผลท่ีสมดุลทั้งปจจัยขับเคลื่อน
องคกร (Key Drivers) และผลลัพธ (Key Results) และสมดุลท้ังผลงานในระยะสั้นและ
ระยะยาว เปนตน 

(5)  ประเมินไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(6)  ความเชื่อถือไดของขอมูลที่จัดเก็บและใชในการประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
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(7)  มีหนวยวัดที่แนนอน 
(8)  เปนที่ยอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
(9)  มีระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลผลการดำเนินงานท่ีเปนมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indicator) และ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของผลลัพธของการดำเนินงานที่คาดหวัง 
ในแตละโครงการ และความพรอมของทรัพยากร ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถนำมาใชอางอิงไดของแตละ
โครงการ ทีค่าของตัวชี้วัดสามารถแสดงไดท้ังที่เปนตัวเลขและไมใชตัวเลข 
 ตัวชี้ วัดที่ แสดงเปนตัวเลขสามารถแสดงได ใน 6 ลักษณะ ไดแก  จำนวน (Number) รอยละ 

(Percentage) สัดสวน (Proportion) อัตราสวน (Ratio) อัตรา (Rate) คาเฉลี่ย (Average or Mean) 
 ตัวชี้วัดที่ไมแสดงเปนตัวเลขแตเปนการวัดเชิงคุณลักษณะ (Quality) โดยใชตัวเลขที่เปนนามมาตรา 

(Nominal Scale)  เชน คาเกณฑวัดระดับ 4 เทียบเทากับ “หนวยงานไดรับรางวัลองคกรยอดเยี่ยม
ในดานการดูแลเด็กและสตรีจากองคการระหวางประเทศ” เปนตน 
หลักการกำหนดเกณฑการใหคะแนน 

 การกำหนดเกณฑการประเมินผลหรือเกณฑการใหคะแนน จะใชหลักการ Self-Improvement/ 
Continuous Improvement หรือหลักการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผลการดำเนินงานท่ีจะถือวาผานเกณฑ
การประเมิน ควรแสดงถึงการพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเปนการรักษามาตรฐานของ 
ผลการดำเนินงานที่ดีแลวใหเปนไปอยางตอเน่ือง ท้ังนี้ มีแนวคิดในการกำหนดเกณฑการประเมินผลหรือ 
เกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

เกณฑการประเมินผลเชิงปริมาณ 
เกณฑการประเมินผลเชิงปริมาณ ใชกับตัวชี้วัดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณไดชัดเจน หรือสามารถแปลงขอมูลใหอยูในคาตัวเลขได โดยมากมักเปนขอมูลผลการดำเนินงาน
ของโครงการ  

เกณฑการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
เกณฑการประเมินผลเชิงคุณภาพ ใชกับตัวชี้วัดที่มีลักษณะเปนการเริ่มพัฒนาแนวทางหรือประเด็น

พัฒนาใหมๆ/กิจกรรม/นวัตกรรม ท่ีตอยอดจากผลการดำเนินงานท่ีดีในอดีต ซึ่งผลการดำเนินงานท่ีจะเกิด 
เปนรูปธรรม อาจตองใชระยะเวลา หรือปจจุบันยังไมสามารถเก็บรวบรวมและแสดงใหเห็นเปนตัวเลข 
เชิงประจักษได ดังนั้น ขอมูลที่ใชในการประเมินผลจึงมีความแตกตางจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยจะตองอาศัย
เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อแสดงผลสำเร็จของ 
การดำเนินงานตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัดไดเชนเดียวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรืออาจใชวิธีการกำหนดนิยาม 
กำหนดคุณลักษณะบางประการ จัดทำเปนคำอธิบายประเด็นคุณภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ไดกับคุณลักษณะตามเกณฑคุณภาพที่ไดใหคำนิยามไว ซึ่งตองอาศัย 
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ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ตองการประเมินผล ชวยกำหนดประเด็นคุณภาพและใหคำนิยามหรือ
คำอธิบาย 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณี อาจมีการกำหนดเกณฑการประเมินผล ซึ่งผสมผสานระหวางเกณฑ 
การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือสงเสริมหรือผลักดันใหการดำเนินงานไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและ 
มีคุณภาพ เพ่ือใหสะทอนถึงกระบวนการบริหารหรือการทำงานที่มีคุณภาพประกอบดวย มิใชการแสดงผล 
เปนเพียงตัวเลขหรือผลในเชิงปริมาณเพียงดานเดียว ซึ่งอาจจะไมไดเกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ แตเปนผลมาจากปจจัยอื่นหรือเปนผลงานจากหนวยงานอื่น 
 
2.2 การศึกษาแนวคิดวิธีการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
 

1. ความหมายของการเปรียบเทียบ (Benchmarking)  คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ 
ผลิตภัณฑ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทำไดดีกวาเพ่ือนำผลของการเปรียบเทียบมาใช 
ในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ 

Benchmark คือเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ ที่ใหความสำคัญในเรื่องของการวัดเปรียบเทียบ
ความสามารถโดยมีนัยที่แสดงถึงวาผู ท่ีดีที่ สุดหรือเกงท่ีสุด คือตนแบบที่ผู อ่ืนจะใชวัดเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถของตนเอง 

Best Practices คือวิธีการปฏิบัติท่ีทำใหองคกรประสบความสำเร็จหรือคือการปฏิบัติท่ีนำพา 
องคกรไปสูความเปนเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศอยางเห็นไดชัด มีสวนสำคัญ 
ที่ทำใหผลการดำเนินงานเปนเลิศไดรับการยอมรับจากบุคคลหรือองคกรที่เชื่อถือไดไดรับการยอมรับจากลูกคา
และผูสงมอบเปนจำนวนมากทำซ้ำได แสดงผลลัพธเชิงปริมาณท่ีเปนท่ียอมรับ/วัดผลได 

2. ประเภทของการเปรียบเทียบ (Benchmarking) สามารถแบงประเภทของ Benchmarking  
ไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการทำ Benchmarking และการแบง
ประเภทตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวย โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังน้ี  

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 

เพ่ือดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรมหรือผลลัพธการทำงานของกระบวนการตาง ๆ วาเปนอยางไร 
เปนการเปรียบเทียบตัวเลขเพ่ือบอกใหองคกรทราบวา ขณะนี้สถานการณขององคกรเปนอยางไร มีจุดออน 
จุดแข็งอยางไร เม่ือเทียบกับคูเปรียบเทียบ  

- Process Benchmarking 
เปนการเปรียบเทียบกระบวนการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานระหวางองคกรเรากับองคกร

อ่ืน โดยเนนการเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดีจากองคกรอ่ืนเพื่อนำมาปรับปรุงองคกรของตนเอง โดยเปนท่ีนิยมมาก
เพราะกอใหเกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ สามารถท่ีจะตอบคำถามไดวาองคกรที่มีการปฏิบัติที่ดี
นั้นเขาทำไดอยางไร และเปนท่ีมาของการคนหาวิธีการปฏิบัติที่ดี ท่ีสุด (Best Practices) สามารถทำได 
ทั้งกระบวนการธุรกิจกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารจัดการ 

- Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking) 
เปนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาวาลูกคามีความพึงพอใจสูงสุดในคุณลักษณะ

ใดของสินคา นิยมทำในสินคากลุมท่ีเปนเทคโนโลยีหรือสินคาบริการที่ตองตามแฟชั่น 
- Strategy Benchmarking 

เปนการเปรียบเทียบกลยุทธระหวางองคกรเรากับองคกรที่ประสบความสำเร็จ 
ในดานการวางกลยุทธ สวนใหญจะเปนองคกรท่ีมีประวัติความอยูรอดมายาวนานหรือประสบความสำเร็จ 
ดานธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งองคกรสามารถศึกษาเรียนรูไดวาองคกรอ่ืนมีวิธีการหรือกลยุทธอยางไร ท่ีทำให
ประสบความสำเร็จ 

2.2 การแบงประเภทตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวย 
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
หรือภายใตกลุมบริษัทในเครือเดียวกัน ท่ัวไปในองคกรชั้นนำท่ีมีเครือขายทั่วโลก สวนใหญจะนำไปสู 
การสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) ใหแกองคกรและกลุมภายในองคกร เน่ืองจาก 
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ทุกหนวยงานจะเรียนรูวิธีปฏิบัติจากผูที่เกงกวา และสรางรูปแบบที่เปนวิธีการปฏิบัติท่ีดีที่สุด (Best Practices)  
ของกลุมข้ึนมาซึ่งจะกลายเปนมาตรฐานที่ทุกหนวยงานหรือทุกองคกรในกลุมตองปฏิบัติตาม 

- Competitive Benchmarking 
เปนการทำ Benchmarking กับผูที่เปนคูแขง (Competitor) โดยตรง เปนการแลกเปลี่ยน

ที่อยูในระดับพื้นฐานของความสบายใจกันท้ังสองฝาย ใหผลในเชิงของการชี้บอกองคกรถึงตำแหนงของตน 
ในธุรกิจนั้น ๆ และชี้บอกถึงสิ่งที่เปนจุดออนจุดแข็งของตนมากกวาการเรียนรูท่ีจะกอใหเกิดนวัตกรรม 
การปรับปรุง 

- Industry Benchmarking 
เปนการเปรียบเทียบกับผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไมใชผูที่เปนคูแขงขันโดยตรง  

เพราะกระบวนการทางธุรกิจมีความคลายคลึงกันในบางสวนที่สามารถเปรียบเทียบกันได เน่ืองจากอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

- Generic Benchmarking (Functional Benchmarking) 
เปนการทำ Benchmarking กับองคกรใดก็ตามที่มีความเปนเลิศในกระบวนการทำงานนั้น ๆ 

ที่อาจมีธุรกิจที่แตกตางจากเราโดยสิ้นเชิง การมุงหวังที่จะคนหาผูมีความเปนเลิศ (Best Practices) จริง ๆ 
ของกระบวนการจากธุรกิจท้ังหมด การกอใหเกิดนวัตกรรมการปรับปรุงใหม ๆ ไดดีที่สุด ใหความรูใหม ๆ  
และใหมุมมองใหม ๆ 

3. แนวทางการทำการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
แนวทางการทำ Benchmarking สามารถเลือกทำได 2 แนวทางคือ แนวทางการทำ Benchmarking แบบกลุม 

และแนวทางการทำ Benchmarking แบบเดี่ยว โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังน้ี  
3.1 แนวทางการทำ Benchmarking แบบกลุม 

เป น ก ารท ำ  Benchmarking โดย เข า ไป รวม กลุ ม กั บ อ งค ก ร อ่ื น ท่ี มี ค ว ามต อ งก าร
ทำ Benchmarking เหมือนกัน ทำใหประหยัดเวลาในการดำเนินการ เปนการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่ดี แตตองฟงเสียงขางมากของทุกองคกรในกลุมวาตองการเนนหรือทำ Benchmarking ในเรื่องใด 
แบบใด หากหัวขอ Benchmarking ท่ีกลุมตองการทำ ไมตรงกับความตองการของเราเทาที่ควร ประโยชน 
ที่ไดรับก็อาจจะนอยลงไป 

3.2 แนวทางการทำ Benchmarking แบบเดี่ยว 
เปนการที่องคกรสามารถเลือกหัวขอ ท่ีตนเองมีความสนใจที่ จะทำ Benchmarking  

ได  สามารถเลือกผู ท่ีจะเปนคู เปรียบเทียบไดแตขึ้นอยูกับวาองคกรที่ เราไปขอเปรียบเทียบดวยน้ัน 
มีความประสงคจะแลกเปลี่ยนขอมูลกับเราหรือไม 
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2.3 การศึกษาแนวความคิดการวัดความพึงพอใจลูกคา 
 
ACSI : American Customer Satisfaction Index (Fornell et al., 1996) เปนเครื่องมือวัดความ

พึงพอใจของลูกคา และนำมาคาดการณเศรษฐกิจโดยรวมในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ มีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ สงผลแนวโนมในอนาคตขององคการวาจะสามารถขายผลิตภัณฑไดมากนอย
เพียงใด เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคาจากการมีสวนรวมและไดรับประสบการณจริง ขอดีของโมเดลนี้คือ
ความแนนอนไมเอนเอียงของ ผลลัพธท่ีวัดและสามารถนำผลมาเทียบเคียงกันได ดังนั้นคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินสามารถนำมาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได 
ใน ขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหวางองคการ เพ่ือสะทอนความสามารถในการแขงขัน โดยมี 3 
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาประกอบดวย ความคาดหวังของลูกคา คุณภาพท่ีลูกคาไดรับ และการ
รับรูคุณคาของลูกคา ความพึงพอใจนี้หากเปนไปในทางบวกจะสงผลเกิดความภักดีของลูกคา หากเปนไป
ในทางลบจะสงผลเกิดขอรองเรียนของลูกคาเชนกัน (ทศพล ระมิงวงศ, 2551,ณัฐพัชร ลอ ประดิษฐพงษ, 
2555) แสดงดังแผนภาพที่ 5 อธิบาย ดังนี ้

 

 
แผนภาพที่ 5 ACSI Model: American Customer Satisfaction Index 

 
ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectations) เมื่อองคการนำเสนอขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวกับผลิตภัณฑออกไปก็เสมือนเปนคำม่ันสัญญาท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้น ซึ่งจะ
เปนไปตามคาดหวังหรือไมนั้น ลูกคาตองมีการใชหรือประสบการณรวมกับผลิตภัณฑนั้นกอน จึงจะสามารถ
ตัดสินไดวาเปนอยางไร  
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โดย Kotler (1997) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือระดับความรูสึกของ
บุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูคุณคาที่ไดรับจากสินคาหรือบริการกับความคาดหวังของแต
ละบุคคลกอนที่จะใชหรือไดรับสินคาและบริการนั้นๆ ดังน้ัน ผูใหบริการจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองรับรูและ
เรียนรูเก่ียวกับความคาดหวังพ้ืนฐาน และสำรวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ เพื่อสงมอบบริการที่ตรง
กับความคาดหวัง ซึ่งจะทำใหผูรับบริการเกิดความพึ่งพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอบริการนั้น 

การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) เม่ือลูกคามีประสบการณรวมกับผลิตภัณฑจะสามารถ
ประเมินคุณภาพไดวาเปนอยางไรสงผลตอการรับรูของลูกคา โดยคุณภาพในสายตาลูกคาอาจจะประเมินจาก
ภาพรวมของผลิตภัณฑในการตอบสนอง การแกปญหาใหกับลูกคาวาไดรับมากเพียงใด ตลอดจนคุณภาพใน
ดานอ่ืน ๆ เชน ดานชื่อเสยีง ดานความนาเชื่อถือ ดานความเหมาะสมระหวาง คุณภาพผลิตภัณฑกับราคา เปนตน  

การรับรูคุณคา (Perceived Value) สำหรับลูกคาคุณคามาจากการเปรียบเทียบระหวางราคาหรือ
ตนทุนที่จายเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม หากลูกคา
ประเมินวาเหมาะสมคุณคาในการรับรูของลูกคาก็จะเกิดขึ้น แตในทางตรงกันขาม หากไมมีความเหมาะสม
คุณคาในการรับรูของลูกคาก็จะไมเกิดและอาจนำไปสูการรองเรียนได 

ขอรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) จากประสบการณรวมการใชผลิตภัณฑท่ีไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือไมเปนไปตามขอมูลที่ลูกคาไดรับความไมพอใจ จึงเกิดขึ้น
และอาจตามมาดวยการรองเรียน ท้ังน้ีความไมพอใจอาจมาไดจากหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก จากคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ การบริการ สถานที่ บุคลากร เปนตน ซึ่งหากไมพอใจจากการไดรับก็จะเกิดการรองเรียนตามมา
และไมกลับมาซื้อซำ้ ในที่สุดลูกคาก็จะสูญหายไป 

ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) ในทางตรงกันขามลูกคามีประสบการณรวมจากการใช
ผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดและเปนไปตามขอมูลท่ีลูกคาไดรับ ลูกคาจะเกิดความ
พึงพอใจนำมาซึ่งการซื้อซำ้ และจากการซื้อซำ้จะกลายเปนความภักดีท่ีมีใหตอตรายี่หอน้ันในท่ีสุด 
     
2.4 การศึกษาแนวคิดการประเมินความผูกพันในองคกร 
 
   ทริสนำแนวคิดของ Hewitt Associates (แนวคิด Say, Stay, Strive) มาใชในการประเมินความ
ผูกพันของ สสปน. ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา เอออน ฮิวอิต (Aon Hewitt) จัดทำโมเดลของความผูกพันในองคกร      
ที่แสดงถึงพฤติกรรมความผูกพันของบุคลากรในองคกร โดย Aon กลาววา ความผูกพันเปนสภาวะทางจิตวิทยา
และผลลัพธของพฤติกรรมที่นำไปสู performance (ผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ) ซ่ึงความผูกพันตามหลัก
วิชาการ หมายรวมถึง อารมณ ความผูกใจมั่น แรงจูงใจ และ พฤติกรรมของการเปนสมาชิกในองคกรท่ีดี 
(Organizational citizenship behaviors)  
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   ความผูกพันเกิดจากปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน เชน ความตองการข้ันพื้นฐานท่ีมาจากสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนท่ีองคกรมอบให ความมั่นคงในงานและความปลอดภัย สภาพแวดลอมในการทำงานเปนตน หรือ
มาจากภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร เชน การท่ีองคกรมีกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม (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 ประกอบดวยเน้ือหาและนิยาม 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 เพ่ือประเมินวาองคการมหาชนปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคจัดต้ัง สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ พัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการประชาชน และการพัฒนา
องคการ โดยกำหนดใหมีตัวชี้วัดผลกระทบเพ่ือติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชนเปนรายป (monitoring 
KPI) เพ่ือเปนขอมูลสะสมสำหรับการประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการมหาชนทุก 5 ป ตามรอบ
ยุทธศาสตรชาต ิโดยการประเมินประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ประสิทธิผล เปนการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง  ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการขององคการมหาชน 
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2. การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ เปนการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสำคัญ
หรือเรงดวนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผูรักษาการมอบหมาย 

3. ประสิทธิภาพ ประกอบดวยการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดานบุคลากร
ตามมติคณะรัฐมนตร ีและการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือนวัตกรรมการใหบริการขององคการมหาชน 

4. การตอบสนองประชาชน ประกอบดวยประเมินการเผยแพรสารสนเทศสำคัญขององคการ
มหาชน เพื่อการนำไปใชประโยชน ประชาสัมพันธ และแสดงความโปรงใสใหสังคม สามารถตรวจสอบได 
ผาน web portal และการประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและ
ประชาชน 

5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ เปนการประเมินบทบาทและการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการองคการมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององคการมหาชนเพ่ือกำหนดทิศทาง
และนโยบายการปฏิบัติงานขององคการมหาชนและการควบคุมดูแล การดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
การจัดตั้งและตอบสนองตอสภาพการณปจจุบันและความตองการของผูรับบริการ 
 
 โดยสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังแผนภาพท่ี 6 

 

 
แผนภาพที่ 7 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. 

  การศึกษา แนวคิดทฤษฎีและขอมูลที่ เกี่ยวของที่ ไดกลาวมาแลวขางตน จะเปนประโยชน  
ตอการกำหนดแนวทางและรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ใหมีความครอบคลุมในทุกมิติ 
ทั้งดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการพัฒนาองคกร และอื่น ๆ พรอมทั้ง
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การใชการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซ่ึงเปนวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ บริการและ
วิธีการปฏิบัติกับองคกรเพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพ่ือมุงสู 
ความเปนเลิศในธุรกิจตอไป 
 
2.6 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. และการจัดเก็บขอมูล 
 

1.) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. 

การประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ในป  2560-2562 ใชการประเมินรูปแบบ Post-
Evaluation Model โดยประยุกตใชมุมมองการประเมินผลของ OECD/DAC รวมกับการประเมินคุณภาพ 
การใหบริการ และการพัฒนาองคกร ซึ่งจะครอบคลุมการประเมินผลอยางรอบดาน มีการนำขอมูลปอนกลับ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมาวิเคราะหและประเมินอยางครบถวน 

 
 

แผนภาพที่ 8 กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน สสปน. ป 2560-2562 
 

โดยมีแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดภายใตกรอบการประเมินแตละดาน ดังนี้ 
1. ความสอดคลอง (Relevance): พิจารณาความสอดคลองของการดำเนินงานกับวัตถุประสงค 

การจัดต้ังองคกร รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ทั้งนี้ สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ  
สสปน. น้ันจะพิจารณาวาวัตถุประสงคการจัดต้ัง วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ไดถายทอดมาสู 
การกำหนดกลยุทธสำหรับการดำเนินงานครบถวนหรือไม อยางไร  

2. ประสิทธิผล (Effectiveness): เปนการประเมินผลการดำเนินงานตามเปาหมายที่กำหนด  
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายในระดับตาง ๆ ของ สสปน. เชน 

2.1  ตามวัตถุประสงคในการจัดตัง้ 
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2.2  ตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
ตามท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 

2.3  ตามเปาหมายการใหบริการ แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจำป 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency): พิจารณาถึงการใชจายงบประมาณอยางคุมคา รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานดานตาง ๆ เชน การเบิกจายงบประมาณ การปรับปรุงกระบวนงาน การดำเนินงานอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส 

4. ผลกระทบ (Impact): พิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ สสปน. ท้ังมูลคา 
ทางเศรษฐกิจ และมูลคาทางสังคม  

5. ความยั่งยืน (Sustainability): พิจารณาความสามารถในการหารายไดของ สสปน. เพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ รวมถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซอยางยั่งยืน 

6. คุณ ภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน (Service Quality): พิจารณาความพึงพอใจ 
ตอการใหบริการของ สสปน. โดยการสัมภาษณความคิดเห็นจากกลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries 
และกลุมผูแทนที่ เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  
เพ่ือเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ และพิจารณาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ 
ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. โดยการสัมภาษณกลุมคณะกรรมการ และ 
กลุมผูบริหาร และสอบถามความคิดเห็นจากกลุมพนักงานโดยวิธีออนไลน 

7. การพัฒนาองคกร (Organization Development): พิจารณาความสำเร็จในการพัฒนา 
ดานการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดของ สสปน. 

 

ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลทั้ง 7 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2560-2562 

ตัวชี้ว ัด น้ำหนัก 
มิติที่ 1 ความสอดคลอง  10 
1.1 รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ 10 
มิติที่ 2 ประสิทธิผล  15 
2.1 รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลเุปาหมาย 5 
2.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ 5 

2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศ (2.5) 
2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศ (2.5) 

2.3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ 5 
2.3.1 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ (2.5) 
2.3.2 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ (2.5) 
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ตัวชี้ว ัด น้ำหนัก 
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ  15 
3.1 ระดับประสิทธิภาพในการบรหิารคาใชจาย 3 
3.2 คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน 3 
3.3 รอยละความสำเร็จของการเบกิจายงบประมาณ 3 
3.4 ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
3 

3.5 รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย 3 
มิติที่ 4 ผลกระทบ  20 
4.1 ระดับความสำเร็จของการสรางมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซ 20 

4.1.1 รอยละความสำเร็จของการบรรลเุปาหมายมลูคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ (10) 
4.1.2 รอยละความสำเร็จของการบรรลเุปาหมายมลูคาผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ (10) 

มิติที่ 5 ความยั่งยนื  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 กลุมผูแทนท่ีเก่ียวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  

เพ่ือเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ 
(2.5) 

6.2 ความคิดเห็นเกีย่วกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ 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 ระดับการพัฒนาดานการกำกบัดูแลกิจการ 5 
7.2 ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 5 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 และ 7.2 เปนตัวชี้ วัดที่เสนอเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการวัดผล 
จากกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2557-2559 

 
หลักเกณฑ ตัวชี้ว ัด สำหรับประเมินผล 
 
มิติที่ 1 ความสอดคลอง 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 1.1: รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดต้ัง วิสัยทัศน และพันธกิจ 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 10 
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คำอธิบาย: พิจารณาจากจำนวนยุทธศาสตร/กลยุทธภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สินคานานาชาติ ป 2560-2564 ที่มีความสอดคลองหรือรองรับวัตถุประสงคตามกฎหมายจัดตั้ง วิสัยทัศน  
และพันธกิจท่ี สสปน. กำหนดไว  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
มิติที่ 2 ประสิทธิผล 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.1: รอยละความสำเร็จของโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 5  
คำอธิบาย: พิจารณาจำนวนแผนงาน โครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ท่ีดำเนินการไดแลวเสร็จและบรรลุเปาหมาย เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
ใหดำเนินการท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ 

โครงการท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย หมายถึง โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จครบถวน 
ตามแผนงานหรือกิจกรรมที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และมีผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด
ของแผนงาน/โครงการเปนไปตามเปาหมาย 
 

สูตรการคำนวณ:  
 จำนวนโครงการของ สสปน. ท่ีไดรับอนุมัติใหดำเนินการในป 2560-2562 และมีผลการ

ดำเนินงานบรรลุเปาหมาย 
X 100 

 จำนวนโครงการของ สสปน. ท้ังหมดในป 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.2: ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 5 
คำอธิบาย: พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซทั้งตางประเทศและ
ในประเทศเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.2.1: รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ  
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
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คำอธิบาย: พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศท่ีกำหนดไว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ: 
ผลรวมจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

  
ตัวชี้ว ัดที่ 2.2.2: รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ: 
จำนวนนักเดินทางไมซในประเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

  
ตัวชี้ว ัดที่ 2.3: ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ  
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 5 
คำอธิบาย: พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุ เปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซ 
ทั้ งตางประเทศและในประเทศเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไวในป งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.3.1: รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
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คำอธิบาย: พิจารณาผลรวมรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซท่ีกำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ:  
รายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 2.3.2: รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
คำอธิบาย: พิจารณาผลรวมรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ:  
รายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

  
 
 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 3.1: ระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 3 
คำอธิบาย: พิจารณาประสิทธิภาพการบริหารคาใชจายจากจำนวนเงินคาใชจายท้ังหมดเทียบกับรายไดของ  
สสปน. ในชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ตามนิยามความสำเร็จที่ 5 ระดับ ดังนี้ 
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เกณฑการใหคะแนน: 
ระดับท่ี 1 มคีาใชจายสูงกวารายได 1 คะแนน 
ระดับท่ี 2 บริหารคาใชจายไดเทากับรายไดทุกป 2 คะแนน 
ระดับที่ 3 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 1 ป 3 คะแนน 
ระดับที่ 4 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 2 ป 4 คะแนน 
ระดับที่ 5 บริหารคาใชจายไดต่ำกวารายได 3 ป 5 คะแนน 
 
ตัวชี้ว ัดที่ 3.2: คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน 
หนวยวัด: - 
น้ำหนัก: รอยละ 3 
คำอธิบาย: พิจารณาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานของ สสปน.  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยใชปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปสุดทายของการประเมินเปรียบเทียบกับ 
ผลการดำเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562  

มากกวาป 2560 และ 2561 ท้ัง 2 ป 
1 คะแนน 

คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562  
นอยกวาป  2560 หรือ 2561 ปใดปหนึ่ง 

3 คะแนน 

คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในป 2562  
นอยกวาป 2560 และ 2561 ทั้ง 2 ป 

5 คะแนน 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 3.3: รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 3 
คำอธิบาย: พิจารณาจากงบประมาณท่ี สสปน. สามารถเบิกจายไดเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพของการใชจาย
งบประมาณ 
 

สูตรการคำนวณ:  
 งบประมาณที่เบิกจายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562   X 100 
 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
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ตัวชี้ว ัดที่  3.4: ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
หนวยวัด: - 
น้ำหนัก: รอยละ 3 
คำอธิบาย: พิจารณาผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ปปช.) 
เกณฑการใหคะแนน: 

ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 คะแนน 

ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไมเปลี่ยนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 คะแนน 

ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 คะแนน 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 3.5: รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 3 
คำอธิบาย: พิจารณาจากจำนวนกระบวนงานของ สสปน. ท่ีปรับปรุงไดแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ.  
2560-2562 เปรียบเทียบกับจำนวนกระบวนงานเปาหมายทั้งหมดที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ: 
 กระบวนงานเปาหมายท่ีปรับปรุงแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 
 กระบวนงานท่ี สสปน. กำหนดเปาหมายการปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
 

มิติที่ 4 ผลกระทบ 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 4.1: ระดับความสำเร็จของการสรางมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซ  
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 20 
คำอธิบาย: พิจารณาจากมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  
เทียบกับเปาหมาย โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้ว ัดที่ 4.1.1: รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ  
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 10  
คำอธิบาย: พิจารณาผลรวมของมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 เปรียบเทียบกับเปาหมายโดยรวมของมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ 
ที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปนรอยละ 
 

สูตรการคำนวณ:  
มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 4.1.2: รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ  
หนวยวัด: รอยละ  
น้ำหนัก: รอยละ 10  
ค ำ อธิบ า ย : พิ จารณ าผลสำเร็จของการสร างมู ลค าผลกระทบทางสั งคมจากจำนวนการจ างงาน 
ในอุตสาหกรรมไมซ (Number of Job Created) ท่ีเกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับ
เปาหมายการจางงานจากอุตสาหกรรมไมซโดยรวมที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และคิดเปน
รอยละ 
 

สูตรการคำนวณ: 
จำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายจำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
  

เกณฑการใหคะแนน:  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
 

มิติที่ 5 ความยั่งยืน 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 5.1: ความสามารถในการหารายไดเพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ (น้ำหนักรอยละ 7.5) 
หนวยวัด: รอยละ 
น้ำหนัก: รอยละ 7.5  
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลรวมของรายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับ
เปาหมายรายไดโดยรวมท่ีกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และคิดเปนรอยละ 
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สูตรการคำนวณ: 
รายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 X 100 

เปาหมายรายไดของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 5.2: รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เทียบกับ
เปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 7.5) 
หนวยวัด: 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 “โครงการท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย” หมายถึง โครงการที่ดำเนินการไดแลวเสร็จ 
ตามแผนที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 
ที่กำหนดไวครบทุกวัตถุประสงคของโครงการ 
สูตรการคำนวณ:  
 จำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
X 100 

 จำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ทั้งหมดท่ีไดรับอนุมัติใหดำเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
 

มิติที่ 6 คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 6.1: ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 7.5 
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไดแก 1) กลุม MICE Supporters & MICE 
Beneficiaries 2) กลุมผูแทนท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  
เพ่ือเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ โดยประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดยอย 
2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้ว ัดที่ 6.1.1: กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries 
หนวยวัด: คะแนน 
น้ำหนัก: รอยละ 5 
คำอธิบาย: พิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. จากผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ที่ สสปน. ไดดำเนินการสำรวจไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในกลุมเปาหมายและประเด็นพิจารณา
ดังตอไปนี้  

 MICE Supporters ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงานท่ีทำงานรวมกับ สสปน. และใหบริการ
อุตสาหกรรมไมซ เชน สมาคม หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมศุลกากร กรมการกงสุล เปนตน 

 MICE Beneficiaries ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับบริการจาก สสปน. โดยตรง 
หรือไดรับบริการ/ทำงานรวมกับ MICE Supporters ท่ีทำงานรวมกับ สสปน. เชน เจาของงาน (Event 
Owner) ผูจัดงาน (Organizer) ผูใหบริการ (Service Provider) ภาคการศึกษา เปนตน  

โดยมีประเด็นพิจารณา 6 มิต ิไดแก 
1) การพัฒนาธุรกิจไมซ 
2)  การสนับสนุนดานการตลาด 
3)  การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน 
4)  การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน 
5)  กระบวนการภายใน/ลักษณะเฉพาะองคกร 
6)  สมรรถภาพของบุคลากร 

   
เกณฑการใหคะแนน: 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1.00 ระดับ 2.00 ระดับ 3.00 ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 6.1.2: กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  
เพ่ือเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
คำอธิบาย: พิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยตอการใหบริการของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 ของกลุมเปาหมาย ไดแก ภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ ท่ีไดรับการอำนวยความสะดวกทางการคาและ
บริการของอุตสาหกรรมไมซจาก สสปน. ในการเปนสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
 

สูตรการคำนวณ: 
 ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง   
 จำนวนกลุมตัวอยาง   
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เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1.00 ระดับ 2.00 ระดับ 3.00 ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 6.2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. 
หนวยวัด: 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 ดังน้ี 
 
ตัวชี้ว ัดที่ 6.2.1: กลุมคณะกรรมการ 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5 
คำอธิบาย: พิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ  
สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-
2564 ของกลุมคณะกรรมการ 
สูตรการคำนวณ: 
 ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 

ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง 
 

 จำนวนกลุมตัวอยาง  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1.00 ระดับ 2.00 ระดับ 3.00 ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 6.2.2: กลุมผูบริหาร 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความ 
คุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และงานแสดงสินคานานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของกลุมผูบริหาร 
 

สูตรการคำนวณ: 
 ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 

ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง 
 

 จำนวนกลุมตัวอยาง  
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เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1.00 ระดับ 2.00 ระดับ 3.00 ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

 
ตัวชี้ว ัดที่ 6.2.3: กลุมพนักงาน 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 2.5  
คำอธิบาย: พิจารณาจากผลคะแนนท่ีไดจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และ 
ความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการ 
จัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของกลุมพนักงาน 
 

สูตรการคำนวณ: 
 ผลรวมของคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 

ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง 
 

 จำนวนกลุมตัวอยาง  
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1.00 ระดับ 2.00 ระดับ 3.00 ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

 
 

มิติที่ 7 การพัฒนาองคกร 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 7.1: ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ 
หนวยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: รอยละ 5  
คำอธิบาย: พิจารณาระดับคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
เปรียบเทียบกับระดับคะแนนเปาหมายดานการกำกับดูแลกิจการของ สสปน. เพ่ือสะทอนคุณภาพและพัฒนา 
การดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สสปน. 
เกณฑการใหคะแนน: 
ระดับ 1 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการไมเปนไปตามเปาหมายท้ัง 3 ป 1 คะแนน 
ระดับ 2 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามเปาหมาย 2 ป จาก 3 ป 3 คะแนน 
ระดับ 3 ผลคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการดีกวาเปาหมายทั้ง 3 ป 5 คะแนน 
 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับองคกรมหาชนอ่ืน ๆ (Benchmark) ในประเด็นการพัฒนาดานการ
กำกับดูแลกิจการ 
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ตัวชี้ว ัดที่ 7.2: ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 
หนวยวัด: ระดับ  
น้ำหนัก: รอยละ 7.5  
คำอธิบาย: พิจารณาความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดของ  
สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม   
เกณฑการใหคะแนน: 
ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท้ัง 2 ป 1 คะแนน 
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายเพียงปใดปหนึ่งจาก 2 ป  3 คะแนน 
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง 2 ป 5 คะแนน 
 
อื่น ๆ 
 
 ศึกษา รวบรวมขอมูลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของ สสปน. 
เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ เชน กรอบอัตรากำลังท่ีมีอยู อัตราการลาออก (Turnover Rate) ผลสำรวจความ
ผูกพัน (Engagement) ของพนักงาน เพ่ือนำมาวิเคราะห และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา โดยจะ
ไมนำผลคะแนนไปพิจารณารวมกับการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ตามกรอบการประเมินผล  
7 ดาน  

อยางไรก็ตาม การประเมินผลจะสมบูรณไดขึ้นอยูกับความเพียงพอและความสมบูรณของขอมูลที่ทาง  
สสปน. จัดหาให  ซึ่งหากขอมูลไม เพียงพอและขาดความสมบูรณ  จะมีการปรับปรุงกรอบแนวทาง 
การประเมินผลการดำเนินงานใหมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยจะหารือกับ สสปน. อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ หลังจาก
ประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ครบทุกดานแลว จะนำผลดังกลาวมาพิจารณาเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับองคการมหาชนหนวยงานอ่ืน ๆ ที่อยูในระบบประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน 
กพร. หรือองคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะการทำงานคลายคลึงกับ สสปน. ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความเพียงพอและ
ความสมบูรณของขอมูลที่สามารถรวบรวมได  
 นอกเหนือจากการประเมินผลในขางตน ทริสจะทำการศึกษา รวบรวมขอมูลงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของ สสปน. เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ เชน กรอบอัตรากำลังท่ีมีอยู 
อัตราการลาออก (Turnover Rate) ผลสำรวจความผูกพัน (Engagement) ของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห 
และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานในดานดังกลาวตอไป โดยจะไมนำผลคะแนนไปพิจารณา
รวมกับการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ป 2560-2562 
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2.) การจัดเก็บขอมูล 

แนวทางการเก็บขอมูลและประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำป  2560-2562  
มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การประเมินผลใน 5 ดาน ไดแก ดานความสอดคลอง ดานประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพ  
ดานผลกระทบ และดานความยั่งยืน ใชวิธีการการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/ฐานขอมูลของ สสปน.  

2) การประเมินผลดานคุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน 
2.1) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ สสปน. ใชวิธีการการเก็บขอมูลทุติยภูมิจาก

เอกสาร/ฐานขอมูลของ สสปน. ของกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี ้
 MICE Supporters  
 MICE Beneficiaries 

2.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ 
สสปน. ใชวิธีการเก็บขอมูลความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุม
ตัวอยาง ดังตอไปนี ้

 กลุมคณะกรรมการ สสปน.  
 กลุมผูบริหาร สสปน.  
และใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
 กลุมพนักงาน สสปน. 

3) การประเมินผลดานการพัฒนาองคกร ใชวิธีการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร/ฐานขอมูลของ  
สสปน. รวมถึงสัมภาษณผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม 
 4) งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ของ สสปน. ใชวิธีการเก็บขอมูล 
ทุติยภูมิจากเอกสาร/ฐานขอมูลของ สสปน. รวมถึงการใชแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความผูกพัน 
(Engagement) องคกรในป 2562 กับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี ้

 ผูบริหาร สสปน.  
 พนักงาน สสปน. 

ตารางที่ 4 แนวทางการเก็บขอมูลและประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. 
กรอบการประเมินผล วิธีการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง จำนวนตัวอยาง 

1. ความสอดคลอง 
2. ประสิทธิผล 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ผลกระทบ 
5. ความย่ังยืน 

• การเก็บขอมูลทตุิยภมูิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน. 

- - 
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กรอบการประเมินผล วิธีการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง จำนวนตัวอยาง 
6.  คุณภาพและความ

คุมคาในการ
ดำเนินงาน 

• สัมภาษณเชิงลึก  
(คณะกรรมการ ผูบริหาร และ
กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ 
สสปน. ในการเปนผูอำนวยความ
สะดวก (Facilitators)  เพื่อเช่ือมโยง
ระหวางภาคเอกชนกับหนวยงาน
ภาครัฐ) 

• แบบสอบถาม (พนักงาน) 

1. คณะกรรมการ (16 คน) 
2. ผูบริหาร (21 คน) 
3. กลุมผูแทนที่เก่ียวของกับ

บทบาทของ สสปน. ใน
การเปนผูอำนวยความ
สะดวก (Facilitators)  
เพื่อเช่ือมโยงระหวาง
ภาคเอกชนกับหนวยงาน
ภาครัฐ (9 คน) 

4. พนักงาน (83 คน) 

รวม 129 คน 

• การเก็บขอมูลทุติยภมูิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน. 

• MICE Supporters  
• MICE Beneficiaries 

รวม 200 คน 

7. การพัฒนาองคกร  • สัมภาษณ  1. ผูบริหาร 
2. พนักงานที่เกี่ยวของ 

ตามจำนวน
ผูรับผิดชอบหลัก 

• การเก็บขอมูลทตุิยภมูิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน. 

- - 

8. งานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) * 

• แบบสอบถามเพื่อสำรวจ 
ความผูกพันองคกรในป 2562 

1. ผูบริหาร (9 คน) 
2. พนักงาน (83 คน) 

รวม 92 คน 

• การเก็บขอมูลทตุิยภมูิจากเอกสาร/
ฐานขอมูลของ สสปน. 

- - 

* หมายเหตุ: 
 การวิเคราะหงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เปนขอบเขตงานที่ทริสเสนอเพิ่มเติม  

ไมนำผลคะแนนไปพิจารณารวมกับการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.  

ซึ่งขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บดังกลาว จะนำมาประเมินผลในการดำเนินงานของ สสปน. ประจำป 
2560 – 2562 ในสวนตอไป (บทท่ี 4)
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การศึกษาและวิเคราะหองคกรของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคกรมหาชน) 
(สสปน.) เพื่อทำความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานและยุทธศาสตรของ สสปน. สามารถสรุปสาระสำคัญ ไดดังนี ้
 
3.1 การศึกษาและวิเคราะหองคกร สสปน. 
 

1.) วัตถุประสงคการจัดตั้ง สสปน. 

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) เปนหนวยงานของรัฐ
ประเภทองคการมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการวาดวยการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องคการมหาชน) ตามมาตรา 7 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชมุและนิทรรศการของประเทศใหมีมาตรฐานสากล 
2) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร

ประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลดังกลาว รวมทั้งใหคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ 

3) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเทา
มาตรฐานสากล และเพ่ือใหเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน  

4) เปนตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอตอหนวยงานตางประเทศ หรือระหวางประเทศ 
เพ่ือขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

5) สงเสริมภาพลักษณที่ดีและสรางโอกาสใหกับประเทศ รวมท้ังเปนศูนยประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

ท้ังนี้  การดำเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว จะตองมุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศ เพ่ือเปน
ศูนยกลางระหวางประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
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2.) อำนาจหนาที่ของ สสปน. 

อำนาจและหนาท่ีของ สสปน. เปนไปตามมาตรา 8 แกไขเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาการวาดวย 
การจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ซึ่ง สสปน. 
มีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 

1) กำหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศท้ังในระดับ
ภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ 

2) จัดใหมีการวิจัยและสงเสริมการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 
3) กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ

ในประเทศ 
4) สนับสนุนและพัฒนาโครงการท่ีจำเปนตอการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศภายใต 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
5) ใหการสนับสนุนแกหนวยงานตาง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ

ในประเทศ 
6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
7) กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของสำนักงาน 
8) ทำความตกลงและรวมมือกับหนวยงานในประเทศ ตางประเทศ หรือระหวางประเทศในกิจการ 

ที่เก่ียวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสำนักงาน 
9) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดำเนินกิจการตาง ๆ  

ตามวัตถุประสงคของสำนักงาน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกำหนด 
10) ดำเนินการอื่นใดท่ีจำเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสำนักงาน 
11) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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จากแผนยุทธศาสตรสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ป 2560-2664 
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561) มีว ิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 9 แผนยุทธศาสตรสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)  

ป 2560-2664 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561) 
 
3.) วิสัยทัศน 

องคกรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเจริญและกระจายรายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน 
 
4.) พันธกิจ 

1) สนับสนุนการจัดงานไมซในประเทศไทย เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน 
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: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
กลยุทธ 

1) รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซเดิมใหเติบโตอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน 
2) สรางกิจกรรมไมซใหมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
3) ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซใหมตามความตองการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ 

 
ยุทธศาสตรที่ 2: กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
กลยุทธ 

1) ยกระดับกิจกรรมไมซในภูมิภาค เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาค 
2) สรางกิจรรมไมซเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตรที่ 3: สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทย และ สสปน. 
กลยุทธ 

1) สงเสริมกิจกรรมการตลาด สรางภาพลักษณของประเทศไทยใหเปนจุดหมายปลายทางไมซระดับ
นานาชาติ 

2) ปรับเปลี่ยนมุมมองขององคกรภายนอกตอบทบาท และภาพลักษณของ สสปน. 
3) ประชาสัมพันธเมืองท่ีมีศักยภาพและความพรอมของเมืองในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ 

ในระดับประเทศและนานาชาต ิ
 
ยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ 
กลยุทธ 

1) ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการไมซ และโครงสรางสนับสนุนไมซ 
2) พัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองคความรูและรูปแบบการจัดงาน 
3) ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซไทยใหเปนท่ียอมรับ 

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. แสดงใหเห็นถึงวิธีการจัดโครงสรางองคกร ซึ่งแบง
โครงสรางตามลักษณะงาน มีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี 9 

 

 
แผนภาพที่ 10 โครงสรางองคกร 
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3.2 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ 
 

1.) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

  การจัดทำยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อ 
ใหการพัฒนาประเทศมีความตอเนื่องและมีแนวทางท่ีชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน
ประจำชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย 
การดำรงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาต ิความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ 
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และ 
การอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และมีภาครัฐ 
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก   
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ผานการสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 
ที่มีตอประเทศไทย  
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  2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจำเปนตองพัฒนาคนเพ่ือยกระดับผลิต
ภาพและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของชาติ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย           
ใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ  
  4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม  
  5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ 
มีขนาดท่ีเหมาะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่น 
อยางเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 

 
แผนภาพที่ 11 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

 ความเกี่ยวของ สสปน. ในประเด็นยุทธศาสตรชาติ ไดแก ขอ 2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญ 
ของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวที่มีคุณภาพสูง  
เชน ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค เปนตน นอกจากน้ีในประเด็น 6) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค รวมถึงระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหการดำเนินงาน
ทบทวนสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของ สสปน. ซึ่งเปนองคการมหาชนตามแนวคิดภาครัฐ 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด        3 - 8 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

แนวใหม เปนองคกรท่ีมีขนาดเล็กลง เกิดความคลองตัว สอดคลองกับทิศทางตามเปาหมายของประเทศ 
ในปจจุบัน 
 

2.) แผนปฏิรูปประเทศ 

 การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศน้ัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานไดนำรางยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนฉบับท่ีรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จัดทำขึ้น รวมท้ังรายงานผล
การศึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  สภาปฏิรูปแหงชาติ  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน 
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการจัดทำ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ดังน้ี 

1) ดานการเมือง 
2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 
3) ดานกฎหมาย 
4) ดานกระบวนการยุติธรรม 
5) ดานการศึกษา 
6) ดานเศรษฐกิจ 
7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8) ดานสาธารณสุข 
9) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) ดานสังคม 
11) ดานอื่น ๆ 

 ถึงแมในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการจะปรับตัวดีขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา แตอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวยังไมไดถูกดึงมาใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจากขอจำกัดบางประการ เชน  

 การทองเที่ยวสวนมากจำกัดอยูใน 5 จังหวัดใหญ ไดแก กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม 
สุราษฏรธานี โดยคาใชจายในจังหวัดเหลานี้คิดเปนรอยละ 80 ของการทองเที่ยวรวมของประเทศไทย 

 แหลงทองเที่ยวท่ีสรางขึ้นมีจำกัด โดยยังขาดกิจกรรมสงเสริมสำหรับลูกคาเปาหมายเฉพาะ ปญหา
การเชื่อมโยงทางคมนาคม ขาดความปลอดภัย และความสะอาด 

 ขอมูลการทองเที่ยวกระจัดกระจาย ไมสามารถเขาถึงได และขาดขอมูลกลางท่ีนาเช่ือถือ ทำให 
ไมสามารถทำการวางแผนและดำเนินการขับเคลื่อนแผนสำหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางมปีระสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 

 จากแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ซึ่งดานท่ีเกี่ยวของกับ สสปน. ในประเด็น (6) ดานเศรษฐกิจ 
ประเด็นการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ไทยที่มีความชำนาญ ซึ่งชวยทำการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและบริการ โดยประเด็นการปฏิรูป จะดำเนินการปฏิรูปหนวยงาน โดยการจัดทำแผนงานสำหรับ
ประเภทกลุมลูกคาเปาหมายเฉพาะ (Customer-segment Specific Plan) ซึ่งในบริบทของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซจะมีสวนชวยในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ ผานการวิเคราะห
ความตองการของกลุมนักเดินทางไมซทั้ งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซตอบสนอง 
ความตองการของกลุมนักเดินทางไมซ และเกิดการยกระดับขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติตอไป 
 

3.) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร 
และการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมท่ีเกี่ยวของของ 
แผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป รวมทั้งกำหนด 
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนกรอบ 
ในการดำเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
วา  “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชน มีความสุข  เศรษฐกิจพัฒ นาอย างต อ เนื่ อง สั งคมเป นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต 
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บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม
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) การปรับเปล่ียนคานิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลัง 
ทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน 
(19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
 

 
แผนภาพที่ 13 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ23 ฉบับ 

 โดย สสปน. เก่ียวของกับประเด็น (5) การทองเที่ยว แผนแมบทดานการทองเที่ยวดานการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจ สงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการดึงดูด
กลุมนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ 
เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและ
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เทคโนโลยีที่นำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการสรางเวทีเจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจ 
ที่เก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 นอกจากน้ีในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของท่ีมีสวนในการพัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมไมซใหเกิด 
ความเขมแข็ง รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูระดับภูมิภาค และระดับสากลโลก เชน  
(4 ) อุตสาหกรรรมและบริการแห งอนาคต (7) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส  และดิจิทั ล  
(8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน 
 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560–2564) ยึดหลักการพัฒนา 
ตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม โดยยึดวิสัยทัศน 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ป 
เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว จึงไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
รวมท้ังสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม 
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส  
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตรดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
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แผนภาพที่ 14 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

จากประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 10 ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความเกี่ยวเน่ืองกับ สสปน. 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมไมซสามารถมีสวนชวยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศผานการจัดงานไมซ และประเด็นยุทธศาสตรอ่ืนๆ ยังเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ ผาน 
การสรางความพรอมในการพัฒนาประเทศเพ่ือเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ ทั้งการมุงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพการศึกษา การปรับโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสตามเมืองตาง ๆ  
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สรางความเขมแข็งในการแขงขันอยางยั่งยืน และการสรางความมั่นคง ซึ่งทำใหสามารถเพิ่มจำนวน 
การจัดงานไมซ และกอใหเกิดความเชื่อมั่นใหแกนักเดินทางไมซและดึงดูดใหมีการจัดงานไมซในประเทศไทย
มากข้ึน 
 

5.) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) 

 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560–2564) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยใหบรรลุ เป าหมายในการทำใหประเทศไทยเปน 
แหลงทองเท่ียวคุณภาพของโลกที่ เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทยท่ีสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดของคนในประเทศอยางยั่งยืน ซ่ึงมีเปาประสงคหลัก 4 ประการ คอื 
 1) พัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
 2) เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของรายไดจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางสมดุล 
 3) สรางการกระจายรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน 
 4) พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานอัตลักษณและวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดลอมเพื่อ ท่ีจะบรรลุ เป าประสงค  จึงได มีการกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยว  
โดยประกอบดวยยุทธศาสตรทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

 
แผนภาพที ่15 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหเกิด 
ความสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน มีความเชื่อมโยง รวมถึงการนำเอา
เอกลักษณของแตละทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดความโดดเดน พัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวในเมืองรองที่มีศักยภาพ และ
สรางเครือขายความรวมมือทางการทองเท่ียวท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การทองเที่ยวท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง และมีความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาวะการแขงขันท่ีสูงขึ้น 
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยการพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส เสนทางการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ำ 
และทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสรางความเชื่อมตอระหวางเมือง และบริการ
อินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการพัฒนาการทองเที่ยว โดยการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และ
เพียงพอตอความตองการของตลาด พรอมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีความรูความดานการทองเท่ียว และเปด
โอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว ตลอดจนสรางความ
เขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สรางจิตสำนึกทองถิ่นและการเปนเจาบานที่ดี 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม สงเสริมวิถี
ไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว โดยการสรางภาพลักษณใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มีคุณภาพ และความปลอดภัย สงเสริมเอกลักษณในแตละทองถิ่นผานสินคาและบริการ หรือสื่อตางๆ มีการ
จัดทำการตลาดเฉพาะกลุมโดยนำเอาเทคโนโลยีมาชวย และสรางความรวมมือระหวางผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเพ่ือ
ผลักดันประเทศไทยสูการเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพตามเปาหมาย สามารถสรางรายไดและสงเสริมการ
กระจายรายไดใหแกประชาชนอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยการพัฒนาการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ ใหมี 
การออกนโยบาย กฎหมายขอบังคับ และมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
และสรางความเปนระเบียบเรียบรอย สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวจากยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560–2564) ท่ีไดกำหนดใหมี
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 
บุคลากรดานการทองเท่ียว และการบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว  
 ภายใตแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ สามารถยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซใหเกิด
ศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งจะเปนปจจัยที่สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
และนักเดินทางไมซ สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซและผูจัดงานไมซใหเลือกประเทศไทยเปนสถานท่ีจัดงาน 
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รวมถึงเกิดเครือขายความรวมมือทางการทองเท่ียวทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยมากยิ่งขึ้น 
 
3.3 สถานการณอุตสาหกรรมไมซ 
 

1.) อุตสาหกรรมไมซทั่วโลก 

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2562 คอนขางออนแรง เน่ืองจากสถานการณตึงเครียด 
ดานการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ความไมแนนอนดานหวงโซอุปทานของเทคโนโลยี 
และการตัดสินใจในเรื่องของ Brexit ในอังกฤษ รวมท้ังตนทุนทางดานพลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 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 

ดานภาพรวมอุตสาหกรรมไมซท่ัวโลกยังคงเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยี  รวมถึงความตองการและพฤติกรรมที่ปรับ เปลี่ ยนไป 
ของผูประกอบการ และนักธุรกิจไมซทั่วโลก โดยสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลก International 
Congress and Convention Association หรือ ICCA และสมาคมการแสดงสินคานานาชาติระดับโลก The 
Global Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ไดรายงานวาอุตสาหกรรมไมซทั่วโลกพบวาม ี
 การจัดงานประชุมนานาชาติจำนวนท้ังสิ้น 12,937 งาน โดยภูมิภาคยุโรปเปนตลาดการประชุม 

ที่ใหญที่สุดในโลก มีจำนวน 6,789 งาน 
 การจัดงานแสดงสินคาจำนวนท้ังสิ้น 32,000 งาน โดยภูมิภาคอเมริกาเปนตลาดการแสดงสินคาท่ีใหญ

ที่สุด จำนวน 10,844 งาน ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟคและตะวันออกกลางเปนภูมิภาคท่ีมีการเติบโตสูง 
สำหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไมซระดับโลกน้ัน สมาคม ICCA ไดรายงานวา เทรนด 

“Beyond Bidding” นั้น นอกจากเปนจุดหมายปลายทางและสถานที่จัดประชุมที่มีเรื่องการทองเที่ยว  
การคมนาคมขนสง และการตอนรับในฐานะเจาภาพจัดงานแลว ยังจำเปนตองเสริมคุณคาใหกับการจัดงาน
ผานตนทุนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางปญญาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะผานชุมชนทองถิ่น และเศรษฐกิจ
ฐานความรูดวย (Knowledge Economy) เพ่ือเปนการเปลี่ยนผานและถายทอดองคความรู เกิดการรวมตวักัน
ในพ้ืนที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางของเมืองตาง ๆ ท่ัวโลก การวางตำแหนงภาพลักษณของเมือง
ในการเปนศูนยกลางความเปนเลิศในอุตสาหกรรมหรือสายงานเพื่อการดึงดูดงานประชุมเฉพาะทางนั้น 
ไดเขามาจัดในแตละพ้ืนที่ของเมืองตาง ๆ ท่ัวโลกไดอยางเหมาะสม ขณะที่สมาคม UFI รายงานถึงปจจัย 
“ความบัน เทิ ง” (Entertainment) ในการจัดงานแสดงสินค าถือ เป นป จจั ยสำคัญ อยางยิ่ งสำหรับ 
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กลุมผูเขารวมงานคนรุนใหมที่มีอายุนอยอยางการพูดคุยเจรจาธุรกิจผานการนำเสนอในวิธีที่แตกตางจากเดิม
ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ เชน Virtual Reality เปนตน 
(ท่ีมา: รายงานงบประมาณประจำป พ.ศ. 2562 สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
 

2.) อุตสาหกรรมไมซไทยจากการสำรวจทั่วโลก 

จากผลสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจไมซกวา 20 ประเทศทั่วโลก พบวาประเทศไทยเปนจุดหมาย
ปลายทางไมซยอดนิยมอันดับ 1 ท่ีนักเดินทางอยากกลับมาจัดกิจกรรมไมซมากท่ีสุด โดยญี่ปุนและสิงคโปร 
เปนอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ดวยปจจัยโดดเดนในเรื่องของความเปนมิตร การบริการตอนรับ ความคุมคา  
ความหลากหลายของอาหารนานาชาติ และกิจกรรมไมซตาง ๆ สงผลใหนักเดินทางไมซที่เคยเดินทางมาจัดงาน
หรือรวมงานไมซในประเทศไทยกวา 85% ยินดีท่ีจะกลับมาจัดงานหรือรวมงานไมซในประเทศไทยมากกวา
ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนั้น ยังปรากฏวาประเทศไทยเปนตัวเลือกอันดับแรก ท่ีกลุมตัวอยางใหความนิยม โดยมี
ภาพลักษณโดดเดนใน 3 เรื่องหลัก ไดแก 1. ความตองการพื้นฐาน ไดแก ศูนยกลางการเชื่อมโยงการเดินทาง 
ที่สะดวก ที่พักไดมาตรฐานระดับสากล มสีิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม การเดินทางไป-กลับจากประเทศท่ีจัด
กิจกรรมไมซมีความสะดวกทั้งโดยเครื่องบินและรถไฟ ผู ใหบริการมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ และมีการกำกับดูแลที่ดี สอดคลองตามหลักนโยบายการดำเนินธุรกิจ/หลักบรรษัทภิบาล  
2. ความประทับใจ ไดแก การบริการตอนรับของผูคนและความหลากหลายของอาหาร และ 3. ประสบการณ 
ที่มีความแตกตาง ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรม และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมพิเศษ
นอกเหนือจากงานไมซมากมายใหเลือก มีการเดินทางเขา-ออกประเทศท่ีสะดวก มีโอกาสทางธุรกิจที่
หลากหลาย และประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเปนเอกลักษณ 
 

 
แผนภาพที่ 16 จุดหมายปลายทางยอดนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจไมซ  

ที่มา: https://www.prachachat.net/tourism/news-172248 
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เม่ือวิเคราะหโดยจำแนกปจจัยเดนตามกลุมเปาหมายที่แตกตางกันพบวา  
 ผูประกอบการไมซจะคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางในประเทศเปนหลัก 
 นักเดินทางไมซคำนึงถึงการตอนรับและความคุมคา 
 นักธุรกิจจะคำนึงถึงภาพลักษณและชื่อเสียงของจุดหมายปลายทางท่ีด ี
 สมาคมและองคกรท่ีดำเนินงานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ จะคำนึงถึงการควบคุมในเรื่องตนทุน

ดานที่พัก ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ และจุดหมายปลายทางที่มีความโดดเดนและ
แตกตาง 

เม่ือวิเคราะหดานกิจกรรมที่สรางความประทับใจสำหรับนักเดินทางกลุมไมซคือ 
 การประชุมเจรจาธุรกิจที่ทำนัดไวลวงหนาในระหวางเขารวมงาน 
 งานเลี้ยงอาหารค่ำที่งานประชุม 
 งานแสดงวัฒนธรรม/โชวการแสดง ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมนานาชาติ 
 งานแสดงสินคานานาชาต ิ

อีกท้ังดวย สสปน. มีวิสัยทัศนที่ตองการสงเสริมและผลักดันใหประเทศไทยกลายเปนที่รูจัก และเปน
จุดหมายปลายทางไมซชั้นนำระดับโลก จึงไดมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและโปรโมตประเทศไทยสูสายตา 
คนท่ัวโลกในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางไมซ และยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีอยูในตำแหนง Top 
of Mind destination for MICE เพื่อใหสามารถนำจุดขายที่ สำคัญมาสงเสริมและพัฒนาประเทศไทย 
ใหไดรับเลือกเปนจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซสำหรับนักธุรกิจทั่วโลก 
 

3.) สถานการณอุตสาหกรรมไมซไทย 

จากขอมูลการรายงานของสมาคมการประชุม นานาชาติระดับโลกป 2561 (International Congress 
and Convention Association - ICCA) พบ ว า อุ ตส าห กรรม ไมซ ไท ยขึ้ น เป น อั นดั บ  4 ของเอ เชี 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) 
และพัทยาเปนอันดับ 60 (11 งาน) ในดานการประชุมนานาชาติระดับเมือง โดยในไตรมาสท่ี 2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) ประเทศไทยยังคงอัตราการเติบโตของธุรกิจไมซ 
อยางตอเน่ือง ทั้งดานปริมาณและรายได โดยมีจำนวนนักเดินทางไมซท้ังในและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 
8,106,120 คน เพ่ิมขึ้น 2.89% สรางรายไดรวม 54,772 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.27% เมื่อเทียบกับชวงเวลา
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) จีน 247,660 ราย (2) อินเดีย 216,282 ราย (3) มาเลเซีย 95,841 ราย (4) อินโดนีเซีย 75,722 ราย  
(5) สิงคโปร 73,054 ราย (6) เกาหลีใต 69,883 ราย (7) ญี่ ปุน 62,370 ราย (8) เวียดนาม 42,729 ราย  
(9) ไตหวัน 42,561 ราย และ (10) ฟลิปปนส 40,379 ราย ขณะเดียวกันยังมีจำนวนนักเดินทางกลุมไมซจาก  
5 ประเทศที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นอยางนาสนใจ และมีอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ไดแก บังคลาเทศ 
เติบโตรอยละ 310.2 ออสเตรเลียเติบโตรอยละ 161.8 ศรีลังกาเติบโตรอยละ 121.7 สหราชอาณาจักรเติบโต
รอยละ 73.8 และไตหวันเติบโตรอยละ 64 
(ท่ีมา: 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)  สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ในชวงปลายปงบประมาณ  พ .ศ. 2562  
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซอยางรุนแรง 

 แมวาในการประเมินผลในโครงการนี้เปนการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ในชวงระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แตสถานการณปจจุบันพบวามีประเด็นทาทายใหมของโลกคือการเกิดขึ้น
ของโรค COVID-19 ซึ่งจะสงผลกระทบตอ สสปน. ใหตองปรับตัวและทบทวนทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
สำหรับสรุปสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 มีดังตอไปนี ้

ดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการ 
ที่เขมขนเพ่ือควบคุมการระบาด โดยไดเริ่มใชมาตรการล็อกดาวนในวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมษายนเปนอยางนอย สงผลให เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการตาง ๆ นอกจากจะสงผลกระทบ 
ตอการดำเนินชีวิตของประชาชนแลว ยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 
อีกดวย ซึ่งศูนยวิจัยกรุงศรีไดประเมินผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 วาทำใหเศรษฐกิจโลกหดตัว  
รอยละ 3.2 และเศรษฐกิจอาเซียนลดลงประมาณรอยละ 2.1-5.4 จากสถานการณปกติ ซึ่งประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบคือ นักทองเท่ียวลดลงประมาณรอยละ 60 จากป 2562 เกิดการขาดตอนของหวงโซการผลิตท้ังใน
และตางประเทศ ทำใหการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปนี้หดตัวลงประมาณรอยละ 5.4 
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แผนภาพที่ 17 ผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีตออัตราการเติบโตของ GDP ในแตละประเทศ  

ท่ีมา: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html 
 

จากสถานการณดังกลาว สงผลใหการสงออกหดตัว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวหยุดชะงัก เกิดความลาชา
ในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การขาดสภาพคลองของธุรกิจ ภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถรักษายอดขาย
และกำไรไวได บางกิจการอาจมีกำไรลดลงและเงินทุนลดลง ซึ่งในปน้ี ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมไมซ เชน 
ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนสงทางอากาศ ทางน้ำ ธุรกิจใหบริการดานความบันเทิงและ
สันทนาการ ธุรกิจการคาปลีก มีความเสี่ยงสูงท่ีจะตองอยูในภาวะที่ยากลำบาก จำนวนผูประกอบการ 
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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สำหรับจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดสภาพคลองทางธุรกิจสูงสุด ไดแก สมุทรสาคร จันทบุรี 
ชลบุรี สมุทรสงคราม กระบ่ี ภูเก็ต พังงา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ เนื่องจากเปนแหลง
อุตสาหกรรมและแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจากการลด 
การจางงานและรายไดที่ลดลง 

 

 
แผนภาพที่ 19 จังหวัดท่ีขาดสภาพคลอง 

ท่ีมา: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html 
 

อยางไรก็ตาม คาดการณวาหลังจากที่สถานการณคลี่คลาย เศรษฐกิจจะฟนตัวดีขึ้นเปนลำดับ สำหรับ
อุตสาหกรรมไมซจะเริ่มมีการยืนยันการจัดงานเพิ่มมากขึ้นต้ังแตเดือนสิงหาคม-ธันวาคมเปนตนไป แตอัตรา
การเชาพ้ืนท่ีและจำนวนผูเขารวมงานอาจจะยังไมมากเทากับปท่ีผานมา โดยจำนวนผูเขารวมนาจะลดลง
ประมาณรอยละ 25-50 และคาดวาพฤติกรรมของผูเขารวมงานจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการกำหนด
เปาหมายในการเดินงานใหชัดเจนขึ้น และใชเวลาในการเดินงานนอยลง ซึ่งรองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) คาดวารายไดโดยตรงจากการเดินทางไมซจะลดลง
เหลือ 162,000 ลานบาท จากเปาหมายเดิม 220,000 ลานบาท และรายไดโดยออมจะลดลงเหลือ 200,000  
ลานบาท จากเปาหมายเดิม 540,000 ลานบาท จากจำนวนนักเดินทางไมซที่นอยลงโดยเฉพาะตลาดตางชาติ 
ซึ่งจากสถานการณดังกลาว สสปน. ไดเรงยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมไมซใหเขากับความปกติใหม 
อยางเปนรูปธรรมดวยการออกคูมือการจัดงานวิถีใหม เรงกระตุนการจัดงานประชุมภายในประเทศ เพ่ือสราง
รายไดจากกิจกรรมไมซ โดยใชแคมเปญท่ีมีชื่อวา “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา” เพื่อกระตุนการเดินทาง
ของกลุมบริษัทตาง ๆ และการเปดการเดินทางใหนักเดินทางไมซตางชาตเิขามาในประเทศไทยมากขึ้น 
(ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ (ออนไลน) https://www.prachachat.net/tourism/news-480300) 
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4.1 การประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
ตามกรอบแนวทางการประเมินผล 7 ดาน ไดแก ความสอดคลอง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ  
ความยั่งยืน คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน และการพัฒนาองคกร มีดังน้ี 
 
มิติที่ 1 ความสอดคลอง 

การพิจารณาความสอดคลอง (Relevance) พิจารณาจากวัตถุประสงคในการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ
ขององคกร วา สสปน. ไดมีการกำหนดกลยุทธการดำเนินงานที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกร 
ไดครบถวนหรือไม 

ว ัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)  

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 กำหนดวัตถุประสงค และอำนาจหนาที่  ตามมาตรา 7 ให สสปน. มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1.) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศใหมีมาตรฐานสากล 
2.) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร 

ประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลดังกลาว รวมทั้งใหคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ 
การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

3.) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาท่ี หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความชำนาญ และ 
มี ทั กษะเที ยบ เท ามาตรฐานสากล  และ เพื่ อ ให เข า ใจ การอ นุ รักษ สิ่ งแ วดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคดิดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.) เปนตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอตอหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ  
เพื่อขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

5.) สงเสริมภาพลักษณที่ดีและสรางโอกาสใหกับประเทศ รวมทั้งเปนศูนยประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนเพ่ืออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

 
ท้ังน้ี การดำเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมุงพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศเพ่ือเปน

ศูนยกลางระหวางประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 

 

บทที่ 4 การประเมินผลการดําเนินงานของ สสปน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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วิสัยทัศน 
องคกรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

ดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเจริญและกระจายรายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
1.) สนับสนุนการจัดงานไมซในประเทศไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน 
2.) สงเสริมภาพลักษณ อุตสาหกรรมไมซไทยดวยผลิตภัณฑ  บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ  

ความเปนไทย 
3.) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซดวยองคความรู มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ 
4.) สงเสริมแนวปฏิบัติดานความยั่งยืน เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรองคกร (ตามแผนยุทธศาสตรสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) ป 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
กลยุทธท่ี 1.1 รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซเดิมใหเติบโตอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 1.2 สรางกิจกรรมไมซใหมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ 
กลยุทธท่ี 1.3 ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซใหมตามความตองการของตลาดกับศักยภาพและ

นโยบายของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 2: กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 

กลยุทธท่ี 2.1 ยกระดับกิจกรรมไมซในภูมิภาค เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในภูมิภาค 
กลยุทธท่ี 2.2 สรางกิจรรมไมซเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค 

 ยุทธศาสตรที่ 3: สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทย และ สสปน. 
กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมกิจกรรมการตลาด สรางภาพลักษณของประเทศไทยใหเปนจุดหมาย

ปลายทางไมซระดับนานาชาติ 
กลยุทธท่ี 3.2 ปรับเปลี่ยนมุมมองขององคกรภายนอกตอบทบาท และภาพลักษณของ สสปน. 
กลยุทธท่ี 3.3 ประชาสัมพันธเมืองที่มีศักยภาพและความพรอมของเมืองในการรองรับการจัด

กิจกรรมไมซในระดับประเทศและนานาชาต ิ
 ยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ 

กลยุทธท่ี 4.1  ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการไมซ และโครงสรางสนับสนุนไมซ 
กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองคความรูและ

รูปแบบการจัดงาน 
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กลยุทธท่ี 4.3 ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
ไมซไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 4.4 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชนผานแพลตฟอรม
ไมซ 

 ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององคกร 
กลยุทธท่ี 5.1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ใหมีความพรอมตอการพัฒนาองคกร 
กลยุทธท่ี 5.2  ปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ สสปน. 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

เม่ือพิจารณาความสอดคลองของกลยุทธการดำเนินงานของ สสปน. กับวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
วิสัยทัศน และภารกิจ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การพิจารณาความสอดคลองรายกลยุทธ 

หัวขอ 
ความสอดคลอง 

ยุทธ 1 ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 4 ยุทธ 5 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

ว ัตถุประสงค
การจัดตั้ง 

 

ขอ 1               
ขอ 2               
ขอ 3               
ขอ 4               
ขอ 5               

วิสัยทัศน               
พันธกิจ  
ขอ 1               
ขอ 2               
ขอ 3               
ขอ 4               
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วัตถุประสงคในการจัดตั้ง จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง 
(1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ของประเทศใหมีมาตรฐานสากล 

6 

(2) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลดังกลาว 
รวมท้ังใหคำปรึกษาและคำแนะนำเก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ 

6 
 

(3) ใหความรู จัดการสัมมนา ฝกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัด
ประชุมและนิทรรศการแกผูดำเนินธุรกิจ เจาหนาท่ีหรือบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเทามาตรฐานสากล 
และเพ่ือใหเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิด
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

9 

(4) เปนตัวแทนของประเทศในการจัดทำขอเสนอตอหนวยงานตางประเทศ 
หรือระหวางประเทศเพ่ือขอรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ 

1 

(5) สงเสริมภาพลักษณที่ดีและสรางโอกาสใหกับประเทศ รวมท้ังเปนศูนย
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เพ่ืออำนวยความสะดวกในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
จัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

10 

 

วิสัยทัศน จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง 
องคกรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซใหเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความเจริญและกระจาย
รายไดไปสูทุกภาคสวนอยางยั่งยืน 

14 

 

พันธกิจ จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง 
1) สนับสนุนการจัดงานไมซในประเทศไทย เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและ
กระจายรายไดสูชุมชน 

5 

2) สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมไมซไทยดวยผลิตภัณฑ บริการชั้นเลิศ
และอัตลักษณความเปนไทย 

6 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซดวยองคความรู มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนา 9 
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พันธกิจ จำนวนกลยุทธที่ตอบสนอง 
บุคลากรและผูประกอบการ 
(4) ส ง เสริมแนวปฏิ บั ติด านความยั่ งยื น  เพ่ื อสร างความ ได เป รียบ 
ในการแขงขัน 

3 

 

1.1 รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ (น้ำหนักรอยละ 14) 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

1.1 รอยละของกลยุทธ 
ทีต่อบสนองตอวัตถุประสงค
การจัดตั้ง ว ิสัยทัศน และ
พันธกิจ 

รอยละ 10 60 70 80 90 100 100 
 

 
ผลการประเมิน 

 การจะขับเคล่ือนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค สสปน. จำเปนจะตองมีการกำหนดทิศทางและ
เปาหมายระยะสั้นและระยะยาวขององคกร โดยกำหนดกลยุทธหรือจัดทำแผนยุทธศาสตรท่ีรองรับ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เพ่ือใหมั่นใจวา การดำเนินการตามกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย และ
แผนงาน/โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว จะสามารถนำพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคได   
ในการประเมินกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน และพันธกิจ ประเมินจากจำนวน 
กลยุทธท้ังหมดท่ี 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 ประสิทธิผล 

การพิจารณาประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาจากรอยละของการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการท่ีกำหนดไวในชวงระหวางป 2560 – 2562 ซึ่งเปนการดำเนินการตามเปาหมายในแผนงานที่ สสปน. 
กำหนดและไดรับอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการ รวมทั้ง ระดับความสำเร็จของการบรรลุ
เปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ ซึ่งพิจารณาทั้งนักเดินทางไมซตางประเทศ และนักเดินทางไมซในประเทศ 
รวมถึงการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซท้ังตางประเทศและในประเทศ โดยตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวขางตน 
สะทอนถึงการดำเนินงานไดตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่องคกรกำหนด คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ดวยอุตสาหกรรมไมซ สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินได ดังน้ี 

2.1 รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 5)  

พิจารณาจำนวนแผนงาน โครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ท่ีดำเนินการไดแลวเสร็จและบรรลุเปาหมายในแตละปงบประมาณ 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 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จำนวนโครงการของ สสปน. ที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ 
ในป 2560-2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย 

77 109 96 

จำนวนโครงการของ สสปน. ทั้งหมดในป 2560-2562 100 151 119 
รอยละ 77.00 72.19 80.67 
รอยละเฉลี่ย 3 ปงบประมาณ 76.62 
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ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

2.1 รอยละของจำนวนโครงการ
ตามยุทธศาสตรที่บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 5 60 70 80 90 100 76.62 
 

 
ผลการประเมิน 

 รอยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายเฉลี่ยใน 3 ปงบประมาณ อยูที่รอยละ 
76.62 หรือเทากับ 2.6619 คะแนน ทั้ งนี้  พิจารณาจากผลการดำเนินงานของแตละโครงการในท้ัง
ปงบประมาณ รวมถึงโครงการที่มีผลการดำเนินงานเหลื่อมปงบประมาณ จนถึงเดือนมีนาคม ปงบประมาณ
ถัดไป   

2.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซ (น้ำหนักรอยละ 5)  

2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5) 

 พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศที่กำหนดไว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และคิดเปนรอยละ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี ้

ตัวชี้ว ัด หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
รอยละของนกัเดินทางไมซตางประเทศ
เทียบกับเปาหมาย 

รอยละ 60 70 80 90 100 94.44 
 

 

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

จำนวน 
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 
เปาหมายจำนวนนกัเดินทางไมซตางประเทศ (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 
 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

2.2.1 รอยละของนกัเดินทางไมซ
ตางประเทศเทียบกับ
เปาหมาย 

ระดับ 2.5 60 70 80 90 100 134.06 
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ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของปริมาณนักเดินทางไมซตางประเทศท่ีเปนไปตามเปาหมาย 
พบวา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศ
รวมกัน 3 ปงบประมาณเทากับ 3,621,000 คน ซึ่งผลการดำเนินงานมีจำนวนนักเดินทางไมซตางประเทศ
เทากับ 4,854,159 คน คิดเปนรอยละ 134.06 เม่ือเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็
ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักเดินทางไมซตางประเทศมีแนวโนมลดลง แตยังคงอยูในระดับที่สูงกวา
เปาหมายที่กำหนด เน่ืองจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง โดยนักเดินทางไมซท่ีเดินทางเขาประเทศไทยสูงที่สุด 
ไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน และฮองกง 

2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5) 

 พิจารณาจากผลรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซโดยรวมของจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศที่กำหนดไว 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และคิดเปนรอยละ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี ้

ตัวชี้ว ัด หนวย
วัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
รอยละของนกัเดินทางไมซ 
ในประเทศเทียบกับเปาหมาย  

รอยละ 60 70 80 90 100 100.00 
 

 
ผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

จำนวน ปงบประมาณ พ.ศ. รวม 
2560 2561 2562 

จำนวนนักเดินทางไมซในประเทศ (คน) 35,316,505 33,443,365 29,612,013 98,371,883 
เปาหมายจำนวนนกัเดินทางไมซในประเทศ (คน) 26,000,000 29,000,000 34,662,000 89,662,000 
รอยละ 135.83 115.32 85.43 109.71 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

2.2.2 รอยละของนกัเดินทางไมซ 
ในประเทศเทียบกับ
เปาหมาย 

ระดับ 2.5 60 70 80 90 100 109.71 
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ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของปริมาณนักเดินทางไมซในประเทศที่เปนไปตามเปาหมาย พบวา 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศรวมกัน  
3 ปงบประมาณเทากับ 89,662,000 คน ซึ่งผลการดำเนินงานมีจำนวนนักเดินทางไมซในประเทศเทากับ 
98,371,883 คน คิดเปนรอยละ 109.71 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตามใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักเดินทางไมซในประเทศมีแนวโนมลดลง และไมบรรลุเปาหมายที่กำหนดใน
ปงบประมาณดังกลาว เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดการชะลอตัว รวมถึงสถานการณการเมืองใน
ประเทศ รวมถึงสถานการณฝุน PM 2.5 ซึ่งเปนปจจัยเชิงลบท่ีสงผลกระทบตอจำนวนนักเดินทางไมซใน
ประเทศ 

2.3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซ (น้ำหนักรอยละ 5)  

2.3.1 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5) 

 พิจารณาผลรวมรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซท่ีกำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2562 และคิดเปนรอยละ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

จำนวน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม 
2560 2561 2562 

รายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ (ลานบาท) 106,912.00 137,225.00 95,217.00 339,354.00 
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศ  
(ลานบาท) 101,000.00 112,000.00 100,500.00 313,500.00 

รอยละ 105.85 122.52 94.74 108.25 
 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

2.3.1 รอยละของรายไดจาก 
นักเดินทางไมซตางประเทศ
เทียบกับเปาหมาย 

ระดับ 2.5 60 70 80 90 100 108.25 

 
ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของของรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทียบกับเปาหมาย
พบวา ในชวงป 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศรวมกัน 3 
ปงบประมาณเทากับ 313,500 ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศเทากับ 
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339,354 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.25 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตาม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดจากนักเดินทางไมซตางประเทศมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากสภาวะการ
แขงขันท่ีรุนแรง และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน  

2.3.2 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 2.5) 

 พิจารณาผลรวมรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
เปรียบเทียบกับเปาหมายดานรายไดจากนักเดินทางไมซท่ีกำหนดไวโดยรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2562 และคิดเปนรอยละ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

จำนวน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รวม 
2560 2561 2562 

รายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ (ลานบาท) 91,010.00 114,376.00 107,046.00 312,432.00 
เปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศ  
(ลานบาท) 

54,000.00 62,000.00 121,000.00 237,000.00 

รอยละ 168.54 184.48 88.47 131.83 
 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

2.3.2 รอยละของรายไดจาก 
นักเดินทางไมซในประเทศ
เทียบกับเปาหมาย 

ระดับ 2.5 60 70 80 90 100 131.83 

 
ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของของรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทียบกับเปาหมาย
พบวา ในชวงป 2560 - 2562 สสปน. กำหนดเปาหมายรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศรวมกัน 3 
ปงบประมาณเทากับ 237,000 ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศเทากับ 
312,432 ลานบาท คิดเปนรอยละ 131.83 เมื่อเทียบกับเปาหมาย หรือเทากับ 5.0000 คะแนน อยางไรก็ตาม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดจากนักเดินทางไมซในประเทศมีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนไปตามจำนวน 
นักเดินทางในประเทศที่ลดลง 
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 

การพิจารณาประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาจากระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย
คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ระดับ
ความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) และรอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย  
โดยตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดขางตน พิจารณาผลการดำเนินงานในป 2560 - 2562 หรือ 3 ปแรกของแผน
ยุทธศาสตรองคกร (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนการแสดงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมา 
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินได ดังนี้ 

3.1 ระดับประสิทธิภาพของการบริหารคาใชจาย (น้ำหนักรอยละ 3)  

ระดับประสิทธิภาพของการบริหารคาใชจาย พิจารณาจากคาใชจายจากการดำเนินงานทั้งหมด
ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาใชจายในการดำเนินงาน คาใชจายสงเสริมการตลาด คาใชจายเงินอุดหนุน 
และคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย เปรียบเทียบวาสูง หรือเทากับ หรือ ต่ำกวารายไดของ สสปน. ซึ่งรายได
ของ สสปน. มาจากรายไดจากเงินงบประมาณ และรายไดจากแหลงอ่ืน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 

1. รายไดจากการดำเนินงาน 1,048,813,256 1,009,341,660 974,526,475 901,439,443 
1.1   รายไดจากรัฐบาล 1,029,536,600 992,332,700 958,468,200 883,639,000 
1.1.1 รายไดจากเงินงบประมาณ 1,029,536,600 992,332,700 958,468,200 883,639,000 
1.2   รายไดจากแหลงอื่น 19,276,656 17,008,960 16,058,275 17,800,443 
1.2.1 รายไดจากการจัดอบรมสัมมนา 1,712,150 1,645,795 1,307,010 2,280,854 
1.2.2 รายไดคาลงทะเบียนเขารวมงาน
นิทรรศการ 10,071,076 8,619,370 8,178,644 8,202,395 

1.2.3 รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบนั
การเงิน 7,306,514 6,525,924 6,046,731 6,745,261 

1.2.4 รายไดอื่น 186,916 217,871 525,890 571,933 
2. คาใชจายจากการดำเนินงาน 1,048,854,926 1,073,757,149 917,008,275 986,295,675 
2.1   คาใชจายบุคลากร 144,905,313 163,470,720 156,249,187 165,857,025 
2.2   คาใชจายในการดำเนินงาน (1) 170,304,291 170,892,250 190,086,158 190,465,232 
2.3   คาใชจายสงเสริมการตลาด (2) 475,838,575 481,231,704 356,242,770 413,128,658 
2.4   คาใชจายเงินอุดหนุน 232,217,718 235,870,172 196,119,178 200,685,229 
2.5   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 25,589,029 22,292,303 18,310,982 16,159,532 
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการ
ดำเนินงาน (41,670) (64,415,489) 57,518,200 (84,856,232) 

หมายเหต ุ (1) คาใชจายในการดำเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทาง คาสาธารณูปโภค คาเบี้ยประชุม 
คาตอบแทนบุคคลภายนอก คาจางเหมาบริการอื่น คาใชจายในการจัดประชุม ฯลฯ 
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 (2) คาใชจายสงเสริมการตลาด ประกอบดวย คาวัสดุทางการตลาด คาประชาสัมพันธ คาบูธ คาเชาพื้นที่และอุปกรณ คาวิจัยตลาด คา
สงเสริมทางการตลาด 

โดยผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลไดดังน้ี  

ปงบประมาณ คาใชจายทั้งหมด 
(บาท) 

รายไดของ สสปน. 
(บาท) 

ประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจาย (บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

2560 1,073,757,149 1,009,341,660 (64,415,489) 
คาใชจายสูงกวารายได  

2561 917,008,275 974,526,475 57,518,200 
คาใชจายต่ำกวารายได  

2562 986,295,675 901,439,443 (84,856,232) 
คาใชจายสูงกวารายได  

 

 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

3.1 ระดับ
ประสิทธิภาพ                
ในการบริหาร
คาใชจาย 

ระดับ 3 คาใชจาย
สูงกวา
รายได 

บริหาร
คาใชจาย
ไดเทากับ
รายได
ทุกป 

บริหาร
คาใชจาย
ไดต่ำกวา
รายได 1 

ป 

บริหาร
คาใชจาย
ไดต่ำกวา
รายได 2 

ป 

บริหาร
คาใชจาย
ไดต่ำกวา
รายได 3 

ป 

บริหาร
คาใชจายได
ต่ำกวารายได 

1 ป 

 

ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายพบวา ในชวงปปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. สามารถบริหารคาใชจายจากการดำเนินงานท้ังหมดไดต่ำกวารายไดของ สสปน. 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคาใชจายทั้งหมดต่ำกวารายไดของ สสปน. คิดเปนจำนวนเงิน 57,518,200 
บาท หรือบริหารคาใชจายไดต่ำกวารายไดจำนวน 1 ป ซึ่งเปนปเดียวจากทั้งหมดสามปที่มีรายไดจากการ
ดำเนินงานลดลงรอยละ 3 และคาใชจายจากการดำเนินงานลดลงดวย โดยลดลงมากถึงรอยละ 15 เม่ือเทียบ
กับปกอน เนื่องจากมีรายการคาใชจายจากการดำเนินงานลดลง 4 รายการจากทั้งหมด 5 รายการ ไดแก 
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
การดำเนินงานท้ังหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 2 และรอยละ 8 ตามลำดับ ดังน้ัน เม่ือเทียบกับเกณฑการใหคะแนนจึงมี
ผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.0000 คะแนน  
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3.2 คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงาน (น้ำหนักรอยละ 3)  

คาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานพิจารณาจากคาใชจายจากการดำเนินงาน 2 รายการ
ไดแก คาใชจายในการดำเนินงาน (เชน คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทาง คาสาธารณูปโภค 
คาเบ้ียประชุม คาตอบแทนบุคคลภายนอก คาจางเหมาบริการอ่ืน คาใชจายในการจัดประชุม ฯลฯ) และ
คาใชจายสงเสริมการตลาด (ไดแก คาประชาสัมพันธ คาบูธ คาเชาพ้ืนท่ีและอุปกรณ คาวิจัยตลาด คาสงเสริม
ทางการตลาด คาวัสดุทางการตลาด) ซึ่งเปนคาใชจายจากการดำเนินงานที่สามารถบริหารจัดการได โดยเกณฑ
การใหคะแนน กำหนดใหปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนปฐานสำหรับเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
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  
เทียบกับปฐาน 

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 
 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

3.2 คาใชจายจาก
การดำเนินงาน
ตอจำนวน
พนักงาน 

ระดับ 3 คาใชจาย
จากการ

ดำเนินงาน
ตอจำนวน
พนักงานใน

ป 2562  
มากกวา
ป 2560 

และ 
2561 ท้ัง 

2 ป 

- คาใชจาย
จากการ
ดำเนิน 
งานตอ
จำนวน
พนักงาน

ในป 2562  
นอยกวาป  
2560 หรือ 
2561 ปใด

ปหน่ึง 

- คาใชจาย
จากการ
ดำเนิน 
งานตอ
จำนวน

พนักงาน
ในป 2562  
นอยกวาป 
2560 และ 

2561  
ทั้ง 2 ป 

คาใชจาย 
จากการ
ดำเนิน 
งานตอ
จำนวน

พนักงานในป 
2562  

นอยกวาป  
2560 

 เพียงปเดียว 

 
ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานพบวา ในชวงป 2560 - 
2562  สสปน. มีจำนวนพนักงานลดลงทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 คิดเปนรอยละ 3.65 และ 
2.27 ตามลำดับ ในขณะท่ีคาใชจายจาการดำเนินงาน 2 รายการ ไดแก คาใชจายในการดำเนินงาน และ
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คาใชจายสงเสริมการตลาด ในป 2561 ผลรวมของ 2 รายการลดลงรอยละ 16.22 เมื่อเทียบกับปกอน  แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.48 เม่ือเทียบกับปกอน เปนเหตุให สสปน. ไมสามารถบริหารให
คาใชจายจากการดำเนินงานตอหัวของบุคลากรใหลดลงไดตอเนื่อง ดังน้ัน เมื่อเทียบกับระดับเกณฑการให
คะแนนจึงมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 3.0000 คะแนน 

3.3 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (น้ำหนักรอยละ 3)  

 รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ  พิจารณาจากงบประมาณที่ เบิ กจายได   
ณ วันสิ้นปงบประมาณ หรือวันที่ 30 กันยายน (ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดำเนินงาน คาใชจาย
โครงการ/เงินอุดหนุน คาใชจายอ่ืน คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ) เทียบกับวงเงินงบประมาณของ  
สสปน. ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสปน. ใหใชเพื่อดำเนินการในแตละปงบประมาณ ซึ่งวงเงิน
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 แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงาน
ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพ และมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต บริการการคา และการลงทุน แผนงานบูรณา
การสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

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) 95.25 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

3.3 รอยละของความสำเร็จ 
ของการเบิกจายงบประมาณ 

รอยละ 3 80 85 90 95 100 95.25 
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ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละของความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ พบวาผลการเบิกจาย
งบประมาณในป 2560 – 2562 เทียบกับเปาหมายการเบิกจายตามแผนงบประมาณ โดยเฉลี่ยท้ัง 3 ป คิดเปน
รอยละ 95.25 มีขอสังเกตวา ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการเบิกจายงบประมาณ สวนใหญเกิดจากการดำเนินโครงการลาชากวา
แผนท่ีกำหนดไว เน่ืองจากระเบียบการจัดซื้อจัดจางบางสวนที่เก่ียวของกับสัญญาในตางประเทศ  ซ่ึงในปถัดมา 
หรือป 2562 สสปน. จึงไดประกาศมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อใหทุก
หนวยงานภายใน สสปน. เรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหสามารถผูกพันสัญญาแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 พรอมกับการติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 ป เมื่อเทียบกับระดับเกณฑ
การใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 4.0500 คะแนน 

3.4 ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) (น้ำหนักรอยละ 3)  

ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) พิ จารณ าผลการประเมินจากสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด คือ 
การปองกันการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริต การใชทรัพยสินของราชการ การเปดเผยขอมูล การปฏิบัติ
หนาท่ี การใชอำนาจ การใชงบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
การทำงาน 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนนิงาน 1 2 3 4 5 

3.4 ระดับ
ความสำเร็จของ              
ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดำเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ 
( Integrity & 
Transparency 
Assessment: 
ITA) 

รอยละ 3 ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส 
ในปงบ          

ประมาณ 
พ.ศ. 2562  
แยลงเมื่อ
เปรียบ 

เทียบกับ 
ปงบ         

ประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส 
ในปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2562  
ไมเปลี่ยน 
แปลงเม่ือ
เปรียบ 

เทียบกับ 
ปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรงใส 
ในปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2562  
ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบ  

เทียบกับ 
ปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ผลคะแนน
จากการ
ประเมิน

คุณธรรมและ
ความโปรงใส        

ในปงบ 
ประมาณ 
พ.ศ. 2562  
ดีขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบ
กับ

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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ผลการประเมิน 

 จากการประเมินผลระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ พบวาผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สสปน.  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 93.35 จากคะแนนเต็ม 100 ระดับผลการประเมิน คือ A หรือมีผลการ
ประเมินดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีไดรับคะแนน คือ 56.73 ผลการดำเนินงาน 
เม่ือเทียบกับระดับเกณฑการใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 5.0000 คะแนน 

มีขอเสนอแนะและหมายเหตุจากสำนักงาน ป.ป.ช. ใน 3 ดาน ดังนี้  

 ผลการวั ดการรับ รู ขอ งผู มี ส วนได ส วนเสี ยภายใน (Internal Integrity &Transparency 
Assessment: IIT) อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) แสดงใหเห็นวา สสปน. ใหความสำคัญ
กับการดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน โปรงใสเปนที่ต้ัง ตลอดจนมุงใหเกิดความเทาเทียม 
ในการใหบริการแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังไมพบวา สสปน. มีพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ซึ่งถือเปนความเส่ียงตอการรับสินบน 
ในอนาคต สสปน. ไมมีปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณเพื่อประโยชนของพวกพอง  
สวนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดำเนินการเปนไปตามระเบียบขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได 
ผู อำนวยการ สสปน. เปนแบบอยางที่ดีในการกำกับดูแล และ เฝาระวังการทุจริต โดยไมใช
อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำใหบุคลากรภายในสสปน. ศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่หนวยงานและผูอำนวยการยึดถือ อีกท้ัง ไมพบ 
ปญหาการนำทรัพยสินของราชการไปใชอยางไมถูกตอง จึงทำใหโดยภาพรวมแลว สสปน.  
มีความเขมแข็งท่ีไดแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นจากภายในหนวยงานและสามารถเปน  
“ตนแบบ” ในการดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆ ได 

 ผลการวัดการรับรูของผู มีส วนไดส วนเสี ยภายนอก (External Integrity &Transparency 
Assessment: EIT) อยู ในระดับดี (Good) แสดงใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ สสปน. วายึดตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา 
ท่ีกำหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมพบวามีการนำผล
ประโยชนของพวกพองมาอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน 
ท้ังในรูปแบบท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี  
สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับ สสปน. ที่ไดคะแนนในระดับดี คือ ควรดำเนินการ 
อยางเขมขนมากขึ้น โดยจัดใหมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรไดรับทราบ 
อยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในชองทางที่เขาถึงงาย ไมซับซอน 
และมีชองทางท่ีหลากหลาย ตลอดจนควรพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ สสปน.  
โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผู มาติดตอหรือผู มีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุง 
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การดำเนินงาน การบริการ ใหเกิดความโปรงใส รวมถึงปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงาน 
ใหดีขึ้น 

 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity &Transparency Assessment: OIT)  
อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) มีการวางระบบท่ีมีความเปนเลิศเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ 
ของ สสปน. ใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น 
ขางตนท้ังหมด แสดงถึงความพยายามของ สสปน. ท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด 
นอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได ทำใหโดยภาพรวมแลว หนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ”  
ในการดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆได 

3.5 รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมาย (น้ำหนักรอยละ 3) 

รอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมายพิจารณาจากกระบวนงานที่เสนอปรับปรุง
ในแบบประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยกระบวนงานที่ประเมินความสำเร็จ คือ กระบวนงานท่ี สสปน. เสนอเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ สสปน. ประกอบดวยกระบวนงาน
หรือระบบงาน ดังแสดงในองคประกอบดานที่  4 Innovation Based ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
สรุปกระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และรอยละความสำเร็จ ไดดังน้ี 

ปงบประมาณ กระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รอยละความสำเร็จ 
(รอยละ) 

2560 บูรณาการดานระบบอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อการใหบริการและพัฒนาระบบ          
การใหบริการและติดตามการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงานไมซของ  
สสปน. 

ติดตั้งระบบแลวเสร็จและทดสอบระบบให
สามารถใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถบูรณาการเชื่อมตอขอมูลการ
ขอรับการสนับสนุนการจัดโครงการ หรือ
กิจกรรม Request for Proposal ระหวาง
ระบบเว็บไซตBusinesseventsthailand.com 
ระบบงาน CRM ระบบงาน  Support 
Control เพื่ อ เป น ช อ งท า งออ น ไล น  
ใหผู รับบริการที่ขอรับการสนับสนุนการ
จัดทำโครงการหรือกิจกรรม สามารถ
ติดตาม  (Tracking) ผลการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานไมซตามลำดับขั้น 
Workflow ไดดวยตัวเอง  

100.00 
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ปงบประมาณ กระบวนงาน/ระบบงานเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รอยละความสำเร็จ 
(รอยละ) 

2561 นวัต กรรมการให บริ การด านการ
ล งท ะ เบี ย น เข า ร ว ม ง า น ไม ซ              
อี เ ว น ท  ( Smart BIZ Event  
Application) 

พัฒนา Smart BIZ Event Application 
เปนเครื่องมือดิจิทัลสนับสนุนการจัดงาน
ไมซแบบดิจิทัล ประกอบดวย Smart Biz 
Event แ ล ะ  Smart Biz Organizer 
อำนวยความสะดวกแกผูมารวมงานไมซ 
ประกอบดวย ระบบตรวจสอบสถานะการ
ลงทะเบียนรวมงาน เช็คอิน เผยแพร
เอกสารของงาน ระบบสำรวจ และเก็บ
ความคิดเห็นหลังการมารวมงาน ฯลฯ  
โดยสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมาย  
4  ก ลุ ม คื อ  1 )  ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ใน อุ ต ส าห ก ร ร ม ไม ซ  2 ) ก ลุ ม คู ค า 
ในอุตสาหกรรมไมซ 3) ผู รวมงานไมซ   
4) สื่อมวลชน โดยมีจำนวนยอดดาวน
โหลดแอปพลิเคชั่น จากระบบ IOS และ 
Android รวมทั้งสิ้น 9,069 ดาวนโหลด 

100.00 

2562 นวัตกรรมการให บ ริก ารข อมู ล
เก่ียวกับไมซ  (MICE Intelligence 
Services) -TCEB Dashboard 

เปดใหบริการ TCEB Dashboard หรือ
ฐานขอมูลการวิเคราะหดานการตลาด 
และอ่ืนๆ สำหรับการวิเคราะหแนวโนม
และความตองการของอุตสาหกรรมไมซ 
แกบุคลากรภายใน สสปน. ตลอดจน
อบรม/ใหความรูการใชงานแกเจาหนาที่
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 และ เป ด ให บ ริก ารส ำหรั บ
บุคคลภายนอก ผาน 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 ประกอบดวย Events, MICE 
Visitors และ MICE Venues ภ ายหลั ง
จากเปดใหบริการ สสปน. ไดติดตาม
ประเมินผลการใชงานทั้งบุคลากรภายใน 
และบุคคลภายนอกเพื่อนำขอคิดเห็น 
ที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการ
ขอมูลสวนตางๆ  โดยเฉพาะรูปแบบการ
นำเสนอผาน Dashboard เพื่อใหผูบริหาร 
และกลุมเปาหมายสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

100.00 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด        4-19 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

3.5 รอยละความสำเร็จ 
ของการปรับปรุง
กระบวนงานเปาหมาย 

รอยละ 3 60 70 80 90 100 100 

 
ผลการประเมิน 

  จากการประเมินผลตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานเปาหมายพบวา
กระบวนงาน/ระบบงานที่เสนอเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และใชนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ 
สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สสปน. สามารถดำเนินการไดครบรอยละ 100 ทั้ง 3 ป เม่ือเทียบ
กับระดับเกณฑ การใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน 
 
มิติที่ 4 ผลกระทบ 

การประเมินดานผลกระทบจากการดำเนินงานของ สสปน. จะพิจารณาจากประโยชนที่ไดรับ 
จากการดำเนินงานของ สสปน. ท่ีสงผลกระทบในดานบวกตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจจากการใชจายในกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมไมซ และการสรางโอกาสในการมีงานทำ จากการที่มี
การสรางงาน กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมไมซ 

4.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายการสรางมูลคาผลกระทบจากอุตสาหกรรมไมซ (น้ำหนัก 
รอยละ 20)  
  

4.1.1 รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ 
(น้ำหนักรอยละ 10) 
  

ขอมูล ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 
มูลคาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

- 107.49% 
(251,369 /233,848 ลบ.) 

104.27% 
(270,462 /245,540 ลบ.) 

108.85% 
(521,831 /479,388 ลบ.) 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

4.1.1 รอยละความสำเร็จ 
ของการบรรลุเปาหมาย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากอุตสาหกรรมไมซ 

รอยละ 10 60 70 80 90 100 108.85 
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ผลการประเมิน 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สสปน. สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมไมซ 
รวมมูลคาท้ังสิ้น 521,831 ลานบาท มีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 108.85 สูงกวาเปาหมาย มีผลการ
ประเมินอยูที่ระดับ 5.0000 คะแนน 

ผูเขารวมงานมีแนวโนมเขารวมงานไมซในระยะเวลาท่ีสั้นลง และไมนิยมเดินทางเขารวมกิจกรรมขาม
ภูมิภาค อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจท่ี เริ่มฟนตัวในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหบริษัทและองคกรตางๆ  
จัดกิจกรรมไมซเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผูประกอบการและผูจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ มีการใชจายเพื่อการ 
จัดกิจกรรมไมซ การลงทุนเพ่ือการขยายกิจการ การลงทุนเพ่ือการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำใหมูลคา 
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังทางตรง ทางออม และผลกระทบตอเน่ืองมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น  

 
 
4.1.2 รอยละความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายมูลคาผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ 

(น้ำหนักรอยละ 10) 
 

ขอมูล ผลการดำเนินงาน 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 

จำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซ 
(Number of Job Created)  

ไมไดกำหนด
เปาหมายและ 
ไมมีการจัดเก็บ

ขอมูล 

100.00% 
(181,000/ 

181,000 งาน
หรือตำแหนง) 

442.26% 
(818,175 
/185,000  
งานหรือ
ตำแหนง)  

272.99% 
(999,175 
/366,000  
งานหรือ
ตำแหนง) 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

4.1.2 รอยละความสำเร็จ 
ของการบรรลุเปาหมาย
มูลคาผลกระทบทางสังคม
จากอุตสาหกรรมไมซ 

รอยละ 10 60 70 80 90 100 272.99 

 
ผลการประเมิน 

มูลคาผลกระทบทางสังคมท่ีไดรับจากการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของ สสปน. พิจารณาจากจำนวน
การจางงานในอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการสรางงาน และมีการจางงาน ชวยลดปญหา
สั งคม หรือลดอัตราการวางงาน โดย สสปน. มีการกำหนดเป าหมายและวัดผลดานการจางงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  จากเปาหมายการจางงานที่กำหนดไวรวมกัน 2 ปงบประมาณเทากับ 
366,000 งานหรือตำแหนง พบวามีจำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมไมซรวมกัน 2 ปงบประมาณ  
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คิดเปนจำนวนทั้งสิ้น 999,175 งานหรือตำแหนง ซึ่งสูงกวาเปาหมายมาก มีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 5.0000 
คะแนน   

อยางไรก็ตาม การจัดเก็บขอมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พบวาเปนการเก็บขอมูล 
ในภาพรวม  สสปน. ควรปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูลผลกระทบดานเศรษฐกิจ และการจางงาน  
เพ่ือแสดงมูลคาผลกระทบทางสังคม โดยจัดเก็บใหสามารถสะทอนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคท่ี สสปน. เขาไปสงเสริม สนับสนุน หรือ
ดำเนินการ เพื่อใหสามารถสะทอนผลสำเร็จตามเปาหมายของยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุน
เศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ ใหไดเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น และอาจศึกษาทบทวนและนำแนวคิด
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) มาปรับใช ซึ่งสามารถประเมินมูลคา
ผลกระทบทางสังคมจากกิจกรรมท่ี สสปน. สงเสริมใหมีการนำแนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น และประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมในดานอ่ืนๆ มาใชในการจัดกิจกรรม 
นอกจากนั้น ควรมีการจัดเก็บผลกระทบในดานลบที่พ้ืนท่ีจัดงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพิ่มเติมจากการ
จัดเก็บขอมูลผลระทบในดานบวก เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินงาน และปองกันหรือลดผลกระทบ 
ในดานลบท่ีอาจเกิดมีข้ึนตอไป 
 

มิติที่ 5 ความยั่งยืน 

การพิจารณาดานความยั่งยืน (Sustainability) พิจารณาจากความสามารถในการหารายได 
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ และการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand  
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานไดดังน้ี 

5.1 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

พิจารณาจากความสามารถในการหารายไดของสสปน.นอกเหนือจากเงินงบประมาณท่ีไดรับ
ประจำป เพื่อลดการพ่ึงพาแหลงรายไดจากเงินงบประมาณเพียงแหลงเดียว โดยรายไดจากแหลงอื่นๆ ท่ีนำมา
ประเมินในดานนี้ประกอบดวย 

1) รายไดจากการจัดอบรมสัมมนา 
2) รายไดคาลงทะเบียนเขารวมงานกิจกรรมการตลาด 
3) รายไดจากการใหบริการดานอ่ืนๆ 
โดยผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 สสปน. สามารถหารายไดจากแหลง

อ่ืนๆ เปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดโดยรวมที่กำหนดไวคิดเปนรอยละ 116.05 หรือมีผลการประเมินอยูที่
ระดับ 5.00 คะแนน โดยมรีายละเอียดสรุปไดดังในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความสามารถในการหารายไดเพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2562 ของ สสปน. 

ขอมูล 
จำนวนเงิน (หนวย:ลานบาท) 

2560 2561 2562 รวม 
เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล รอยละ 

รายไดเพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

- - 8.00 9.48 9.20 10.48 17.20 19.96 116.05 

 
5.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เทียบกับ
เปาหมาย 

พิจารณาจากจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย 
ทั้งนี้ “โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย” หมายถึง โครงการที่ดำเนินการไดแลวเสร็จตามแผน 
ที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และมีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด
ไวครบทุกวัตถุประสงคของโครงการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ MICE Sustainability Thailand ทั้งหมดที่ สสปน. 
ไดรับอนุมัติใหดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

โดยท่ีโครงการ MICE Sustainability Thailand ที่นำมาประเมินในตัวชี้วัดน้ีไดแก โครงการลดของ
เสียจากการใหบริการอาหาร (Food Waste Prevention) ในป พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งเปนโครงการสงเสริมให
ผูประกอบการไมซไทย ไดสามารถคำนวณ บริหารจัดการ และลดปริมาณขยะของเสีย อีกทั้งยังสามารถลด
ตนทุน ที่เกิดการใหบริการอาหารในกิจกรรมประชุมสัมมนาและนิทรรศการได เพ่ือพัฒนาศกยภาพในการ
แขงขันของผูประกอบการไมซโดยใช MICE Sustainability Concept และการบริหารจัดการตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวัดความสำเร็จจากจำนวนการสนับสนุนดานการเงินและพัฒนาผูประกอบการไมซที่สมัคร
ในโฌครงการลดของเสียจากการใหบริการอาหาร (Food Waste Prevention)  ซึ่งผลการดำเนินงานการ
สนับสนุนดานการเงินและพัฒนาผูประกอบการไมซที่ดำเนินโครงการลดของเสียจากการใหบริการอาหาร 
(Food Waste Prevention) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 คิดเปนรอยละ 133.33 เม่ือเทียบกับ
เปาหมายท่ีกำหนดไวหรือมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 5.00 คะแนนโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังในตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ MICE Sustainability Thailand เทียบกับเปาหมาย 

ขอมูล 
จำนวนเงิน (หนวย:องคกร) 

2560 2561 2562 รวม 
เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล รอยละ 

ผลการดำเนินงาน
การสนับสนุนดาน
การเงินและพัฒนา
ผูประกอบการไมซ
ที่ดำเนินโครงการ
ลดของเสียจากการ
ให บริการอาหาร 
( Food Waste 
Prevention) 

1 1 5 8 3 3 9 12 133.33 

 

มิติที่ 6 คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน 

พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. และทัศนคติหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2562 ในรายยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมไมซ ยุทธศาสตร
ที่ 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด 
และภาพลักษณของประเทศไทยและ สสปน. ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนตัวอยางของกลุมลูกคาหรือผูรับบริการจาก สสปน. 

กลุมตัวอยาง จำนวนตัวอยาง 
กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries 200 
กลุมผูแทนที่เกีย่วของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปน 
ผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  
เพ่ือเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ 

9 

 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนตัวอยางของกลุมคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของ สสปน. 

กลุมตัวอยาง จำนวนตัวอยาง 
คณะกรรมการ สสปน. 16 

ผูบริหาร สสปน. 21 
บุคลากร สสปน. 83 
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 ขอมูลท่ัวไปของกลุมคณะกรรมการ สสปน. 

 

 
 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูบริหาร สสปน. 

 

หญิง
25%

ชาย
75%

แผนภาพที่ 20 ขอมูลทั่วไป
ของกลุมคณะกรรมการ จําแนกตามเพศ

51-60 ป
37%

60 ปขึ้นไป
44%

ไมระบุ
19%

แผนภาพที่ 21 ขอมูลทั่วไป
ของกลุมคณะกรรมการ จําแนกตามอายุ

1-2 ป
6%

3-4 ป
44%

5 ปข ึ้นไป
50%

แผนภาพที่ 22 ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการ 
จําแนกตามระยะเวลาดํารงตําแหนง

หญิง
67%

ชาย
33%

แผนภาพที่ 23 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร 
จําแนกตามเพศ

41-50 ป
48%51-60 ป

33%

ไมระบุ
19%

แผนภาพที่ 24 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร 
จําแนกตามอายุ
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 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากร สสปน. 

 

 

1-3 ป
19%

4-6 ป
5%

7 ปข ึ้นไป
76%

แผนภาพที่ 25 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร 
จําแนกตามอายุการทํางานใน สสปน.

ผูอํานวยการ
10%

รอง
ผูอํานวยการ

14%ผูอํานวยการ
ฝาย
76%

แผนภาพที่ 26 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริหาร 
จําแนกตามตําแหนงงาน

 ชาย
20%

หญิง
80%

แผนภาพที่ 27 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
 จําแนกตามเพศ

ต่ํากวา 30 ป
10%

31-40 ป
43%

41-50 ป
39%

51-60 ป
8%

แผนภาพที่ 28 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
 จําแนกตามอายุ

1-3 ป
30%

4-6 ป
19%

7 ปขึ้นไป
51%

แผนภาพที่ 29 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
 จําแนกตามอายุการทํางานใน สสปน.

ผูจัดการ
อาวุโส
25%

ผูจัดการ
37%

ผูปฏิบัติการ
อาวุโส
29%

ผูปฏิบัติการ
9%

แผนภาพที่ 30 ขอมูลทั่วไปของกลุมบุคลากร
 จําแนกตามตําแหนงงาน
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6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. (น้ำหนักรอยละ 7.5) 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) เกณฑการใหคะแนน 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของ สสปน.  7.5        

6.1.1 กลุม MICE Supporters & 
MICE Beneficiaries ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.25 4.25 

6.1.2 

กลุมผูแทนที่เกีย่วของกับ
บทบาทของ สสปน. ในการ
เปนผูอำนวยความสะดวก 
(Facilitators) เพ่ือเชื่อมโยง
ระหวางภาคเอกชนกับ
หนวยงานภาครัฐ 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.13 3.13 

   
 6.1.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการกลุม MICE Supporters & MICE 
Beneficiaries 

 การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการกลุม MICE Supporters & 
MICE Beneficiaries ใชผลการสำรวจความพึงพอใจท่ี สสปน. ไดดำเนินการสำรวจไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2562 ในกลุมเปาหมายและประเด็นพิจารณาดังตอไปน้ี 

4.82%
10.84%

3.61%
4.82%

2.41%
12.05%

3.61%
4.82%

9.64%
12.05%

4.82%
10.84%
10.84%

4.82%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00%

ฝายตรวจสอบภายใน 
ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางว ัล

ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 
ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ

ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาต ิ 
ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 

ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ฝายบัญชีและการเงิน 
ฝายบริหาร

ฝายอํานวยการ 
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร

ฝายพัฒนากลยุทธองคกร
สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค)

แผนภาพที่ 31 สัดสวนของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามฝายงาน
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กลุมเปาหมาย จำนวนตัวอยาง 
2561 2562 

1 . MICE Supporters ประกอบด วย บุ คคลหรือหน วยงาน 
ท่ีทำงานรวมกับ สสปน.และใหบริการอุตสาหกรรมไมซเชน สมาคม 
หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมศุลกากร กรมการกงสุล เปนตน 

200 ตัวอยาง 200 ตัวอยาง 

2. MICE Beneficiaries ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงาน 
ท่ีไดรับบริการจากสสปน.โดยตรงหรือไดรับบริการ/ทำงานรวมกับ 
MICE Supporters ท่ีทำงานรวมกับ สสปน. เชน เจาของงาน 
(Event O wner ) ผู จั ดงาน (Organizer) ผู ให บ ริการ (Service 
Provider) ภาคการศึกษาเปนตน 

 
 โดยมีประเด็นพิจารณา 6 มิต ิไดแก 

1) การพัฒนาธุรกิจไมซ 
2) การสนับสนุนดานการตลาด 
3) การพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสรางรากฐาน 
4) การเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน 
5) กระบวนการภายใน/ลักษณะเฉพาะองคกร 
6) สมรรถภาพของบุคลากร 

 
 ผลท่ีไดจากการสำรวจของปงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 พบวาระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูที่ 4.25 โดยรายละเอียดผลคะแนนความพึงพอใจในมิติตางๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ 32 
 

 
แผนภาพที่ 32 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของผูรับบริการ 

กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries โดยเฉลีย่ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
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 6.1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. 
ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ 

 ในดานความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน.  
ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ จากการ
สำรวจในกลุมเปาหมายจำนวน 9 ราย ผลการสำรวจสรุปวามีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 3.13 
คะแนน  โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้ 

ตารางที่ 10 คะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. ของกลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ  
สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  เพื่อเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ 

การดำเนินงานของ สสปน. ระดับความพึงพอใจ 

1) มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนรูปธรรม ชวยลดขั้นตอน 
การติดตอ ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถขับเคลื่อนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว  

3.00 

2) ทำใหทานเขาใจบทบาทของ สสปน. มากขึ้น และรูถึงความความสำคัญของ
อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

3.67 

3) ทำใหภาคเอกชน มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กระบวนการ และขั้นตอนของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

3.33 

4) มีตนแบบแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best Practice) สำหรับการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

3.33 

5) ดานพิธีศุลกากร 2.86 
6) การขอใบอนุญาตนำเขาสิ่งของ 2.43 
7) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักเดินทางไมซ 3.00 
8) การติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ 3.75 
9) การตอนรับนักเดินทางไมซ 2.80 
10) การสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดงาน/เปนเจาภาพการจัดงาน 3.00 

รวม 3.13 
 
 โดยกลุมเปาหมายท่ีทำการสำรวจไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ในประเด็นดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซใหดียิ่งขึ้นในอนาคตในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี ้
 

 

 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด        4-29 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

ตารางที่ 11 สรุปประเด็นปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 ประเด็นปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1 ไมมีหนวยงานกลางทำหนาที่ 

รับเรื่องทำใหตองพูดคุย ติดตอ 
กับเจาหนาที่หลายๆ คน เชน  
การจัดงานที่เชียงใหม ตองไปติดตอ
ประสานงานกับทั้งสวนกลางและ 
ที่เชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 มีหนวยงานกลางในการประสานงาน เมื่อเอกชนเขามา
นำเสนองาน ควรจัดใหผูที่มีสวนเก่ียวของเขามารับฟง
พรอม ๆ กัน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักทำหนาท่ี
ประสานงานตาง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกเอกชน
ผูจัดงานแบบ One Stop Service กรณีท่ีตองติดตอท้ัง
ในสวนกลางและตางจังหวัด สามารถใชโปรแกรมหรือ 
แ อ พ ลิ เค ชั่ น  VDO Conference/Conference Call 
เพ่ือพูดคุยพรอมกันในคราวเดียวได  

2 ความรูความเขาใจของบุคลากร 
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ  
ยังไมดีเทาที่ควร 

 ควรผลักดันใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดทำ
ใบรับรองผูประกอบวิชาชีพไมซ เพ่ือใหสามารถยกระดับ
มาตรฐานอาชีพของผูจัดงาน (organizer) และบุคลากร
ที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซได 

 ควรมีการจัดอบรมโดยไมเสียคาใชจายสำหรับเจาหนาท่ี
ที่อยูในอุตสาหกรรมไมซ เพ่ือใหเจาหนาที่ไดมีความรู
ค ว าม เข า ใจ ใน กระบวน การต า ง  ๆ  ท่ี เกี่ ย วข อ ง 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมไมซตองใชความรูหลายดาน 

3 ไมมีการบูรณาการการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
อื่นๆ เพื่อชวยอำนวยความสะดวก
ใหแกเอกชนผูจัดงาน 

 สสปน. ควรแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใหสามารถ
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผูที่เกี่ยวของไดมาก
ยิ่ งขึ้น  โดยตองบูรณาการกับหนวยงานที่ เก่ียวของ
ทั้งหมด เพ่ือรวมกันพิจารณาประเด็น ท่ีควรจะตอง
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหสอดคลองกับ
แนวทางในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซของประเทศ 

 

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. 
(น้ำหนักรอยละ 7.5) 

โดยท่ี 
ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาที่คาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวัง  
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามที่คาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามที่คาดหวัง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาที่คาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาที่คาดหวังมาก 
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ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) เกณฑการใหคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ 
ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานของ สสปน. 

 7.5      3.3726 

6.2.1 กลุมคณะกรรมการ ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.6399 
6.2.2 กลุมผูบริหาร ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.2100 
6.2.3 กลุมพนักงาน ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.2679 

 
โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ ดังในแผนภาพที่ 33 ตอไปนี้  

 
แผนภาพที่ 33 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ของ สสปน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
จากมุมมองของคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของ สสปน. 

ผลการประเมิน 

จากผลการประเมินในภาพรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากร เก่ียวกับ
ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป 2560 - 2562 มีผลการ
ประเมินอยูที่ระดับ 3.3726 คะแนน หรือรอยละ 67.45 โดยกลุมคณะกรรมการเปนกลุมท่ีมรีะดับคะแนนเฉล่ีย
ความคาดหวังสูงที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 3.6399 คะแนน หรือรอยละ 72.80  รองลงมาไดแก 
กลุมพนักงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 3.2679 คะแนน หรือรอยละ 65.36 และกลุมท่ีมีระดับคะแนน
เฉล่ียความคาดหวังต่ำท่ีสุด ไดแก กลุมผูบริหาร ซึ่งมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 3.2100 คะแนน หรือรอยละ 
64.20 

โดยผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของ สสปน. มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 
ของ สสปน. ในป 2560 - 2562 ในแตละยุทธศาสตร จากมุมมองของคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากร 

ยุทธศาสตร 
กลุมตัวอยาง 

กลุม
คณะกรรมการ กลุมผูบริหาร  กลุมพนักงาน  คะแนนเฉลี่ย รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ดวยอุตสาหกรรมไมซ 

3.6719 3.4096 3.2922 3.3633 67.27 

ยุทธศาสตรที่ 2 กระจาย
รายไดและกระตุน
เศรษฐกิจของภูมภิาค 
ผานอุตสาหกรรมไมซ 

3.6750 3.2718 3.2723 3.3261 66.52 

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม
การตลาด และ
ภาพลักษณของประเทศ
ไทยและ สสปน. 

3.7344 3.2262 3.2590 3.3167 66.33 

ยุทธศาสตรที่ 4 
เสริมสรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม
ไมซ 

3.5625 3.4571 3.3880 3.4233 68.47 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 

3.5417 2.4127 3.0402 2.9972 59.94 

ภาพรวม 3.6399 3.2100 3.2679 3.3075 66.15 
 

โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูม ิดังในแผนภาพที่ 34 ตอไปนี้   
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แผนภาพที่ 34 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังตอผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของ สสปน. ในป 2560 - 2562 ในแตละยุทธศาสตร 

ในยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ เปน
ยุทธศาสตรที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.4233 คะแนน หรือ
รอยละ 68.47 ในขณะท่ียุทธศาสตรที่  5 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร  
เปนยุทธศาสตรท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังนอยที่สุด ซึ่งมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 2.9972 คะแนน 
หรือรอยละ 59.94 

โดยทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดใหประเด็นความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ สสปน. ดังนี้ 
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6.2.1 ประเด็นความคิดเห็น เพื่ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของคณะกรรมการ 

แผนภาพที่ 35 ประเด็นความคิดเห็นท่ี สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก จากมุมมองของคณะกรรมการ 

 
 

ตารางที่ 13 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก  
จากมุมมองของคณะกรรมการ 

 ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตร สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1 ดานการประชาสัมพันธ 

อุตสาหกรรมไมซและ
ผลงานของ สสปน. 

 ยุทธศาสตรที่ 3 
สงเสริมการตลาด 
และภาพลักษณ
ของประเทศไทย 
และ สสปน. 

 ดำเนินการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและ
ตองมีความตอเนื่อง 

 ใหความสำคัญในการประชาสัมพันธ 
60-70% สำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในอุตสาหกรรมไมซ  และ 30-40% 
สำหรับบุคคลท่ัวไป 

 เพิ่ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ  กิ จ ก ร ร ม  สื่ อ
ประชาสัมพันธ หาวิธีการใหมๆในการ
สื่ อ ส า ร ท า งก า ร ต ล า ด  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธ
ภายในประเทศ 

37.50%

31.25%

25.00%

25.00%

18.75%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

ดานการประชาสัมพันธทั้งอุตสาหกรรมไมซ และผลงานของสสปน.

ดานงานทรัพยากรบุคคล

ดานความพรอมของภูมิภาค

ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสสปน.

ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมไมซ 

รอยละผูใหความคิดเห็น
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 ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตร สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
2 ดานบุคลากรของ สสปน.  ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายใน
องคกร 

 วางกำลังคนใหเหมาะสมกับงาน (Put 
the right man on the right job) 

 กำหนดกรอบอัตรากำลังใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงาน 

 เพ่ิมพูนความสามารถ เสริมสราง และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 มีน โยบายการสรางแรงจู งใจให กับ
บุคลากร 

 ก ำ ห น ด เส น ท า ง ค ว า ม ก า ว ห น า 
ในสายงานอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 

3 ดานความพรอม 
ของภูมิภาค 

 ยุทธศาสตรที่ 2 
กระจายรายไดและ
กระตุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผาน
อุตสาหกรรมไมซ 

 พัฒ นาความรูความเข า ใจ เกี่ ยวกับ
ความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซใหกับ
ประชาชนในชุ มชนและหน วยงาน
ภูมิภาค 

 พัฒนาความรู  ความเชี่ ยวชาญของ
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

4 ดานกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานของ สสปน. 

 ยุทธศาสตรที่ 1 
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวย
อุตสาหกรรมไมซ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 
เสริมสราง 
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ 

 ประสานงาน ปรับปรุงกฎระเบี ยบ 
ใหการดำเนินงานของ สสปน.สามารถ
ทำไดรวดเร็วขึ้น และสามารถรองรับ
อุ ต ส าห กรรม ไม ซ  รวมทั้ งอ ำน วย 
ความสะดวกให กับผู ป ระกอบการ 
ตลอดจนนักเดินทาง นักลงทุนไดดียิ่งขึ้น 

5 ดานการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมา
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมไมซ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 
เสริมสรางขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไมซ 

 รวมมือกับศูนยวิจัยนวัตกรรมตางๆ  
เพ่ือนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนและ
ผลักดันอุตสาหกรรมไมซใหมีการพัฒนา
ที่ดียิ่งขึ้น 

 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
เขาถึงไดงาย มีขอมูล ท่ี เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยท่ี
เพียงพอและทันสมัย 
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แผนภาพที่ 36 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก 
จากมุมมองของคณะกรรมการ 

 

ตารางที่ 14 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก และแนวทาง/วิธีการแกไข 
จากมุมมองของคณะกรรมการ 

 ปญหา/อุปสรรค แนวทาง/วิธีการแกไข 
1 กฎหมาย กฎระเบียบ ไม

เอื้ออำนวยตอการทำงาน
ของ สสปน. 

 ไมควรยึดติดกับกฎระเบียบราชการทุกอยาง โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจาง ระเบียบเก่ียวกับการใชจายเงินและงบประมาณ เชน 
ตองวาจางผูท่ีเสนอราคาต่ำสุด 

 ระเบียบขอบังคับควรจะเอ้ือตอการทำงานของ สสปน. มากขึ้น 
สามารถดำเนินงานไดอยางมีอิสระมากขึ้น ควรขอยกเวน โดย
ผูบริหารตองใหความสำคัญ 

 ตองมีกฎหมายเฉพาะ เพ่ือส งเสริมการลงทุนทางด าน
อุตสาหกรรมไมซโดยเฉพาะ ควรแกไขกฎระเบียบใหทันสมัย 
และผอนคลายกฎหมายบางอยางใหเอ้ืออำนวยตอการทำงาน
ของอุตสาหกรรมไมซใหทำงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา
การแกไขนั้นทำไดยาก เนื่องจากตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ 

2 การประชาสัมพันธยังไมดี
เทาที่ควร 

 มุงเนนการประชาสัมพันธให สสปน. เปนที่รูจักมากขึ้น โดย
ควรเพิ่มงบประมาณ กิจกรรม พัฒนาดานการสื่อสาร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดการรับรูถึงความสำคัญและบทบาท
หนาที่ของ สสปน. ในการสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรม

37.50%

37.50%

31.25%

25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

กฎหมาย กฎระเบียบ ไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานของสสปน.

การประชาสัมพันธยังไมดีเทาที่ควร

งบประมาณจํากัด และประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการใชจาย
งบประมาณยังไมดเีทาที่ควร

รอยละผูใหความคิดเห็น
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 ปญหา/อุปสรรค แนวทาง/วิธีการแกไข 
ไมซ 

 ตองมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองมีความตอเนื่อง 
เพ่ือสรางภาพลักษณของ สสปน. ใหเกิดความรูความเขาใจ 
เห็นความสำคัญในบทบาทหนาที่ของ TCEB รวมถึงผลงานของ 
สสปน . เพื่ อทำให เกิดความ เชื่ อมั่ น ตอผู ท่ี เกี่ ยวของใน
อุตสาหกรรมไมซ และสรางการรับรูมากขึ้นในกลุมของบุคคล
ทั่ ว ไป  โดยควรแบ งสั ดส วนการให ความสำคัญ ในการ
ประชาสัมพันธ  60-70%  สำหรับผูที่ มี ส วนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมไมซ และ 30-40% สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางการรับรู
ใหกับคนในประเทศมากข้ึน เพื่อขยายการจัดงานไปสูภูมภิาค 

 เปาหมายของการสื่อสารการตลาด ควรเนนการไดมาซึ่ง
พันธมิตร (Key Partners) ทั้งองคกรภายในและตางประเทศ 

 ควรมี  Platform ท่ีสามารถ Represent ประเทศไทยได  
เพ่ือใหบุคลากร ผูประกอบการในระบบนิเวศของอุตสาหกรรม
ไมซและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเขามาใชบริการได
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

3 งบประมาณจำกัด และ
ประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลการใชจายงบประมาณ
ยังไมดีเทาที่ควร 

 สื่อสารใหรัฐบาลมองเห็นความสำคัญของ สสปน. ซึ่งถารัฐบาล
เล็งเห็นความสำคัญของ สสปน. เงินงบประมาณก็จะตามมา 

 ตองปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณ ใหสามารถใชประโยชน
จากงบประมาณไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดำเนินการให
เปนไปตามแผนมากขึ้น และอาจมีการคาดการณหรือวาง
แนวทาง/ทางเลือกตางๆ เตรียมไว ในกรณีท่ีไดรับงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมาย 

 จากงบประมาณท่ีไดรับมานั้นไมตรงตามที่ตองการ ควรจัดการ
ในเชิ งบู รณาการโดยการทำงานอย างเชื่ อมโยง อาจจะ 
Integrate กับงบประมาณของหนวยงานอ่ืน เชน การจัด 
TradeShow มี ห ล ายห น วย งาน ที่ จั ด เป น ป ระจ ำ อ าจ
ดำเนินการวางแผนรวมกัน เพื่อใหสามารถไดรับผลสัมฤทธิ์
สูงสุดภายใตงบประมาณที่จำกัด 
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6.2.2 ประเด็นความคิดเห็น เพื่ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของผูบริหาร 

แผนภาพที่ 37 ประเด็นความคิดเห็นท่ี สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก จากมุมมองของผูบริหาร 

 
ตารางที่ 15 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 5 อันดับแรก  

จากมุมมองของผูบริหาร 

 ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตร สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1 ดานบุคลากรของ สสปน.  ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 

 พัฒนากระบวนการคัดสรรบุคลากร 
 วางก ำ ลั งคน ให เห ม าะส ม กั บ งาน  

(Put the right man on the right 
job) 

 กำหนดกรอบอัตรากำลังใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระงาน 

 มี  Individual Plan เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น
ความสามารถ เสริมสราง และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

 มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
ของบุคลากร เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจจากประสบการณการทำงาน 

 พัฒนาแนวทางการดูแลและสงเสริม
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี 
ในการทำงาน 

 มีน โยบายการสรางแรงจู งใจให กับ

90.48%

57.14%

52.38%

52.38%

38.10%

38.10%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ดานบุคลากรของ สสปน.

ดานการวางแผนยุทธศาสตร การกําหนดกลยุทธและนโยบายของงาน
ไมซภูมิภาค

ดานการประชาสัมพันธ ทั้งดานอุตสาหกรรมไมซ และผลงานของสสปน.

ดานกระบวนการทํางานของสสปน.

ดานการจัดงานไมซ 

ดานความพรอมของภูมิภาค

รอยละผูใหความคิดเห็น
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 ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตร สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
บุคลากร 

 กำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
ของบุคลากร (Career Path) 

 มีการวางแผนในการสืบทอดตำแหนง 
(Succession Plan) 

2 ดานการวางแผน
ยุทธศาสตร การกำหนด
กลยุทธ และนโยบายของ
งานไมซภูมิภาค 

 ยุทธศาสตรที่ 2 
กระจายรายไดและ
กระตุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผาน
อุตสาหกรรมไมซ 

 การแบงพ้ืนที่กรอบมิติดานพ้ืนท่ี (Area 
Based) ตองมีนโยบายและกลยุทธที่
ชัด เจน มีการวางแผนงานไมซที่ จะ
นำเขามาสูภูมิภาค (Master Plan) และ
ตองพัฒนากระบวนการทำงานใหเห็น
ผลลัพธที่ ชัดเจน เพ่ือใหการทำงาน
เป น ไป ในทิ ศท างเดียวกัน ระห ว าง      
สสปน. และพ้ืนท่ี 

 พัฒนางานในสวนภูมิภาค และสรางงาน
ที่เปน Iconic Event 

 พัฒนาการศึกษาวิจัย การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกทางการตลาดของ
แตละภูมิภาค วิเคราะหความเหมาะสม
ข อ งแ ต ล ะภู มิ ภ าค ใน ก า รร อ งรั บ
อุตสาหกรรมไมซ 

3 ดานการประชาสัมพันธ 
อุตสาหกรรมไมซและ
ผลงานของ สสปน. 

 ยุทธศาสตรที่ 3 
สงเสริมการตลาด 
และภาพลักษณ
ของประเทศไทย 
และ สสปน. 

 ประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองมี
ความตอเนื่อง 

 หาวิ ธี ก ารใหม ๆ ในการสื่ อสารทาง
การตลาด เพิ่มการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-way Communication) แ ล ะ
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประชาสัมพันธภายในประเทศ 

 พัฒนาเนื้ อหาในการสื่อสารสำหรับ 
แตละกลุมเปาหมายใหมีความแตกตาง
กันและเหมาะสมในแตละกลุม  

 เน น  Digital Platform แ ล ะ ข ย า ย 
ช องทางการสื่ อสารทางการตลาด 
ให ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ เท ค โน โล ยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
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 ประเด็นความคิดเห็น ยุทธศาสตร สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
4 ดานกระบวนการทำงาน

ของ สสปน. 
 ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 

 ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีการ 
Collaboration ห รื อ  Cross functional 
มากขึ้ น  มีลั กษณะการทำงานแบบ 
Agile และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และลดการทำงานที่ซ้ำซอน 

 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
Digital Paltform ตางๆมาใช  เพื่อลด
ขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลา
ดานงานเอกสาร ทำใหกระบวนการ
ทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

 ปรับปรุงระเบียบที่ใชในการทำงาน ใหมี
ค วามชั ด เจน  เพื่ อ ให ก ารตั ดสิ น ใจ 
ในการปฏิบัติงานไมข้ึนกับตัวบุคคล 

5 ดานการจัดงานไมซ  ยุทธศาสตรที่ 1 
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวย
อุตสาหกรรมไมซ 

 ตองศึกษาและมีองคความรูท่ีครอบคลุม
ทั้ง Value Chain ในการดึงงานใหมๆ
เขามาในประเทศและจะตองมีความ
พรอมเพียงพอที่จะรองรับงาน และ
สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

 มุงเนนการดึงงานใหมๆเขามาใหมากข้ึน 
6 ดานความพรอมของ

ภูมิภาค 
 ยุทธศาสตรที่ 2 

กระจายรายไดและ
กระตุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผาน
อุตสาหกรรมไมซ 

 ขยายเครือข ายในประเทศ พัฒ นา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสำคัญ
ข อ ง อุ ต ส าห ก รรม ไม ซ ให กั บ ก ลุ ม
ประชาชนในชุ มชนและหน วยงาน
ภูมิภาค 

 พัฒนาความรู  ความเชี่ ยวชาญของ
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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แผนภาพที่ 38 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ 3 อันดับแรก 
จากมุมมองของผูบริหาร 

 

ตารางที่ 16 ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก และแนวทาง/วิธีการแกไข 
จากมุมมองของผูบริหาร 

 ปญหา/อุปสรรค แนวทาง/วิธีการแกไข 
1 กระบวนการทำงานภายใน

องคกรของ สสปน. ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 อุปสรรคดานความคลองตัวในการดำเนินงาน เชน ระเบียบ
ขั้นตอนมีความยุงยาก ซับซอน จึงสงผลใหการดำเนินงานมี
ความลาชา ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบการดำเนินงานของ 
สสปน. ใหมีความคลองตัวและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ภายใตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากขึ้น เนื่องจากพบวาตนทุน
ของการดำเนินงานคือเวลาที่เจาหนาท่ีใชไปกับการดำเนินงาน
ดานเอกสาร 

 ตองมีการพัฒนาระบบมารองรับการทำงาน ใช Digitalization 
เพ่ือลดระยะเวลาในการทำงาน และไมใหเกิดการทำงานซอน
กัน  และเพ่ือ ให การทำงานกลุ ม  Administration ลดลง 
สามารถทำงานและเรียนรูการทำงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และคัด
สรรบุคลากรมาเพ่ือทำงานเชิงกลยุทธมากขึ้น เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตออุตสาหกรรมไมซไดอยางรวดเร็ว 

 ตองบูรณาการการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือใหแตละฝายรูใน
ภาระงานของกันและกัน 

 ผูบริหารตองปรับหลักการทำงานหรือวัฒนธรรมการทำงาน
ขององคกรให Synergy ใหบุคลากรมองภาพการทำงานเปน
แบบองครวม เพ่ือลดการทำงานแบบ Silo และใหบุคลากร
สามารถเชื่อมโยงงานตางๆท่ีเกี่ยวของได เปนการพัฒนา

52.38%

33.33%

23.81%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

กระบวนการทํางานภายในองคกรของสสปน.ยังไมมปีระสิทธิภาพ
เทาที่ควร

ทิศทางการดําเนินงานจากระดับผูบริหารไมชดัเจน

ประสิทธิภาพในการทํางานของบคุลากรสสปน.ยังไมดีเทาที่ควร

รอยละผูใหความคิดเห็น
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 ปญหา/อุปสรรค แนวทาง/วิธีการแกไข 
บุคลากร และเกิดการทำงานที่  Cross-functional มากขึ้น 
นอกจากน้ัน ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) รวมกัน มี
โครงการหรือ แผนงานที่เกิดการบูรณาการรวมกัน หรือมีการ
ประสานงานระหวางสายงานใหมากขึ้น 

2 ทิศทางการดำเนินงานจาก
ระดับผูบริหารไมชัดเจน 

 เมื่อทิศทางการทำงานไมชัดเจน การตัดสินใจท่ีไมเด็ดขาด ทำ
ใหแตละฝายตางคนตางทำงานแบบ Silo ดังน้ันระดับบริหาร
ควรมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน มแีนวทางในการบริหาร การตัดสินใจ
และการดำเนินงานของ สสปน. รวมถึงยุทธศาสตร เปาหมายที่
ชัดเจนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใหบุคลากรสามรารถ
ปฎิบัติงานไดไปในทิศทางเดียวกัน 

 ระดับบริหารตองมีแนวคิดและมีจุดยืนที่ชัดเจน มีความเปน
หนึ่งเดียวกัน และมองภาพของประเทศใหมากขึ้น 

3 ประสิทธิภาพในการทำงาน
ของบุคลากร สสปน. ยังไมดี
เทาที่ควร 

 ควรมีความเขาใจท้ังบทบาทหนาที่ของตนเองและสวนงานของ
ตน เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม 
ปจจุ บันมีการจัด Workshop เพื่ อปรับ Direction ในการ
ทำงานไปบางแลว 

 ควรมีการสรางแรงจูงใจในการดำเนินงานแกบุคลากรของ    
สสปน. ใหมากขึ้น เชน การปรับปรุงระเบียบใหการดำเนินงาน
ของเจาหนาที่มีความคลองตัว และมีความกาวหนาในการ
ทำงาน (Career Path) ท่ีชัด เจน หรืออาจปรับโครงสราง
องคกร กฎระเบียบขององคกร ท้ังดานการให Reward และ 
Punishment เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน  

 ตองมีการพัฒนาด านทั ศนค ติการทำงานของบุคลากร 
โดยเฉพาะบุคลากรเกาที่อยูเดิม 

 ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
เพ่ือใหบุคลากรเกิดแรงกระตุนและเปนการสรางความทาทาย
ในการทำงาน 
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6.2.3 ประเด็นความคิดเห็น เพื่ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของ สสปน. จากมุมมองของบุคลากร 

แผนภาพที่ 39 ประเด็นความคิดเห็นท่ี สสปน. ควรพัฒนา 3 อันดับแรก จากมุมมองของบุคลากร 

 

ตารางที่ 17 รายละเอียดประเดน็ความคิดเห็นที่ สสปน. ควรพัฒนา 3 อันดับแรก  
จากมุมมองของพนักงาน 

 ประเด็นความคิดเห็น สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1 ดานกระบวนการทำงานของ สสปน.  ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและระบบดานงานเอกสาร

ใหมีความคลองตัว 
 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Paltform 

ตางๆมาใช เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลา
ดานงานเอกสาร ทำใหกระบวนการทำงานมีความ
รวดเร็วมากข้ึน 

 มีขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ มีผูที่สามารถ
ชี้แนะแนวทางการทำงานไดอยางเปนระบบ 

 ตองมีการสื่อสารวิสัยทัศนและพันธกิจใหแกพนักงาน 
โดยทุกฝายจะตองมีวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสอดคลอง
กับองคกร และจะตองดำเนินโครงการ ติดตามและ
ประเมินผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว 

2 ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการดำเนินงานของ สสปน. 

 ประสานงาน ปรับปรุงกฎระเบียบใหสามารถดำเนินงาน
ไดคลองตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการ
ทำงานในปจจุบัน 

9.64%

3.61%

3.61%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

ดานกระบวนการทํางานของสสปน.

ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสสปน.

ดานบุคลากรของสสปน.

รอยละผูใหความคิดเห็น
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 ประเด็นความคิดเห็น สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
3 ดานบุคลากรของ สสปน.  ส งเสริมวัฒนธรรมของบุคลากรภายในองคกรให

ตระหนักถึงความคุมคาและมองประโยชนขององคกร
เปนหลัก 

 พัฒนาฝายทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความเขาใจ 
ในขอบเขตภาระงานของแตละฝายในองคกร เพ่ือให
ส ามารถประเมินผลงานของพนั กงานได อย างมี
ประสิทธิภาพ 

 มี โครงสรางองคกรที่ ชัด เจน และกำหนดเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) 
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน 

 

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 
ดังน้ี  

7.1 ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ (น้ำหนักรอยละ 5)  

ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาจากระดับคะแนนดานการกำกับดูแลกิจการ 
ของ สสปน. ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามที่ไดรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. 
เปรียบเทียบกับระดับคะแนนเปาหมายที่ สสปน. กำหนดไวตามเกณฑการใหคะแนน หากผลคะแนนดานการ
กำกับดูแลกิจการดีกวาเปาหมายท้ัง 3 ป จะมีผลการประเมินอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 คะแนน 

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลไดดังน้ี  

 ปงบประมาณ ระดับคะแนนเปาหมาย ระดับคะแนนที่ไดรับ ผลการดำเนินงาน 
2560 4.0000 4.8273 ดีกวาเปาหมาย 

2561 4.0000 4.5167 ดีกวาเปาหมาย 

2562 4.0000 4.3239 ดีกวาเปาหมาย 
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ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 3.6399 
7.1 ระดับการ

พัฒนาดาน                  
การกำกับดูแล
กิจการ 

ระดับ 3 ผลคะแนน
ดาน       

การกำกับ
ดูแลกิจการ
ไมเปนไป
ตามเปา 
หมาย 

ท้ัง 3 ป 

- ผลคะแนน
ดาน      

การกำกับ
ดูแลกิจการ
เปนไปตาม
เปาหมาย        

2 ป  
จาก 3 ป 

- ผลคะแนน
ดานการ

กำกับดูแล
กิจการ 
ดีกวา 

เปาหมาย 
ท้ัง 3 ป 

ผลคะแนน 
ดานการกำกับ
ดูแลกิจการ 

ดีกวาเปาหมาย  
ท้ัง 3 ป 

 

ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการพบวา ในชวงปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2562  สสปน. มีผลการดำเนินงานดานบทบาท การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการที่บรรลุเปาหมาย โดยมีผลคะแนนประเมินดีกวาเปาหมายท้ัง 3 ป ดังนั้น
เม่ือเทียบกับระดับเกณฑการใหคะแนนจึงมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 5.0000 คะแนน  

แตอยางไรก็ตาม สังเกตไดวาระดับคะแนนที่ไดรับในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเน่ืองทุกป ในขณะที่เกณฑการประเมินของตัวชี้วัดน้ี ซึ่งมีจำนวนท้ังสิ้น 7 ประเด็นหลัก ไมได 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังน้ัน สสปน. ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน สสปน. เพื่อใชรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ ใน 2 เรื่อง
หลัก คือ 1) ความครบถวนของรายการขอมูลที่ใชสำหรับรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ ในแตละ
ประเด็นการประเมิน ควรมีขอมูลท่ีมีความครบถวน สม่ำเสมอทุกป ซี่งอาจจัดทำเปน Checklist รายการ
เอกสาร และระบุแหลงท่ีมาวานำขอมูลมาจากหนวยงานใด พรอมตัวอยางเอกสารรายการน้ันที่ผานการ
ประเมินมาแลววาถูกตอง และ 2) คุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่นำเสนอในแตละประเด็นการประเมิน 
สำหรับเรื่องคุณภาพเปนการประเมินแบบใชดุลยพินิจของ ผูประเมิน สสปน. ควรจัดทำบทเรียนผลการ
ประเมินที่ผานมาวาระดับคะแนนที่ไดรับแตละปนั้น มีประเด็นคุณภาพเรื่องใดท่ียังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดอีก 
เพ่ือนำมาพิจารณา ทวบทวน และปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาใหตอยอดคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมได  

สำหรับการเปรียบเทียบผลการประเมินกับองคกรคูเทียบ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก 
ทายรายงานฉบับนี้ 

7.2 ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด (น้ำหนักรอยละ 5)  

ระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด พิจารณาจาก
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดของ สสปน.  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม  โดยเมื่อนำผลการดำเนินงาน 
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 เปาหมาย ระดับคะแนนที่ไดรับ ผลการดำเนินงาน 
2561 ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร รอยละ 100 
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 

และบุคลากร รอยละ 100 
ผลการดำเนินงาน 

เปนไปตามเปาหมาย 
2562 ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร รอยละ 100 
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 

และบุคลากร รอยละ 100 
ผลการดำเนินงาน 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

ตัวชี้ว ัด หนวยวัด น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 1 2 3 4 5 

7.2 ระดับคะแนน
การดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากรแบบ
กาวกระโดด 

ระดับ 5 ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

ไมเปนไป
ตาม

เปาหมาย
ท้ัง 2 ป 

- ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เปนไปตาม
เปาหมาย
เพียงปใด 
ปหน่ึง 

จาก 2 ป 

- ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เปนไปตาม
เปาหมายทั้ง 

2 ป 

ผลการ
ดำเนินงาน
เปนไปตาม
เปาหมาย 
ท้ัง 2 ป 

 
ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลตัวชี้วัดระดับคะแนนการดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบ 
กาวกระโดด พบวา ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สสปน. มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ทั้ง 2 ปงบประมาณ ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑการใหคะแนน มีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 5.0000 คะแนน  

กิจกรรมตามแผนฯ เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
ป 2561   
การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากร 
แบบกาวกระโดด ระยะ 5 ป (2561–2565) (รอยละ) 

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา

องคกรและบุคลากร 
รอยละ 100 

1 ดานกระบวนงาน   
1.1 งานพัฒนาระบบการใหบริการขององคการมหาชน จัดทำแผนพัฒนา 

การใหบริการ 
เผยแพรตอบุคลากร 

เมื่อ 28 ส.ค 61 
2 ดานบุคลากร   
2.1 การพัฒนาระบบงานดานบุคลากรใหเปนระบบเทคโนโลยีดิจิตัล  
มีความสะดวก รวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระบบ  
Leave online 

ระบบ Leave  
online ใชงานได  
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กิจกรรมตามแผนฯ เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
เมื่อ 1 มิ.ย 61 

2.2  การพัฒนาทักษะบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพพรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 รอยละ 80  
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 98 
ไดรับการพัฒนา 

 
3 ดานธรรมาภิบาล   
3.1 ปรับปรุงระเบียบและจัดกิจกรรมสรางการรับรู รอยละ 80  

ไดเขารวม 
ปรับปรุงแลวและ 
จัดกิจกรรมสราง

ความรับรู 
เมื่อ 26 ก.ย. 61 

4  ดานงบประมาณ/ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ   
4.1 งานควบคุมคาใชจายดานบุคลากร รายงานคาใชจาย 

4 ครั้ง 
รายงานคาใชจาย 

4 ครั้ง 
ป 2562   
การดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Big Change) (รอยละ) 

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

1.1 เรื่องการพัฒนาระบบการใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource 
Center (การดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน MICE Intelligence และนวัตกรรม 
ของอุตสาหกรรมไมซ ระยะ 3 ป) 

จัดทำแผนพัฒนา 
การใหบริการ 

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 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแตละปไดดังน้ี  
สรุปผลงานสำคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ดานกระบวนงาน 

สสปน. ไดริเริ่มดำเนินการ พัฒนาระบบการใหบริการโดยดำเนินงานนำรองกับสายงานพัฒนาและ
นวัตกรรม ดวยการรวบรวมรายชื่อบริการท่ีสำคัญของสวนงานตางๆ เขาไวดวยกันในรูปแบบของ Service 
Catalogue ทำใหผู ใชบริการทราบถึงรายการ Service ที่ มีอยู ในปจจุ บัน  ท้ั งยั งสรางความสะดวก 
ใหผูรับบริการภายในหนวยงานทราบ และสามารถเลือกใชบริการไดอยางสะดวก และไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการใหบริการในภาพรวมของ สสปน.เพ่ือกำหนดทิศทางในการพัฒนาบริการใหม รวมถึงยกระดับ
บริการเดิมใหดียิ่งขึ้น โดยไดจัดทำแผนเสร็จสิ้นและเผยแพรตอพนักงาน สสปน. เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
และไดนำไปสูการปฏิบัต ิ
2. ดานการพัฒนาบุคลากร 

มีการพัฒนาระบบลาออนไลนและจัดอบรมการใชงานใหกับผูบริหารและพนักงานของ สสปน. รวมทั้ง
ประกาศการใชงานระบบการลาออนไลนอยางเปนทางการ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เปนตนไป 
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ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพพรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 มีผลการดำเนินงานสูงกวา
เปาหมายซึ่งกำหนดไวรอยละ 80 โดยมีพนักงานรอยละ 98 ไดรับการพัฒนา ฝกอบรมคนละอยางนอย  
1 หลักสูตร ตามแผนการจัดอบรมท้ังภายในและภายนอก ทำใหบุคลากรมีศักยภาพ ความรู ความสามารถ
เพ่ิมขึ้นและสามารถนำมาประยุกตใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการอบรมในหลักสูตรตางๆ รวมทั้งสิ้น 
39 หลักสูตร 

3. ดานธรรมาภิบาล 
งานสงเสริมธรรมาภิบาลของ สสปน.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการ ประกอบดวย

การปรับปรุงแกไขคูมือธรรมาภิบาลใหเปนปจจุบัน ไดยกรางคูมือธรรมาภิบาลใหมนำเสนอตอคณะทำงาน
กลั่นกรองงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 15 และ 27 มิถุนายน 2561 และวันที่  
21 กันยายน 2561  โดยมีการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงาน มีผูเขารวมจำนวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 90 ประกอบดวย กิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นพนักงานเรื่องหลักธรรมาภิบาล วันที่  
17 – 28 กันยายน 2561 การประชุมชี้แจงและการบรรยายเรื่อง สสปน. กับหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันพุธที่  
26 กันยายน 2561 

4. ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ/การลดการพึ่งพางบประมาณ 
งานควบคุมคาใชจายดานบุคลากร  คือมีการรายงานคาใชจายบุคลากรเปนรายไตรมาส ทุกไตรมาส 

โดยรายงานในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันท่ี 10 
มกราคม 2561 รายงานไตรมาสที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ครั้งท่ี 3  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม  2561 ครั้งที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2561 ตามลำดับ โดยมีคาใชจายบุคลากรคิดเปนอัตรารอยละ 14 อยูในเพดานท่ีกำหนดไวไมเกิน 
รอยละ 30 ของงบประมาณ 
 
สรุปผลงานสำคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. การพัฒนาระบบการใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource Center  
 การพัฒนาระบบฯ ท้ังในระดับท่ีจะตอบสนองความตองการของผูประกอบการในอุตสาหกรรมและ
บุคลากรในองคกรเพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูล Intelligence เปนปจจัยสำคัญในการ
พัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด เนื่องจากในการตัดสินใจบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งในระดับ การบริหารงานภายในองคกร และการใหบริการแกลูกคาหรือบุคคลภายนอกตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับบริบทตาง ๆ เชน ทิศทาง แนวโนม ฯลฯ โดยใชขอมูลเปนพ้ืนฐาน ตัวอยางกลุมขอมูลใน MICE 
Intelligence data base เชน MICE Opportunities, TCEB Support และ TCEB Customer Data เปนตน 
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โดยมีเปาหมายการดำเนินงานดังนี ้
 มีฐานขอมูลไมซและเผยแพรผานทาง MICE Intelligence Website (www.tceb.or.th) 
 เปดใหบริการ MICE Intelligence Center and Resource Center อยางเปนทางการ 
 มีการจัดทำรายงานผลการใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการกลุมเปาหมายเพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 มีการเผยแพรองคความรูและสรางเครือขาย ผานการจัดงาน MICE Intelligence & Innovation 

Conference หรือกิจกรรมตาง ๆ 
 
2. การใหบริการ MICE Intelligence and Resource Center มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี ้

 รวบรวมและวิเคราะหความตองการของลูกคาผานกิจกรรมประชุมเสวนาระดมสมอง หัวขอ 
TCEB Brainstorming Dialogue 2018 – Smarter Online Presence Through Industry 
Collaboration เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 และนำความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการระดม
สมองในครั้งนั้นไปพัฒนาขอมูลและระบบใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอใหมีความทันสมัยและงายตอการใชงานของลูกคา  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอเนื้อหาภายใน 
MICE Intelligence Center ที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหกับลูกคา/กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ  

 เปดใหบริการ MICE Intelligence Center อยางเปนทางการ ผาน 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 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ใน
การแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพ่ือยกระดับขอมูลและ
นวัตกรรมดานไมซของประเทศไทย โดยมีผูเขารวมกวา 450 คน 

 พัฒนาการบริการขอมูล (MICE Intelligence Data) ใหมีความทันสมัย ครอบคลุมขอมูลทั่วไป 
สถานการณ และแนวโนมไมซระดับโลก เพ่ือเปนแหลงขอมูลดานไมซ (Think Tank) ท่ีตอบสนองและ
ชวยสนับสนุนหรือยกระดับผูประกอบการไมซของไทย ท้ังในรูปแบบรายงาน/บทวิเคราะห/
บทความ และ Videos Tube เชน จัดทำ MICE Research จัดทำจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส 
(E-Newsletter) เผยแพรรายสัปดาห (ผานเว็บไซต) โดยรวบรวมขาวสารท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ไมซที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยนำเสนอสถานการณผาน 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. ยังไดพัฒนาเครื่องมือและจัดกิจกรรมสงเสริมดานนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับอุตสาหกรรมไมซของไทย อาทิ 

 พัฒนาเครื่องมือและ Digital Service เพ่ือสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ อาทิ TCEB 
Swift Apply เพื่อเปนชองทางในการขอรับการสนับสนุนผานระบบ Request For Support – 
RFS ซ่ึงมีงานท่ีขอรับการสนับสนุนผานระบบนี้แลวจำนวน 30 งาน 

 พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซแบบดิจิทัล (BiZConnect Application) ซ่ึงมีงาน
ท่ีใชแอพพลิเคชั่นนี้แลวจำนวน 49 งาน (เปาหมาย 30 งาน) และมีผูใชงาน 18,553 ดาวนโหลด/
user (เปาหมาย 10,000 ดาวนโหลด/user) 

 สงเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซสำหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Leading 
Innovation) โดยรวมทำกิจกรรม Innovation Design Thinking กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับโลก เพื่อสามารถนำมาเปนตนแบบในการสงเสริมนวัตกรรมท้ังในเชิงนโยบายที่จะชวย
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซดวยนวัตกรรม 
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4.2 สรุปผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

จากการประเมินผลท้ัง 7 มิติ ประกอบดวย ความสอดคลอง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ  
ความยั่งยืน คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ณ วันที่  
28 สิงหาคม 2563 มีคะแนนรวมอยู ท่ีระดับคะแนนเทากับ 4.5283 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
ตามกรอบการประเมินผล 7 มิติ 

 

น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน หนวยวัด (รอยละ) ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
มิติท่ี 1 ความสอดคลอง 10 5.0000
1.1 รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอวัตถุประสงค

การจัดต้ัง วิสัยทัศน และพันธกิจ
รอยละ 10 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100 5.0000 0.5000

มิติท่ี 2 ประสิทธิผล 15 4.2206
2.1 รอยละของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร

ที่บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 76.62 2.6619 0.1331

2.2 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายจํานวน
นักเดินทางไมซ

รอยละ 5 5.0000

2.2.1 รอยละของนักเดินทางไมซตางประเทศ รอยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 134.06 5.0000 0.1250

2.2.2 รอยละของนักเดินทางไมซในประเทศ รอยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 109.71 5.0000 0.1250
2.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายรายได

จากนักเดินทางไมซ
รอยละ 5 5.0000

2.3.1 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซ
ตางประเทศ

รอยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 108.25 5.0000 0.1250

2.3.2 รอยละของรายไดจากนักเดินทางไมซ
ในประเทศ

รอยละ 2.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 131.83 5.0000 0.1250

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพ 15 4.0100
3.1 ระดับประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0900
3.2 คาใชจายจากการดําเนินงานตอจํานวนพนักงาน ระดับ 3 1 3 5 3.00 3.0000 0.0900
3.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 3 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 95.25 4.0500 0.1215
3.4 ระดับความสําเร็จของผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)

ระดับ 3 1 3 5 5.00 5.0000 0.1500

3.5 รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน
เปาหมาย

รอยละ 3 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.1500

มิติท่ี 4 ผลกระทบ 20 5.0000
4.1 ระดับความสําเร็จของการสรางมูลคาผลกระทบ

จากอุตสาหกรรมไมซ
ระดับ 20

4.1.1 รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย
มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ

รอยละ 10 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 272.99 5.0000 0.5000

4.1.2 รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย
มูลคาผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมไมซ

รอยละ 10 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 108.85 5.0000 0.5000

1 2 3 4 5
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ผลคะแนน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

โดยที่ ระดับคะแนนและความหมายของผลการประเมิน มีดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดีมาก” 
3.41-4.20 มีผลการดำเนินงานในระดับ “ด”ี 
2.61-3.40 มีผลการดำเนินงานในระดับ “ปานกลาง” 
1.81-2.60 มีผลการดำเนินงานในระดับ “พอใช” 
1.00-1.80 มีผลการดำเนินงานในระดับ “ควรปรับปรุง” 

 

  

น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน หนวยวัด (รอยละ) ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
มิติท่ี 5 ความย่ังยืน 15 5.0000
5.1 ความสามารถในการหารายไดเพ่ือลดภาระ

งบประมาณภาครัฐ
รอยละ 7.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 116.05 5.0000 0.3750

5.2 รอยละการดําเนินงานตามโครงการ MICE 
Sustainability Thailand ที่เปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 7.5 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 133.33 5.0000 0.3750

มิติท่ี 6 คุณภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน 15 3.6246
6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของสสปน. ระดับ 7.5 3.8767

6.1.1 กลุม MICE Supporters & MICE 
Beneficiaries

คะแนน 5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.25 4.2500 0.2125

6.1.2 กลุมผูแทนที่เก่ียวของกับบทบาทของ 
สสปน. ในการเปนผูอํานวยความสะดวก
(Facilitators) เพ่ือเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชน
กับหนวยงานภาครัฐ

ระดับ 2.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.13 3.1300 0.0783

6.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และ
ความคุมคาที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ 
สสปน.

ระดับ 7.5 3.3726

6.2.1 กลุมคณะกรรมการ ระดับ 2.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.64 3.6399 0.0910
6.2.2 กลุมผูบริหาร ระดับ 2.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.21 3.2100 0.0803
6.2.3 กลุมพนักงาน ระดับ 2.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.27 3.2679 0.0817

มิติท่ี 7 การกํากับดูแลกิจการ และพัฒนาองคกร 10 5.0000
7.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 5 1 3 5 5.00 5.0000 0.2500

7.2 ระดับคะแนนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด

รายการ 5 1 3 5 5.00 5.0000 0.2500

น้ําหนักรวม 100    คาคะแนนที่ได 4.5283

1 2 3 4 5
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แผนภาพที ่40 สรุปคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของ สสปน.  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

ผลการประเมินในภาพรวมของ สสปน. อยูท่ีระดับคะแนน 4.5283 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยมี 
สรุปผลการประเมินในแตละมิติ ดังนี้ 

1. ความสอดคลอง (5.0000 คะแนน) : การกำหนดกลยุทธและแผนงานของ สสปน. ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทาง 
การดำเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาวครบถวน 

2. ประสิทธิผล (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 ปเดียวเทาน้ันที่ สสปน. มีคาใชจาย 
ที่ต่ำกวารายได และคาใชจายจากการดำเนินงานตอจำนวนพนักงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มสูงขึ้น
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขณะที่จำนวนพนักงานลดลง  

5.0000

4.2206 4.0100

5.0000 5.0000

3.6246

5.0000
4.5283

มิติที่  1 มิ ติที่  2 มิติ ที่  3 มิ ติที่  4 มิติ ที่  5 มิติที่  6 มิ ติที่  7 คะแนนรว ม
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4. ผลกระทบ (5.0000 คะแนน) : การดำเนินงานตามภารกิจของ สสปน. สรางมูลคาผลกระทบ
ทางบวกทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางสังคมใหแกประเทศ ท้ังในดานการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม
การจางงานในอุตสาหกรรมไมซ 

5. ความยั่งยืน (5.0000 คะแนน) : สสปน. สามารถหารายไดเพิ่มเติม 19.96 ลานบาท ลดการพึ่งพา
รายไดของรัฐ และมีผลสำเร็จในการสนับสนุนใหผูประกอบการมีความรูและเขารวมในดานการจัดงานไมซ
อยางยั่งยืนผานโครงการ MICE Sustainability Thailand เชน โครงการ Food Waste Prevention ซึ่งมี
ผูประกอบการเขารวมดำเนินการ 8 องคกร สามารถลดคารบอน ประหยัดคาใชจาย ลดการสิ้นเปลืองอาหารได 

6. คุณภาพและความคุมคาในการดำเนินงาน (3.6246 คะแนน) : ประเมินผลในสองมุมมอง ไดแก  
6.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สสปน. จากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียของ สสปน. 

ไดแก 
1) กลุม MICE Supporters & MICE Beneficiaries มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.25 และ 
2) กลุมผูแทนที่เกี่ยวของกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitators)  
เพ่ือเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 3.13  

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ 
สสปน. วาเปนไปตามท่ีคาดหวัง ดีกวาคาดหวัง หรือต่ำกวาคาดหวัง โดยจากมุมมองของคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และบุคลากร มีระดับคะแนนความคาดหวังเทากับ 3.64, 3.21 และ 3.27 ตามลำดับ หรืออยูในระดับ
คอนขางดีกวาที่คาดหวังไวในทุกกลุมตัวอยาง 

7. การพัฒนาองคกร (5.0000 คะแนน) : ประเมินผลในสองมุมมอง ไดแก  
7.1 การกำกับดูแลกิจการ  มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนดในทุกปงบประมาณ 
7.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด สามารถบรรลุเปาหมาย 

ในทุกปงบประมาณที่ดำเนินการ 
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5.1 ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 
 ดานการประชาสัมพันธอุตสาหกรรมไมซและผลงานของ สสปน. 

การสรางใหเกิดการรับรูและตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ รวมถึงบทบาทหนาท่ีของ 
สสปน. น้ันตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน และตองสรางกลไกการสื่อสาร 
ตั้งแตรัฐบาล กระทรวง กรม หนวยงานทองถ่ิน ภาคเอกชน และผูประกอบการ ใหเขาใจถึงบทบาทของตนเอง 
บทบาทระหวางกัน และบทบาทของ สสปน. เพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมไมซ ดังนั้น   สสปน. จึงควรดำเนินการ
ประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองมีความตอเนื่อง เพ่ือสรางภาพลักษณของ    สสปน. ใหผู ท่ีเกี่ยวของใน 
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซเกิดความรู ความเขาใจ อีกทั้งเห็นความสำคัญในบทบาทหนาท่ีและ 
การสนับสนุนการจัดงานไมซของ สสปน. ซ่ึงจะทำใหเกิดความเช่ือมั่นตอผูที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซ และ
เกิดการรับรูท่ีขยายไปยังกลุมของบุคคลทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น โดยควรแบงสัดสวนการใหความสำคัญในการ
ประชาสัมพันธ 60-70% สำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ และ 30-40% สำหรับบุคคลทั่วไป 
และ สสปน. ควรเพิ่มงบประมาณ กิจกรรม ส่ือประชาสัมพันธ หาวิธีการใหมๆ ในการส่ือสารการตลาด 
พัฒนาการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เนน Digital Platform และขยายชองทาง 
การสื่อสารทางการตลาดใหครอบคลุม ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาเน้ือหาใน 
การสื่อสารสำหรับแตละกลุมเปาหมายใหมีความแตกตางกัน โดย สสปน. ควรมีงบประมาณสำหรับ 
การศึกษาวิจัยทางการตลาด เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จัดทำเปนฐานขอมูลสำหรับใชในการวิเคราะห เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ออกแบบกลยุทธทางการตลาด และการส่ือสารทางการตลาด 
นอกจากน้ัน สสปน. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธ
ภายในประเทศ เพื่อทำใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใหการสนับสนุน 
การใหความรวมมือ และการแกไขกฎระเบียบใหเอ้ือตอการดำเนินงานของ สสปน. และการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซ 

 ดานประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ พิจารณาจากงบประมาณท่ีเบิกจายได ณ 30 

กันยายน เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสปน. ในแตละปงบประมาณ สสปน. 
ควรเพ่ิมแนวทางการติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชเงินอยางเขมขน ตามประกาศมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่สงสัญญาณใหทุกหนวยงานภายใน สสปน. เรงรัดการ
จัดซื้อจัดจางใหสามารถผูกพันสัญญาแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยควรเริ่มติดตามสถานะ 

บทที่ 5 ขอเสนอแนะและโอกาสในการปรับปรุง
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การดำเนินงานตั้งแตสิ้นสุดไตรมาสท่ี 1 เปนตนไป โดยกำหนดความถี่ประจำทุกเดือน รอบแรกตั้งแตเดือน
มกราคม-มีนาคม เนนเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง และรอบท่ี 2 ตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกป  
เนนติดตามการสงมอบงาน ตรวจรับงานและเบิกจายใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งจะสอดคลองตาม
เกณฑการประเมินตัวชี้วัดในป 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร. องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ ตัวชี้วัดบังคับท่ี 5.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาการการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชนท ซึ่งได เพ่ิมเติมประเด็นการประเมิน 1 หัวขอใหม ไดแก หัวขอ 1.4 
คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณ ไดไมนอยกวารอยละ 96 จากหัวขอใหมนี้ เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน
ป 2562 คือ รอยละ 96.01 หมายความวา    สสปน. จะตองรักษาระดับผลการดำเนินงานนี้ไวใหไดอยาง
ตอเนื่อง 

 ดานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA)  

การรักษาระดับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สสปน. จากผลการดำเนินงาน 
ป 2562 คือ 93.35 จากคะแนนเต็ม 100 ใหไดเปนความทาทายที่  สสปน. ตองกำหนดแนวปฏิบัติ และ
ดำเนินการอยางเขมขนมากขึ้น สำหรับ 1) การเปดเผยขอมูลสาธารณะ เพ่ือเผยแพรผลงานหรือขอมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน ตลอดจนการเผยแพรขอมูลของหนวยงานตองสามารถเขาถึงงาย  
ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 2) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การบริการของ สสปน. หรือปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น  

 ดานการกำกับดูแลกิจการ 
สำหรับการกำกับดูแลกิจการ สสปน. ควรรักษาการควบคุมกำกับดูแลในหัวขอที่มีผลการประเมินที่ดี

ไว เชนไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้น และลดชองวางหรือปรับปรุงในบางหัวขอท่ียังพรองใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นทุกป
แบบสะสม อยางตอเน่ือง เพื่อไมใหผลการดำเนินงานแปรปรวน (เชน มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง หรือลดลง
สลับเพ่ิมขึ้นไปมา) ดังนั้น สสปน. ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน เพื่อ
ใชรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ ใน 2 เรื่องหลัก คือ  

1) ความครบถวนของรายการขอมูลที่ใชสำหรับรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้ว ัดนี้ ในแตละ
ประเด็นการประเมิน ใหมีความครบถวนสม่ำเสมอทุกป ควรจัดทำเปน Checklist รายการเอกสาร และระบุ
แหลงท่ีมาวานำขอมูลมาจากหนวยงานใด หรือหนวยงานใดเปนเจาของ Content พรอมตัวอยางเอกสาร
รายการนั้นที่ผานการประเมินมาแลววาถูกตอง 

2) คุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่นำเสนอในแตละประเด็นการประเมิน สสปน. ควรรวบรวม
บทเรียนผลการประเมินท่ีผานมา วาระดับคะแนนท่ีไดรับแตละประเด็นการประเมินและแตละปนั้น มีประเด็น
คุณภาพเรื่องใดที่ยังสามารถพัฒนาเพ่ิมไดอีก ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกจากหนวยงานผูประเมิน ให
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เขาใจประเด็นที่ตองปรับปรุงใหชัดจเน เพื่อนำมาพิจารณา ทวบทวน และปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาใหตอ
ยอดจากเดิมได ไมตองเริ่มใหมทุกป โดยท้ัง 2 ประเด็น ตองถายทอดใหบุคลากรจากทุกสวนงานที่เกี่ยวของกับ
การกำกับดูแลกิจการไดเขาใจ และทราบความคาดหวังในการนำสงขอมูลที่ถูกตอง และทันเวลา 

ตัวชี้วัดนี้สำคัญตอการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน เพราะสะทอนความสมดุลของการกำกับดูแลกิจการ
ระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ คณะผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ในภาพของการประสาน
รวมมือกันดำเนินงานตามบทบาทของแตละฝายไดผลเปนอยางไร 
 

5.2 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) 
 
1.) ดานการบริหารทรัพยากรบุคล 

จากวิสัยทัศนของ สสปน. ในการเปนองคกรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ นั้นมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสำคัญกับบุคลากรภายในองคกร ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหองคกรนั้นสามารถ
ดำเนินงานไปไดเร็วหรือชา เน่ืองจากพนักงานที่รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองเปนอยางดี จะสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองคกรไปสูจุดหมายไดเร็วขึ้น ดังนั้น สสปน. จึงควรวาง
กำลังคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) โดยสามารถดำเนินการไดตั้งแต
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลาและตรงตอความตองการของแตละฝาย ซึ่งไมเพียงแต
จะทำใหไดพนักงานท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แตยังเปนการเสริมสรางความสำเร็จขององคกรใหขับเคลื่อนไปไดเร็ว
ขึ้นอีกดวย และควรกำหนดกรอบอัตรากำลังใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานของ Back-office และ 
Front-office ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ิมพูนความสามารถ เสริมสราง และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ใหมีองคความรูและมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความรู ความเขาใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเปนกรอบหรือ
แนวทางท่ีจะชวยใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน อีกท้ังควร
มีการสนับสนุน เสริมสราง ใหเกิดการทำงานรวมกัน (Collaboration) มากขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงความตองการ
ของพนักงานรายบุคคล และตอบสนองตอความตองการและเปาหมายขององคกรไดเปนอยางด ี 

อยางไรก็ตาม แมวาการกำหนดลักษณะงานและเปาหมายของผลงานจะมีสวนชวยใหบุคลากร
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามผลที่คาดหวังไว แตหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานแลว ยอมทำใหบุคลากรมี
ความตั้งใจ กระตือรือรนในการทำงานเพ่ิมมากขึ้น การสรางแรงจูงใจจึงเปนงานที่สำคัญมาก เพราะการจูงใจ
จะชวยชักนำ ใหบุคลากรนำศักยภาพของตนออกมาใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน สสปน. จึงควรมีนโยบายการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร รวมถึงการกำหนดเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) เพ่ือให บุคลากรมองเห็นโอกาสความกาวหนาใน 
การทำงาน และควรมีการบริหารการสืบทอดตำแหนง (Succession Planning Management) ซึ่งเปน
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กระบวนการวางแผน เพื่อใหงานในตำแหนงหลัก (Key Positions) ขององคกรมีความตอเนื่อง (Leadership 
Continuity) โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนำและมีความพรอมท่ีจะดำรงตำแหนงนั้นๆ ซึ่งนอกจาก
จะเปนสวนหนึ่งในการสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน และสงเสริมความผูกพันตอองคกรแลว ยังมีสวนชวยให
องคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรท่ีกำหนดไว และ
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน 

2.) ดานการควบคุมภายใน  
สสปน. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเทียบ

กับการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีการกำกับและติดตามการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในโดยผานคณะอนุกรรมการกลยุทธและแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่ในการ
กำกับดานแผนงาน และบริหารความเสี่ยงขององคกร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาท่ีในการสอบทาน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการดำ เนินงาน  
ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการบริหารการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
สำหรับประเด็นที่ สสปน. อาจจะตองดำเนินการปรับปรุงดานการควบคุมภายใน ไดแก ความลาชาในการทำ
แบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) หรือแบบ ปย. 2 และหนวยงานยังมีการ
ทำแบบประเมินการควบคุมตนเองไมครบทุกหนวยงาน ดังนั้น สสปน. จึงควรนำประเด็นดังกลาวไปปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.) ดานกระบวนการทำงานของ สสปน. 
ในการเปนองคกรที่มีสวนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซของประเทศ บุคลากรของ สสปน. 

ควรตองมีการบูรณาการทำงานรวมกันมากขึ้นกวาที่เปนอยู เพื่อใหสามารถชวยอำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนผูท่ีเกี่ยวของไดมากยิ่งขึ้น เชน ผูประกอบการ นักเดินทาง นักลงทุน ฯลฯ โดยสวนหนึ่งตองมี 
การบูรณาการรวมกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของท้ังหมด เพ่ือรวมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
ใหสอดคลองกับการบริการของอุตสาหกรรมไมซ เชน พิธีศุลกากร การขอใบอนุญาตนำเขาสิ่งของ การขอรับ
การตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักเดินทางไมซ การสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดงาน/เปนเจาภาพ 
การจัดงาน ฯลฯ นอกจากน้ัน บุคลากรของ สสปน. ควรตองปรับปรุงกระบวนการภายในใหเกิดการทำงาน 
ขามสายงาน (Cross-functional) และความรวมมือ (Collaboration) มากยิ่งขึ้น เชน ลดการทำงานที่ซ้ำซอน 
เพ่ือใหการทำงานมีความปราดเปรียววองไว (Agile) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสวนหน่ึงสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Paltform ตาง ๆ มาใช  
เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลางานดานเอกสาร ทำใหกระบวนการทำงานมีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4.) ดานการยกระดับการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชนของ สสปน. 
 หน่ึงในบทบาทที่สำคัญของ สสปน. การเปนหนวยงานกลางที่ตองผลักดันใหเกิดการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปนรูปธรรม ชวยลดขั้นตอนการติดตอ ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สามารถขับเคลื่อนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในภาพรวมของอุตสากรรมไมซท้ังระบบมีหนวยงานท่ีตอง
ทำงานรวมกันเปนจำนวนมากโดยการดำเนินงานท่ีผานมาการบูรณาการของหนวยงานตางๆยังไมตอบสนองตอ
ความคาดหวังของเอกชนผูจัดงานไดดีเทาที่ควร สสปน.ควรมี/เพ่ิมบทบาทเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน 
เมื่อเอกชนเขามานำเสนองานก็ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามารับฟงพรอม ๆ กัน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลักทำ
หนาท่ีประสานงานตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเอกชนผูจัดงานแบบ One Stop Service และ สสปน. 
ตองเปนตัวกลางการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน เกิดมุมมองที่เห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหภาครัฐชวยอำนวยความสะดวกตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ โดยเฉพาะ
ทางดานกฎระเบียบและการดำเนินการตางๆ เพราะในการจัดงานแตละครั้งในแตละปมีปญหาอุปสรรคท่ีแตกตาง
กัน จึงตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 
5.) ดานการสรางหรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมไมซ 

 5.1 สสปน.ควรมุงเนนการพัฒนากระบวนการทำงาน ใหเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม และการ
สรางสรรครูปแบบการจัดงานใหมีความนาสนใจและมีความใหมหรือมีความแตกตางอยูเสมอ เพื่อใหเกิดการ
กลับมาใชบริการซ้ำ หรือเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางอยางตอเนื่อง 

 5.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน และในอนาคตโลกจะ
พึ่งพาระบบอินเทอรเนตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ในการใชชีวิต การติดตอพบปะกันระหวางบุคคล
แบบ Face to face มีแนวโนมลดลง หรืออาจถูกบังคับใหตองรักษาระยะหางระหวางกัน ดังเชน จาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรง COVID 19 ท่ีทั่วโลกตองเผชิญอยูในปจจุบัน ทำใหตองมี
มาตรการ Social Distancing เปนตน สสปน. จึงควรมีการวิเคราะหและคาดการณถึงแนวโนมของพฤติกรรม
การใชบริการ รวมถึงการวิเคราะหและคาดการณถึงสถานการณความไมแนนอนท่ีอาจเกิดขึ้นในระดับเดียวกัน
กับการแพรระบาดของ COVID 19 ท่ีทำใหผูคนทั่วโลกไมสามารถเดินทางเขามายังประเทศไทยได และ
พิจารณาวาจะใชเทคโนโลยีอะไร มาชวยสนับสนุนหรือสงเสริมใหอุตสาหกรรมไมซไทยยังคงดำเนินการหรือ
เติบโตไดอยางตอเน่ือง เชน การจัดงานแบบใหผูเขาชมงานสามารถเขาชมงานผาน Virtual Reality (VR)  
การจัดประชุมและนิทรรศการผานโปรแกรมซอฟตแวรรูปแบบใหมๆ 

  
6.) ดานการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซในภูมิภาค 
 ตองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่หรือจังหวัดเปาหมายในภูมิภาคที่เห็นวามีความโดดเดน และ 
มีจุดขายที่แตกตางกันในหลากหลายพื้นที่ ท่ีเห็นวามีศักยภาพ เพื่อดึงดูดใหผูรับบริการเลือกประเทศไทยเปน
จุดหมายปลายทางอยางตอเน่ือง ซึ่งปจจัยความสำเร็จคือการผลักดันใหจังหวัดกำหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
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และนำการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซเขาไปบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรของจังหวัดเปาหมาย โดย สสปน. 
จะตองบูรณาการกับจังหวัดอยางตอเนื่อง ตั้งแตการกำหนดเปาหมายและวางแผนหรือคิดรวมกันตั้งแตเริ่มตน 
และวาง Roadmap ในการพัฒนารวมกัน มีกลไกการติดตามและรายงานผล เพื่อใหสามารถรับทราบและ
แกไขปญหารวมกันไดในระหวางการดำเนินงาน นอกจากน้ัน จะตองมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดที่เปนรูปธรรม เริ่มตั้งแตการใหขอมูล การพูดคุยประชาสัมพันธแบบ
ลงไปในพ้ืนที่ซ่ึงอาจทำในลักษณะมวลชนสัมพันธ เพ่ิอใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัดเขาใจและ
เห็นถึงประโยชนจากการนำกิจกรรมไมซเขามาในจังหวัด ซึ่งจะทำใหเกิดการกระจายรายได การสรางงาน 
สรางอาชีพใหกับจังหวัดตอไป 
 
7.) การพัฒนาฐานขอมูล และการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลและสรางองคความรูเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมไมซ 
 7.1) การมีขอมูลหรือองคความรู สำหรับ สสปน. และผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซในประเทศ  
ใชในการเรียนรูและคาดการณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซและใชประกอบการตัดสินใจ 
 7.2) การมีขอมูลหรือองคความรูสำหรับผูรับบริการเปาหมายหรือลูกคาคาดหวัง ที่ตองการทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทยและความพรอมในการจัดกิจกรรมไมซ เชน สถานที่จัดงาน (Venue)  
ความพรอมของบุคลากร ความพรอมดานระบบขนสงและการเดินทาง ขอมูลและชองทางการติดตอ
ผูประกอบการท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซ ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดหรือพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
ไมซที่ สสปน.ตองการสงเสริม หรือไมซซิตี้ นำเสนอในรูปแบบท่ีนาสนใจเขาถึงไดงาย มีขอมูลที่ทันสมัย และมี
หลากหลายภาษา (มีมากกวาภาษาอังกฤษ) ใหผูรับบริการไดขอมูลครบถวน และสามารถตัดสินใจไดงายหาก
ตองการเลือกประเทศไทยเปนสถานที่จัดกิจกรรมไมซ 
 
8.) การศึกษา วิจัย เพื่อพิจารณาใหมีการออกกฎหมายสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมไมซ 
 สสปน. อาจจัดใหมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการมีกฎหมายเพ่ือสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมไมซ
ขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุนการออกมาตรการตางๆ เพ่ือรองรับการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมไมซ คลายกันกับกฎหมายสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะชวยผลักดันใหอุตสาหกรรมไมซสามารถ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว 
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5.3 แผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

 
จากผลการประเมินผลการดำเนินงาน สสปน. ประจำป 2560 - 2562 ทำใหสามารถกำหนดแผนปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำป 2564 - 2567 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี ้

แผนงานที ่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหาร  
ตัวชี้ว ัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการทบทวนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

ทบทวนนโยบายและกลยุทธดาน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

แลวเสร็จ 

- - - 

เปาหมายที่ 1 : ทบทวนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแลวเสรจ็ ภายในป 2564 
ตัวชี้ว ัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร

แลวเสร็จ 
- - - 

เปาหมายที่ 2 : การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร ภายในป 2564 
ตัวชี้ว ัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง (Functional Competency) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
การวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง 

(Functional Competency) แลวเสร็จ 
- - - 

เปาหมายที่ 3 : การวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะตำแหนง (Functional Competency) แลวเสร็จ ภายในป 2564 
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ตัวชี้ว ัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

- การจัดทำแผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development Plan) แลวเสร็จ 

- - 

เปาหมายที่ 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan) แลวเสร็จ ภายในป 2565 
ตัวชี้ว ัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนในการกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
- การจัดทำแผนในการกำหนดเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 
(Career Path) แลวเสร็จ 

- - 

เปาหมายที่ 5 : การจัดทำแผนในการกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) แลวเสรจ็ ภายในป 2565 
ตัวชี้ว ัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
- การจัดทำระบบผูสืบทอดตำแหนง 

(Succession Plan) แลวเสร็จ 
- - 

เปาหมายที่ 6 : ระบบผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) แลวเสร็จ ภายในป 2565 
ตัวชี้ว ัดที่ 7 : การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสรางความพึงพอใจและความผูกพนัองคกร 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร 

ป 2564 แลวเสร็จ 

การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร 

ป 2565 แลวเสร็จ 

การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร 

ป 2566 แลวเสร็จ 

การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสราง
ความพึงพอใจและความผูกพันองคกร 

ป 2567 แลวเสร็จ 
เปาหมายที่ 7 : การดำเนินงานตามแผนการเสรมิสรางความพึงพอใจและความผูกพนัองคกรประจำปแลวเสร็จ 

 

 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด                5 -  9 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 2566 2567 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ทบทวนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล โดยมีการกำหนดกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลท่ีครบถวน เชน 
กลยุทธดานโครงสรางบริหารและโครงสรางองคกร กลยุทธดานการ
คัดสรรบุคลากรเขามาทำงาน กลยุทธดานการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน กลยุทธดานอัตรากำลังและการบรหิารอัตรากำลัง นโยบาย
ในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร เปนตน 

                

2. การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกร โดยมีการวิเคราะหอัตรากำลัง 
ที่ตองการ (Demand side) และอัตรากำลังสวนเกิน (Supply Side) 
และจัดทำเปนแผนอัตรากำลังท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

                

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) 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 2566 2567 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
3.4 การทบทวนเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร เชน 

ระบุตำแหนงหลัก (Key Positions) และโอกาสในการเติบโตของ
บุคลากรทุกระดับ หลักเกณฑและคุณสมบัติของการเติบโตใน
ตำแหนงงาน เปนตน 

                

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 
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แผนงานที ่2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค: 1. เพ่ือให สสปน. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายพัฒนากลยุทธองคกร 
ตัวชี้ว ัดที่ 1 : รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

เปาหมายที่ 1 : การดำเนินการตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในไดแลวเสร็จ 
ตัวชี้ว ัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการสื่อสารประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแตละปไดแลวเสร็จ 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม

ภายใน 

รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม

ภายใน 

รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม

ภายใน 

รอยละ 100 ของบุคลากรรับรู
ประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุม

ภายใน 
เปาหมายที่ 2 : บุคลากรทุกคนในองคกรรับรูประเด็นสำคัญเกี่ยวการควบคุมภายใน 

ตัวชี้ว ัดที่ 3 : รอยละของหนวยงานภายใน สสปน. ท่ีมีการรายงานผลการติดตามตามแบบประเมินการควบคุมตนเองไดครบถวน 
ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
เปาหมายที่ 3 : สสปน. มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งองคกร 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 2566 2567 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ระบุประเด็นสำคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงผูรับผิดชอบหลัก 

ท่ีเกี่ยวของ 
                

2. กำหนดชองทางที่เหมาะสมในการสื่อสารแตละประเด็นสำคัญ                 

3. ดำเนินการสื่อสารประเด็นสำคัญ โดยแบงเปน 
3.1 เรื่องการแบงแยกหนาที่ การมอบอำนาจและหนาที่ 

ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรท่ัวท้ังองคกร 
3.2 เรื่องบทบาทหนาท่ีในการมอบขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/นโยบาย 

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ใหกับคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการตรวจสอบ/ผูบริหารระดับสูง 

3.3 เรื่องการสอบทานรายงานท้ังการเงินและไมใชการเงิน และ 
การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ใหกับผูบริหารระดับสูงและ
ผูบริหารระดับรอง 

3.4 เรื่องการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-
Assessment :CSA) ใหมีการประเมินครบถวนทุกหนวยงาน 
ขององคกร  

3.5 เรื่องการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent 
Assessment) ใหกับผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายนอก  

                

4. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน 
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แผนงานที่  3 : การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ สสปน. ดวยมาตรการ Cross Functional Alignment 
วัตถุประสงค: 1. เพ่ือให สสปน. ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซอน และลดระยะเวลาดำเนินงาน 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานภายในใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหาร  
ตัวชี้ว ัดที่ 1 : จำนวนปญหาอุปสรรคทีเ่กิดจากการทำงานภายในของ สสปน. โดยมีการจัดกลุมของปญหาคือ  

1. ปญหาที่สามารถจะไดรับการแกไขไดในทันท ี
2. ปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข 
3. ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไขได ตองมีการนำเสนอผูบังคบับัญชาตอไป 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
จัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน
ภายใน สสปน. รวมทั้งรวมกันระบปุญหา

อุปสรรคทีเ่กิดจากการทำงาน 

- - - 

เปาหมายที่ 1 : ผูบริหาร ฝายบริหาร และบุคลากรของ สสปน. รับรูปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงานรวมกัน และพรอมใจกนัเพื่อรวมแกไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ตัวชี้ว ัดที่ 2 : จำนวนปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที ไดรับการแกไขแลวเสร็จ 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที  

ไดรับการทยอยแกไข 
ปญหาท่ีสามารถแกไขไดในทันที  

ไดรับการทยอยแกไข 
ปญหาท่ีสามารถแกไขไดในทันที  

ไดรับการทยอยแกไข 
ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันที  

ไดรับการทยอยแกไข 
เปาหมายที่ 2 : ปญหาที่สามารถแกไขไดในทันทีไดรับการขจดั 

ตัวชี้ว ัดที่ 3 : จำนวนปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข ไดรับการแกไขแลวเสร็จ 
ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

ปญหาท่ีตองใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข ไดรับการ 

commitment ระยะเวลาในการแกไข 

ปญหาทีต่องใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข 

ปญหาทีต่องใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข 

ปญหาทีต่องใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข ไดรับการทยอยแกไข 

เปาหมายที่ 3 : ปญหาที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไขไดรับการขจดั 
ตัวชี้ว ัดที่ 4 : จำนวนปญหาที่ยังไมสามารถดำเนนิการแกไขไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชาตอไป ไดรับแนวทางในการแกไขปญหา 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
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- ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบญัชา 
ไดรับแนวทางในการแกไขปญหา 

ปญหาที่ยังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบญัชา 

ไดรับการแกไขปญหา 

ปญหาท่ียังไมสามารถดำเนินการแกไข
ไดตองมีการนำเสนอผูบังคับบญัชา 

ไดรับการแกไขปญหา 
เปาหมายที่ 4 : ปญหาที่ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาตอไปไดรับการขจดั 

ตัวชี้ว ัดที่ 5 : จำนวนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สสปน. 
ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

- สสปน. มคีูมือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน สสปน. มคีูมือมาตรฐานการปฏิบตังิาน สสปน. มคีูมือมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
เปาหมายที่ 5 : สสปน. มคีูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 2566 2567 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. จัดประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการทำงานภายใน สสปน.  

รวมทั้งรวมกันระบุปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน 
                

2. หนวยงานที่เกี่ยวของจัดกลุมของปญหา โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 
2.1 ปญหาท่ีสามารถจะไดรับการแกไขไดในทันที 
2.2 ปญหาท่ีตองใชระยะเวลาในการดำเนินการแกไข 
2.3 ปญหาท่ียังไมสามารถดำเนินการแกไขได ตองมีการนำเสนอ

ผูบังคับบัญชาตอไป 

                

3. หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมรวมกันเพ่ือ 
3.1 หาแนวทางการแกไขปญหาท่ีสามารถแกไขไดในทันที (2.1) 
3.2 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแกไขและแนวทางการแกปญหา (2.2) 
3.3 รวบรวมปญหาตองมีการนำเสนอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ 

                

4. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดำเนินการแกไขปญหาพรอมทั้งปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทำงานของ สสปน. ใหดีขึ้น 

                

5. จัดประชุมเพ่ือแบงปนแนวทางการแกไขปญหา และการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทำงานใหดีขึ้น (Sharing, Story Telling etc.) และรับฟง 
comment 

                

6. หนวยงานที่เกี่ยวขอรวบรวมขอมูลและจัดทำคูมือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

                

7. สำรวจความพึงพอใจบุคลากรของ สสปน. เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
ทำงานภายในของ สสปน.  
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แผนงานที่ 4 : การยกระดับการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชนของ สสปน. 
วัตถุประสงค: 1. เพื่อให สสปน. มีการดำเนินงานในเชิงรุกในการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซของประเทศ 

2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแก สสปน. ในดานบทบาทการเปนสื่อกลางระหวางภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อใหการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ผูรับผิดชอบ : 1. ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 
ตัวชี้ว ัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการบรูณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสรมิการดำเนินธุรกิจไมซ 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
จัดทำแผนการบูรณาการระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมการดำเนินธรุกิจไมซ 

- - - 

เปาหมายที่ 1 : การจัดทำแผนการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสรมิการดำเนินธุรกิจไมซแลวเสร็จ ภายในป 2564 
ตัวชี้ว ัดที่ 2 : ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐและเอกชน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 
ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ

และเอกชน มากกวา3.13 (ผลป 2562) 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21 

(ระดับมากที่สุด) 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21 

(ระดับมากที่สุด) 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐ
และเอกชนมากกวาหรือเทากับ 4.21 

(ระดับมากที่สุด) 
เปาหมายที่ 2 : ระดับคะแนนทัศนคติของลูกคาที่มีตอดานการเปนสื่อกลางระหวางรัฐและเอกชน มากกวารอยละ 3.13 ภายในป 2564 และมากกวาหรือเทากับ 4.21 ในป 2565 – 2567 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 2566 2567 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. รวบรวมและศึกษาความตองการ การใหการสนับสนุนและการอำนวย

ความสะดวก กับผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
รวมถึงปญหาอุสรรคจากการดำเนินงานที่ผานมา 

                

2. สรุปและวิเคราะหและจัดทำเปนรายงานการศึกษาความตองการการ
ใหการการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับผูประกอบธุรกิจ 
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อจัดทำเปนแผนการบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ 

                

3. จัดทำแผนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน 
การสงเสริมการดำเนินธุรกิจไมซ 

                

4. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด                 
5. ติดตามและประเมินผล พรอมทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ

ดำเนินงาน 
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5.4 ขอเสนอแนะรายมิติการประเมิน 
 

มิติการประเมิน ขอเสนอแนะ 
1    ความสอดคลอง  ทบทวน และปรับยุทธศาสตรใหตอบสนองกับสถานการณ

ความทาทายเรื่องโรคระบาด COVID 19 และเตรียมการ
ฟนฟู และการสรางการเติบโตตอหลังสถานการณการแพร
ระบาดผานพนไป 

2    ประสิทธิผล  จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ ได รับอนุมัติ ให
ดำเนินการในรายยุทธศาสตร และติดตามผลการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีโครงการท่ีแลวเสร็จเพ่ิมข้ึน 

3    ประสิทธิภาพ  วางแผนการจัดซื้อจัดจางให เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการและเรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหสามารถผูกพัน
สัญญาไดแลวเสร็จตามแผน และมีระยะเวลาเหลือพอ
สำหรับการดำเนินการใหแลวเสร็จและเบิกจายไดครบถวน 

 ติดตามผลการเบิกจาย โดยเนนการติดตามเร่ืองการสงมอบ
งาน  ต รวจรับ งาน และ เบิ กจ าย ให เส ร็ จสิ้ นภ าย ใน
ปงบประมาณ 

4    ผลกระทบ  ควรจัดใหมีการประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและลบจาก
การดำเนินงาน/การจัดกิจกรรมไมซ เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมไมซใหเหมาะสมมากขึ้น และมีแนวทางการ
จัดการหรือเยียวยา หากเกิดผลกระทบในดานลบ 

5    ความยั่งยืน  ขยายผลโครงการเดิมหรือเพ่ิมเติมโครงการใหมดาน MICE 
Sustainability และควรมีการประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ
หลังการดำเนินโครงการ จัดเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือแสดงให
เห็นถึงการตอบสนองตอเปาหมายการสรางความยั่งยืนใน
ดานที่เกี่ยวของ  
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มิติการประเมิน ขอเสนอแนะ 
6    คุณภาพและความคุมคา 

 ในการดำเนินงาน 
 บู รณ าก ารกั บ ห น ว ย งานที่ เกี่ ย ว ข อ ง เ พ่ื อป รั บป รุ ง

กระบวนการดานพิธีศุลกากรและการขอใบอนุญาตนำเขา
สิ่งของ และการตอนรับนักเดินทางไมซ ซ่ึงกลุมตัวอยาง
ประเมินวามีความพึงพอใจนอย  

 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหทันสมัย ผอน
คลายบางเรื่องเพ้ือใหเอ้ือตออุตสาหกรรมไมซ    

 ปรับปรุงระบบงาน ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นำเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน 

 พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร เพ่ือให  สสปน. มี
ทางเลือกมากขึ้นในการที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมา
รวมงาน 

7    การพัฒนาองคกร  ปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบงานท่ีสำคัญ
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนรายไตรมาสให
ครบถวน 

 ดานการควบคุมภายใน  ปรับปรุงการจัดทำแบบประเมิน
การควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) 
หรือแบบ ปย. 2 ใหทันเวลา และครอบคลุมทุกหนวยงาน
ภายใน สสปน. 
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5.5 ขอเสนอแนะรายยุทธศาสตร 
 
 ยุทธศาสตร ขอเสนอแนะ 
1    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมไมซ 

(Win) 
 เยียวยา ผูประกอบอุตสาหกรรมไมซ และ

สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมไมซในประเทศ
อยางตอเนื่อง 

 การคิดคน หรือสรางสรรค รูปแบบการจัดงาน
ใหมๆ โดยนำดิจิทัลแพตลฟอรม เทคโนโลยี
เสมือนจริง (Virtual Reality) มาใช กรณีที่การ
ระบาดของโรคยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่ง
คาดการณ วาอาจจะไมมีการเดินทางขาม
ประเทศอยางนอย 6 เดือน หรือนานกวานั้น 

 เตรียมความพรอมเพื่อดึงงานใหมๆ เขามาใน
ประเทศ 

2    กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคผาน  อุตสาหกรรมไมซ (Win) 

 ศึกษาวิจัย รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ของโอกาสทางการตลาดของแตละภูมิภาค 
วิเคราะหความเหมาะสมของแตละภูมิภาคใน
การรองรับอุตสาหกรรมไมซ และพัฒนางานใน
สวนภูมิภาค สรางงานท่ีเปน Iconic Event 

 มุงเนนการเตรียมความพรอมใหกับเมืองใน
ภูมิภาค โดยผลักดันให MICE เปนสวนหน่ึง
ของยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  

 วางแผนงาน ดำเนินงานและติดตามผลรวมกับ
จังหวัดและ อปท. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ท่ีจำเปน ยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงาน 
บุคลากร และปจจัยอื่นๆ ในเมืองเปาหมาย  

 พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญที่จำเปนใหกับ
ผูประกอบการ  

 สื่อสาร ทำความเขาใจกับคนในพ้ืนที่ใหรูจัก 
เขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ พรอมท่ีจะมี
สวนรวมในกิจกรรมไมซ 
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 ยุทธศาสตร ขอเสนอแนะ 
3    สงเสริมการตลาดและภาพลักษณไมซของ

ประเทศไทยและ สสปน. (Promote) 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ถึงความ

พรอมในการจัดงานและความพรอมดาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม ม า ต ร ฐ า น ให ม ที่ ไ ด  
Implement เพิ่ม เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 แบ งสั ด ส วน การ ให ค วาม สำคัญ ใน การ
ประชาสัมพันธ 60-70% สำหรับผูที่มีสวน
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ และ 30-40% 
สำหรับบุคคลท่ัวไป 

 หาวิธีการใหมๆ  ในการสื่ อสารการตลาด 
พัฒนาการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way 
Communication) แ ล ะ เ น น  Digital 
Platform 

4    เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมไมซ (Develop) 

 ทบทวนและพัฒนามาตรฐานการจัดงานโดย
เพ่ิมเติมมาตรฐานดานสุขอนามัยและการมี
มาตรการปองกันการติดตอของโรคระบาดทั้ง 
COVID 19 และโรคติดตออื่นๆ ที่มีอยูหรืออาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เนนจุดแข็งของประเทศไทย
ดานสาธารณสุขท่ีขณะน้ีไดรับการยอมรับจาก
ท่ัวโลก  

 พัฒนาบุคลากรและสถานที่ จัดงานทั้ งใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ใหไดตาม
มาตรฐานใหมท่ีจัดทำขึ้น ใหพรอมดำเนินการ
เมื่อสถานการณการแพรระบาดของ COVID 
ผานพนไป 

 พัฒนามาตรฐานการจัดงานดานอ่ืนๆ โดยอาจ
เพิ่มเติมมาตรฐานการเตรียมการรองรับเม่ือเกิด
ภั ย พิ บัติทางธรรมชาติ  การประท วงทาง
การเมืองหรือกอจลาจลในระดับรุนแรง  

 ผลักดันใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพดานไมซ  
 ศึกษาแนวทางการออกกฎหมายหรือการจัดทำ

มาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ 
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 ยุทธศาสตร ขอเสนอแนะ 
5    พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน

องคกร (Develop) 
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทั้ง HRM 

และ HRD)  
 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการบริหาร

ความตอเนื่อง โดยคาดการณถึงสถานการณ
ความรุนแรงรูปแบบใหม ๆ ที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมไมซ ซึ่งอาจตองเตรียมรับมือ
เพิ่มเติม เชน โรคระบาดรายแรง การประทวง
ทางการเมือง การกอจลาจล สงครามกลาง
เมื อง ภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ร ายแรง ท่ีมี
ผลกระทบระดับประเทศหรือระดับโลก เปนตน 

 จัดทำ Scenario Planning และวางแผนหรือ
มาตรการรองรับตาม Scenario และสื่อสารกับ
ผูที่ เกี่ ยวของในอุตสาหกรรมไมซ  เพ่ือให
ตระหนักและมีการเตรียมการไวลวงหนาไป
ดวยกัน 

 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและ
เอกสาร โดยนำดิจิทัลมาใชมากขึ้น  

 ทบทวนตัวชี้ วัดและวางแนวทางการเก็บ
รวบ รวมข อมู ล  เพื่ อ ให ส ะท อน ผลลั พ ธ  
ผลกระทบ ของการดำเนินงานไดดียิ่งขึ้น เชน 
การเก็บขอมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจแยก
ระหว า งพื้ น ท่ี ภู มิ ภ าค  กั บ  พื้ น ท่ี  กทม ./
ปริมณฑล   
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5.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน 
 

ผูดำเนินงาน ขอเสนอแนะ 

   กลุมคณะกรรมการบริหาร  ติดตามผลการดำเนินงานที่ตองผลักดันใหเกิดความสำเร็จโดยเร็ว 
ไดแก นวัตกรรมการจัดงาน MICE, นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจทัลที่จะนำมาใชในอุตสาหกรรมไมซ, การปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ, 
การเตรียมความพรอมใหกับพ้ืนท่ีเปาหมายในภูมิภาค   

 เนนกำกับดูแลระบบงานท่ีสำคัญ ไดแก ระบบ IT และ Digital, 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD), ระบบบริหารความ
เสี่ยงและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP)  

   กลุมผูบริหาร  สงเสริมกระบวนการทำงานแบบขามสายงาน Cross Functional 
/ การทำ Job Rotation 

   กลุมบุคลากร/เจาหนาที่  ติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ และ
ผลกระทบจากปจจัยตางๆ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหทันตอ
สถานการณ/New Normal และการปรับทิศทางขององคกร 

 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผานชองทางการเรียนรูรูปแบบ
ออนไลน หรือดิจิทัลแพลตฟอรม (e-learning/Podcast/online 
Course/learning application และชองทางอ่ืนๆ)   
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 ภาคผนวก ก 
องคกรคูเทียบดานการกำกับดูแลกิจการ 
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การพัฒนาองคกรในดานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ สสปน. ในชวงป 2560-2562 

พิจารณาจากผลการดำเนินงานในป 2562 ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย 2 
หัวขอหลัก คือ 1) บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
โดยใชกรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน และน้ำหนักของแตละประเด็นการประเมินจากสำนักงาน 
ก.พ.ร. ป 2562 มาประยุกตใชเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 
และทุนหมุนเวียนท่ีอยูในระบบการประเมินผล 

ประเด็นการพิจารณา น้ำหนัก คะแนน 
ทีไ่ดรับ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ   
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจำปภายใน

เวลาที่กำหนด 
25.00 5.0000 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรมหาชนราย
ไตรมาส 

17.50 2.7143 

1.3 การเขารวมประชุมของคณะกรรม/อนุกรรมการ 10.00 2.3640 
1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในรายงานประจำป ทั้งในดานการเงินและไมใช

การเงิน อยางถูกตอง เชื่อถือได เพียงพอ และทันตอเหตุการณ 
17.50 3.8571 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ   
2.1 การเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) ในที่

ประชุมคณะกรรมการ 
20.00 5.0000 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ 

10.00 1.0000 

รวม 100.00 3.7364 
  

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ สสปน. ไดรับคะแนนเทากับ 3.7364 คะแนน 
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในหัวขอตาง  ๆดังน้ี 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจำปภายในเวลา             
ที่กำหนด (คะแนน 5.0000) 

ในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ สสปน. มีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและแผนงานท่ีสำคัญ
ขององคกรในหลายแผนงาน โดยแผนงานสำคัญท่ีไดทบทวนปน้ี คือ แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจำป 2562 ท่ีมีความเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคา
นานาชาติ ป พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตรของ สสปน. ป พ.ศ. 2560-2564  โดยคณะกรรมการฯ      
ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกลยุทธและแผนงานและการบริหารความเส่ียงเปนผูรับผิดชอบทำหนาท่ี

องคกรคูเทียบดานการกํากับดูแลกิจการ
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กล่ันกรองแผนงานเบ้ืองตน กอนนำเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ สสปน. คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 31 
สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการไดอนุมัติแผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปนการเห็นชอบกอนเริ่มปงบประมาณ  

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององคกรมหาชนรายไตรมาส 
(คะแนน 2.7143) 

ป 2562 คณะกรรมการ สสปน. ใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ซ่ึงเปนการเห็นชอบหลังเริ่ม
ปงบประมาณ 2562 ไปแลวจำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเส่ียง ดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 12/2561 เม่ือ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 สำหรับดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ สสปน. ใหความเห็นชอบ
แผนการดำเนินงานกอนเริ่มปงบประมาณ 2562 ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 25 กันยายน 
2561 นอกจากน้ี คณะกรรมการยังติดตามตามความเพียงพอของระบบงานสำคัญ ไดแก  ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีมีการ
รายงานผลการดำเนินงาน ในไตรมาสท่ี 1-3 ภายในปงบประมาณ 2562 ยกเวนระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะไตรมาสท่ี 1 เทาน้ัน ท้ังน้ี ผลคะแนนจะดีย่ิงข้ึนหากคณะกรรมการ  
สสปน. ใหความเห็นชอบแผนงานของระบบงานสำคัญไดกอนเร่ิมปงบประมาณอยางครบถวน  

สำหรับรายงานสถานะการเงิน รายการเงินประจำไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ใชจายงบประมาณ สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการ สสปน. ไดครบถวนท้ัง 4 ไตรมาส โดย 4             
ไตรมาส จำแนกเเปนไตรมาสท่ี 4 ของปกอนหนา และไตรมาสท่ี 1-3 ของปปจจุบัน และเม่ือข้ึนปงบประมาณ
ใหม จะวนรอบซ้ำแบบเดียวกัน 

1.3 การเขารวมประชุมของคณะกรรม/อนุกรรมการ (คะแนน 2.3640) 

ในป 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการ สสปน. มีการบริหารการประชุม
โดยภาพรวมไดนอยกวารอบป 2559 โดยป 2562 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการท้ังส้ิน 11 ครั้ง ซ่ึง
คณะกรรมการเขารวมประชุมไดตามเกณฑท่ีกำหนด (มากกวารอยละ 80 ของจำนวนคณะกรรมการ) จำนวน 7 
ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 63.64 ของจำนวนคร้ังการประชุมท้ังหมด ในขณะท่ีป 2559 มีผลการดำเนินงานอยูท่ี 
รอยละ 72.73 ท้ังน้ี สสปน. สามารถจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาลวงหนาเฉล่ียมากกวา 
7 วันกอนการประชุม และสามารถดำเนินการตามวาระประชุมท่ีไดกำหนดและแจงคณะกรรมการไวลวงหนา
อยางครบถวน ท้ังน้ี ผลคะแนนจะดีย่ิงข้ึน หาก สสปน. รายงานผลการเขารวมประชุมของอนุกรรมการ จำนวน 
7 ชุด โดยควรรายงานสรุปจำนวนครั้งของการจัดประชุมภายในรอบป และรอยละของการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละชุด 

1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในรายงานประจำป ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงิน 
อยางถูกตอง เชื่อถือได เพียงพอ และทันตอเหตุการณ (คะแนน 3.8571) 

คณะกรรมการ สสปน. มีการเปดเผยขอมูลผานทางรายงานประจำป โดยมีรายละเอียด ไดแก บท
วิเคราะหการใชจายงบประมาณ ปจจัยเส่ียงท่ีมีตอผลการดำเนินงาน งบการเงินท่ีผานการรับรองของผูสอบ
บัญชี บทวิเคราะหงบการเงิน ขอมูลประวัติคณะกรรมการเปนรายบุคคล (ท้ังช่ือ-สกุล อายุ ประวัติการศึกษา  
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ประวัติการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีในปจจุบัน) ขอมูลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ขอมูลโครงสรางของ
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ขอมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ขอมูลแผนระยะยาวรายงานดวย
แผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุม และงานแสดงสินคานานาชาติ ป พ.ศ. 2560-2564 ถือวามีการเปดเผย
ขอมูลท่ีครบถวนพอสมควร อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควรจัดใหมีการเปดเผยรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมใน
รายงานประจำป เชน จำนวนครั้งของการประชุมของอนุกรรมการชุดตางๆ  นโยบายและโครงสรางการกำกับ
ดูแลกิจการขององคกร นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  เปนตน  

สวนการเปดเผยขอมูลผานทาง Website สสปน. มีการเปดเผยขอมูลครบถวนเปนสวนใหญ โดยพบวา
มีการเปดเผยขอมูลโครงสรางองคกร โครงสรางคณะกรรมการ และอนุกรรมการครบถวนทุกคณะ มีบริการให
ดาวโหลดเอกสารรายช่ือคณะอนุกรรมการ แผนงานท่ีสำคัญ รายงานผลท่ีสำคัญ รายงานประจำป รายงานการ
จัดซ้ือจัดจาง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริการคูมือมาตรฐานตาง  ๆ รายช่ือพันธมิตร และรางวัลท่ีไดรับ 
 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

2.1 การเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) ในท่ีประชุม
คณะกรรมการ (คะแนน 5.0000) 

คณะกรรมการ สสปน. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอยางเปนระบบ โดยเปนการประเมิน         
ปละ 1 คร้ัง ท้ังน้ีกอนการประเมินฝายเลขาฯ ไดมีการนำเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหกับ
คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 
และเม่ือมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการแลวไดมีการนำผลประเมินดังกลาวขอความเห็นชอบผล                   
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ สสปน. ครั้งท่ี 1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการมีการใหขอสังเกตท่ีสำคัญ เชน ควรกำหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ และการทบทวนรูปแบบคำถามเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนตน ท้ังน้ี ผล
การประเมินจะดีย่ิงข้ึน หากคณะกรรมการ สสปน. แสดงใหเห็นวามีการใชประโยชนจากผลการประเมิน หรือ
คนหาประเด็นท่ีกรรมการควรปรับปรุงแกไข โดยนำประเด็น/ขอสังเกตดังกลาวมาจัดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจากผลประเมินตนเองอยางครบถวน เปน
รูปธรรม และนำไปปฏิบัติจริง 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการ (คะแนน 1.0000) 

คณะกรรมการ สสปน. มีการประชุมคณะกรรมการ (สัญจร) ในคราวประชุม คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 ท่ีพัทยา แตไมพบวามีการรายงานสรุปเสนอผลการจัดกิจกรรม และนำความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนกับงานของ สสปน. ในคราวประชุมคณะกรรมการในคร้ังอ่ืน  ๆ 
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

การเปรียบเทียบผลการประเมินกับองคกรคูเทียบ 
 

องคกรคูเทียบท่ีพิจารณาคัดเลือกจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก 

 กลุมท่ี 1 รัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก 

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

 กลุมท่ี 2 รัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ไดแก 

 องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สำหรับผลการประเมินกับองคกรคูเทียบแตละกลุม มีดังน้ี 
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

กลุมท่ี 1 รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดองคกรใกลเคียงกับ สสปน. 

 

 

แผนภาพท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเด็นตาง  ๆดานการกำกับดูแลกิจการ ของ สสปน.   
กับองคกรคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน. 

เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินพบวามี 2 ประเด็นยอยท่ี สสปน. ยังไดรับระดับคะแนนต่ำกวา
คาเฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบกับคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดขององคกรใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก 1) การเขา
ประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการ สสปน. โดยมีจำนวนกรรมการ สสปน. ท่ีเขารวมประชุมเกินกวา 
รอยละ 80 ของจำนวนกรรมการท้ังหมดมีจำนวน 7 ครั้ง จากจำนวนคร้ังการประชุมในป 2562 ท้ังหมด 11 
ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 63.64 ของจำนวนครั้งการประชุมท้ังหมด ดังน้ัน ในอนาคต สสปน. จึงควรผลักดันให
คณะกรรมการ สสปน. มีสวนรวมในการเขาประชุมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยอาจกำหนดการประชุม และ
วาระการประชุมลวงหนาเน่ืองจากตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) คณะกรรมการควรมีการ
กำหนดปฏิทินกำหนดการประชุมไวลวงหนา เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเขาประชุมไดอยาง
ครบถวน 2) การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมพบวามีการรายงานสรุปเสนอผลการจัดกิจกรรม และนำความรูท่ี
ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ สสปน. ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสำคัญท่ี สสปน. ควรใหความสำคัญในอนาคต  

สำหรับประเด็นอ่ืน  ๆไดแก การกำหนดใหมีแผนการดำเนินงานระยะส้ันหรือแผนประจำป การจัดใหมี
และทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสำคัญ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในชองทางตางๆ การ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) และการใชประโยชนจากผลการประเมินหรือ            
หาประเด็นท่ีกรรมการควรปรับปรุงแกไข คณะกรรมการ สสปน. สามารถดำเนินการไดดีกวาคาเฉล่ียเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ 
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กลุมท่ี 2 รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดองคกรใกลเคียงกับ สสปน. 

 

 

แผนภาพท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเด็นตาง  ๆดานการกำกับดูแลกิจการ ของ สสปน.   
กับองคกรคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 

เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินพบวามี 2 ประเด็นยอยท่ี สสปน. ยังไดรับระดับคะแนนต่ำกวา
คาเฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบกับคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ซ่ึงเปนประเด็น
เดียวกันกับการเปรียบเทียบกับคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกับ สสปน. ไดแก 1) ประเด็นเร่ือง
การเขาประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการ สสปน. และ 2) การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ  

สำหรับประเด็นอ่ืน  ๆไดแก การกำหนดใหมีแผนการดำเนินงานระยะส้ันหรือแผนประจำป การจัดใหมี
และทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสำคัญ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในชองทางตาง  ๆ             
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) และการใชประโยชนจากผลการประเมินหรือหา
ประเด็นท่ีกรรมการควรปรับปรุงแกไข คณะกรรมการ สสปน. สามารถดำเนินการไดดีกวาคาเฉล่ียเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูเทียบท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ  
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลพ้ืนฐานโดยท่ัวไปของบุคลากร พบวาจำนวนผูตอบแบบสำรวจ (บุคลากรและผูบริหาร)          
มีจำนวน 92 คน จากบุคลากรท้ังหมด 129 คน (ณ ส้ินป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 ท้ังน้ี พบวาผูตอบแบบ
สำรวจสวนใหญเปน เพศชาย มีจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 20.65 สวนเพศหญิง มีจำนวน 73 คน คิดเปน  
รอยละ 79.35 โดยบุคลากรสวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป เปนจำนวน 39 คน หรือคิดเปนรอยละ  42.39  
นอกจากน้ัน บุคลากรสวนใหญมีอายุงานใน สสปน. มากกวา 7 ปข้ึนไป 

บุคลากรสวนใหญอยูในกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการคิดเปน รอยละ 47.74 และสายงานรองผูวาการ 
(บริการตะวันออก) เปนสายงานท่ีบุคลากรสวนใหญสังกัด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 29.92 

ตารางที่ 19 ขอมูลท่ัวไป ดานเพศ ชวงอายุ อายุงาน 

 ขอมูลทั่วไป จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละ 

เพศ ชาย 19 20.65 
 หญิง 73 79.35 
 รวม 92 100.00 
    

ชวงอายุ ต่ำกวา 30 ป 8 8.70 
 31-40 ป 36 39.13 
 41-50 ป 39 42.39 
 51-60 ป 9 9.78 
 รวม 92 100.00 
    

อายุงาน 1-3 ป 26 28.26 
 4-6 ป 16 17.39 
 7 ปข้ึนไป 50 54.35 
 รวม 92 100.00 
 

 

 

 

การวิเคราะหผลการศึกษาความผูกพัน
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ตารางที่ 20 ขอมูลท่ัวไป ดานกลุมบุคลากรตามตำแหนง, หนวยงาน (ฝาย) 
 ขอมูลทั่วไป จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
รอยละ 

ตำแหนง ผูอำนวยการ 1        1.09  
 รองผูอำนวยการ 1        1.09  
 ผูอำนวยการฝาย 7        7.61 
 ผูจัดการอาวุโส 21      22.83  
 ผูจัดการ 31      33.70  
 ผูปฏิบัติการอาวุโส 24      26.09  
 ผูปฏิบัติการ 7        7.61  
 รวม 92 100.00 
    
หนวยงาน ฝายตรวจสอบภายใน 5 5.43 
 ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทาง 

เพ่ือเปนรางวัล 
9 9.78 

 ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 3 3.26 
 ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ 4 4.35 
 ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาล

นานาชาติ 
3 3.26 

 ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 10 10.87 
 ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม 4 4.35 
 ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 4 4.35 
 ฝายบัญชีและการเงิน 8 8.70 
 ฝายบริหาร 11 11.96 
 ฝายอำนวยการ 4 4.35 
 ฝายภาพลักษณและส่ือสารองคกร 9 9.78 
 ฝายพัฒนากลยุทธองคกร 10 10.87 
 สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(ภูมิภาค) 
6 6.52 

 ไมระบุ 2 2.17 
 รวม 92 100.00 
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จากผลการสำรวจในสวนของขอมูลท่ัวไปพบวาบุคลากรท่ี
เขารวมในการตอบแบบสำรวจเม่ือแบงตามเพศ พบวา เพศชาย       
มีผู รวมตอบแบบสำรวจท้ังส้ิน 19 คน คิดเปนรอยละ 20.65  
สวนเพศหญิง มีจำนวน 73 คน หรือรอยละ 79.35  

 

 ในสวนของการแบงขอมูลของผูตอบแบบสำรวจตามชวงอายุ 
พบวา บุคลากรสวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป ซ่ึงมีจำนวน 39คน หรือ
รอยละ 42.39 ลำดับถัดมาเปนชวงอายุ 31-40 ป มีจำนวน 36 คน 
ชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 9 คน และชวงอายุต่ำกวา 30 ป จำนวน 
8 คน โดยคิดเปน รอยละ 39.13 รอยละ 9.78 และ รอยละ 8.70 
ตามลำดับ 

 
เม่ือจำแนกตามอายุงาน พบวา บุคลากรสวนใหญมีอายุ

งานมากกวา 7 ป ข้ึนไป จำนวน  50 คน หรือรอยละ 54.35 
ลำดับถัดมาเปนอายุงาน 1-3 ป ซ่ึงมีจำนวน 16 คน และอายุงาน 
4-6 ป หมาย จำนวน 26 คน โดยคิดเปนรอยละ 28.26 และ 
17.39 ตามลำดับ  

 

ในสวนของกลุมบุคลากรท่ีเขารวมในการตอบแบบ
สำรวจ พบวาบุคลากรในกลุมผูจัดการเปนกลุมบุคลากรท่ีมี
สัดสวนมากท่ีสุด โดยมีจำนวน 31 คน หรือคิดเปนรอยละ 
33.70 จากบุคลากรท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด ถัดมาเปน
บุคลากรจากกลุมผูปฏิบัติการอาวุโส 24 คน หรือรอยละ 
26.09 จากบุคลากรท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด และกลุมท่ีมี
สัดส วนน อย ท่ี สุด ในการตอบแบบสำรวจคือ  ก ลุ ม
ผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ คิดเปนรอยละ 1.09  

 
  
 

ชาย
20.65%

หญิง
79.35%

แผนภาพที่ 43 รอยละของบุคลากรจำแนกตามเพศ 
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แผนภาพที่ 45 รอยละของบุคลากรจำแนกตามอายุงาน 

แผนภาพที่ 46 รอยละของบุคลากรจำแนกตามตำแหนง 
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แผนภาพที่ 44 รอยละของบุคลากรจำแนกตามอายุ 



    
 
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด        ข-4 
 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

สำหรับจำนวนบุคลากรท่ีตอบแบบสำรวจความผูกพัน จำแนกตามฝายงาน พบวา การสำรวจคร้ังน้ี มีบุคลากร
เขารวมเพียง 92 คน จากบุคลากรท้ังหมด 129 คน (ณ ส้ินป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 โดยมีบางฝายงาน
ไมรวมแสดงความคิดเห็นในการสำรวจความผูกพันครั้งน้ี ไดแก ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ ฝายการตลาด 
และ Area Base Specialist ซ่ึงเปนขอสังเกตท่ี สสปน. ควรจะนำไปหาสาเหตุและหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือต้ังเปาหมายท่ีรอยละ 100 เพ่ือท่ี สสปน. 
จะนำขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงตอไป  
 

แผนภาพท่ี 47 จำนวนบุคลากรท่ีตอบแบบสำรวจความผูกพัน 
 

2. ระดับความผูกพันของบุคลากร สสปน.  (Employee Engagement) 

จากการสำรวจระดับความผูกพัน (Employee Engagement : EE) ของบุคลากร สสปน. ใช
หลักเกณฑของ Likert Scale โดยสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังน้ี 

ระดับความ
ผูกพัน 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

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

2
3
3
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4
4
4
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ไมระบุ

ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ

ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม

ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ฝายอํานวยการ

ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ

ฝายตรวจสอบภายใน

สํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค)

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร

ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเปนรางวัล

ฝายพัฒนากลยุทธองคกร

ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ

ฝายบริหาร

คน
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การสำรวจในคร้ังน้ีดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรในพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก 1) การพูด
ถึงองคกรในทางท่ีดี (SAY) 2) การอยูกับองคกร (STAY) 3) การทุมเทเพ่ือองคกร (STRIVE) มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม 

ตารางที่ 21 คะแนนเฉล่ียระดับความผูกพัน ในภาพรวมท้ังองคกร 

พฤติกรรมความผูกพัน คะแนนเฉลี่ย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 
ความผูกพัน 

การพูดถึงองคกรในทางท่ีดี (SAY)  3.91 มาก 

การอยูกับองคกร (STAY)  4.15 มาก 

การทุมเทเพ่ือองคกร (STRIVE)  4.42 มากท่ีสุด 

ความผูกพันในภาพรวม 4.25 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 21 พบวาระดับความผูกพันของบุคลากร สสปน.  ในภาพรวมท้ังองคกร มีผลเทากับ
ระดับ 4.25 โดยบุคลากรมีพฤติกรรมการทุมเทเพ่ือองคกร (STRIVE) เปนพฤติกรรมท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด
เทากับ ระดับ 4.42 หรือเทียบเทากับมีความผูกพันมากท่ีสุด ลำดับถัดมา คือ พฤติกรรมการอยูกับองคกร 
(STAY) เทากับระดับ 4.15 หรือเทียบเทากับมีความผูกพันมาก และพฤติกรรมการพูดถึงองคกรในทางท่ีดี 
(SAY) เทากับระดับ 3.91 หรือเทียบเทากับมีความผูกพันมากตามลำดับ  

หรืออาจสรุปไดวา ในภาพรวมบุคลากรของ สสปน. มีความผูกพันกับ สสปน. มากท่ีสุด โดยบุคลากร
ของ สสปน. มีความผูกพันมากท่ีสุดโดยแสดงออกผานพฤติกรรมการทุมเทเพ่ือองคกร (STRIVE) เปนประจำ
และมีความผูกพันมากซ่ึงแสดงออกผานพฤติกรรมการอยูกับองคกร (STAY) และพฤติกรรมการพูดถึงองคกร
ในทางท่ีดี (SAY) ดวยการแสดงออกผานพฤติกรรมดังกลาวบอยครั้งตามลำดับ 

โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นพฤติกรรมความผูกพัน ดังน้ี 
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ตารางที่ 22 คะแนนเฉล่ียระดับความผูกพัน จำแนกรายประเด็น 

พฤติกรรมความผูกพัน 
คะแนนเฉลี่ย 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ระดับ 
ความผูกพัน 

ทานรูสึกภูมิใจท่ีจะบอกแกผูอ่ืนวาทานทำงานท่ี สสปน. 4.36 มากท่ีสุด 
ทานมักกลาวถึง สสปน. ในทางท่ีดีและพรอมปกปองช่ือเสียง 
ของ สสปน. เสมอ 4.38 มากท่ีสุด 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ
ของ สสปน. 4.32 มากท่ีสุด 

ทานมักอาสาชวยงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีของทาน  
เพ่ือประโยชนของ สสปน. 4.16 มาก 

ทานพรอมท่ีจะรักษาผลประโยชนและปกปอง สสปน.  
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน. 4.37 มากท่ีสุด 

เม่ือทานมีโอกาส ทานจะแนะนำใหคนอ่ืนมาทำงานท่ี สสปน. 3.43 มาก 

ทานรูสึกรักในงานท่ีทำ และสามารถทำงานตอไปไดอีกหลายป 4.12 มาก 
เม่ือทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงม่ันทำงาน 
และใชความพยายามอยางเต็มท่ี เพ่ือใหงานของสำเร็จ 4.75 มากท่ีสุด 

ทานพรอมทุมเทเวลาเพ่ือจะสรางผลงานท่ีดี แมตองยอมเสียสละ
เวลาสวนตัวบาง 4.43 มากท่ีสุด 

ทานรูสึกสบายใจและสามารถท่ีจะทำงานท่ีทำอยูในปจจุบันได
อยางมีความสุข 3.97 มาก 

ทานพยายามท่ีจะพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองเพ่ือทำงาน 
ในความรับผิดชอบของทานใหไดดีข้ึนกวาเดิม 4.49 มากท่ีสุด 

ทานรูสึกภูมิใจท่ีจะบอกแกผูอ่ืนวาทานทำงานท่ี สสปน. 4.36 มากท่ีสุด 

ความผูกพันในภาพรวม 4.25 มากที่สุด 
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แผนภาพที่ 48 คะแนนเฉล่ียระดับความผูกพันรายประเด็น 
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เมื่อทานมีโอกาส ทานจะแนะนําใหคนอื่นมาทํางานที่ สสปน.

ทานรูสึกสบายใจและสามารถที่จะทํางานที่ทําอยูในปจจุบัน
ไดอยางมีความสุข

ทานรูสึกรักในงานที่ทํา และสามารถทํางานตอไปไดอีกหลายป

ทานมักอาสาชวยงานที่นอกเหนือจากหนาที่ของทาน 
เพื่อประโยชนของ สสปน.

ทานมีความเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของ สสปน.

ทานรูสึกภูมิใจที่จะบอกแกผูอ่ืนวาทานทํางานที่ สสปน.

ทานพรอมที่จะรักษาผลประโยชนและปกปอง สสปน. 
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน.

ทานมักกลาวถึง สสปน. ในทางที่ดีและพรอมปกปองชื่อเสียง
ของ สสปน. เสมอ

ทานพรอมทุมเทเวลาเพื่อจะสรางผลงานที่ดี
 แมตองยอมเสียสละเวลาสวนตัวบาง

ทานพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
เพื่อทํางานในความรับผิดชอบของทานใหไดดขีึ้นกวาเดิม

เมื่อทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงมั่นทํางาน
และใชความพยายามอยางเตม็ที่ เพื่อใหงานของสําเร็จ
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แผนภาพท่ี 49 คะแนนเฉล่ียระดับความผูกพันจำแนกตามพฤติกรรมผูกพัน 

 

2) ระดับความผูกพันของกลุมบุคลากรตามตำแหนง 

เม่ือพิจารณาในมิติของกลุมบุคลากรตามตำแหนง สามารถแสดงผลระดับความผูกพัน จำแนกตาม
กลุมบุคลากรท้ัง 5 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง (ผอ. และรอง ผอ.) ผูบริหารระดับกลาง (ผูอำนวยการฝาย) 
ผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส และผูปฏิบัติการ) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

แผนภาพที ่50 คะแนนเฉล่ียระดับความผูกพัน จำแนกตามตำแหนง 

 จากการสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอ สสปน. จำแนกตามตำแหนง พบวา กลุมบุคลากรทุก
ตำแหนง มีความผูกพันกับ สสปน. อยางมาก โดยผูบริหารระดับสูงมีระดับคะแนนความผูกพันสูงท่ีสุดท่ีระดับ
คะแนน 4.86 หรือผูกพันมากท่ีสุด รองมาคือ กลุมผูบริหารระดับกลาง บุคลากรระดับปฏิบัติ และผูบริหาร
ระดับตน มีระดับคะแนนความผูกพันเทากับ 4.39 4.22 และ 4.23  
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2.1 การวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากร  

จากผลสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากร สามารถทำการวิเคราะหเพ่ือจำแนกกลุมบุคลากรตาม
ระดับคะแนนความผูกพัน ในมิติตางๆ ไดแก ภาพรวม กลุมบุคลากรตามระดับตำแหนง โดยการจำแนกกลุม
บุคลากรตามระดับความผูกพัน 5 ระดับ มีวิธีการแปลความจากชวงคะแนนความผูกพัน ดังตอไปน้ี 

ระดับคะแนนความผูกพัน การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) 
3.41 – 4.20 ผูกพัน (Engaged) 
2.61 – 3.40 เกือบผูกพัน (Almost Engaged) 
1.81 – 2.60 คอนขางไมผูกพัน (Not Engaged) 
1.00 – 1.80 ไมผูกพัน (Disengaged) 

 

1) การวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวมทั้งองคกร 

 

แผนภาพที่ 51 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ในภาพรวมท้ังองคกร 

การวิเคราะหระดับความผูกพัน ในภาพรวมท้ังองคกร พบวารอยละ 52.17 ของบุคลากรท่ีตอบแบบ
สำรวจ มีความผูกพันอยางมากในระดับ Highly Engaged รองลงมาบุคลากรท่ีมีความผูกพันในระดับผูกพัน
(Engaged) และเกือบผูกพัน (Almost Engaged) เทากับ รอยละ 41.30 และ 6.52 ตามลำดับ  
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2) การวิเคราะหระดับความผูกพันของกลุมบุคลากรตามตำแหนง 

 

แผนภาพที่ 52 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับสูง  

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

 

แผนภาพท่ี 53 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับกลาง 

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

100%

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

57.14%

42.86% ผูกพันอยางมาก (Highly Engaged)
ผูกพัน (Engaged)
 เกือบผูกพัน (Almost Engaged)
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แผนภาพท่ี 54 การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับตน 

การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) พบวารอยละ 
50.00 ของผูบริหารระดับตน มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) รองลงมาผูบริหาร
ระดับตนท่ีมีความผูกพันในระดับผูกพัน (Engaged) และในระดับเกือบผูกพัน (Almost Engaged) เทากับ 
รอยละ 40.38 และ 9.62 ตามลำดับ  

 

แผนภาพท่ี 55 การวิเคราะหระดับความผูกพันของกลุมผูปฏบัิติการ 

การวิเคราะหระดับความผูกพัน ของกลุมผูปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส ผูปฏิบัติการ) พบวา รอยละ 
64.10 ของกลุมผูปฏิบัติการ มีความผูกพันในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) รองลงมาพนักงาน
ระดับปฏิบัติการท่ีมีความผูกพันในระดับผูกพัน (Engaged) และเกือบผูกพัน (Almost Engaged) เทากับ  
รอยละ 45.16 และ 3.23 ตามลำดับ  

50.00%
40.38%

9.62%

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

51.61%45.16%

3.23%
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ท้ังน้ี จากผลการวิเคราะหระดับความผูกพันของบุคลากร พบวาสวนใหญบุคลากรของ สสปน. มีความ
ผูกพัน ซ่ึงอยูในระดับผูกพันอยางมาก (Highly Engaged) และผูกพัน (Engaged) ท่ีประมาณรอยละ 52.17 
และรอยละ 41.30 ตามลำดับ โดยบุคลากรสวนท่ีเหลือ รอยละ 6.52 อยูในระดับเกือบผูกพัน (Almost 
Engaged) ซ่ึงบุคลากรกลุมน้ีเปนกลุมท่ี สสปน. ควรใหความสำคัญในการเสริมสรางใหมีความผูกพัน เพราะ
บุคลากรกลุมน้ีมีความรูสึกและพฤติกรรมท่ีอาจถูกโนมนาวไปไดท้ังมีความผูกพันและไมมีความผูกพัน โดย
บุคลากรกลุมน้ีกระจายตัวอยูในบุคลากรกลุมผูปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส ผูปฏิบัติการ) และผูบริหารระดับตน 
(ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สสปน.  (Employee Satisfaction) 

จากการสำรวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีสงผลตอความคิดและพฤติกรรมของบุคลากร สสปน. 
ใชหลักเกณฑของ Likert Scale โดยสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังน้ี 

ระดับความ
พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

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

 
โดยจำแนกเปนภาพรวม ตามกลุมบุคลากรตามตำแหนง โดยมีผลการสำรวจดังน้ี 

 
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม 

ตารางที่ 23 คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจในงานและองคกรท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ สสปน.  
ในภาพรวมท้ังองคกร 

ประเด็นสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ย 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ทานรูสึกชอบงานท่ีทานทำอยูในปจจุบัน 4.22 มากท่ีสุด 

2. ทานรูสึกกระตือรือรนท่ีจะทำงาน 4.26 มากท่ีสุด 

3. ทานรูสึกวาอยากมาทำงานท่ี สสปน. ทุกวัน 3.82 มาก 

4. ทานรูสึกสนุกกับการทำงานน้ี 4.04 มาก 

5. ทานรูสึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบ่ือ 4.01 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.07 มาก 
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จากตารางท่ี 23 พบวาระดับความพึงพอใจของบุคลากร สสปน.  ในภาพรวมท้ังองคกรมีผลเทากับ
ระดับ 4.07 หรือพึงพอใจมาก โดยความรูสึกกระตือรือรนท่ีจะทำงานมีคะแนนสูงสุด ท่ีระดับคะแนนเทากับ 
4.26 หรือพึงพอใจมากท่ีสุด รองมาคือ ความรูสึกชอบงานท่ีทำอยูในปจจุบัน มีระดับคะแนนเทากับ 4.22 หรือ
พึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ี ปจจุบันบุคลากรของ สสปน. มีความรูสึกวาอยากมาทำงานท่ี สสปน. ทุกวันมีคะแนน
ต่ำท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเทากับ 3.82 หรือพึงพอใจมาก 

 

แผนภาพที่ 56 คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจรายประเด็น 

2) ระดับความพึงพอใจของกลุมบุคลากรตามตำแหนง 

เม่ือพิจารณาในมิติของกลุมบุคลากรตามตำแหนง สามารถแสดงผลระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
กลุมบุคลากรท้ัง 5 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง (ผอ. และรอง ผอ.) ผูบริหารระดับกลาง (ผูอำนวยการฝาย) 
ผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการ) และบุคลากรระดับปฏิบัติการ (ผูปฏิบัติการอาวุโส และผูปฏิบัติการ) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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ทานรูสึกชอบงานที่ทานทําอยูในปจจุบัน

ทานรูสึกกระตือรือรนที่จะทํางาน

ทานรูสึกวาอยากมาทํางานที่ สสปน. ทุกวัน

ทานรูสึกสนุกกับการทํางานนี้

ทานรูสึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบื่อ
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แผนภาพที ่57 คะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ จำแนกตามตำแหนง 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรตอ สสปน. จำแนกตามตำแหนง พบวา กลุมผูบริหาร
ระดับสูงมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุดท่ีระดับคะแนน 4.70 หรือพึงพอใจมากท่ีสุด รองมาคือ กลุม
ผูบริหารระดับกลาง มีระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.31 หรือพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบริหารระดับตน 
และบุคลากรระดับปฏิบัติ มีระดับคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.13 และ 4.07 หรือพึงพอใจมากเทาน้ัน 

เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความผูกพัน พบวา ความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงานของ
บุคลากร สสปน. ในกลุมผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือมีผลคะแนนอยู
ในชวงผูกพันมากและพึงพอใจมากท้ังคู ในขณะท่ี ผูบริหารระดับตน และบุคลากรระดับปฏิบัติ มีความผูกพัน
และความพึงพอใจในการทำงานท่ีแตกตางกัน คือ มีความผูกพันมากท่ีสุดแตมีความพึงพอใจมากเทาน้ัน 
สะทอนใหเห็นวา สภาพแวดลอมการทำงานของ สสปน. ในปจจุบันของผูบริหารระดับตน และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติ มีผลตอความรูสึกพึงพอใจในการทำงาน 

ขอเสนอแนะของทริส 

1. สสปน. ควรมีการกำหนดแนวทางการสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอยางเปนระบบ 
ดำเนินการอยางตอเน่ือง และมีการกระตุนจูงใจใหบุคลากรรวมตอบแบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นโดย
ใหครอบคลุมกับบุคลากรทุกคนในองคกร จากน้ันจึงนำผลการประเมินท่ีไดมาใชประโยชนโดยจัดทำแผน
สรางเสริมความผูกพันอยางเปนระบบ รวมท้ังควรมีการขยายผลการประเมินความผูกพันโดยจัดใหมีการ
คนหาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน เพ่ือให สสปน. สามารถเสริมสรางความผูกพันและยกระดับการ
เสริมสรางความผูกพันไดอยางตรงตามความตองการของบุคลากร เพ่ือใหผลคะแนนเฉล่ียความผูกพันของ
บุคลากร สสปน. มีแนวโนมสูงข้ึน บุคลากรมีความผูกพันอยูกับ สสปน. ในขณะท่ีมีความมุงม่ันในการสราง
ผลงานใหบรรลุตามแผนหรือเปาหมายท่ีวางไวท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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2. สสปน. ควรคนหาสาเหตุปจจัยในเชิงลึกตอไปวาสภาพแวดลอมการทำงานประเด็นใดท่ีเปนปจจัยสำคัญตอ
ความรูสึกของบุคลากร สสปน. จากน้ันจึงนำมาจัดทำแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงานตอไป 

3. สภาพแวดลอมการทำงานท่ีเปนปจจัยสำคัญท่ีอาจสงผลกระทบกับความผูกพันและความพึงพอใจ เชน 
ความม่ันคงในการทำงาน การตระหนักถึงความสำเร็จ ลักษณะงานของแตละบุคคล การมุงเนนท่ีตัวลูกคา 
เพ่ือนรวมงาน ความรับผิดชอบตอสังคม ภาพลักษณและช่ือเสียงองคกร การส่ือสาร การยอมรับและ
ชมเชย ธรรมาภิบาล สภาพแวดลอมในการทำงาน ผูบังคับบัญชา การเรียนรูและพัฒนา คาตอบแทนและ
สวัสดิการ ความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว คานิยมและวัฒนธรรมองคกร โอกาสกาวหนา ภาวะ
ผูนำของผูบริหารระดับสูง ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม และระบบงานและกระบวนการทำงาน 
ซ่ึง สสปน. ควรจะตองจัดทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของบุคลากร 

4. สำหรับจำนวนบุคลากรท่ีตอบแบบสำรวจความผูกพัน จำแนกตามฝายงาน พบวา การสำรวจครั้งน้ี มี
บุคลากรเขารวมเพียง 92 คน จากบุคลากรท้ังหมด 129 คน (ณ ส้ินป 2562) คิดเปนรอยละ 71.32 โดยมี
บางฝายงานไมรวมแสดงความคิดเห็น ดังน้ัน สสปน. ควรจะนำไปหาสาเหตุและหาแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ กระตุน หรือสรางแรงจูงใจใหทุกคนในองคกรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือ
ต้ังเปาหมายท่ีรอยละ 100 เพ่ือท่ี สสปน. จะไดขอมูลท่ีสะทอนความเปนจริงและนำไปปรับปรุงตอไป 
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การวิเคราะหดานทรัพยากรบุคคล เปนการวิเคราะหผลการดำเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในมุมมอง

ระดับผลผลิต (output) ระดับผลลัพธ (outcome) เพ่ือเช่ือมโยงใหเห็นผลกระทบ ท่ีเกิดจากการบริหารจัดกา 
รดานทรัพยากรบุคคลของ สสปน.  

พิจารณาจากผลการดำเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในป 2560-2562 หรือ 3 ปแรกของแผนยุทธศาสตร
องคกร (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได ดังน้ี 

อัตราการลาออก (Turnover Rate) 

 อัตราการออกจากงาน หมายความรวมถึง การออกจากงานทุกเหตุผลโดยเปรียบเทียบจำนวน
บุคลากรท่ีออกจากงานกับจำนวนเฉล่ียของบุคลากรในสถานประกอบการน้ัน ๆ ท้ังน้ี รวมถึงการลาออก     
การถูกใหออกโดยมีความผิด การลดกำลังคนเน่ืองจากการลดขนาด เกษียณอายุ และเสียชีวิต สถานประกอบการ
บางแหงอาจรวมการหยุดระยะยาว เชน การลาหยุดเพ่ือรับราชการทหาร การลาคลอด ฯลฯ 

อัตราการออกจากงานดวยเหตุผลบางประการ เชน การลาออก การถูกใหออกดวยเหตุผลทางวินัย 
ฯลฯ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการดานทรัพยากรบุคคล เพราะเปนเร่ืองท่ีควรจะสามารถ
ปองกันหรือลดความเสียหายไมใหเกิดข้ึนได ดังน้ันทริสจึงนำอัตราการออกจากงานของ สสปน. มาวิเคราะห
เพ่ือหาจุดออน หรือปญหาดานทรัพยากรบุคคลของ สสปน. แลวจึงนำจุดออนหรือปญหาน้ัน  ๆมาหาโอกาสใน
การปรับปรุง (Opportunities for Improvement) ในปตอ  ๆไป  

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลได ดังน้ี  

ตารางที่ 24 อัตราการลาออก จำแนกตามตำแหนง 

อัตราการลาออก (Turnover Rate) ป 2560 ป 2561 ป 2562 
จำนวนพนักงานท่ีลาออก 13 29 25 
จำนวนพนักงานท้ังหมด ณ ส้ินป 137 132 129 
อัตราการลาออกภาพรวมทั้งองคกร 9% 22% 19% 
จำนวนพนักงานท่ีลาออก 0 1 3 
จำนวนพนักงานท้ังหมด ณ ส้ินป 13 15 17 
อัตราการลาออกกลุมผูบริหารระดับกลาง  
(ผอ.ฝาย ผูชำนาญการ รักษาการ ผอ.) 

0% 7% 18% 
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อัตราการลาออก (Turnover Rate) ป 2560 ป 2561 ป 2562 
จำนวนพนักงานท่ีลาออก 7 13 10 
จำนวนพนักงานท้ังหมด ณ ส้ินป 70 63 65 
อัตราการลาออกกลุมผูบริหารระดับตน  
(ผูจัดการอาวุโส/ ผูจัดการ) 

10% 21% 15% 

จำนวนพนักงานท่ีลาออก 6 15 12 
จำนวนพนักงานท้ังหมด ณ ส้ินป 52 51 44 
อัตราการลาออกกลุมผูปฏิบัติการอาวุโส/ผูปฏิบัติการ 12% 29% 27% 

 

 

แผนภาพที่ 58 อัตราการลาออก ภาพรวมท้ังองคกร และจำแนกตามตำแหนง 
จากแผนภาพท่ี 58 พบวา อัตราการออกจากงานของ สสปน. ในป 2560 – 2562 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จากรอยละ 9 ในป 2560 เปนรอยละ 22 และรอยละ 19 ในป 2561 และป 2562 ตามลำดับ ถึงแมวาอัตราการ
ออกจากงานของ สสปน. จะเร่ิมมีคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบป 2561 กับป 2562 แตยังมีคาสูงกวาอัตราการออก
จากงานรวมทุกกลุมธุรกิจ (มากกวา 14 ธุรกิจ) ท่ีไดจากสรุปผลโครงการสำรวจอัตราคาจางและสวัสดิการ
สำหรับการบริหารคาจาง (Compensation & Benefits survey) ประจำป 2560/2561 ของสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ท่ีมีคาเทากับ รอยละ 12.89 เทาน้ัน  
(ท่ีมา:http://www.pmat.or.th/News%20%20Events/466/News/20605/content1/?contentid=378
65) 

เม่ือพิจารณาอัตราการออกจากงานแยกกลุมบุคลากร ไดแก กลุมผูบริหารระดับกลาง (ผอ.ฝาย 
ผูชำนาญการ และรักษาการ ผอ. ฝาย) กลุมผูบริหารระดับตน (ผูจัดการอาวุโส และผูจัดการ) กลุมผูปฏิบัติการ
อาวุโส/ผูปฏิบัติการ พบวา ในชวงป 2560 – 2562 อัตราการออกจากงานของกลุมผูบริหารระดับกลางของ สสปน. 
ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีสำคัญในการผลักดัน/นำทางใหบุคลากรของ สสปน. ปฏิบัติงานเปนไปตามทิศทางหรือ
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นโยบายของผูนำมีแนวโนมอัตราการออกจากงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมจากรอยละ 0 เปนรอยละ 7 
และรอยละ 18 ในป 2561 และป 2562 ตามลำดับ ซ่ึงอาจสงผลตอการบรรลุเปาหมายผลการดำเนินงานของ สสปน. 

ตารางที่ 25 จำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามตำแหนง 

ตำแหนง ระดับ ปงบประมาณ รวม รอยละ 
  2560 2561 2562   

ผูอำนวยการฝาย 6,7   2 2 3% 
ผูชำนาญการ 6   1 1 1% 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 5  1  1 1% 
ผูจัดการอาวุโส 4, 5 4 5 2 11 16% 
ผูจัดการ 4, 5 3 8 8 19 28% 
ผูปฏิบัติการอาวุโส 1, 2, 3 5 12 8 25 37% 
ผูปฏิบัติการ 1 1 3 4 8 12% 
รวม 

 
13 29 25 67 100% 

 

ตารางที่ 26 จำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน ปงบประมาณ รวม รอยละ 
  2560 2561 2562   

ฝายการตลาด - 6 4 10 15% 
ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ - 4 5 9 13% 
ฝายการตลาดและภาพลักษณองคกร 4 3 - 7 10% 
ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 2 2 3 7 10% 
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ - 2 4 6 9% 
ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ - 5 1 6 9% 
ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ 2 2 1 5 7% 
กลุมงานชำนาญการพิเศษตามนโยบาย  - 1 2 3 4% 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - - 3 4% 
ฝายบริหาร - 2 1 3 4% 
ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 1 - 1 2 3% 
ฝายพัฒนากลยุทธองคกร - 1 1 2 3% 
กลุมงานตามนโยบาย - 1 - 1 1% 
ผูชำนาญการ - - 1 1 1% 
ฝายบัญชีและการเงิน 1 - - 1 1% 
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หนวยงาน ปงบประมาณ รวม รอยละ 
  2560 2561 2562   

ฝายสำนักงานผูอำนวยการ สสปน. - - 1 1 1% 
รวม 13 29 25 67 100% 

 

ตารางท่ี 27 จำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามอายุงาน 

อายุงาน ปงบประมาณ รวม รอยละ 
 (ป) 2560 2561 2562   
0 3 9 13 25 37% 
1 

 
3 1 4 6% 

2 
 

5 4 9 13% 
3 1 1 

 
2 3% 

4 
 

2 1 3 4% 
5 4 1 

 
5 7% 

6 1 
 

2 3 4% 
7 2 4 2 8 12% 
8 

 
3 1 4 6% 

9 2 1 
 

3 4% 
11 

  
1 1 1% 

รวม 13 29 25 67 100% 
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แผนภาพที่ 59 จำนวนและสัดสวนบุคลากรท่ีออกจากงานแบงตามอายุงาน 

เม่ือพิจารณาสัดสวนจำนวนบุคลากรท่ีลาออกในป 2560-2562 จำแนกตามอายุงาน (ป) พบวา 
บุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 1 ป เปนกลุมอายุงานท่ีลาออกจากงานมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 37 รองมาเปน
กลุมอายุงานมากกวา 5 ป คิดเปน รอยละ 28 ของจำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานท้ังหมด ซ่ึงท้ัง 2 กลุมน้ี
สะทอนใหเห็นวา สสปน. มีจุดออนในการสรางความผูกพันกับบุคลากรของ สสปน. โดยเฉพาะกลุมพนักงาน
ใหมท่ีเพ่ิงเขามาทำงาน และกลุมบุคลากรท่ีทำงานมานาน   

ตารางที่ 28 จำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามเหตุผลของการออกจากงาน 

เหตุผลที่ลาออก ปงบประมาณ รวม รอยละ 
 ป 2560 ป 2561 ป 2562   
ประเภทที่ควบคุมได      
ไดงานใหม 3 15 10 28 42% 
ประกอบอาชีพอ่ืน/ธุรกิจสวนตัว 4 7 4 15 22% 
ศึกษาตอ   1 1 2 3% 
ประเภทที่ควบคุมไมได      
ปญหาสุขภาพ 2 1 1 4 6% 
ยายถ่ินฐาน 2 1   3 4% 
เสียชีวิต   1   1 1% 
ไมระบุเหตุผล/เหตุผลสวนตัว 2 3 9 14 21% 

รวม 13 29 25 67 100% 
 

นอยกวา 1 ป
, 25, 37%

1-3 ป, 
15, 23%

3-5 ป,
8, 12%

มากกวา 5 ป, 
19, 28%

อายุงาน (ป)

นอยกวา 1 ป
1-3 ป
3-5 ป
มากกวา 5 ป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

แผนภาพที ่60 จำนวนและสัดสวนบุคลากรท่ีออกจากงานแบงตามเหตุผลของการออกจากงาน 

การจำแนกการออกจากงานตามเหตุผลแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีควบคุมได และประเภท
ท่ีควบคุมไมได ซ่ึงเม่ือพิจารณาเหตุผลในการออกจากงานท่ี สสปน. พบวา สวนใหญเปนการออกจากงาน
เน่ืองจากปจจัยประเภทท่ีควบคุมได เชน ไดงานใหม (รอยละ 42) ประกอบอาชีพอ่ืน/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 22) 
เปนตน ในขณะท่ีเปนการออกจากงานเน่ืองจากปจจัยประเภทท่ีควบคุมไมได เชน ปญหาสุขภาพ (รอยละ 6) 
ยายถ่ินฐาน (รอยละ 4) เสียชีวิต (รอยละ 1)  

ตารางที่ 29 จำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน 
 

ลำดับที ่
  

หนวยงาน 
ปงบประมาณ   

รวม 
  

รอยละ 2560 2561 2562 
1 ฝายการตลาด 

 
6 4 10 15% 

2 ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ 
 

4 5 9 13% 
3 ฝายการตลาดและภาพลักษณองคกร 4 3 

 
7 10% 

4 ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการทองเท่ียวเพ่ือ
เปนรางวัล 

2 2 3 7 10% 

5 ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 
 

2 4 6 9% 
6 ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ 

 
5 1 6 9% 

7 ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ 2 2 1 5 7% 
8 กลุมงานชำนาญการพิเศษตามนโยบาย  

 
1 2 3 4% 

9 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
  

3 4% 
10 ฝายบริหาร 

 
2 1 3 4% 

ไดงานใหม
42%

ประกอบอาชีพอื่น/
ธุรกิจสวนตัว

22%ศึกษาตอ
3%

ปญหาสุขภาพ
6%

ยายถิ่นฐาน
4%

เสียชีวิต
2% ไมระบุเหตุผล/

เหตุผลสวนตัว
21%

เหตุผลของการออกจากงาน
ไดงานใหม
ประกอบอาชีพอื่น/ธุรกิจสวนตัว
ศึกษาตอ
ปญหาสุขภาพ
ยายถ่ินฐาน
เสียชีวิต
ไมระบุเหตุผล/เหตุผลสวนตัว
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

11 ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 1 
 

1 2 3% 
12 ฝายพัฒนากลยุทธองคกร 

 
1 1 2 3% 

13 กลุมงานตามนโยบาย 
 

1 
 

1 1% 
14 ผูชำนาญการ 

  
1 1 1% 

15 ฝายบัญชีและการเงิน 1 
  

1 1% 
16 ฝายสำนักงานผูอำนวยการ สสปน. 

  
1 1 1% 

  รวม 13 29 25 67 100% 

เม่ือพิจารณาสัดสวนจำนวนบุคลากรท่ีออกจากงานจำแนกตามหนวยงาน พบวา ในชวงป 2560-2562 
เกือบทุกหนวยงานใน สสปน. มีบุคลากรลาออกจากงาน โดยหนวยงานสายธุรกิจเปนสายงานท่ีมีจำนวน
บุคลากรออกจากงานมากท่ีสุด (รอยละ 36) ไดแก ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล       
ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ฝายสงเสริมตลาดในประเทศ ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ 
ฝายการตลาด  

ขอเสนอแนะของทริส  

1. สสปน. ตองเรงรัดหาแนวทางแกไขปญหาการลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรกลุมผูบริหาร
ระดับกลาง และบุคลากรในสายธุรกิจ เน่ืองจาก  
 กลุมผูบริหารระดับกลาง เปนบุคลากรท่ีสำคัญในการผลักดัน/นำทางใหบุคลากรของ สสปน. 

ปฏิบัติงานเปนไปตามทิศทางหรือนโยบายของผูนำ 
 บุคลากรในสายธุรกิจ เปนสายงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินภารกิจหลักขององคกรให

ประสบความสำเร็จบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีวางไว  

หากมีการปรับเปล่ียนบุคลากรในการทำงานบอยคร้ัง อาจสงผลใหการทำงานขาดความตอเน่ือง ความไม
เขาใจในงาน หรือการถายทอดงานจากบุคลากรท่ีอยูเดิมไปยังบุคลากรรุนใหมอาจจำเปนตองใชเวลาใน
การทำความเขาใจ และอาจเกิดปญหาการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงสุดทายก็จะสงผลกระทบกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการดำเนินงานของ สสปน. ในท่ีสุด 

2. สสปน. ควรดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะหและพิจารณาในเหตุผลของการลาออกในเชิงลึกจำแนก
เหตุผลตามชวงอายุงาน และหนวยงาน เน่ืองจาก สสปน. สามารถเตรียมการหรือวางแผนปองกันสาเหตุ
ในการลาออกประเภทท่ีควบคุมได เชน การไดงานใหม การศึกษาตอ เปนตน เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมา
วางแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรและลดจำนวนบุคลากรท่ีลาออก  

3. สสปน. ควรคนหาในเชิงลึกของบุคลากรท่ียังคงทำงานอยูท่ี สสปน.เก่ียวกับสาเหตุ ความตองการของ
บุคลากรท่ียังใชชีวิตการทำงานอยูท่ี สสปน. และความตองการการสนับสนุนในดานตาง ๆ จาก สสปน. 
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เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงานใหงายข้ึน จากน้ันจึงนำขอมูลท่ีไดรับมาหาแนวทางสรางความ
ผูกพันในองคกรตอไป 

4. สสปน. ควรเปรียบเทียบอัตราการลาออกกับผลการดำเนินงานในอดีต และเปรียบเทียบ (Benchmark) 
กับองคกรตาง  ๆท้ังท่ีดำเนินธุรกิจใกลเคียงกับ สสปน. หรือในอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาใหทราบถึงทิศทาง
และแนวโนมการสูญเสียบุคลากรออกจากงานใหทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมท้ัง สสปน. จะไดรูและเตรียมความพรอมในการวางแผนตาง  ๆปองกันเหตุการณไวลวงหนา 
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 ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงาน 
ของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(องคการมหาชน) (สสปน.)  
ประจำปงบประมาณ 2563 



        
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด        | ห น้ า 1 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ  

แบบสัมภาษณคณะกรรมการ  
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 
แบบสัมภาษณฉบับน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึน 

จากการดำเนินงานของ สสปน.เพ่ือนำไปประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน) (สสปน.) ในป พ.ศ. 2560-2562 โดยคำตอบของทานจะมีการนำมาประมวลผลในภาพรวม เพ่ือสรุป 
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป 

 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. ช่ือ-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 ปข้ึนไป 
5. ระยะเวลาดำรงตำแหนง  1) 1-2 ป  2) 3-4 ป    3) 5 ปข้ึนไป 

คณะกรรมการ 
 
สวนที่ 2 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562 
 
1. ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562  
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยท่ี 

ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวัง  
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวังมาก 

 

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
1) งานไมซเดิมในประเทศไดรับการยกระดับให มี 
การเติบโตอยางตอเน่ือง 

     

2) มีงานไมซ ท่ี เก่ียวของ/สอดคลองกับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพ่ิมมากข้ืน 

     

3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเปน
งานท่ีชนะประมูลสิทธ์ิครั้งแรก 

     

4) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 1 

     

ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภมูิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
5) งานไมซภูมิภาคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
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แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการ  

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

6) เกิดงานไมซใหมท่ี สสปน. ผลักดันใหมีการจัดข้ึน 
ในภูมิภาค 

     

7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติท่ีเมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน 

     

8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค      
9) ภ าพรวมความ คุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 2 

     

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน. 
10) ประ เทศไทยเป น จุ ดหมายปลายทาง (MICE 
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน 
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได 

     

11) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ 

     

12) สสปน . เป น ท่ี รู จั ก  และ ได รั บก ารยอม รับ 
จากหนวยงานภายนอกมากย่ิงข้ึน  

     

13) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 3 

     

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรมไมซ 
14) ผูประกอบการ บุคลากร และระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ  

     

15) อุตสาหกรรมไมซไดรับการยกระดับและพัฒนา  
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  
มาประยุกตใช 

     

16) กฎ หมาย  กฎ  ระ เบี ยบ  ท่ี เกี่ ย วข อ ง ได รับ 
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพ่ือใหเกิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ 

     

17) หนวยงานพันธมิตรท่ี สสปน. เขาไปชวยเหลือ  
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

     

18) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 4 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
19) บุคลากรของ สสปน. มีความรู ความเข าใจ 
ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ  
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร 

     

21) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 5 

     

 
2. ทานคิดวาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ในชวง 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในแตละยุทธศาสตร 
ตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน. 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
มีประเด็นใดบางท่ีเห็นวา สสปน. ทำไดดีและควรดำเนินการตอไป และมีประเด็นใดบางท่ีควรปรับปรุง แกไข พัฒนา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดดีย่ิงข้ึนในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางท่ีควร
ยกเลิก/ไมดำเนินการตอ (โปรดใหเหตุผล)  
 
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก ในการดำเนินงานของ สสปน. คืออะไร และควรมีแนวทาง/วิธีการแกไข
อยางไร 
 
4. ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต 
 
 

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม* 
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แบบสัมภาษณผ์ู้บริหาร  

แบบสัมภาษณผูบริหาร 
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 
แบบสัมภาษณฉบับน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึน 

จากการดำเนินงานของ สสปน.เพ่ือนำไปประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน) (สสปน.) ในป พ.ศ. 2560-2562 โดยคำตอบของทานจะมีการนำมาประมวลผลในภาพรวม เพ่ือสรุป 
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป 

 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. ช่ือ-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 ปข้ึนไป 
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) ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพ่ือเปนรางวัล 
 3) ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ       4) ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ 
 5) ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอีเวนทและเทศกาลนานาชาติ   6) ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ  
 7) ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม      8) ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ  
 9) ฝายบัญชีและการเงิน        10) ฝายบริหาร  
 11) ฝายอำนวยการ        12) ฝายภาพลักษณและส่ือสารองคกร 
 13) ฝายพัฒนากลยุทธองคกร         14) สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค) 
6. อายุการทำงาน  1) 1-3 ป  2) 4-6 ป    3) 7 ปข้ึนไป 
 
สวนที่ 2 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562 
 
1. ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562  
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยท่ี 

ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวัง  
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวังมาก 
 

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
1) งานไมซเดิมในประเทศไดรับการยกระดับให มี 
การเติบโตอยางตอเน่ือง 
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ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

2) มีงานไมซ ท่ี เก่ียวของ/สอดคลองกับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพ่ิมมากข้ืน 

     

3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเปน
งานท่ีชนะประมูลสิทธ์ิครั้งแรก 

     

4) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 1 

     

ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภมูิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
5) งานไมซภูมิภาคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

     

6) เกิดงานไมซใหมท่ี สสปน. ผลักดันใหมีการจัดข้ึน 
ในภูมิภาค 

     

7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติท่ีเมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน 

     

8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค      
9) ภ าพรวมความ คุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 2 

     

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน. 
10) ประ เทศไทยเป น จุ ดหมายปลายทาง (MICE 
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน 
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได 

     

11) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ 

     

12) สสปน . เป น ท่ี รู จั ก  และ ได รั บก ารยอม รับ 
จากหนวยงานภายนอกมากย่ิงข้ึน  

     

13) ภาพรวมความคุมคาของผลการดำเนินงานใน
ยุทธศาสตรท่ี 3 

     

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรมไมซ 
14) ผูประกอบการ บุคลากร และระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ  

     

15) อุตสาหกรรมไมซไดรับการยกระดับและพัฒนา  
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  
มาประยุกตใช 

     

16) กฎ หมาย  กฎ  ระ เบี ยบ  ท่ี เกี่ ย วข อ ง ได รับ 
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพ่ือใหเกิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ 
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แบบสัมภาษณผ์ู้บริหาร  

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

17) หนวยงานพันธมิตรท่ี สสปน. เขาไปชวยเหลือ  
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

     

18) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 4 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
19) บุคลากรของ สสปน. มีความรู ความเข าใจ 
ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ  
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

     

20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร 

     

21) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 5 

     

 
2. ทานคิดวาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ในชวง 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในแตละยุทธศาสตร 
ตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน. 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
มีประเด็นใดบางท่ีเห็นวา สสปน. ทำไดดีและควรดำเนินการตอไป และมีประเด็นใดบางท่ีควรปรับปรุง แกไข พัฒนา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดดีย่ิงข้ึนในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางท่ีควร
ยกเลิก/ไมดำเนินการตอ (โปรดใหเหตุผล)  
 
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก ในการดำเนินงานของ สสปน. คืออะไร และควรมีแนวทาง/วิธีการแกไข
อยางไร 
 
4. ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต 

 

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม* 
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แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน. 

แบบสอบถามกลุมพนักงานของ สสปน. 
 
คำชี้แจง แบบสอบถามน้ีจัดทำโดย บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จำกัด มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถาม 

1) ความคิดเห็นตอความผูกพันของพนักงาน สสปน. ท่ีมีตอองคกร  
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 

2560-2562 
โดยคำตอบของทานจะมีการนำมาประมวลผลในภาพรวม เพ่ือสรุปขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดำเนินงานของ 

สสปน. ตอไป 
 
กรุณากรอกขอความและใสเคร่ืองหมาย  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 ปข้ึนไป 
 
3. ตำแหนง  1) ผูจัดการอาวุโส   2) ผูจัดการ    

 3) ผูปฏิบัติการอาวุโส   4) ผูปฏิบัติการ 
4. ฝาย  
 1) ฝายตรวจสอบภายใน        2) ฝายสงเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพ่ือเปนรางวัล 
 3) ฝายสงเสริมการจัดประชุมนานาชาติ       4) ฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ 
 5) ฝายพัฒนาการจัดการเมกะอเีวนทและเทศกาลนานาชาติ      6) ฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ  
 7) ฝาย MICE Intelligence และนวัตกรรม      8) ฝายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ  
 9) ฝายบัญชีและการเงิน        10) ฝายบริหาร  
 11) ฝายอำนวยการ        12) ฝายภาพลักษณและส่ือสารองคกร 
 13) ฝายพัฒนากลยุทธองคกร         14) สำนักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภูมิภาค) 
 
5. อายุการทำงานใน สสปน.  1) 1-3 ป    2) 4-6 ป    3) 7 ปข้ึนไป 
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แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน. 

สวนที่ 2 ความผูกพันของบุคลากร 
 
2.1 การประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร 
เกณฑการใหคะแนนความคิดเห็น ระดับ 1 ไมเคย 

ระดับ 2 นาน  ๆครั้ง 
ระดับ 3 เปนบางครั้ง 
ระดับ 4 บอยคร้ัง 
ระดับ 5 เปนประจำ 
 

 ขอคำถาม ระดับความรูสึก/พฤติกรรม 
  

 
 

     

 ความผูกพันกับองคกร      
1. ทานรูสึกภูมิใจท่ีจะบอกแกผูอ่ืนวาทานทำงานท่ี สสปน.      
2. ทานมักกลาวถึง สสปน. ในทางท่ีดีและพรอมปกปอง

ช่ือเสียงของ สสปน. เสมอ 
     

3. ทานมีความเต็มใจท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการเขารวมกิจกรรม
ตาง  ๆของ สสปน. 

     

4. ทานมักอาสาชวยงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีของทาน  
เพ่ือประโยชนของ สสปน. 

     

5. ทานพรอมท่ีจะรักษาผลประโยชนและปกปอง สสปน. 
เสมือนวาทานเปนเจาของ สสปน. 

     

6. เม่ือทานมีโอกาส ทานจะแนะนำใหคนอ่ืนมาทำงานท่ี สสปน.      
 ความผูกพันกับงาน      

7. ทานรูสึกรักในงานท่ีทำ และสามารถทำงานตอไปไดอีก
หลายป  

     

8. เม่ือทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะมุงม่ันทำงานและใช
ความพยายามอยางเต็มท่ี เพ่ือใหงานของสำเร็จ 

     

9. ทานพรอมทุมเทเวลาเพ่ือจะสรางผลงานท่ีดี แมตองยอม
เสียสละเวลาสวนตัวบาง 

 
 

    

10. ทานรูสึกสบายใจและสามารถท่ีจะทำงานท่ีทำอยูในปจจุบัน
ไดอยางมีความสุข 

 
 

    

11. ทานพยายามท่ีจะพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองเพ่ือทำงาน 
ในความรับผิดชอบของทานใหไดดีข้ึนกวาเดิม 

     

 ความพึงพอใจของบุคลากร      
12. ทานรูสึกชอบงานท่ีทานทำอยูในปจจุบัน      
13. ทานรูสึกกระตือรือรนท่ีจะทำงาน      

ไมเคย นาน ๆ ครั้ง เปนบางครั้ง บอยครั้ง เปนประจำ 
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แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน. 

 ขอคำถาม ระดับความรูสึก/พฤติกรรม 
  

 
 

     

14. ทานรูสึกวาอยากมาทำงานท่ี สสปน. ทุกวัน      
15. ทานรูสึกสนุกกับการทำงานน้ี      
16. ทานรูสึกวางานของทานมีความนาสนใจและไมนาเบ่ือ      

 
2.2 ปญหา/อุปสรรคตอการดำเนินงานของ สสปน.  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2.3 ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของ สสปน.  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 
สวนที่ 3 ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาของการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562 

 
3.1 ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-2562  
ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 2560-2564 ในระดับใด โดยท่ี 

ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวัง  
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวังมาก 

 

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
1) งานไมซเดิมในประเทศไดรับการยกระดับให มี 
การเติบโตอยางตอเน่ือง 

     

2) มีงานไมซ ท่ี เก่ียวของ/สอดคลองกับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศเพ่ิมมากข้ืน 

     

3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรือเปน
งานท่ีชนะประมูลสิทธ์ิครั้งแรก 

     

4) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 1 

     

ไมเคย นาน ๆ ครั้ง เปนบางครั้ง บอยครั้ง เปนประจำ 
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน. 

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภมูิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
5) งานไมซภูมิภาคไดรับการยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

     

6) เกิดงานไมซใหมท่ี สสปน. ผลักดันใหมีการจัดข้ึน 
ในภูมิภาค 

     

7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติท่ีเมืองในภูมิภาค
เปนเจาภาพ/ใหการสนับสนุน 

     

8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค      
9) ภ าพรวมความ คุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 2 

     

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน. 
10) ประ เทศไทยเป น จุ ดหมายปลายทาง (MICE 
Destination) ในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน 
นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจากตางประเทศได 

     

11) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป  
มีความรู  ความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของอุตสาหกรรมไมซ 

     

12) สสปน . เป น ท่ี รู จั ก  และ ได รั บก ารยอม รับ 
จากหนวยงานภายนอกมากย่ิงข้ึน  

     

13) ภาพรวมความคุมคาของผลการดำเนินงานใน
ยุทธศาสตรท่ี 3 

     

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรมไมซ 
14) ผูประกอบการ บุคลากร และระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมไมซ ไดรับการพัฒนาและยกระดับใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ  

     

15) อุตสาหกรรมไมซไดรับการยกระดับและพัฒนา  
โดยมีการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  
มาประยุกตใช 

     

16) กฎ หมาย  กฎ  ระ เบี ยบ  ท่ี เกี่ ย วข อ ง ได รับ 
การปรับปรุง แกไข และไดรับการผลักดัน เพ่ือใหเกิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ 

     

17) หนวยงานพันธมิตรท่ี สสปน. เขาไปชวยเหลือ  
มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดงานไมซใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

     

18) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 4 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
19) บุคลากรของ สสปน. มีความรู ความเข าใจ      
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

แบบสอบถามกลุ่มพนักงานของ สสปน. 

ยุทธศาสตร 

ระดับของผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคา 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

มาก 
(5) 

ในอุตสาหกรรมไมซ และมีทักษะ ความรู ความสามารถ  
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
20) กระบวนการทำงานของ สสปน. ไดรับการปรับปรุง
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการนำ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใชในองคกร 

     

21) ภาพรวมความคุ มค าของผลการดำเนินงาน 
ในยุทธศาสตรท่ี 5 

     

 
3.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ สสปน. ใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม* 
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โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน 

แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเปนส่ือกลางระหวางรัฐกับเอกชน 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามน้ีจัดทำโดย บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จำกัด มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับบทบาทของ สสปน. ในการอำนวยความสะดวกทางการคาและ
บริการของอุตสาหกรรมไมซ โดยเปล่ียนบทบาทจากผูใหการสนับสนุน (Supporters) เปนผูอำนวยความสะดวก 
(Facilitators) เพ่ือเช่ือมโยงระหวางภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ โดยจะนำผลการสำรวจมาวิเคราะหเพ่ือให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของ สสปน. ตอไป  
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ตำแหนง ………………………………………………………….................................................................................................................. 
3. หนวยงาน  
 1) หนวยงานภาครัฐ ไดแก …………………………………………………………………………………………………....................................... 
 2) หนวยงานภาคเอกชน ไดแก ……………………………………………………………………………………………………………………............ 
4. การอำนวยความสะดวกดานไมซโลจิสติกสท่ีทานมีสวนเก่ียวของ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1) ดานพิธีศุลกากร      2) การขอใบอนุญาตนำเขาส่ิงของ 
 3) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักเดินทางไมซ  4) การติดต้ังปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ 
 5) การตอนรับนักเดินทางไมซ     6) การสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดงาน/ 

                                             เปนเจาภาพการจัดงาน 
 7) อ่ืน  ๆไดแก ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ สสปน. ในการเปนสื่อกลางระหวางรัฐกับเอกชน 
 
1. ทานมีความคิดเห็นในระดับใด เก่ียวกับความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานในชวงป  2560-2562 ของ สสปน.  
ในการเช่ือมโยงและบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซ โดยท่ี 

ระดับ 1 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวัง  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวังมาก 

 

การดำเนินงานของ สสปน. 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง 
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง

มาก 
(5) 

ภาพรวม 
1) มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเปนรูปธรรม ชวยลดข้ันตอนการติดตอ 
ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถ
ขับเคล่ือนและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  
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แบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทของ สสปน. ในการเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน 

การดำเนินงานของ สสปน. 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ต่ำกวา 

ที่คาดหวัง 
มาก 
(1) 

ต่ำกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(2) 

เปนไปตาม 
ที่คาดหวัง 

 
(3) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง 

 
(4) 

สูงกวา 
ที่คาดหวัง

มาก 
(5) 

2) ทำใหทานเขาใจบทบาทของ สสปน. มากข้ึน 
และรูถึงความความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซท่ีมี
ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

     

3) ทำใหภาคเอกชน มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ กระบวนการ และ
ข้ันตอนของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง 

     

4) มีตนแบบแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
สำหรับการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  

     

การอำนวยความสะดวกดานไมซโลจิสติกส (ตอบเฉพาะขอท่ีทานเกี่ยวของ) 
 5) ดานพิธีศุลกากร      
 6) การขอใบอนุญาตนำเขาส่ิงของ      
 7) การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับ
นักเดินทางไมซ 

     

 8) การติดต้ังปายประชาสัมพันธการจัดงานไมซ      
 9) การตอนรับนักเดินทางไมซ      
 10) การสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดงาน/
เปนเจาภาพการจัดงาน 

     

 11) อ่ืน  ๆไดแก ………………………………………..      
 12) อ่ืน  ๆไดแก …………………………………………      
 13) อ่ืน  ๆไดแก …………………………………………      

 
2. ทานคิดวาการดำเนินงานของ สสปน. ชวง 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2560-2562) ในการเช่ือมโยงและบูรณาการการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ืออำนวยความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซ 
มีประเด็นใดบางท่ีเห็นวาทำไดดีและควรดำเนินการตอไป มีประเด็นใดบางท่ีควรปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการไดดีย่ิงข้ึนในอนาคต (โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง) และมีประเด็นใดบางท่ีควรยกเลิก/ไมดำเนินการตอ 
(โปรดใหเหตุผล)  
 
3. ทานคิดวาปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ สสปน. ในการเปนส่ือกลางระหวางรัฐกับเอกชนคืออะไร และควรมี
แนวทาง/วิธีการแกไขอยางไร 
 
4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ สสปน. ในการเปนส่ือกลางระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกดานการคาและบริการในอุตสาหกรรมไมซใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต 
 
 

*ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม* 
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 ภาคผนวก จ 
สรุปคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความ   
คุมคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. ในป พ.ศ. 2560-
2562 ของกลุมคณะกรรมการ กลุมผูบริหาร และกลุมบุคลากร



        
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด       จ-1 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

สรุปคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สสปน. 
ในป พ.ศ. 2560-2562 

ของกลุมคณะกรรมการ กลุมผูบริหาร และกลุมบุคลากรของ สสปน. 
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 

 
ระดับคะแนนและความหมายของผลการประเมิน ผลลัพธ ผลกระทบ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ สส

ปน. ในป พ.ศ. 2560-2562 ในแตละยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินคานานาชาติ ป 
2560-2564 เปนดังน้ี 

ระดับ 1 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวังมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาต่ำกวาท่ีคาดหวัง  
ระดับ 3 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวัง/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลลัพธ ผลกระทบจากการดำเนินงานสูงกวาท่ีคาดหวังมาก/ มีความคุมคาสูงกวาท่ีคาดหวังมาก 
 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร กลุม
คณะกรรมการ กลุมผูบรหิาร กลุมบคุลากร คะแนนเฉล่ีย รอยละ

ยุทธศาสตรที ่1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ
1) งานไมซเดิมในประเทศไดรบัการยกระดับให มีการเติบโตอยางตอเน่ือง 3.5625 3.3333 3.2771 3.3250 66.50
2) มีงานไมซท่ีเก่ียวของ/สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
เพ่ิมมากข้ืน 3.8750 3.5238 3.3494 3.4500 69.00

3) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติ และ/หรอืเปนงานท่ีชนะประมูลสิทธิ์
ครัง้แรก 3.6875 3.6500 3.2771 3.3950 67.90

4) ภาพรวมความคุมคาของผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 1 3.5625 3.1429 3.2651 3.2833 65.67
ยุทธศาสตรที ่2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ
5) งานไมซภูมิภาคไดรบัการยกระดับให ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 3.5000 3.1429 3.1807 3.2167 64.33
6) เกิดงานไมซใหมท่ี สสปน. ผลักดันให มีการจัดข้ึนในภูมิภาค 3.6875 3.4500 3.3012 3.3782 67.56
7) เกิดงานไมซใหมในระดับนานาชาติท่ีเมืองในภูมิภาคเปนเจาภาพ/ใหการ
สนับสนุน 3.5625 3.1500 3.2289 3.2605 65.21

8) เกิดการกระจายรายไดจากกิจกรรม/งานไมซสูภูมิภาค 3.8750 3.3810 3.3614 3.4333 68.67
9) ภาพรวมความคุมคาของผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 2 3.7500 3.2381 3.2892 3.3417 66.83
ยุทธศาสตรที ่3 สงเสรมิการตลาด และภาพลักษณไมซของประเทศไทยและ สสปน.
10) ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทาง (MICE Destination) ในระดับ
นานาชาติ สามารถดึงดูดผูจัดงาน นักลงทุน ตลอดจนนักเดินทางไมซจาก
ตางประเทศได

3.8125 3.5238 3.3253 3.4250 68.50

11) หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ 3.6250 3.1905 3.1566 3.2250 64.50

12) สสปน. เปนท่ีรูจัก และไดรบัการยอมรบัจากหนวยงานภายนอกมากย่ิงข้ึน 3.8750 3.1429 3.2771 3.3333 66.67

13) ภาพรวมความคุมคาของผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 3 3.6250 3.0476 3.2771 3.2833 65.67
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หมายเหตุ  
 

    ระดับคะแนนสูง     ระดับคะแนนต่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร กลุม
คณะกรรมการ กลุมผูบรหิาร กลุมบคุลากร คะแนนเฉล่ีย รอยละ

ยุทธศาสตรที ่4 เสรมิสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ
14) ผูประกอบการ บุคลากร และระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ ไดรบั
การพัฒนาและยกระดับให ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 3.6250 3.8095 3.3735 3.4833 69.67

15) อุตสาหกรรมไมซไดรบัการยกระดับและพัฒนา โดยมีการนําองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง  ๆมาประยุกตใช 3.6875 3.4762 3.4578 3.4917 69.83

16) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ ไดรบัการปรบัปรงุ แกไข และไดรบั
การผลักดัน เพ่ือให เกิดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ 3.3125 2.8571 3.1687 3.1333 62.67

17) หนวยงานพันธมิตรท่ี สสปน. เขาไปชวยเหลือ มีการปรบัปรงุ/
พัฒนาการจัดงานไมซให มีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน 3.6250 3.4762 3.5422 3.5417 70.83

18) ภาพรวมความคุมคาของผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 4 3.5625 3.6667 3.3976 3.4667 69.33
ยุทธศาสตรที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบติังานภายในองคกร
19) บุคลากรของ สสปน. มีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมไมซ และมี
ทักษะ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 3.500 2.667 3.301 3.217 64.33

20) กระบวนการทํางานของ สสปน. ไดรบัการปรบัปรงุใหรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการนําเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมมาประยุกตใช
ในองคกร

3.625 2.048 2.868 2.825 56.50

21) ภาพรวมความคุมคาของผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี 5 3.500 2.524 2.952 2.950 59.00
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยอุตสาหกรรมไมซ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ดานการจัดสรรงบประมาณ  เทียบกับงบประมาณท่ีไดรับกับผลลัพธท่ีไดจากงานไมซถือวาทำไดเต็มประสิทธิภาพ 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ซ่ึงเมื่อเทียบกับงบประมาณน้ัน
แสดงใหเห็นวา สสปน.สามารถดำเนินงานไดดี อยางไรก็ตาม สสปน. สามารถ
ผลักดันไดมากกวาน้ี หากไดรับงบประมาณมากกวาน้ี 

 สสปน. ควรสรางความเขมแข็งใหภาคเอกชน (Organizers, Suppliers) มากยิ่งข้ึน 
เพื ่อเพิ ่มจำนวนผู จัดงาน, Bid Agents, จำนวนการจัดงาน โดย สสปน. เปน
ผูสนับสนุน (Facilitator) อยางไรก็ตาม สสปน. ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดดานการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนภาคเอกชน เนื่องจากปจจุบันมองวาไมควรสนับสนุน
เงินเพียงอยางเดียว แตควรมีการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการจัดงานไมซมากย่ิงข้ึน 

 สสปน.มีขอจำกัดดานงบประมาณที่คอนขางจำกัด ซ่ึงหากเทียบกับคูแขงในบาง
ประเทศที่มีขอไดเปรียบดานงบประมาณ อาจจะไมสามารถสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันได 

ดานการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เปาหมาย 

 ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางในการดำเนินงานของ สสปน. ใหการสนับสนุน
อุตสาหกรรม 12 S-curve  รวมถึงงานในภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนน้ันตอบโจทยอุตสาหกรรม
เปาหมาย ซ่ึงรัฐบาลมีการใหการสนับสนุนทางดานอุตสาหกรรม S-curve จึงทำให
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) 

ดานการผลักดันใหเก ิดงาน
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ
นานาชาติในภูมิภาค 

 งานไมซภูมิภาคมีการเติบโตไมดีเทาที ่ควร เนื ่องจากนโยบายที่ผานมามุงไปท่ี
กิจกรรมการประชุม (Corporate Meetings), การทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัล
(Incentive Travel) และการพัฒนาชุมชน เชน การพัฒนาพ้ืนท่ี, สหกรณ มากกวา
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาติ (Trade Fair and Exhibition) ซ่ึง
ไมตอบโจทยโดยตรงของอุตสาหกรรมไมซ แตตอบโจทยในเชิงการทองเท่ียวมากกวา 
ดังนั ้น สสปน. จึงควรเนนงานทางดานการจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา
นานาชาติใหมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากงานประเภทน้ีจะชวยตัวขับเคล่ือนต้ังแตเร่ิมตนการ
ผลิตจนกระทั่งจัดจำหนาย ซ่ึงเปนการพัฒนาทั้งระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ
อยางแทจริง โดยการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไมซในภาพรวมทั้งหมด จะตองไม
เจาะจงไปท่ีกรอบใดกรอบหน่ึงมากจนเกินไป เพราะจะทำใหสวนอื่นๆ ไมไดรับการ
สงเสริมเทาที่ควรในเวลาเดียวกัน เนื่องดวยงบประมาณและทรัพยากรนั้นมีอยาง
จำกัด แตกลุมเปาหมายนั้นมีความหลากหลาย เชน การสงเสริมชุมชน, การพัฒนา
ชุมชน เพ่ือกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัลนั้นสงผลกระทบในวงจำกัดที่นอย
เกินไป 

 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาติทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงสินคานานาชาตินั้นเปน High S-growth ใน
อุตสาหกรรมไมซ สรางงาน สรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมคอนขางมาก ท้ัง
ผูประกอบการ, สถานประกอบการ เชน โรงแรม, การจางงาน, การพัฒนาเทคโนโลยี 
ดังน้ัน สสปน. จึงควรใหลำดับความสำคัญกับกิจกรรมท่ีตอบโจทยกลยุทธมากย่ิงข้ึน 

สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายยุทธศาสตร
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ประเด็น รายละเอียด 
ดานการกำหนดตัวชี้วัด  สสปน. ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดของแผนแมบทอุตสาหกรรมไมซ ใหสามารถตอบโจทย

พันธกิจไดดียิ่งข้ึน เชน การวัดมูลคาการลงทุนที่เกิดข้ึนจากการจัดงานไมซ ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมไดชัดเจนกวา เน่ืองจากปจจุบันใช
ตัวช้ีวัดในเชิงของการทองเที่ยว แตไมไดวัดในมุมมองภาพเศรษฐกิจแบบองครวม 
โดยวัดจากจำนวนนักเดินทาง รายไดและรายจายเฉล่ียตอนักเดินทาง ซ่ึงเปนการวัด
อยางงายและอาจจะไมตอบโจทยพันธกิจโดยตรง 

ด านการกำหนดกลุ มล ูกคา
เปาหมายในการจัดงานไมซ 

 สสปน. ควรมีการกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเนนไปที่กลุม New Wealth ให
มากขึ้น เนื ่องจากพบวาจำนวนตัวเลขนักเดินทางไมซมีจำนวนลดลง โดยกลุม 
กิจกรรมการประชุม (Corporate Meetings) มีการเดินทางนอยลง ในขณะที่กลุม
การทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล (Incentive Travel) มีการเดินทางมากข้ึน แตรายได
ลดลงอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงควรกำหนดกลุมเปาหมายใหมีความชัดเจน มุงเนนกลุม
นักเดินทางท่ีมีคุณภาพ โดยไมตองมุงเนนท่ีปริมาณ เชน การมุงเนนไปท่ีกลุม Hight 
Value และ Multi-national Company ในประเทศไทย เพื่อผลักดันใหเกิดการ
ประชุมในประเทศมากข้ึน ซ่ึงการพัฒนากลุมกิจกรรมการประชุม โดยมุงเนนท่ีการ
ประชุมวิชาชีพ การประชุมดานการเงินการลงทุน จะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีดี
ย่ิงข้ึน เน่ืองจากกลุมกิจกรรมการประชุม เปนกลุมท่ีมีสัดสวนการใชจายสูง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 กระจายรายไดและกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคผานอุตสาหกรรมไมซ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ดานการกำหนดตัวชี้วัด  ปจจุบัน สสปน. ไมมีการประเมินในเชิงคุณภาพจึงไมสามารถบอกถึงมาตรฐานได มี

เพียงการประเมินในเชิงปริมาณ อยางไรก็ตาม มาตรฐานในแงของสถาน
ประกอบการ เชน โรงแรม, สถานที่จัดงานนั้นไดมาตรฐาน รวมไปถึงผูจัดงานซ่ึงได
ผานการอบรมและไดรับการรับรองในระดับสากล (International Certification) 

 นอกจากนั้น สสปน. ไดมีการแบงพ้ืนที่ตามกรอบมิติดานพ้ืนท่ี (Area Based) แตไม
มีตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีชัดเจนของแตละภูมิภาคในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน รวมท้ังไม
มีการกำหนดเปาหมาย, นโยบาย, แผนการทำงาน (Roadmap) จึงทำใหไมมีผลงาน
ที ่ชัดเจนเกิดขึ ้น ดังนั ้น สวนภูมิภาคจะตองมีการกำหนดตัวชี ้วัดของผลการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงการติดตามการประเมินผล 

ดานการประสานงานและการ
ทำงานรวมกันกับหนวยงาน
ภูมิภาค 

 การดำเนินงานในพื ้นที ่สวนภูมิภาคประสบปญหาดานการปฏิบัติงานอยู บาง 
เนื่องจากมีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ คอนขางนอย ดังนั้น สสปน. จึงควรมี
การถายทอดองคความรูที่สำคัญใหกับหนวยงานในพื้นท่ี และเนนการสรางการมี
สวนรวมกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญ ของอุตสาหกรรมไมซ 
และเพ่ือใหเกิดการสนับสนุนการดำเนินงานของ สสปน. อยางเต็มท่ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการตลาด และภาพลักษณของประเทศไทยและ สสปน. 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ดานการประสานงานและการ
ทำงานรวมกันกับหนวยงานที่
เก ี ่ ยวข อง  ท ั ้ งภาคร ัฐและ
ภาคเอกชน 

 ปจจุบันไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางดีในการดึงงานไมซ
และการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ เน่ืองจากการรับรูของหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนมีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 โดย 
สสปน. ไดใหความรวมมือทางดานอุตสาหกรรมดานสาธารณสุข 

 ปจจุบัน สสปน. สนับสนุนทางดานการเงินมากกวาการเปนตัวกลางในการอำนวย
ความสะดวกในการจัดงานไมซ (Facilitator) โดยยังไมสามารถใหการสนับสนุนหรือ
การอำนวยความสะดวกตอผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของไดมากนัก 

 สสปน. ตองเนนการทำงานกับภาครัฐใหมากข้ึน เนื่องจากหากภาครัฐทุกหนวยงาน
รูจัก สสปน. อาจจะสงผลใหภาครัฐสรางงาน จัดงาน ดังนั ้น จึงควรเสริมสราง
ภาพลักษณของ สสปน. ภายในประเทศ ทั้งกลุมภาครัฐ หนวยงานราชการ และ
องคกรตาง  ๆใหมากข้ึน 

ดานการจัดสรรงบประมาณ  สสปน. ควรจัดสรรงบประมาณใหยุทธศาสตรท่ี 3 มากข้ึน เน่ืองจากเปนพันธกิจหลัก 
แตในปจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณใหกับยุทธศาสตรที่ 1 มากที่สุด (อางอิงจาก
งบประมาณป 2562) ดังน้ัน องคกรใหความสำคัญกับตัวช้ีวัดหรือพันธกิจในดานไหน 
งบประมาณก็ควรจะถูกจัดสรรไปในดานน้ัน 

 อยางไรก็ตาม สสปน. ไดมีการใชงบประมาณในการประชาสัมพันธที่ผานมาเปน
จำนวนมาก แตผลลัพธท่ีไดน้ันยังไมดีเทาท่ีควร เกิดประโยชนคอนขางนอยในสวนท่ี
สามารถสรางภาพลักษณให สสปน. เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 
ดังน้ัน ดวยงบประมาณท่ีจำกัด สสปน. จึงควรกำหนดกลุมเปาหมายท่ีจะตองส่ือสาร
ใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

ด  า น ก ารปร ะ เ ม ิ นผลการ
ดำเนินงาน 

 สสปน. ไมควรยึดติดกับการจัดอันดับ (Rankings) ของหนวยงานภายนอกมาก
จนเกินไป เนื่องจากแตละหนวยงานน้ันมีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน ดังน้ัน สสปน. 
จึงควรจะมีการประเมินผลขององคกรเอง โดยจะตองมีการจัดเก็บขอมูลที่ดีข้ึน 
เพ่ือใหสามารถนำขอมูลเหลาน้ันมาใชในการประเมินผลได 

 ในดานการประเมินความสำเร็จของการจัดงาน ไมควรวัดผลที่จำนวนผูเขารวมงาน 
แตควรประเมินจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เชน รายไดท่ีเขาประเทศ การ
กระจายรายได เนื ่องจากตัวอยางของการจัดนิทรรศการและการแสดงสินคา
นานาชาติเปนงานที่จำนวนผูเขารวมงานไมมาก แตมีการลงทุนจำนวนมาก ทั้งเงิน
และเครื่องจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวิกฤติหรือ New Norm นี้ การจัดงาน
อาจจะไมใชงานขนาดใหญหรือจำนวนผู  เขาร วมมากนัก แตสิ ่งสำคัญคือ 
กระบวนการทางธุรกิจ (Transaction) ที่เกิดข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของ
ผูเขารวมงาน การคัดสรรผูเขารวมงาน การเนนคุณภาพของผูเขารวมงานมากข้ึน ซ่ึง
จะทำใหอุตสาหกรรมไมซแตกตางจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยท่ัวไป 

ด  า น ก า ร เ ป  น จ ุ ด ห ม า ย
ปลายทางของอุตสาหกรรม
ไมซ (MICE Destination) 

 สำหรับในอาเซียน ประเทศไทยยังคงเปนอันดับที่ 1 แตในระดับเอเชียนั้นมีประเทศ
อื่นๆที่มีศักยภาพมากกวา เชน สิงคโปร ญ่ีปุน โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศจีน ซ่ึงมี
ศูนยจัดประชุมท่ัวทุกมณฑล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ดานการพัฒนาและยกระดับ 
ทั ้งผู ประกอบการ บุคลากร 
แ ล ะ ร ะ บ บ น ิ เ ว ศ ข อ ง
อุตสาหกรรมไมซ 

 ปจจุบันพบวามีผูเช่ียวชาญที่ทำงานดานไมซนอยมาก และกลุมคนรุนใหมไมไดให
ความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ อยางไรก็ตาม สสปน. ไดเร่ิมเขาไปในภาคการศึกษา 
และมีเครือขายถึง 138 แหง โดยเปดสาขาการศึกษาทางดานไมซแลวใน 21 
มหาวิทยาลัย เนื ่องจากบุคลากรที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซจะตองมี ท้ัง 
Hospitality และ Management นอกจากนี ้ ยังสามารถพัฒนาเครือขายทาง
การศึกษาเปนคลัสเตอรไดครอบคลุมครบทุกภาค (5 Nodes) และใหแตละ Node 
นั้น พัฒนาบุคลากรตั้งแตตนน้ำ ไดแก นิสิต นักศึกษา, กลางน้ำ ไดแก บุคคลท่ัวไป 
ใหมีความเขาใจในอุตสาหกรรมไมซและสามารถมาพัฒนาทักษะในสายอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซได และมีการยกระดับมาตรฐานใหไดระดับนานาชาติ 
โดยการนำเขาหลักสูตรมาจากตางประเทศ ซึ่งผู เรียนจะไดรับ International 
Certification เพื่อสรางการรับรู ใหประเทศไทยเปน Mice Education Hub ซ่ึง
ประเทศไทยนั้นมีผูที่ผานหลักสูตรทางดาน Exhibition จำนวนมากเปนอันดับที่ 3 
ของเอเชีย จึงสามารถเปนการการันตีไดวาบุคลากรไทยที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
ไมซน้ันมีศักยภาพ 

 สสปน. มีการดำเนินการมาตรการดานความปลอดภัยในการจัดงาน, สถานท่ีจัดงาน, 
รูปแบบการจัดงาน เชน Webinar และมีการเตรียมความพรอมผูประกอบการในชวง
ท่ีเกิดวิกฤติไดเปนอยางดี 

ดานความพรอมของภูมิภาค  สสปน. ควรเริ่มพัฒนาเมือง (Zone) ที่สำนักงานภูมิภาค (Area Based) ดูแล โดย
การพัฒนาจังหวัดตางๆ ในภาคนั ้นๆ ใหเมืองใหญดูแลเมืองยอย เชน จังหวัด
เชียงใหมซ่ึงเปนศูนยกลางดูแลจังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน เปนตน 

 สสปน. ควรพัฒนา Venue, บุคลากร และสรางความเขาใจใหกับผูประกอบการใน
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุมธุรกิจดานการบรกิาร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในดานความสะอาด
ของสถานท่ี, Logistic, โรงแรม, ความปลอดภัย เนื่องจากเมืองที่มีพ้ืนฐานและส่ิง
อำนวยความสะดวกท่ีดีและครบถวน จะชวยใหการดึงงานไมซเขามาน้ันทำไดงายข้ึน 

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีการดำเนินโครงการ MICE Intelligence & Innovation เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
และการนำนวัตกรรมและขอมูลมาใชเพื ่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ โดยให
ความสำคัญกับการสรางนวัตกรรมบนพื ้นฐานความตองการที ่แทจริงของ
ผูประกอบการ สำรวจและสรุปความคาดหวังที่ผูเกี ่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ
ตองการในการนำนวัตกรรมและขอมูลมาใช โดยมีการพัฒนา Application Biz 
Connect, มี Platform ตางๆ ท่ีรองรับอุตสาหกรรมไมซ 

 อยางไรก็ตาม สสปน. ยังไมมีการใชประโยชนจากองคความรูท่ีมีเทาท่ีควร และยังไม
มีการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆ มาชวยในการปฎิบัติงานมากนัก ดังน้ัน 
สสปน. ควรมีการพัฒนา โดยเฉพาะในชวง New Norm นี ้  ต องม ีการใช  
Application ในแตกลุ มที ่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน มีการดำเนินงานที่ทัน
เหตุการณ หรือการ Launch Webinar ซ่ึงสามารถชวยเหลือผูประกอบการได 



        
 

  

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด       จ-7 

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

ประเด็น รายละเอียด 
ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่
เก ี ่ยวของกับการดำเนินงาน
ของสสปน. 

 ปจจุบันหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎระเบียบดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ
น้ันมีจำนวนมาก ทำใหการปรับปรุงดานกฎหมาย กฎระเบียบจึงไมสามารถปรับปรุง
แกไขไดทันทวงที 

 อยางไรก็ตาม สสปน. ควรจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือละเวนกฎระเบียบในบางกรณี เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากข้ึน เพ่ือใหในชวงเกิดสถานการณ
วิกฤติ สสปน. จะสามารถปรับเปล่ียนกฎระเบียบการใหการสนับสนุน เพ่ือชวยเหลือ
ผูประกอบการได 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกร 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ด  า น ก ารด ำ เน ิ น ง านของ
ผูบริหาร 

 สสปน. ควรมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคลองกันจากระดับ Top 
Management และควรมีการบริหารงานที่ตอเนื่องของผูบริหาร มีการมอบหมาย
หรือใหนโยบายท่ีชัดเจน  

 กระบวนการบริหารและฝายสนับสนุนตองมีนวัตกรรมหรือแนวทางที่จะมาชวยให
การดำเนินงานของ สสปน. นั ้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบัน
ผูบริหารมีการสรางกฎระเบียบเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไมเอื้ออำนวยตอการทำงาน และไมมี
การแกไขปญหาท่ีเปนรูปธรรม ทำใหการดำเนินการตางๆ ลาชา 

 สสปน. เปนหนวยงานที่มีหนาที ่ในการใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
รองรับอุตสาหกรรมไมซ ซ่ึงในปจจุบันสามารถเขากันไดดีกับภาคเอกชนที่เก่ียวของ 
แตเนื ่องจาก สสปน. ไมไดขึ้นตรงกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แตขึ้นกับรอง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งขอดีคือทำให สสปน. เปนอิสระทางความคิด ไมมีกรอบการ
ควบคุมจากกระทรวงใด แตขอเสียคือไมมีเครือขาย ซึ่งผู บริหารควรจะสราง
ความสัมพันธและสรางเครือขายกับภาครัฐ เพ่ือใหสามารถประสานงานไดสะดวก
และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

ดานการจัดการความรู  สสปน. ควรมี Knowledge Management เน่ืองจากบางฝายมีสัดสวนของบุคลากร
ใหมมากกวาบุคลากรเดิม ซ่ึงสงผลตอการทำงานคอนขางมาก 
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ประเด็น รายละเอียด 
ด  า น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

 ปจจุบัน สสปน. ไดมีการพยายามนำเทคโนโลยีเขามาใชแลว แตยังไมมีผลลัพธท่ีเปน
รูปธรรม สสปน. จึงควรจัดซ้ืออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหม ทั้ง Hardware, Software รวมถึงระบบ Internet และระบบ LAN เนื่องจาก
สิ่งที่ใชอยูในปจจุบันน้ันลาสมัย และ/หรืออยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการทำงานเปนอยางมาก โดยอาจนำเรื่องคาเส่ือมราคามาพิจารณา เพ่ือใหมีการ
เปล่ียนอุปกรณท่ีใชอยูใหทันตอยุคสมัย เชน การจัดซ้ือเปนระบบทุกๆ 3 ป 

 สสปน. ควรพัฒนาดานความรู ความสามารถของเจาหนาท่ี เน่ืองจากเม่ือเกิดปญหา
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว เจาหนาที่ไมสามารถแกไขไปท่ีสาเหตุของ
ปญหาท่ีแทจริงได 

 ไมมีระบบ E-สารบรรณ, Sign-electronic ทำใหระบบงานทางดานเอกสาร รวมถึง
การเบิกจายงบประมาณน้ันลาชา โดยการดำเนินงานผานระบบ Online ยังมีการใช
ระบบเดิม ไม Paperless, การลงนามเอกสาร/การอนุมัติน้ันมีหลายข้ันตอน ซับซอน 
มีจำนวนผูที ่ตองสงเอกสารใหรับรู /ลงนามนั ้นเพิ่มขึ้น จำนวนขั้นตอนมากข้ึน 
ถึงแมวาจะมี SLA (Service Level Agreement) แลว แตบุคลากรยังไมปฏบัิติตาม
เทาที่ควร อยางไรก็ตาม ระบบจัดซ้ือจัดจางมีการใช E-Auction นอกจากนั้น ท้ัง
ฝายกฎหมายและฝายจัดซ้ือมีการปรับปรุงที่ดีข้ึนมาก ทำใหสามารถสนับสนุนการ
ทำงานไดดีข้ึน 

 ไมมี Internal Website เพื่อสื ่อสารขอมูลขาวสารภายในองคกร ทำใหไมเห็น
ภาพรวม ไมรูการทำงานของแตละฝาย มีการพยายามทำ แตไมมีผูรับผิดชอบการ
สรางคอนเทนต เนื่องจากสวนใหญการทำคอนเทนตจะ Outsource และเนนไปท่ี
การส่ือสารและประชาสัมพันธภายนอกองคกรมากกวา ดังน้ัน สสปน. จึงควรพัฒนา
เทคโนโลยีที ่รองรับการปฏิบัติงานไดจริงและเชื่อมโยงกันในแตละฝาย เพื่อลด
ข้ันตอนการทำงาน และเปน E-office ท่ีแทจริง 

 สสปน. ไดมอบใหสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) ศึกษาดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื ่องจากในอดีตที่ผานมา สสปน. ประสบปญหา
งบประมาณจางดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบปตอป เมื่อมีปญหาจึง
ตอบสนองไดไมทันตอเวลา อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ท่ีจะกำกับดูแลระบบท้ังหมดใหพรอมปฏบัิติงาน ดังน้ัน สสปน. จึงควรเรงดำเนินการ
ดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบแผนระยะยาว ท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมท้ังหมด
ของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารองคกร และใหบริการ ตลอดจน
ตองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติงานดานนี้เพ่ิมมากข้ึน ตาม
แนวโนมการใชงานท่ีสูงข้ึน 

 ควรยุติการใช Software ท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย 
ดานการกำหนดตัวชี ้วัดและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภายในองคกร 

 ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดในการประเมินหนวยงานสนับสนุน โดยใหผูรับบริการเปนสวน
หน่ึงของการประเมินเพ่ือปรับระดับเงินเดือนของหนวยงานน้ัน  ๆเพ่ือใหการทำงาน
ของหนวยงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากปจจุบันไมมีการสอบถาม
ถึงความคิดเห็นของผูรับบริการ เชน ควรใหผูใชบริการไดประเมินเจาหนาที่ฝาย
จัดซ้ือจัดจาง ในฐานะท่ีเปน Service Provider (โดยควรมีการประเมินทุกหนวยงาน
บริการและหนวยงานสนับสนุน) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี และเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือกันในการทำงานท่ีดีย่ิงข้ึน 
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