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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม2) พัฒนาซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับรูปแบบที่สรางขึ้น กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) พัฒนารูปแบบ
โดยการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยการสนทนากลุม และการใช
แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบของผูบริหาร และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 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 รูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําเสนอ
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สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับสูงสุด (  = 4.64, S.D.
= 0.5) โดยซอฟตแวรฐานขอมูลเปนการพัฒนาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากตอบสนองการทํางาน
แบบบู ร ณาการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถบู ร ณาการงานทั้ ง หมดเข า ไว ด  ว ยกั น เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
รายงาน หรือสวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร

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
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บทนํา
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลโดยโครงสรางประชากรไทยเปลีย่ นแปลงเขาสูส งั คมสูงวัยอยางสมบูรณ
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.1 เปน 19.8 จึงมีเปาหมาย
ในการมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสว นรวมจากประชาชน เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของกลุม ผูส งู อายุในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย สมรรถนะทางกาย การสร า งโอกาสเข า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ
เตรียมความพรอมเขาสูส งั คมผูส งู อายุ โดยมีการบริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ควบคูไปกับการบริหารจัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ (Office of The National
Economic and Social Development Board, 2017)
จากการศึกษาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งทําใหทราบถึง
งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับดานผูสูงอายุ ประกอบไปดวยงานดานสาธารณสุข งานดานสังคมสงเคราะห และ
การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุ โดยงานแตละดานมีหนวยงานผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการ
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาสภาพการดําเนินงานทางผูว จิ ยั พบวาการดําเนินงานในแตละสวนงานยังขาดการบูรณาการ
ขอมูลที่เกี่ยวของกันระหวางสวนงาน ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้เขาไวดวยกันจะสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนงานทีเ่ กีย่ วของในระดับปฏิบตั กิ าร และสามารถนําเสนอสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารทางผูวิจัยจึงมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
สําหรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท โดยเลือกศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึง้ อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ มีประชากรกลุมผูสูงอายุที่ตองใหบริการจํานวนมาก และ
อยูใ นบริบทเปนพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบททําใหมจี ดุ แข็งในการอยูใ กลชดิ ประชาชน ทําใหไดรบั ความรวมมือ
จากผูส งู อายุในพืน้ ทีใ่ นการเขารวมกิจกรรมของทางเทศบาล (Nong Phueng sub-district Municipality, 2017)

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่สรางขึ้น โดยสามารถบูรณาการงานทั้งหมดเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และนํ า เสนอสารสนเทศในรู ป แบบรายงาน หรื อ
สวนเฝาระวังสําหรับผูบริหาร
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ทบทวนวรรณกรรม
จากโครงสรางประชากรของตําบลหนองผึง้ เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2559 ทีผ่ า นมา จํานวนประชากรตําบลหนองผึง้
อยูที่ 13,238 คน เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 2,230 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.85 ของประชากรทั้งหมด
ซึ่งหมายความวา ทองถิ่นตําบลหนองผึ้งกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว เนื่องจากนิยามของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตามหลักการสากลทางองคการสหประชาชาติ ระบุไววา สังคมใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในสัดสวนเกิน
รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือวาสังคมนั้นกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน
“สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ” หรือ “สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ” (Aged Society) ทั้งนี้คาดการณวาในป
พ.ศ.2564 พืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลหนองผึง้ จะเขาสูส งั คมประชากรสูงอายุแบบสมบูรณ โดยมีผทู อี่ ายุมากกวา 60 ป
เกินรอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (Kaewmeesri, 2017, 74)
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลง
สภาพของสังคมอยางมากมาย เนือ่ งจากการพัฒนาในดานตางๆ ไมวา จะเปนทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปนสังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปน
สังคมเมือง หรือสังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบทมากขึน้ ซึง่ หมายถึงปญหาของสังคมไทยมีมากขึน้ และมีความซับซอน
ของปญหามากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพชีวิต หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาของ
สังคมทีเ่ กิดขึน้ จึงไมอาจจะใหเปนหนาทีข่ องภาครัฐ หรือของระบบราชการแตเพียงฝายเดียว ชุมชนในสังคมเอง
ก็ตองตระหนักใหความสําคัญกับหนาที่ของชุมชนเองที่จะตองเคลื่อนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
กับปญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เพราะชุมชนจะรูและเขาใจถึงสาเหตุ และสภาพของปญหาทีเ่ กิด ตลอดจน
แสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีที่สุด (Puttikankit, 2015, 14-15)
ปจจุบันคําวารูปแบบ (Model) เขามามีบทบาทในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ
ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนด
องคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง และความสัมพันธกันอยางไร
ขึ้นอยูกับปรากฏการณปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
และหลักการพืน้ ฐานในการกําหนดรูปแบบนัน้ ๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบ สามารถสรุป
ได เ ป น 2 ขั้ น ตอน ได แ ก 1) การสร า งหรื อ พั ฒ นารู ป แบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
ของรูปแบบ (Phengsawat, 2010, 14)
มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการพัฒนารูปแบบของขอมูลผูส งู อายุ ไดแก Manmart (2008)ไดศกึ ษาการพัฒนา
รูปแบบการไหลของสารสนเทศผูสูงอายุของหนวยงานในระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบ
การไหลของสารสนเทศผูสูงอายุภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานจํานวน 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการวิเคราะหมขี อ เสนอเกีย่ วกับรูปแบบการไหลของสารสนเทศ ดังนี้ 1) รูปแบบการไหลภายในหนวยงาน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ แหลงขอมูล การจัดหาและการสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล การบรรจุ
และรายงานขอมูล และการนําขอมูลไปใชโดยจะมีกระบวนการทีแ่ ตกตางกันตามการทํางาน และภาระหนาที่
ของหนวยงาน 2) รูปแบบการไหลระหวางหนวยงาน คือ การใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่ทํางาน
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ดานผูสูงอายุเหมือนกัน ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก ระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด ซึ่งมีแหลงขอมูล
ที่ตางกัน ดังนั้นหากมีการใชขอมูลรวมกัน จะทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตอง และเพื่อลดความซํ้าซอน
ของขอมูล ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะสงผลใหความชวยเหลือหรือโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ จากงานวิจยั ขางตน ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัยดังกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
ผูวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ชวง ดังนี้
1. ชวงที่ 1 ขัน้ ตอนการสรางรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมือง
กึ่งชนบทโดยการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานในปจจุบันของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงาน
ดานผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 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 เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการหนวยงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึง้ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมไดแก (1) ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน
1.1.3 แกนนํ า กลุ ม ผูสู ง อายุ จํ า นวน 3 คน เทศบาลตํ า บลหนองผึ้ง อํา เภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
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1.2 เครือ่ งมือในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณสาํ หรับผูบ ริหาร พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร และ
แกนนําผูสูงอายุ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ทฤษฎีผูสูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับ
สวัสดิการผูส งู อายุ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2560 และแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  พ.ศ. 2561 - 2564
ของเทศบาลตําบลหนองผึ้งเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย
1.3.2 สรางแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และแกนนํา
ผูสูงอายุ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากอาจารยสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
1.3.3 นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพ และปญหาในการดําเนินงาน
ดานขอมูลผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และแกนนําผูสูงอายุ
1.3.4 ทราบถึงสภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุ
1.3.5 นําปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
1.3.6 ผู  วิ จัย จะใช ส ารสนเทศที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ม าวิ เ คราะห และสั ง เคราะห
เพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
1.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปปญหาในการดําเนินงานจากแบบสัมภาษณ
ของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผลลัพธจากการดําเนินงาน
ในชวงที่ 1 ไดรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2. ชวงที่ 2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
สําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2.1. จัดการสนทนากลุมเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการฐาน
ขอมูลผูสูงอายุ
2.1.1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก (1) ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
จํานวน 1 คน (2) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน (3) หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (4) ผูช ว ย
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (5) ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล จํานวน 1 คน
2.1.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแกรายงานสรุปการสนทนากลุม
2.1.3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ
ที่สังเคราะหได นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
และผูเชี่ยวชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม
เพื่อปรับปรุง และนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
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2.2. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุทผี่ า นการปรับปรุง
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. บุคลากรผูม สี ว นเกีย่ วของในงานดานผูส งู อายุ 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
และสิง่ แวดลอม จํานวน 1 คน (5) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน (6) แกนนํากลุม ผูส งู อายุ จํานวน 3 คน
2.2.2. เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา
(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. ชวงที่ 3 พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูส งู อายุทสี่ อดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูล
ผูสูงอายุที่สังเคราะหไดการพัฒนาระบบฐานขอมูลในครั้งนี้ใชภาษา PHP เวอรชัน 5.3 และฐานขอมูล My
SQL เวอรชัน 5.5 ตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
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ผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
จากการศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานดานขอมูลผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ทางผูวิจัยได
ทําการสังเคราะหเพื่อจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุโดยเนนการบูรณาการงานขอมูล
ผูสูงอายุของกองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ
มีการบูรณาการงานหลักสําคัญ 3 ดาน ประกอบไปดวย งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดาน
การเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ
1.1 งานดานเบีย้ ยังชีพ มีระบบการจัดเก็บขอมูลการขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพไดแก เบีย้ ยังชีพ
ผูส งู อายุ เบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร และเบีย้ ยังชีพผูป ว ยเอดส มีการคํานวณเพือ่ เบิกจายเบีย้ ยังชีพของผูใ ชบริการแตละราย
โดยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีการคํานวณแบบขั้นบันไดตามประกาศของภาครัฐ สวนเบี้ยผูพิการ และผูปวยเอดส
มีการกําหนดดวยอัตราคงที่ของภาครัฐ มีการบูรณาการงานดานสุขภาพเกี่ยวกับขอมูลความพิการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเขากับงานดานเบี้ยยังชีพ โดยระบบสามารถออกรายงานผูพิการที่ยังไมได
ขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ผูพ กิ าร เพือ่ ทางกองสวัสดิการและสังคมจะไดดาํ เนินการในการติดตอประสานไปยังผูพ กิ าร
ใหมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ ทั้งนี้ระบบสามารถนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพ
ไดแก รายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล และรายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ
1.2 งานดานขอมูลสุขภาพ มีระบบการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพเชือ่ มโยงกับระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเอือ้ งผึง้ โมเดลของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม โดยมีการจัดเก็บขอมูลเกีย่ วกับขอมูลดานสุขภาพ
ประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลความพิการ ขอมูลดานการดูแล และไดรับ
การชวยเหลือสามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพแสดงขอมูลของผูปวยติดเตียงเพื่อเปนสารสนเทศ
ในการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ดานการเขารวมกิจกรรม สามารถสืบคนขอมูลอาชีพปจจุบัน หรืออาชีพเดิมของผูสูงอายุ
เพื่อแสดงถึงความถนัด และภูมิปญญาของผูสูงอายุแตละทานสําหรับการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม
มีระบบการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมกับทางเทศบาลโดยนําเสนอรายงานการเขารวมกิจกรรม
รายบุคคล รายงานการเขารวมกิจกรรมรายกิจกรรม และรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมซึง่ สามารถนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุกลุมติดบาน และผูสูงอายุกลุมติดสังคม
รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท โดยมีการบูรณาการ
งานดานเบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

ÿČïÙšîĂćßĊóđéĉö

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšÿĎÜĂć÷č
åćî×šĂöĎúñĎÿš ĎÜĂć÷č
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšóĉÖćø

óČĚîìĊęÿĆÜÙöÖċęÜđöČĂÜÖċęÜßîïì

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšðśü÷đĂéÿŤ

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šć

ÙĞćîüèđïĉÖÝŠć÷đïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

Üćîéšćîÿč×õćó

øŠüöÖĉÝÖøøö
øć÷ïčÙÙú
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šć

øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóøć÷ïčÙÙú

×šĂöĎúéšćîÿč×õćó

øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóêćö
ปðŘงÜบประมาณ
ïðøąöćè

×šĂöĎúÙüćöóĉÖćø
×šĂöĎúéšćîÖćøéĎĒú

øć÷ÜćîñĎšóĉÖćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš×ċĚî
ìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

øć÷ÜćîñĎšðśü÷êĉéđêĊ÷Ü

øŠüöÖĉÝÖøøöøć÷
ÖĉÝÖøøö
øć÷ÜćîñĎšÿĎÜĂć÷č
ÖúčŠöêĉéïšćî Ēúą
ÖúčŠöêĉéÿĆÜÙö

ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

2. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท
2.1 นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบทตอผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท นําเสนอตอตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง และ
ผูเ ชีย่ วชาญทางดานระบบฐานขอมูล เพือ่ ขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขโดยการสนทนากลุม ขอเสนอแนะ
คือเพิม่ รายงานการแจงเตือนผูท ตี่ อ งตออายุบตั รผูพ กิ าร เพือ่ ใหพนักงานสามารถตรวจสอบลวงหนา และติดตอ
ไปยังผูพิการใหทําการตออายุบัตรเพิ่มรายงานสรุปผูพิการแยกตามประเภท สําหรับผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ
เพิ่มรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพโดยสรุปรวมสัดสวนจํานวนผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และ
กลุมติดสังคม ไวในงานดานสุขภาพ เพิ่มรายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม
ในแตละกิจกรรม โดยนําเสนอดังภาพที่ 3

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

275

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

ÿČïÙšîĂćßĊóđéĉö

×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšÿĎÜĂć÷č

åćî×šĂöĎúñĎÿš ĎÜĂć÷č

Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö

óČĚîìĊęÿĆÜÙöÖċęÜđöČĂÜÖċęÜßîïì
đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšóĉÖćø

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøö

đïĊĚ÷÷ĆÜßĊóñĎšðśü÷đĂéÿŤ
øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöøć÷ïčÙÙú

ÙĞćîüèđïĉÖÝŠć÷đïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîéšćîđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó
øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóøć÷ïčÙÙú
øć÷ÜćîñĎšøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊóêćöðŘÜïðøąöćè

Üćîéšćîÿč×õćó
×šĂöĎúéšćîÿč×õćó

øć÷ÜćîéšćîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöøć÷ÖĉÝÖøøö

×šĂöĎúÙüćöóĉÖćø
×šĂöĎúéšćîÖćøéĎĒú

øć÷ÜćîñĎšóĉÖćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îøĆïđïĊĚ÷÷ĆÜßĊó

øć÷ÜćîÿøčðÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøö

øć÷ÜćîñĎšðśü÷êĉéđêĊ÷Ü
øć÷ÜćîĒÝšÜđêČĂîñĎšìĊęêĂš ÜêŠĂĂć÷čïĆêøÙîóĉÖćø
øć÷ÜćîÿøčðñĎšóĉÖćøĒ÷Öêćöðøąđõì

øć÷Üćîÿøčð×šĂöĎúéšćîÿč×õćó
(ÖúčŠöêĉéïšćî ÖúčŠöêĉéđêĊ÷Ü ĒúąÖúčŠöêĉéÿĆÜÙö)

ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ปรับปรุง)

2.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึง่ ชนบททีป่ รับแกจากการสนทนากลุม นําเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญดานงานผูส งู อายุ และบุคลากรผูม สี ว นเกีย่ วของ
ในงานดานผูส งู อายุของเทศบาลตําบลหนองผึง้ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาดานรูปแบบที่
สรางขึ้นสามารถนําเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางานดานขอมูลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพอันดับ
สูงสุด รองลงมาไดแกดานรูปแบบที่สรางขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูใชงานทางดานขอมูลผูสูงอายุ
และอันดับตํา่ สุดไดแกดา นรูปแบบทีส่ รางขึน้ มีสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริงเกีย่ วกับ
งานดานขอมูลผูสูงอายุเนื่องจากในอนาคตทางเทศบาลตําบลหนองผึ้งคาดหวังที่จะขยายขีดความสามารถ
ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในงาน
ดานผูสูงอายุกับหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี เพื่อใหครอบคลุมครบถวน
ตามความตองการอยางแทจริงเกี่ยวกับงานดานขอมูลผูสูงอายุ ทั้งนี้ในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยูในระดับดี

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

276

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการใชแบบสอบถาม
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Êµ¤µ¦ÎµÅ·´·¦·´
µoµ¼o¼°µ¥»
2. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê°°n°ªµ¤o°µ¦
°¼oÄoµµoµ o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
3. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Äoµ
Ã¥µ¥£µ¦´¸ÉÁ¸É¥ª´¼o¼°µ¥»
4. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Ä¦·¥¦¦¤
ªµ¤Á}nª´ª °¼o¼°µ¥»
5. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°
6. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ê¤¸µ¦³¦°¨»¤¦oª
µ¤ªµ¤o°µ¦°¥nµÂo¦·Á¸É¥ª´µoµ
o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
7. ¦¼Â¸É¦oµ ¹ÊÂ¹ªµ¤´¤¡´r
Á·Ã¦¦oµ ° o°¤¼¨oµ¼o¼°µ¥»
8. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Êµ¤µ¦ÎµÁ°µ¦Á«¸É
Á}¦³Ã¥rn°µ¦Îµµoµ o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
9. ¦¼Â¸É¦oµ ¹ÊÂ¹ªµ¤·¦ª¥°¹É
µ¤µ¦ÎµÅ¡´µÃ¦µ¦Ä®¤nÇ °µ
oµ¼o¼°µ¥»
10. ¦¼Â¸É¦oµ ¹Ênª¥¨¦³¥³Áª¨µÄµ¦
Îµµoµ o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
11. ªµ¤¡¹¡°ÄÄ£µ¡¦ª¤¸É¤¸n°¦¼Âµ¦
¦·®µ¦´µ¦µ o°¤¼¨¼o¼°µ¥»
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จากรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ของเทศบาล
ตําบลหนองผึง้ แสดงถึงองคประกอบทีส่ าํ คัญของงานดานขอมูลผูส งู อายุ ประกอบไปดวย งานดานเบีย้ ยังชีพ
งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ การดําเนินงานแตละดาน การเชื่อมโยง
กันของงานแตละดาน และสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไป
ใชในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร โดยการสรางแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ทั้งนี้ไดเลือกใช
การนําเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในหัวขอถัดไป
3. พัฒนาซอฟตแวรฐานขอมูลผูสูงอายุที่สอดคลองกับรูปแบบที่สังเคราะหขึ้น
การพัฒนาระบบฐานขอมูลในครัง้ นีไ้ ดออกแบบระบบการทํางาน โดยนําเสนอแผนภูมบิ ริบทของ
ระบบฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ในลักษณะของแบบจําลองกระบวนการ (Process
Model) เพื่อแสดงวาระบบมีกระบวนการทํางานเปนลําดับขั้นตอนอยางไร แตละขั้นตอนใชขอมูลนําเขา
จากสว นงานใด รวมไปถึง ขอ มู ล สารสนเทศที่ไ ดจ ากการทํา งานจะถู ก สง ไปยั ง สว นงานใด โดยในที่นี้
เลือกนําเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการทํางานของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท โดยแสดงถึงผูที่เกี่ยวของกับระบบ ไดแก ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เจาหนาที่หนวยงานสวัสดิการ
และสังคม และเจาหนาที่หนวยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
แผนภูมิการไหลของขอมูล เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบ
และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพที่ 5
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จากภาพที่ 5 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับที่ 0 แสดงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบไปดวยกระบวนการทั้งหมด 8 กระบวนการ
ไดแก
1. กระบวนการจัดการขอมูลหลัก เปนการบันทึกขอมูลเบือ้ งตนทีจ่ าํ เปนกอนการใชงานระบบ ในทีน่ ี้
มีการบันทึกขอมูลบุคคล จัดเก็บรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตบิ คุ คล และภูมปิ ญ
 ญาของคนในพืน้ ทีต่ าํ บลหนองผึง้
ลงในแฟมขอมูลบุคคล ขอมูลผูใชงานระบบสวัสดิการและระบบสาธารณสุข จัดเก็บขอมูลเจาหนาที่
ที่มีสิทธิ์เขาใชงานระบบ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจัดเก็บขอมูล
อัตราเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุซงึ่ มีการคํานวณแบบขัน้ บันได อัตราเบีย้ ผูพ กิ าร และอัตราเบีย้ ผูป ว ยเอดส ตามประกาศ
ของภาครัฐ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และขอมูลธนาคาร จัดเก็บรายชื่อธนาคาร
ที่ใชในการโอนเงินคาเบี้ยยังชีพใหกับผูรับบริการ โดยจัดเก็บในแฟมขอมูลธนาคาร
2. กระบวนการเขาใชงานระบบเปนการตรวจสอบการเขาใชงานระบบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรวจสอบสิทธิ์จากชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ในแฟมผูใชงานระบบ
3. กระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ เป น การบั น ทึ ก ข อ มู ล การขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
โดยผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพจะติดตอขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลบุคคล
จากแฟมบุคคล และทําการบันทึกการขึน้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพ ลงในแฟมขอมูลผูร บั เบีย้ ยังชีพ โดยบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับขอมูลบุคคล ขอมูลเบี้ยยังชีพที่ไดรับและขอมูลธนาคารที่ใชในการโอนเบี้ยยังชีพใหกับผูมาใชบริการ
4. กระบวนการคํานวณเบี้ยยังชีพจากขอมูลชื่อ นามสกุลของผูรับเบี้ยยังชีพ โปรแกรมสามารถ
คํานวณจํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับใหอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพพิจารณาวาผูใช
บริการไดรับเบี้ยยังชีพประเภทใดบาง ในกรณีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุระบบจะคํานวณแบบขั้นบันไดตามอายุ
ของผูใชบริการ และสรุปจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมด แสดงผลขอมูลยังเจาหนาที่กองสวัสดิการฯ
5. กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพเปนการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพ ประกอบไปดวยขอมูล
พื้นฐานจากแฟมขอมูลบุคคล และขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการ ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ ความพิการ
การดูแล และการไดรบั ความชวยเหลือ เปนตน โดยจัดเก็บไวในแฟมขอมูลสุขภาพเจาหนาทีก่ องสาธารณสุขฯ
สามารถสืบคนขอมูลสุขภาพของผูมาใชบริการจากชื่อ นามสกุลจากแฟมขอมูลสุขภาพ นอกจากนี้ขอมูล
จากแฟมขอมูลสุขภาพรวมกับแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม สามารถออกรายงานสรุปขอมูลสุขภาพ
ซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมติดบาน กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคม โดยสืบคนจากขอมูลวันที่
เพื่อใชประกอบในการวางแผนการดําเนินงานตอไป
6. กระบวนการจั ด การข อ มู ล กิ จ กรรมเป น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล กิ จ กรรมที่ เ ทศบาลจั ด ขึ้ น โดยให
กลุมผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมกับทางเทศบาล โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคล และแฟมขอมูลกิจกรรม
บันทึกลงในแฟมขอมูลการเขารวมกิจกรรม
7. กระบวนการออกรายงานเบี้ยยังชีพ เปนการออกรายงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ โดยสามารถสืบคน
จากขอมูลวันที่ เพื่อดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพในการออกรายงานผูรับเบี้ยยังชีพเปนรายบุคคล
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รายงานผูรับเบี้ยยังชีพตามปงบประมาณ รายงานแจงเตือนผูที่ตองตออายุบัตรคนพิการ รายงานสรุปผูพิการ
แยกตามประเภท และจากแฟมขอมูลผูร บั เบีย้ ยังชีพพิจารณารวมกับแฟมขอมูลสุขภาพ สามารถออกรายงาน
รายชื่อผูพิการที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
8. กระบวนการออกรายงานกิจกรรม เปนการออกรายงานกิจกรรม โดยจากชื่อ นามสกุลที่สืบคน
ชื่อกิจกรรม และวันที่สามารถดึงขอมูลจากแฟมการเขารวมกิจกรรม เพื่อออกรายงานกิจกรรมรายบุคคล
รายงานรายกิจกรรม รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรม และจากการสืบคนขอมูลอาชีพ ภูมิปญญา สามารถ
คนหาขอมูลจากแฟมขอมูลบุคคลเพื่อแสดงรายชื่อผูสูงอายุดานภูมิปญญาที่ตองการสืบคน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นเปนการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของไวในระบบเดียวกัน สามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนมากกวาการทํางาน
แยกกันในแตละหนวยงาน โดยการนําเขาขอมูลสามารถทําไดโดยผูร บั ผิดชอบในงานแตละดานเพียงครัง้ เดียว
แตระบบสามารถประมวลผลเพือ่ ใหบริการสารสนเทศแกผมู สี ว นเกีย่ วของในการดําเนินงานตามความตองการ
ของผูใ ชภายในองคกร เชนจากขอมูลความพิการสามารถบูรณาการกับงานดานเบีย้ ยังชีพในการออกรายงาน
ผูพ กิ ารทีย่ งั ไมไดขนึ้ ทะเบียนรับเบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร และงานดานสุขภาพ สามารถบูรณาการเขากับงานดานการ
เขารวมกิจกรรมในการออกรายงานสรุปขอมูลดานสุขภาพเพื่อทราบสัดสวนจํานวนผูสูงอายุ กลุมติดบาน
กลุมติดเตียง และกลุมติดสังคมสําหรับผูบริหารในการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุแตละกลุม
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Tammahol (2014) ซึ่งศึกษาระดับสถานภาพการใหบริการผูสูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาอุปสรรคคือ การขาดการประสานงานเพือ่ สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยแนวทางการพั ฒ นาควรมี ก ารบู ร ณาการหน ว ยงานเพื่ อ ประสานความร ว มมื อ และ
เพิ่มประสิทธิภาพใหบริการแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้
2. การพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุสําหรับพื้นที่
สังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบททีส่ รางขึน้ เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนือ่ งจากสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานแบบบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุใหมีสุขภาวะที่ดี
และมีความมั่นคงจากการจัดสวัสดิการ โดยจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูสมํ่าเสมอ เพื่อใหตรงกับ
ความเปนจริง มีความนาเชื่อถือ และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Texsangvan,
Boonyasopon, Ketsingha & Surapongrakjaron (2014) กลาวถึง ปจจัยดานการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรูนั้น องคกรจะตองจัดใหมีหนวยงานสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ขององคกร อาทิ
ระบบเว็บเบสทีป่ ระกอบดวยเว็บเพจยอยของแตละหนวยงาน มีฐานขอมูลกลางขององคกรซึง่ ตองมีการอัพเดท
อยูเสมอ มีการจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบระเบียบ มีการตรวจสอบความสมบูรณกอน การจัดเก็บ และ
พนักงานทุกคนสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็วโดยระบบฐานขอมูลผูสูงอายุที่สรางขึ้นสามารถเชื่อมโยง
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ขอมูลการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในองคกร แตระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้นยังไมสามารถเชื่อมตอ
กับระบบฐานขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยได แตระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน
โดยนําเขาขอมูล (Import) ในรูปแบบของไฟลเอกซเซลจากขอมูลประชากรที่มีอยูเดิม ลดขั้นตอน การบันทึก
ขอมูลใหมทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใชงาน และสามารถสงออกขอมูล (Export) ในรูปแบบของ
ไฟลเอกซเซลเพื่อนําขอมูลไปใชกับหนวยงานภายนอกที่ตองการไดเชนกัน

สรุป
รูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุสาํ หรับพืน้ ทีส่ งั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท กรณีศกึ ษาเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง แสดงถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานในการทํางานเกี่ยวกับขอมูลผูสูงอายุไดแก งานดาน
เบี้ยยังชีพ งานดานสุขภาพ และงานดานการเขารวมกิจกรรมโดยรูปแบบที่สรางขึ้นนอกจากแสดงใหเห็นถึง
องคประกอบที่สําคัญแลว ยังนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละดาน และการเชื่อมโยงกันของขอมูล
ในแตละองคประกอบ โดยงานแตละดานจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานที่ตางกัน เชน
กองสวัสดิการ และสังคมดูแลเกีย่ วกับงานดานเบีย้ ยังชีพ และงานดานการจัดกิจกรรมผูส งู อายุ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมดูแลงานดานสุขภาพของผูสูงอายุ จากรูปแบบที่สรางขึ้นแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ
ขอมูลทั้งสามดานเขาไวดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน งานดานสุขภาพกับการใหบริการ
เบีย้ ยังชีพผูพ กิ าร หรือ งานดานสุขภาพกับการจัดกิจกรรมของผูส งู อายุ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน
หรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากรูปแบบที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในขั้นตอนของการพัฒนาซอฟตแวร
ฐานขอมูลผูส งู อายุโดยสรางเปนแบบจําลองกระบวนการ (Process Model) ได 8 กระบวนการคือ กระบวนการ
จัดการขอมูลหลัก กระบวนการเขาใชงานระบบ กระบวนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ กระบวนการคํานวณ
เบี้ยยังชีพ กระบวนการจัดการขอมูลสุขภาพ กระบวนการจัดการขอมูลกิจกรรม กระบวนการออกรายงาน
เบี้ยยังชีพ และกระบวนการออกรายงานกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในงานวิจัย
ครั้ง ต อ ไปควรมีการนํ ารูปแบบที่ส รางขึ้ นไปทดลองใชกั บพื้ นที่อื่นที่มี บริ บทใกลเ คี ยงกันเพื่ อประโยชน
ในการศึกษาพัฒนาตอไปในอนาคต
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