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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 
8 คน ซึ่งถูกเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า การนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้เกิดการรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ 
ของประเทศ โดยพบปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
(1) ความซ้ำซ้อนของระบบ eMENSCR กับระบบอ่ืนๆ (2) ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ (3) 
การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ (4) ปัญหาจากการใช้งานระบบ ความไม่เสถียรของระบบ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ได้แก่ (1) บูรณาการองค์ความรู้และระบบงานที่ใกล้เคียงกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันให้เป็น
ระบบเดียว (2) จัดอบรมและการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานระบบในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (3) นำความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ (4) พัฒนาระบบเพ่ือให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
โดยเร็ว แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) พัฒนาระบบให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ให้ความรู้ในการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนาระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) พัฒนา
ระบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ (2) พัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์การใหมี
ความรู้และทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนระดับ 
1 ระดับ 2 และระดับ 3 (3) ควรพัฒนาข้อมูลที่ได้จากระบบให้เห็นในลักษณะของการเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมของจังหวัด หรือประเทศ 

คำสำคัญ : ระบบ eMENSCR การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ งบพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษา งบพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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บทนำ 
 ด้วยระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้การรายงานจัดทำผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการ ดำเนินการ
ตามแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะ
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่ าจะเป็นองค์กรในฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อ
สำนักงานฯ ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform เป็นระบบสารสนเทศที่ เข้ามามี
บทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (NECTEC) และควบคุมการใช้งาน
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นระบบ
ฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานระหว่างกันและลดการใช้กระดาษ รวมถึงเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนงาน/โครงการ โดยระบบดังกล่าวเริ่มใช้งานครั้งแรก
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้งานครั้งแรก   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ปัจจุบันรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งในลักษณะบนลงล่าง (Top - Down)     
คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป แผนแม่บทต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาภาค ลงไปสู่แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา และล่าง
ขึ้นบน (Bottom - Up) คือ การเชื่อมโยงจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอขึ้นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการประสาน
นโยบายระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เมืองอุตสาหกรรม 
สีเขียวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนา
ศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 3) พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล  4) พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 โครงการ งบประมาณรวม 252,407,800 บาท 
 ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการนำระบบ 
eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษา งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาถึงกระบวนการ 
และวิธีการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบ eMENSCR 
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้งานระบบ eMENSCR ของจังหวัดฉะเชิงเทราในปีงบประมาณต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพ่ือศึกษาวิธีการ และกระบวนการของการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบ eMENSCR และเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการใช้งานระบบ eMENSCR ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบ 
eMENSCR มาใช้ และการวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธี
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องระบบ eMENSCR 
ของส่วนราชการต่างๆ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 1 คน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2 คน เจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 คน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คนเจ้าหน้าที่ของที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 คน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถามและข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คำถาม
เดียวกัน และการสัมภาษณ์จะทำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา คู่มือ 
เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็น
งานที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด  รวมถึงเอกสารของทางราชการ เป็น
เอกสารที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ 
คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คำสั่ง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการ
แบบมีโครงสร้าง (Structure interview or Formal interview) โดยผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ไปตาม
คำถามที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้เท่านั้น และจดบันทึกตาม
คำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยจะนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นคำถามแล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือน
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หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง
และแตกต่างกันของข้อมูลแล้วนำข้อมูลเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย การนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบ eMENSCR มาใช้ โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 

1. วิธีการ และกระบวนการของการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 
1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทย

ให้จังหวัดรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบ eMENSCR ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงาน    
ที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดคีย์ข้อมูลโครงการเข้าไปในระบบ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่
โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
eMENSCR หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดโดยการจัดอบรม
ให้กับส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบศึกษาวิธีการใช้งาน
ระบบดังกล่าวด้วย 
 2) การรายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR ผู้รายงานต้องมี Username และ Password เพ่ือ
เข้าสู่ระบบผ่านเวปไซต์ https://emenscr.nesdc.go.th/ ซึ่งเมื่อเข้าระบบแล้วจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล
โครงการตั้งแต่ m1 – m5 ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนงานโครงการกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนระดับต่างๆ (m1) และรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (m2-m5) โดยจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานเข้าในระบบฯ ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้า (m6) เมื่อโครงการที่ได้นำข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน (m1-m5) เข้าในระบบแล้วมีการดำเนินการหรือมีความคืบหน้า 
หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้องรายงานผลการดำเนินการ (m6) ที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส โดยให้
หน่วยงานรายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 3 หลังสิ้นสุดไตรมาส โดยเมื่อหน่วยงานนำเข้า
ข้อมูลในระบบเสร็จแล้วจะกดส่งอนุมัติข้อมูลโครงการมาที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลโครงการ รวมถึงความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

https://emenscr.nesdc.go.th/
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ครบถ้วนสำนักงานจังหวัดจะส่งข้อมูลในระบบกลับไปให้ส่วนราชการนั้นๆ แก้ไขและส่งกลับมาที่สำนักงาน
จังหวัด ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากข้อมูลที่ส่วนราชการส่งมามีความถูกต้องแล้ว หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดจะอนุมัติข้อมูลในระบบและส่งไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติ
โครงการและส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้อนุมัติโครงการและ
ส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 10 หลังจากสิ้นสุดไตรมาส ทั้งนี้ หากสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยพบว่าข้อมูลที่จังหวัดส่งไปให้นั้นมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งกลับไปให้หน่วยงานในจังหวัดทำการ
แก้ไขข้อมูล และจะต้องทำการอนุมัติข้อมูลตามลำดับข้างต้นอีกครั้งภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด   

2. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ eMENSCR  
1) ระบบ eMENSCR มีความซ้ำซ้อนกับระบบอ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น วิธีการแก้ไขคือบูรณาการองค์
ความรู้ และระบบงานที่ใกล้เคียงกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันให้เป็นระบบเดียวเพ่ือมาตรฐานของ
ข้อมูลเกิดความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลในระบบของเจ้าหน้าที่ เป็นคลังข้อมูล
ที่เก็บและประมวลผลข้อมูลโครงการต่างๆ ของจังหวัด  

 2) ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบ eMENSCR เป็นระบบใหม่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเข้าใจในตัวระบบอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง มีความรู้ไม่มากพอในการเชื่อมโยง
ความสอดคล้องข้อมูลโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 
และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแก้ไขคือมีการจัดอบรมการใช้งานระบบและ
สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในการเชื่อมโยงข้อมูลกับความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกระบวนการสร้างการรับรู้ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งส่วนราชการทุกหน่วยงานต้องเขียนหลักการและเหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถเลือกความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างถูกต้อง 

3) การปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่อ่ืน ซึ่งในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระบบคนใหม่ต้องเรียนรู้ระบบตั้งแต่ขั้นต้นทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลข้อมูลในระบบ 
การแก้ไขคือ ในการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรให้หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 2 คน 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวย้ายไปทำงานที่อ่ืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้เข้ารับการอบรมแล้ว ควรมีการนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน 
ทั้งนี้จังหวัดจะต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วย 
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4) ปัญหาจากการใช้งานระบบ ความไม่เสถียรของระบบโดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้งานจำนวน
มากในเวลาเดียวกัน และระบบจำกัดระยะเวลาให้อยู่ในระบบไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้นหาก user ใดที่
เข้าระบบเกิน 2 ชั่วโมงจะไม่สามารถกดบันทึกข้อมูลโครงการได้ ทำให้ต้องเริ่มทำการกรอกข้อมูลใหม่
ต้ังแต่ต้น การแก้ไขคือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพัฒนาระบบเพ่ือให้
ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และไม่ควรจำกัดระยะเวลาในการใช้งานระบบ   

3. แนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบ eMENSCR 
  1) การนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์มีค่อนข้างน้อย สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงควรศึกษาถึงความคุ้มทุนในการจัดทำระบบดังกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าว
นำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด อีกท้ัง สศช. ควรพัฒนาระบบให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าความสำเร็จของการนำแผนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านไปปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่วางไว้หรือไม่ เพ่ือนำมาใช้
สำหรับปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สศช. ต้องประเมินว่ามีความพร้อมในการ
ให้คำปรึกษา หรือพัฒนาข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์มากกว่านี้ได้หรือไม่   

2) ควรให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติอ่ืนๆ เพ่ือให้
สามารถเลือกความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงานโครงการได้อย่างถูกต้อง 

3) ควรพัฒนาระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบให้รองรับผู้ใช้งาน
จำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ใช้งานระบบควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งาน 
และควรมีเครื่องสำรองไฟเพ่ือป้องกันข้อมูลหายในกรณีไฟฟ้าดับ  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่นำมาอภิปราย ดังนี้ 

1. วิธีการ และกระบวนการของการนำระบบ eMENSCR มาใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดรายงานข้อมูล
โครงการผ่านระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดคีย์ข้อมูลโครงการเข้าไปในระบบ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบ eMENSCR หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
โดยการจัดอบรมให้กับส่วนราชการในจังหวัดที่ ได้รับงบประมาณ ระบบ eMENSCR เป็นการรายงานผล
ข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รายงานต้องมี Username และ Password เพ่ือเข้าสู่
ระบบผ่านเวปไซต์ https://emenscr.nesdc.go.th/ ซึ่งทำให้การรายงานข้อมูลโครงการเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการรายงานข้อมูล สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ

https://emenscr.nesdc.go.th/%20ซึ่ง
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ประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้
การรายงานจัดทำผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก และสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2562) 
ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ ความรวดเร็ว (Economy of speed) การทำงานที่
มีความเร็ว การที่องค์การสามารถทำงานได้เร็วขึ้นจะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงและทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือในการทำงาน หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทำงานแบบใหม่ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถและทักษะพิเศษของบุคคล 
เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร บุตรเสน (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาองค์การด้วย
นวัตกรรม กรณีศึกษาสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม  
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์การของสำนักคณะกรรมการ   
ตุลาการศาลยุติธรรมมีจุดเริ่มต้นจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน สำนัก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานในแต่ละส่วนงาน โดยการ
นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงาน ทำให้องค์การมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้วางไว้ และควรพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กับการ
พัฒนาองค์การ รวมถึงควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรก่อนที่จะมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาองค์การ 

ข้อมูลในระบบ eMENSCR จะต้องมีการเชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนงานโครงการกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ของรัฐบาล เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนระดับต่างๆ (m1) และรายละเอียดข้อมูลโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด (m2-m5) ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้า (m6) เมื่อโครงการที่ได้นำข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน (m1-m5) เข้าในระบบแล้วมีการดำเนินการหรือมีความคืบหน้า 
หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้องรายงานผลการดำเนินการ (m6) ที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส 
สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ได้อธิบายว่าพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2550 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวคิดของส่วนประเมินผล สนผ (ม.ป.ป.) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกโครงการ หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้ว
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โครงการนั้นสำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ก็ควรดำเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผล
แล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า ก็ควรยกเลิกโครงการดังกล่าว เพ่ือทราบถึง
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามท่ีกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเรานำโครงการไปปฏิบัติแล้วพบว่า
บางโครงการไม่ได้ล้มเหลวทั้งหมด แต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ทุกข้อ เราควรนำโครงการนั้น
มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด และเพ่ือขยายผลในการนำ
โครงการไปปฏิบัติ หากไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ทราบถึงความสำเร็จ
ของโครงการ แต่ถ้ามีการประเมินผลโครงการเป็นระยะสม่ำเสมอผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผล
สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ และควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป 

2. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ eMENSCR      
1) ความซ้ำซ้อนของระบบ eMENSCR กับระบบอ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น วิธีการแก้ไขคือบูรณาการองค์ความรู้ 
และระบบงานที่ใกล้เคียงกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันให้เป็นระบบเดียวเพ่ือมาตรฐานของข้อมูลเกิด
ความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลในระบบของเจ้าหน้าที่ เป็นคลังข้อมูลที่เก็บและ
ประมวลผลข้อมูลโครงการต่างๆ ของจังหวัด สอดคล้องกับแนวคิดของปรัชญา ชุ่มนาเขียว (2562) ได้
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ว่านักกลยุทธ์ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับความสมดุลของ 3 
มุมมอง คือการมองออกไปข้างนอก การมองเข้ามาข้างใน และการมองไปข้างหน้า ซึ่งในส่วนของการ
มองไปข้างหน้า (Looking ahead) เป็นการกระตุ้นให้การหล่อหลอมหรือการบูรณาการระหว่าง
ยุทธศาสตร์กับโครงสร้างและทรัพยากรขององค์การเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงนโยบายที่กำหนด
ไว้ พร้อมทั้งการควบคุมดูแลความก้าวหน้าและการทบทวนวิธีการที่ เลือกใช้ให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2562) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะต้อง
มีการจัดการความรู้ (Knowledge based mgt) เป็นการบริหารความรู้ เป็นเครื่องมือพัฒนางาน คน 
องค์การและสังคม โดยนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนเเปลง
และความไม่แน่นอนในยุคการสร้างความรู้ 

2) ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบ eMENSCR เป็นระบบใหม่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเข้าใจในตัวระบบอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง มีความรู้ไม่มากพอในการเชื่อมโยง
ความสอดคล้องข้อมูลโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแก้ไขคือมีการจัดอบรมการใช้งานระบบและสร้างกระบวนการรับรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในการเชื่อมโยงข้อมูลกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกระบวนการสร้างการรับรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งส่วนราชการทุกหน่วยงานต้องเขียนหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน 
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เพ่ือให้สามารถเลือกความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิด
ของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ได้ให้คำจำกัดความของแผนพัฒนาจังหวัดว่ารายการเกี่ยวกับ
โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง   
การพัฒนาของจังหวัดในอนาคต โดยต้องคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการ
รับฟังหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดมาพิจารณา     
ให้เกิดความผสมผสานไม่ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของปรัชญา ชุ่มนาเขียว 
(2562) ได้อธิบายลักษณะของการบริหารยุทธศาสตร์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์
ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ โดย
มุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารยุทธศาสตร์ให้กับทุกๆ ฝ่ายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการ
จัดทำยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา (ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ) ต้องครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การและ
มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ต้องอยู่ในระดับ
ที่เป็นไปได้ และก่อนการนำยุทธศาสตร์ไปปฎิบัติควรมีการถ่ายทอดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับ
บุคคลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วถึงทั้งองค์การ และในขั้นตอนการแปลงแผนเพ่ือเตรียมการสู่การ
ปฎิบัติ คือการกำหนดแนวทางปฏิบัติแผนงาน/โครงการ งบประมาณและกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัตินั้นมีงบประมาณ
เพียงพอ กิจกรรมที่ต้องทำ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ ส่วนแผนงาน/โครงการ จะต้องมี
รายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน ได้แก่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินการ แผนการดำเนินงาน สถานที่ดำเนินการ การประเมินผล งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3) การปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่อ่ืน ซึ่งในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระบบคนใหม่ต้องเรียนรู้ระบบตั้งแต่ขั้นต้นทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลข้อมูลในระบบ    
การแก้ไขคือ ในการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรให้หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 2 คน 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวย้ายไปทำงานที่อ่ืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้เข้ารับการอบรมแล้ว ควรมีการนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน 
ทั้งนี้จังหวัดจะต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วย  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของตุลภัทร บุญเติม (2561) ศึกษา การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรขาดความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงลึก เนื่องดวยวัยวุฒิอยูชวงใกล
หมดวาระในการปฏิบัติราชการ จึงยังไมใหความสําคัญกับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปตอยอดความคิดใหเกิดนวัตกรรม การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเพียงผูเดียว โดยบุคลากรอ่ืน ๆ ไมมีความสนใจที่จะเขาไปรวม
รับผิดชอบในภารกิจ เพราะกลัวในเรื่องการเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนั้นบุคลากรยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดการกระตุนจากผูบริหารและปจจัยที่ตอบสนองทางดานทรัพยากรมนุษยเงิน ทุน และเวลา 
แนวทางพัฒนาพบวา ผูบริหารควรใหความสําคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุงเนนใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ใหโอกาสบุคลากรทุกคนใหได้รับ
การพัฒนาอยางเท่าเทียมกัน และควรมีการสงเสริมใหมีการจัดการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
รคูวามสามารถทักษะใหม ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดมีโอกาส
ในการยกระดับความรูความสามารถโดยการศึกษาตอ รวมถึงควรมีการประเมินผลบุคลากรที่ผานการฝกอบรม
ในหลักสูตรตาง ๆ และรายงานผลการฝกอบรมใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้ง และสามารถถายทอด
ความรูที่ไดจากการอบรมใหกับผูอ่ืนไดทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผูบริหารควรเนนการ  
มีสวนรวมโดยการเปดโอกาสใหผูใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อยางอิสระ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะชวยใหเกิดรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เปนประโยชนต่อองคการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริวรรณ บุญฤทธิ์ (2554) ศึกษา การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการ ในการศึกษา     
ครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเหรียง คือ ด้านบทบาทหน้าที่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยให้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
จัดทำตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการดำเนินการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ควรปรับปรุงการ
ติดตามประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ควรดำเนินการติดตามเฉพาะเมื่อมีการจัดทำและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสหรือทุก 3 เดือน ด้านสารสนเทศ จัดทำแบบรายงานผลการติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและรายงานทุกไตรมาสหรือ
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ทุก 3 เดือน และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ควรให้มีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของชุมตามตัวชี้วัด ด้านการรายงานผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นๆ 
จัดทำโครงการให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหนา้ที ่

4) ปัญหาจากการใช้งานระบบ ความไม่เสถียรของระบบโดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้งานจำนวน
มากในเวลาเดียวกัน และระบบจำกัดระยะเวลาให้อยู่ในระบบไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้นหาก user ใดที่เข้า
ระบบเกิน 2 ชั่วโมงจะไม่สามารถกดบันทึกข้อมูลโครงการได้ ทำให้ต้องเริ่มทำการกรอกข้อมูลใหม่
ต้ังแต่ต้น การแก้ไขคือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพัฒนาระบบเพ่ือให้
ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และไม่ควรจำกัดระยะเวลาในการใช้งานระบบ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชมภูนุช หุ่นนาค (2553) ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้แก่ 
อุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพ ตัวระบบมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
รัฐควรมีการศึกษาถึงความคุ้มทุน ทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมารวมไปถึงคาดการณค์่าใช้จ่ายและแนวทางการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และภาครัฐมีความพร้อมในการ
รับมือการใช้งานระบบมากน้อยเพียงใด  

3. แนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบ eMENSCR  
1) การนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์มีค่อนข้างน้อย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติจึงควรศึกษาถึงความคุ้มทุนในการจัดทำระบบดังกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้ง สศช. ควรพัฒนาระบบให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าความสำเร็จของการนำโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
ไปปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่วางไว้หรือไม่ เพ่ือนำมาใช้สำหรับ
ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สศช. ต้องประเมินว่ามีความพร้อมในการให้คำปรึกษา 
หรือพัฒนาข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์มากกว่านี้ได้หรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 7-8) ได้อธิบายเป้าหมายการประเมินผลของนักทฤษฎีการ
ประเมินที่ยืดถือแนวความคิดแบบประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ว่าจะเน้นการประเมินที่สามารถ
เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารงาน การวางแผน การดำเนินโครงการ และการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร โดยนักประเมินมีบทบาทเป็นผู้ป้อนสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปมีบทบาท
ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ทำการประเมินด้วยตนเอง แต่ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศนั้น ๆ 
เป็นผู้ชี้ขาดคุณค่าของสิ่งที่ทำการประเมิน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Daneil L. Stufflebeam 
(อ้างถึงในวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 2562, หน้า 103-107) ได้อธิบายการประเมินผลกระบวนการว่า จะตอง
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คํานึงถึงกลยุทธในการประเมินที่สําคัญ 3 วิธีคือ ประการแรก จะตองทําการประเมินหรือวิเคราะห
ความเหมาะสมและความคุมคาของการใชทรัพยากร ประการที่สอง จะตองทําการประเมินความสามารถ    
ในการบริหารโครงการของผูดําเนินโครงการ และประการที่สาม จะตองทําการประเมินความเหมาะสม  
และความเปนไปไดของรูปแบบโครงการที่ไดกําหนดขึ้น การประเมินทั้งสามสวนจะสามารถทําให
ทราบไดโดยชัดเจนวากระบวนการบริหารโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม และ
หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ความผิดพลาดนั้นเกิดจากโครงสรางรูปแบบของโครงการหรือเกิดจาก
วิธีการดําเนินโครงการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรดามณี อินทร์กรานต์ (2560) ศึกษา
กระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556-2560) ด้านการพัฒนาสังคม กรณีศึกษา 
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของ
จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนยุทธศาสตร์ และโครงการที่ดำเนินการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 42.85 สะท้อนถึงผลการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา 
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงภายใต้ข้อกำจัดของงบประมาณ 
โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิต จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนโครงการที่ดำเนินการไม่สำเร็จส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลสามารถ
นำมาใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผน ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ให้เป็นไป
อย่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกได้อย่างแท้จริง 

2) ควรให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติอ่ืนๆ เพ่ือให้
สามารถเลือกความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงานโครงการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับแนวคิดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) ได้อธิบายเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวทางสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/
เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ความ
ครอบคลุมของแผน โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และมุ่ง
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพ
และโอกาสของจังหวัด 

3) ควรพัฒนาระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบให้รองรับผู้ใช้งาน
จำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ใช้งานระบบควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งาน 
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และควรมีเครื่องสำรองไฟเพ่ือป้องกันข้อมูลหายในกรณีไฟฟ้าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของปรัชญา ชุ่มนาเขียว 
(2562) ได้อธิบายว่า การนำยุทธศาสตร์ไปปฎิบัติควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสนับสนุน ด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยีและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1 พัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ โดยต้องมีการบูรณาการ 
องค์ความรู้ และระบบงานที่ใกล้เคียงกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันให้เป็นระบบเดียว เพ่ือลดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลในส่วนที่ระบบเดิมยังไม่มี ได้แก่
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

2. พัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์การใหมีความรู้และทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ดังกล่าวกับแผนงานโครงการได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 
 3. ควรพัฒนาข้อมูลที่ได้จากระบบให้เห็นในลักษณะของการเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ในภาพรวมของจังหวัด หรือประเทศโดยแยกเป็นประเภทของแหล่งงบประมาณ ว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดมีโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 – 6 ประเด็นละกี่โครงการ 
และผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ชาติประสบความสำเร็จร้อยละเท่าไหร่ 
เพ่ือศึกษาว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ประสบผลความสำเร็จมากหรือน้อยนั้น เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 
และนำผลที่ได้ไปแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
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