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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ1) พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรบัพืน้ทีส่งัคม

กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม2) พัฒนาซอฟตแวร                       

ที่สอดคลองกับรูปแบบที่สรางข้ึน กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) พัฒนารูปแบบ                         

โดยการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและ                 

สิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ 2) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบโดยการสนทนากลุม และการใช

แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบของผูบริหาร และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญดานงานผูสูงอายุ และแกนนํา                            

ผูสูงอายุ 3) พัฒนาซอฟตแวรระบบฐานขอมูลโดยใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และระบบจัดการฐานขอมูล 

MySQL เวอรชัน 5.5 

 จากการวิจัยรูปแบบประกอบไปดวย3 องคประกอบ ไดแก 1) ขอมูลเบี้ยยังชีพ คํานวณเบิกจาย                     

เบี้ยยังชีพ และนําเสนอรายงานดานเบี้ยยังชีพ 2) ขอมูลสุขภาพ จัดเก็บขอมูลสุขภาพ และนําเสนอรายงาน                       

สรุปขอมูลสุขภาพ และ 3) ขอมูลการเขารวมกิจกรรม จัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรม และนําเสนอรายงาน

การเขารวมกิจกรรมจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบพบวา รูปแบบท่ีสรางขึ้นสามารถนําเสนอ
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สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับสูงสุด (  = 4.64, S.D.                 

= 0.5) โดยซอฟตแวรฐานขอมูลเปนการพัฒนาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เน่ืองจากตอบสนองการทํางาน                 

แบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบูรณาการงานท้ังหมดเขาไวด วยกันเพื่อ                                       

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ

รายงาน หรือสวนเฝาระวังสาํหรับผูบริหาร

คําสําคัญ 
 รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ    สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท    ฐานขอมูลผูสูงอายุ

Abstract
 This research aimed to 1) Develop the model of database management for the elderly in 

rurban society: A case study of Nong Phueng Subdistrict Municipality, Saraphi District, Chiang Mai 

Province, and 2) Develop the software according to the model. This research consisted of                                  

3 stages: 1) Develop a model. Interviews were used to collect data from executives and                                    

operational staff of Welfare and Social division, Public Health and Environment division, and 

leader of the elderly. 2) Validation of the model. The data were collected by administering group 

discussions and questionnaires with Executives and operational staff of Welfare and Social division, 

Public Health and Environment division, database specialist, senior care specialists, and leaders 

of the elderly. 3) Development of database management software by using PHP version 5.3 and 

MySQL version 5.5.

 The developed model consists of 3 modules: 1) Subsistence allowance data: calculating 

and reporting the subsistence allowances 2) Health data: collecting and reporting health                               

summary. 3) Participation of activities: collecting and reporting data of participations in activities. 

The result of evaluating the efficiency of the model showed that it has high efficiency level at                              

(   4.64 and S.D. = 0.5. The database management software is web-based application since it can 

serve integration of all tasks of local administration to improve operational efficiency of operational 

staff and can present the information as reports or supervisory sections for the executives.

Keywords
 Model of Database Management for the Elderly Groups,   The Semi-Urban,   Semi-Rural                 

Society,   Rurban Society,   Elderly Database



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561268

บทนํา
 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลโดยโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงเขาสูสงัคมสูงวัยอยางสมบูรณ

เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.1 เปน 19.8 จึงมีเปาหมาย                  

ในการมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ                      

และมสีวนรวมจากประชาชน เกีย่วกับการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูสงูอายใุนการจดัทาํหลกัสตูรพฒันาทกัษะ

ในการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย การสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ                                       

เตรียมความพรอมเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุโดยมีการบริหารจดัการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ ควบคูไปกับการบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ (Office of The National                 

Economic and Social Development Board, 2017) 

 จากการศึกษาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564  ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งทําใหทราบถึง

งานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับดานผูสูงอายุ ประกอบไปดวยงานดานสาธารณสุข งานดานสังคมสงเคราะห และ

การจดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิคุณภาพชีวติของผูสงูอาย ุ โดยงานแตละดานมีหนวยงานผูรบัผิดชอบในการดาํเนนิการ 

ทัง้นีจ้ากการศึกษาสภาพการดําเนินงานทางผูวจิยัพบวาการดาํเนินงานในแตละสวนงานยังขาดการบรูณาการ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกันระหวางสวนงาน  ซึ่งหากสามารถเช่ือมโยงขอมูลเหลาน้ีเขาไวดวยกันจะสามารถ                           

เพ่ิมประสิทธภิาพในการดาํเนนิงานของสวนงานทีเ่กีย่วของในระดบัปฏบิตักิาร และสามารถนําเสนอสารสนเทศ

ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารทางผูวิจัยจึงมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ                  

สาํหรบัพืน้ทีส่งัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท  โดยเลอืกศกึษาในเขตรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลหนองผึง้ อาํเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากมีพื้นท่ีขนาดใหญ มีประชากรกลุมผูสูงอายุที่ตองใหบริการจํานวนมาก และ                          

อยูในบริบทเปนพืน้ทีช่มุชนก่ึงเมอืงกึง่ชนบททาํใหมจีดุแขง็ในการอยูใกลชดิประชาชน ทาํใหไดรบัความรวมมอื

จากผูสงูอายใุนพืน้ทีใ่นการเขารวมกิจกรรมของทางเทศบาล (Nong Phueng sub-district Municipality, 2017)

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท                                 

ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

 2. เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ี

สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบทที่สรางขึ้น โดยสามารถบูรณาการงานท้ังหมดเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                        

ในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน หรือ                                 

สวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 269

ทบทวนวรรณกรรม
 จากโครงสรางประชากรของตาํบลหนองผึง้ เม่ือส้ินป พ.ศ. 2559 ทีผ่านมา จาํนวนประชากรตาํบลหนองผึง้

อยูที่ 13,238 คน เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 2,230 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.85 ของประชากรท้ังหมด                            

ซึ่งหมายความวา ทองถิ่นตําบลหนองผ้ึงกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว เน่ืองจากนิยามของ “สังคมผูสูงอายุ” 

ตามหลักการสากลทางองคการสหประชาชาติ ระบุไววา สังคมใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกิน

รอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ถือวาสังคมนั้นกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน                   

“สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ” หรือ “สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ” (Aged Society) ทั้งน้ีคาดการณวาในป                    

พ.ศ.2564 พืน้ทีเ่ทศบาลตาํบลหนองผึง้จะเขาสูสงัคมประชากรสูงอายุแบบสมบูรณ โดยมีผูทีอ่ายุมากกวา 60 ป                             

เกินรอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (Kaewmeesri, 2017, 74) 

 แนวคิดเก่ียวกับสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท ในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลง

สภาพของสังคมอยางมากมาย เน่ืองจากการพฒันาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี

การสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปนสังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปน

สงัคมเมือง หรือสังคมกึง่เมอืงกึง่ชนบทมากขึน้ ซึง่หมายถงึปญหาของสงัคมไทยมมีากขึน้ และมคีวามซับซอน

ของปญหามากข้ึน ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพชีวิต หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาของ

สงัคมทีเ่กดิขึน้ จงึไมอาจจะใหเปนหนาทีข่องภาครัฐ หรือของระบบราชการแตเพยีงฝายเดยีว ชมุชนในสงัคมเอง

ก็ตองตระหนักใหความสําคัญกับหนาท่ีของชุมชนเองท่ีจะตองเคล่ือนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ

กบัปญหาสงัคมทีเ่กิดข้ึนในชมุชน เพราะชมุชนจะรูและเขาใจถงึสาเหต ุและสภาพของปญหาท่ีเกิด ตลอดจน

แสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีที่สุด (Puttikankit, 2015, 14-15) 

 ปจจุบันคําวารูปแบบ (Model) เขามามีบทบาทในการทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น โดยใหแนวคิดเก่ียวกับ

ความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ                             

ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนด                                 

องคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง และความสัมพันธกันอยางไร                  

ขึ้นอยูกับปรากฏการณปจจัยหรือตัวแปรตางๆ  ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย      

และหลักการพ้ืนฐานในการกาํหนดรูปแบบน้ันๆ เปนหลกั สวนกระบวนการวจิยัเพือ่พัฒนารปูแบบ สามารถสรุป

ไดเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรง                                               

ของรูปแบบ (Phengsawat, 2010, 14)

 มงีานวจิยัท่ีศกึษาการพฒันารปูแบบของขอมูลผูสงูอาย ุไดแก Manmart (2008)ไดศกึษาการพฒันา

รูปแบบการไหลของสารสนเทศผูสูงอายุของหนวยงานในระดับจังหวัดเพ่ือวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบ                  

การไหลของสารสนเทศผูสูงอายุภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานจํานวน 3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ                     

จากการวเิคราะหมขีอเสนอเกีย่วกบัรูปแบบการไหลของสารสนเทศ ดงัน้ี 1) รปูแบบการไหลภายในหนวยงาน 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ แหลงขอมูล การจัดหาและการสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล การบรรจุ 

และรายงานขอมลู และการนําขอมลูไปใชโดยจะมีกระบวนการท่ีแตกตางกนัตามการทํางาน และภาระหนาที่

ของหนวยงาน 2) รูปแบบการไหลระหวางหนวยงาน คือ การใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่ทํางาน       
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ดานผูสูงอายุเหมือนกัน ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก ระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด ซึ่งมีแหลงขอมูล                                              

ที่ตางกัน ดังนั้นหากมีการใชขอมูลรวมกัน จะทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตอง และเพื่อลดความซํ้าซอน

ของขอมูล ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะสงผลใหความชวยเหลือหรือโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับผูสูงอายุ                                

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากงานวิจยัขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัยดังกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 ผูวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ชวง ดังนี้

 1. ชวงที ่1 ขัน้ตอนการสรางรปูแบบการบริหารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรับพืน้ท่ีสงัคมกึง่เมอืง

กึ่งชนบทโดยการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานในปจจุบันของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงาน       

ดานผูสูงอายุ เทศบาลตาํบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 

   1.1.1 ผูบริหาร เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสวัสดิการ และสังคม เทศบาล

ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ไดแก (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน                           

(2) หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (3) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน 

   1.1.2 ผูบริหาร เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองผึง้ อาํเภอสารภ ีจงัหวัดเชียงใหมไดแก (1) ผูอาํนวยการกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน

   1.1.3 แกนนํากลุมผูสูงอายุ จํานวน 3 คน เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี                        

จังหวัดเชียงใหม
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  1.2 เคร่ืองมือในการวจิยัไดแก แบบสัมภาษณสาํหรับผูบริหาร พนักงานระดบัปฏิบตักิาร และ

แกนนําผูสูงอายุ 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.3.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีผู สูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับ  

สวัสดกิารผูสงูอาย ุแผนยทุธศาสตรการพฒันา พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนพฒันาทองถิน่ส่ีป พ.ศ. 2561 - 2564                              

ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย

   1.3.2 สรางแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และแกนนํา                            

ผูสูงอายุ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากอาจารยสาขาวิชาการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

   1.3.3 นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาสภาพ และปญหาในการดําเนินงาน                  

ดานขอมูลผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ

   1.3.4 ทราบถึงสภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุ

   1.3.5 นําปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห

   1.3.6 ผู วิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสังเคราะห                             

เพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

  1.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปปญหาในการดําเนินงานจากแบบสัมภาษณ

ของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผลลัพธจากการดําเนินงาน                

ในชวงที่ 1 ไดรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 2. ชวงท่ี 2  ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ

สําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

  2.1. จัดการสนทนากลุมเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการฐาน

ขอมูลผูสูงอายุ 

   2.1.1. ประชากรทีใ่ชในการวิจยัไดแก (1) ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุ และส่ิงแวดลอม 

จาํนวน 1 คน (2) เจาพนกังานสาธารณสุข จาํนวน 1 คน (3) หวัหนาฝายพฒันาชมุชน จาํนวน 1 คน (4)  ผูชวย

นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (5) ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล จํานวน 1 คน

   2.1.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแกรายงานสรุปการสนทนากลุม

   2.1.3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ        

ที่สังเคราะหได นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง                   

และผูเช่ียวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม                        

เพื่อปรับปรุง และนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
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  2.2. ประเมินประสทิธภิาพของรปูแบบการบรหิารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายทุีผ่านการปรบัปรุง

แกไขแลว โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม

   2.2.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 

    2.2.1.1. ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติคือ มีความรู และประสบการณ

ดานงานผูสูงอายุจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบการบริหาร

จัดการฐานขอมูลผูสูงอายุประกอบไปดวย (1) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1 

คน (2) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตําบลสารภี จํานวน 1 คน (3) เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สํานักปลัด 

เทศบาลตําบลสารภี จํานวน 1 คน

    2.2.1.2. บคุลากรผูมสีวนเก่ียวของในงานดานผูสงูอายุ ของเทศบาลตําบลหนองผึง้ 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบโดยการใช

แบบสอบถาม จํานวน 8 ทานประกอบไปดวย (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน (2) หัวหนา

ฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (3) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (4) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข                     

และสิง่แวดลอม จาํนวน 1 คน (5) เจาพนกังานสาธารณสุข จาํนวน 1 คน (6) แกนนํากลุมผูสงูอายุ จาํนวน 3 คน

   2.2.2.  เคร่ืองมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบประมาณคา                      

(Rating Scale) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และความชัดเจนดานภาษา                       

ตามคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congruence)

   2.2.3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ                

ที่ปรับปรุงแกไขจากการสนทนากลุม นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานงานผูสูงอายุ บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ                  

ในงานดานผูสูงอายุ และแกนนําผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ

การบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ 

   2.2.4. นําขอมูลจากแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ชวงท่ี 3 พฒันาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสงูอายทุีส่อดคลองกับรูปแบบการบริหารจดัการฐานขอมูล

ผูสูงอายุที่สังเคราะหไดการพัฒนาระบบฐานขอมูลในคร้ังน้ีใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และฐานขอมูล My 

SQL เวอรชัน 5.5 ตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
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ผลการวิจัย
 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท                

จากการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ทางผูวิจัยได

ทําการสังเคราะหเพ่ือจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุโดยเนนการบูรณาการงานขอมูล                    

ผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ                                

มีการบูรณาการงานหลักสําคัญ 3 ดาน ประกอบไปดวย งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดาน       

การเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ

  1.1 งานดานเบีย้ยังชีพ มรีะบบการจัดเกบ็ขอมูลการขึน้ทะเบียนรบัเบีย้ยังชีพไดแก เบ้ียยังชีพ

ผูสงูอาย ุเบ้ียยงัชพีผูพกิาร และเบีย้ยงัชพีผูปวยเอดส มกีารคาํนวณเพ่ือเบกิจายเบ้ียยงัชพีของผูใชบริการแตละราย 

โดยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีการคํานวณแบบขั้นบันไดตามประกาศของภาครัฐ สวนเบี้ยผูพิการ และผูปวยเอดส

มีการกําหนดดวยอัตราคงที่ของภาครัฐ มีการบูรณาการงานดานสุขภาพเกี่ยวกับขอมูลความพิการของ                       

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเขากับงานดานเบ้ียยังชีพ โดยระบบสามารถออกรายงานผูพิการท่ียังไมได

ขึน้ทะเบยีนรบัเบีย้ผูพกิาร เพ่ือทางกองสวัสดิการและสงัคมจะไดดาํเนนิการในการตดิตอประสานไปยงัผูพกิาร

ใหมาข้ึนทะเบียนรับสิทธิ์ ทั้งนี้ระบบสามารถนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานเบ้ียยังชีพ                  

ไดแก รายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล และรายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ

  1.2 งานดานขอมูลสุขภาพ มรีะบบการจดัเก็บขอมูลดานสุขภาพเชือ่มโยงกับระบบการจดัการ

ฐานขอมลูเอ้ืองผ้ึงโมเดลของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม โดยมกีารจดัเก็บขอมลูเก่ียวกับขอมลูดานสุขภาพ

ประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลความพิการ ขอมูลดานการดูแล และไดรับ                     

การชวยเหลือสามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพแสดงขอมูลของผูปวยติดเตียงเพื่อเปนสารสนเทศ                        

ในการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ

  1.3 ดานการเขารวมกิจกรรม สามารถสืบคนขอมูลอาชีพปจจุบัน หรืออาชีพเดิมของผูสูงอายุ 

เพ่ือแสดงถึงความถนัด และภูมิปญญาของผูสูงอายุแตละทานสําหรับการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม                       

มีระบบการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมกับทางเทศบาลโดยนําเสนอรายงานการเขารวมกิจกรรม                        

รายบุคคล รายงานการเขารวมกจิกรรมรายกจิกรรม และรายงานสรุปการเขารวมกจิกรรมซ่ึงสามารถนาํเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุกลุมติดบาน และผูสูงอายุกลุมติดสังคม

 รปูแบบการบรหิารจัดการฐานขอมูลผูสงูอายสุาํหรับพ้ืนท่ีสงัคมก่ึงเมอืงกึง่ชนบท โดยมีการบูรณาการ

งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ ดังแสดงในภาพที่ 2



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561274

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

 2. การประเมนิรปูแบบการบรหิารจัดการฐานขอมลูผูสงูอายุสาํหรับพืน้ทีส่งัคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท

  2.1 นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง

กึ่งชนบทตอผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

   ผูวิจัยไดนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง                          

กึ่งชนบท นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเก่ียวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง และ                           

ผูเช่ียวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพ่ือขอคาํแนะนําในการปรับปรงุแกไขโดยการสนทนากลุมขอเสนอแนะ 

คอืเพ่ิมรายงานการแจงเตือนผูทีต่องตออายุบตัรผูพกิาร เพือ่ใหพนกังานสามารถตรวจสอบลวงหนา และติดตอ

ไปยังผูพิการใหทําการตออายุบัตรเพ่ิมรายงานสรุปผูพิการแยกตามประเภท สําหรับผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ                  

เพิ่มรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพโดยสรุปรวมสัดสวนจํานวนผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และ                        

กลุมติดสังคม ไวในงานดานสุขภาพ เพ่ิมรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม                       

ในแตละกิจกรรม โดยนําเสนอดังภาพที่ 3 

ปงบประมาณ
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ปรับปรุง)

  2.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม

   จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผู สูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง                           

กึง่ชนบททีป่รบัแกจากการสนทนากลุม นาํเสนอตอผูเชีย่วชาญดานงานผูสงูอาย ุและบคุลากรผูมสีวนเกีย่วของ

ในงานดานผูสงูอายขุองเทศบาลตาํบลหนองผึง้ เพ่ือประเมินประสทิธิภาพของรปูแบบโดยการใชแบบสอบถาม

ที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาดานรูปแบบที่

สรางข้ึนสามารถนําเสนอสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับ

สูงสุด รองลงมาไดแกดานรูปแบบที่สรางขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูใชงานทางดานขอมูลผูสูงอายุ 

และอันดบัตํา่สดุไดแกดานรูปแบบทีส่รางข้ึนมสีาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจรงิเก่ียวกับ

งานดานขอมูลผูสูงอายุเน่ืองจากในอนาคตทางเทศบาลตําบลหนองผ้ึงคาดหวังท่ีจะขยายขีดความสามารถ

ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนในงาน

ดานผูสูงอายุกับหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี เพื่อใหครอบคลุมครบถวน

ตามความตองการอยางแทจริงเกี่ยวกับงานดานขอมูลผูสูงอายุ  ทั้งน้ีในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยูในระดับดี
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ตารางที่ 1  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม

  
S.D.   

1. 
 

4.18 0.6  7 

2. 
 

4.64 0.67  2 

3. 
 

4.36 0.5  6 

4. 
 4.09 0.7  8 

5.  4.45 0.52  3 
6. 

 
4 0.77  9 

7.  
 

4.45 0.69  4 

8. 
 4.64 0.5  1 

9. 

 
4.45 0.82  5 

10. 
 

4.45 0.52  3 

11. 
 4.45 0.52  3 
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 จากรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ีสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ของเทศบาล

ตาํบลหนองผึง้ แสดงถงึองคประกอบทีส่าํคัญของงานดานขอมูลผูสงูอายุ ประกอบไปดวย งานดานเบ้ียยังชีพ 

งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ การดําเนินงานแตละดาน การเชื่อมโยง

กันของงานแตละดาน และสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไป

ใชในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร โดยการสรางแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ทั้งนี้ไดเลือกใช

การนําเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในหัวขอถัดไป

 3. พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสูงอายุที่สอดคลองกับรูปแบบที่สังเคราะหขึ้น

  การพฒันาระบบฐานขอมลูในคร้ังนีไ้ดออกแบบระบบการทาํงาน โดยนาํเสนอแผนภมูบิรบิทของ

ระบบฐานขอมูลผูสงูอายสุาํหรบัพ้ืนท่ีสงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท ในลกัษณะของแบบจาํลองกระบวนการ (Process 

Model) เพ่ือแสดงวาระบบมีกระบวนการทํางานเปนลําดับข้ันตอนอยางไร แตละขั้นตอนใชขอมูลนําเขา                  

จากสวนงานใด รวมไปถึงขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการทํางานจะถูกสงไปยังสวนงานใด โดยในท่ีนี้                                   

เลือกนําเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

Username/Password 
/

/

 /

 

0 Username/Password 

ภาพที่ 4: แผนภูมิบริบทของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
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 จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการทํางานของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ีสังคมก่ึงเมือง                     

กึ่งชนบท โดยแสดงถึงผูที่เก่ียวของกับระบบ ไดแก ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เจาหนาท่ีหนวยงานสวัสดิการ                 

และสังคม และเจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)

 แผนภูมิการไหลของขอมูล เปนแผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบ 

และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพที่ 5

1.0

2.0

3.0

D1
D2

D3

D4

Username/Password 

D2Username/Password 

D5

D1

D4

D3

4.0

/

5.0
D6

/

6.0
D7

D1

7.0 D5

D6

8.0 D8

/
 /

D1

  

/

/
D1

D8

 ภาพที่ 5: แผนภูมิการไหลของขอมูล ระดับที่ 0 ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
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 จากภาพท่ี 5 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับท่ี 0 แสดงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท ประกอบไปดวยกระบวนการทั้งหมด 8 กระบวนการ 

ไดแก 

 1. กระบวนการจัดการขอมลูหลกั เปนการบนัทกึขอมูลเบือ้งตนทีจ่าํเปนกอนการใชงานระบบ ในทีน่ี้

มกีารบันทกึขอมลูบคุคล จดัเกบ็รายละเอียดเก่ียวกบัประวัตบิคุคล และภูมปิญญาของคนในพ้ืนทีต่าํบลหนองผึง้ 

ลงในแฟมขอมูลบุคคล ขอมูลผูใชงานระบบสวัสดิการและระบบสาธารณสุข จัดเก็บขอมูลเจาหนาท่ี                        

ที่มีสิทธิ์เขาใชงานระบบ โดยจัดเกบ็ในแฟมขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจัดเก็บขอมูล

อตัราเบีย้ยงัชพีผูสงูอายซุึง่มกีารคาํนวณแบบข้ันบนัได อตัราเบ้ียผูพกิาร และอตัราเบีย้ผูปวยเอดส ตามประกาศ

ของภาครัฐ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และขอมูลธนาคาร จัดเก็บรายช่ือธนาคาร                                  

ที่ใชในการโอนเงินคาเบี้ยยังชีพใหกับผูรับบริการ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลธนาคาร

 2. กระบวนการเขาใชงานระบบเปนการตรวจสอบการเขาใชงานระบบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยตรวจสอบสิทธิ์จากชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ในแฟมผูใชงานระบบ

 3. กระบวนการข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเปนการบันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ                                  

โดยผูมีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพจะติดตอขอข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพท่ีเทศบาล เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลบุคคล                  

จากแฟมบคุคล และทาํการบันทกึการข้ึนทะเบียนรบัเบ้ียยงัชีพ ลงในแฟมขอมูลผูรบัเบีย้ยงัชีพ โดยบันทกึขอมูล

เกี่ยวกับขอมูลบุคคล ขอมูลเบี้ยยังชีพที่ไดรับและขอมูลธนาคารที่ใชในการโอนเบี้ยยังชีพใหกับผูมาใชบริการ

 4. กระบวนการคํานวณเบ้ียยังชีพจากขอมูลช่ือ นามสกุลของผูรับเบ้ียยังชีพ โปรแกรมสามารถ

คํานวณจํานวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดรับใหอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพพิจารณาวาผูใช

บริการไดรับเบี้ยยังชีพประเภทใดบาง ในกรณีเบ้ียยังชีพผูสูงอายุระบบจะคํานวณแบบข้ันบันไดตามอายุ                  

ของผูใชบริการ และสรุปจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมด แสดงผลขอมูลยังเจาหนาที่กองสวัสดิการฯ

 5. กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพเปนการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ ประกอบไปดวยขอมูล                     

พื้นฐานจากแฟมขอมูลบุคคล และขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการ ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ ความพิการ                   

การดแูล และการไดรบัความชวยเหลอื เปนตน โดยจดัเก็บไวในแฟมขอมลูสขุภาพเจาหนาท่ีกองสาธารณสขุฯ 

สามารถสืบคนขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการจากชื่อ นามสกุลจากแฟมขอมูลสุขภาพ นอกจากนี้ขอมูล                

จากแฟมขอมูลสุขภาพรวมกับแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม สามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพ                             

ซึ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกับกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคม โดยสืบคนจากขอมูลวันที่                                

เพื่อใชประกอบในการวางแผนการดําเนินงานตอไป

 6. กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรมเปนการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดข้ึนโดยให                           

กลุมผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมกับทางเทศบาล โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคล และแฟมขอมูลกิจกรรม                        

บันทึกลงในแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม

 7. กระบวนการออกรายงานเบี้ยยังชีพ เปนการออกรายงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ โดยสามารถสืบคน

จากขอมูลวันที่ เพื่อดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบ้ียยังชีพในการออกรายงานผูรับเบ้ียยังชีพเปนรายบุคคล 
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รายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ รายงานแจงเตือนผูที่ตองตออายุบัตรคนพิการ รายงานสรุปผูพิการ

แยกตามประเภท และจากแฟมขอมลูผูรบัเบีย้ยังชีพพิจารณารวมกบัแฟมขอมลูสขุภาพ สามารถออกรายงาน

รายชื่อผูพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ

 8. กระบวนการออกรายงานกิจกรรม เปนการออกรายงานกิจกรรม โดยจากชื่อ นามสกุลที่สืบคน 

ชื่อกิจกรรม และวันที่สามารถดึงขอมูลจากแฟมการเขารวมกิจกรรม เพื่อออกรายงานกิจกรรมรายบุคคล 

รายงานรายกิจกรรม รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรม และจากการสืบคนขอมูลอาชีพ ภูมิปญญา สามารถ

คนหาขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคลเพื่อแสดงรายชื่อผูสูงอายุดานภูมิปญญาที่ตองการสืบคน 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้

 1. รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นเปนการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ                     

ของหนวยงานที่เกี่ยวของไวในระบบเดียวกัน สามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนมากกวาการทํางาน

แยกกันในแตละหนวยงาน โดยการนาํเขาขอมูลสามารถทาํไดโดยผูรบัผิดชอบในงานแตละดานเพียงคร้ังเดียว 

แตระบบสามารถประมวลผลเพ่ือใหบริการสารสนเทศแกผูมสีวนเกีย่วของในการดําเนินงานตามความตองการ

ของผูใชภายในองคกร เชนจากขอมลูความพิการสามารถบรูณาการกบังานดานเบีย้ยงัชพีในการออกรายงาน

ผูพกิารท่ียงัไมไดขึน้ทะเบยีนรับเบ้ียยงัชพีผูพกิาร และงานดานสุขภาพ สามารถบูรณาการเขากบังานดานการ

เขารวมกิจกรรมในการออกรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพเพ่ือทราบสัดสวนจํานวนผูสูงอายุ กลุมติดบาน                  

กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคมสําหรับผูบริหารในการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุแตละกลุม        

ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Tammahol (2014) ซึ่งศึกษาระดับสถานภาพการใหบริการผูสูงอายุของ

กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาอุปสรรคคือ การขาดการประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

ที่เก่ียวของ โดยแนวทางการพัฒนาควรมีการบูรณาการหนวยงานเพ่ือประสานความรวมมือ และ                                    

เพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้

 2. การพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพ้ืนท่ี

สงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบททีส่รางขึน้ เปนการพัฒนาระบบฐานขอมลูผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ เนือ่งจากสามารถ

ตอบสนองตอการทํางานแบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุใหมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีความม่ันคงจากการจัดสวัสดิการ โดยจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูสมํ่าเสมอ เพื่อใหตรงกับ                    

ความเปนจริง มีความนาเช่ือถือ และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Texsangvan,

Boonyasopon,  Ketsingha  & Surapongrakjaron (2014) กลาวถงึ ปจจัยดานการประยกุตใชระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรียนรูนั้น องคกรจะตองจัดใหมีหนวยงานสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมตางๆ   ขององคกร อาทิ

ระบบเว็บเบสทีป่ระกอบดวยเว็บเพจยอยของแตละหนวยงาน มฐีานขอมลูกลางขององคกรซ่ึงตองมีการอัพเดท

อยูเสมอ มีการจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบระเบียบ มีการตรวจสอบความสมบูรณกอน   การจัดเก็บ และ                        

พนักงานทุกคนสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็วโดยระบบฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางข้ึนสามารถเชื่อมโยง                    
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ขอมูลการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในองคกร แตระบบฐานขอมูลท่ีสรางขึ้นยังไมสามารถเช่ือมตอ                

กับระบบฐานขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยได แตระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน

โดยนําเขาขอมูล (Import) ในรูปแบบของไฟลเอกซเซลจากขอมูลประชากรที่มีอยูเดิม ลดขั้นตอน  การบันทึก

ขอมูลใหมทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใชงาน และสามารถสงออกขอมูล (Export) ในรูปแบบของ                            

ไฟลเอกซเซลเพื่อนําขอมูลไปใชกับหนวยงานภายนอกที่ตองการไดเชนกัน

สรุป
 รปูแบบการบริหารจดัการฐานขอมลูผูสงูอายสุาํหรบัพืน้ทีส่งัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท กรณศีกึษาเทศบาล

ตําบลหนองผ้ึง แสดงถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานในการทํางานเกี่ยวกับขอมูลผูสูงอายุไดแก งานดาน     

เบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมโดยรูปแบบท่ีสรางข้ึนนอกจากแสดงใหเห็นถึง                      

องคประกอบท่ีสําคัญแลว ยังนําเสนอเก่ียวกับการดําเนินงานในแตละดาน และการเชื่อมโยงกันของขอมูล               

ในแตละองคประกอบ โดยงานแตละดานจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานที่ตางกัน เชน                            

กองสวสัดิการ และสังคมดูแลเก่ียวกบังานดานเบ้ียยังชีพ และงานดานการจดักิจกรรมผูสงูอายุ กองสาธารณสขุ 

และสิ่งแวดลอมดูแลงานดานสุขภาพของผูสูงอายุ จากรูปแบบท่ีสรางขึ้นแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ                     

ขอมูลทั้งสามดานเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน งานดานสุขภาพกับการใหบริการ

เบีย้ยงัชพีผูพกิาร หรอื งานดานสขุภาพกบัการจดักจิกรรมของผูสงูอายุ เปนตน นอกจากนี ้ยงัสามารถนาํเสนอ

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนสําหรับผูบริหารเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน 

หรือการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน จากรูปแบบที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชในข้ันตอนของการพัฒนาซอฟตแวร                  

ฐานขอมูลผูสงูอายโุดยสรางเปนแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ได 8 กระบวนการคือ กระบวนการ

จัดการขอมูลหลัก กระบวนการเขาใชงานระบบ กระบวนการข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ กระบวนการคํานวณ                

เบ้ียยังชีพ กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพ กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรม กระบวนการออกรายงาน                      

เบี้ยยังชีพ และกระบวนการออกรายงานกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในงานวิจัย                                

ครั้งตอไปควรมีการนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับพ้ืนที่อื่นที่มีบริบทใกลเคียงกันเพ่ือประโยชน                                  

ในการศึกษาพัฒนาตอไปในอนาคต
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