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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสะกอม 

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ และ 3) ประเมินความพึงพอใจการใชระบบ

ฐานขอมูลผู ส ูงอายุ สําหรับระบบฐานขอมูลผู ส ูงอายุ พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ดวยภาษา HTML5  CSS3  

JavaScript และ PHP7 และเชื ่อมตอกับโปรแกรมฐานขอมูล MySQL 8.6.0  Google Maps JavaScript API Version 3  

และ Bootstrap 4 Framework เพื่อใหสามารถรองรับการแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการ ผลการศึกษาระบบฐานขอมูล

ผูสูงอายุ พบวา ระบบฐานขอมูลสามารถจัดเก็บขอมูลประชากรศาสตรผูสูงอายุไดหลายรปูแบบ เชน ขอความ ตัวเลข ตําแหนง

ที่อยู และรูปภาพ และรายงานขอมูลผานหนาเว็บแอปพลิเคชัน ในสวนการประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน พบวา การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.54; S.D. = 

0.26) ขณะที่การประเมินความพึงพอใจโดยผูใชระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ จํานวน 27 คน พบวา ความพึงพอใจของการใช

ระบบฐานขอมูล โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก (𝑥 ̅= 3.70; S.D. = 0.06) จึงสรุปไดวา ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในการวิจัย

ครั้งนี้สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง  
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To develop the elderly population database system: a case 

study of Sakom Subdistrict Administrative Organization, Thepha District, Songkhla Province 2) To assess the 
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effectiveness of the elderly population database system and 3) To assess satisfaction of using the elderly 

population database system. The elderly population database system was constructed in the form of  

Web Application which developed from HTML5 , CSS3 , JavaScript, and PHP7 languages and connected to 

MySQL 8.6.0 database programs, Google Maps JavaScript API Version 3, and Bootstrap 4  Framework for 

supporting all operating systems. As the results of the research, it showed that the developed database 

system was able to gather verities of elderly population data forms such as texts, numbers, locations and 

pictures. It also display all those data through the Web Application. In relation to an evaluation of the 

effectiveness of the elderly population database system by 3 experts, it was figured out that it was at a 

very good level (𝑥 ̅= 4.54; S.D. = 0.26). While an assessment of the satisfaction of using elderly population 

database system by 27 web application users, it was perceived that it was at a very satisfactory level (𝑥 ̅

=3.70; S.D. = 0.06). It was concluded that the developed system elderly population database in this research 

could be used in practice. 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาระบบ  ฐานขอมูลผูสูงอาย ุ เวบ็แอปพลิเคชัน. 

Keywords: System Development, Elderly Database, Web Application 
 

บทนํา 

ผูสูงอายุเปนบุคคลที่อยูในหวงวัยที่ตองเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ทั ้งทางดานรางกาย ดาน

จิตใจ และดานสังคม ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของ

ผู ส ูงอายุนี ้ลวนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ 

อวัยวะของระบบรางกายมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื ่อม

โทรมลง ยอมสงผลทําใหสมรรถภาพของอวัยวะตางๆ ใน

ระบบรางกายมีความเสื่อมถอยและบกพรองในการทําหนาที่ 

สงผลทําใหผูสูงอายุ โดยมากมักมีโรคประจําตัวหรือเจ็บปวย

ดวยโรคเรื ้อรังไดงาย บางรายอาจมีภาวะทุพพลภาพและ

ชวยเหลือตนเองไมได ตองอาศัยพึ่งพิงผูอื ่นในการดํารงชีวิต

ประจําวัน (สุปรียา, 2559) จากขอมูลการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทยป พ.ศ. 2558 - 2573 จะเห็นวา

ภาพรวมประเทศไทยอยู ในสถานการณ “สังคมสูงวัย” 

(Aged society) และในอีก 10 ป ขางหนาจะเริ่มเขาสูสังคม

สูงวัยอยางสมบูรณ (Completed aged society) (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 

2558)  

องคการบริหารสวนตําบลสะกอม อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา เปนเขตพ้ืนที่หนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่มีจํานวน

ผูสูงวัย ประมาณ 1,044 คน (กรมการปกครอง, 2564) แต

อยางไรก็ตาม จากสถานการณผูสูงวยัและขอมูลเบื้องตนจาก

การลงพ้ืนที่ อบต. สะกอม พบวาปญหาการจัดเก็บขอมูล 

ของอบต. สะกอม คือ ขอมูลสวนใหญจัดเก็บในระบบ

แฟมขอมูลหรือโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งปญหาที่พบ

บอย คือ ความลาชาของเอกสาร ความเปนปจจุบัน ระบบ

การสืบคนลาชา รวมถึงความไมครอบคลุมของขอมูลผูสงูอาย ุ

นอกจากนี้แลวประเด็นหนึ่งที่ อบต. สะกอม ใหความสําคัญ 

คือ อบต. สะกอม ยังขาดขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศผูสูงวัยที่เปนระบบซึ่งใชในการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตลอดถึงแผนชุมชนจําเปนตองบูรณา

การขอมูลพื้นฐานหรือฐานขอมูลที่สมบูรณ ในรายงานของ 

ร ัชฎาภรณและชนม ธนัช (2561) กล าวว าเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน 

รวมถึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการจัดเก็บฐานขอมูล ซึ่งจะชวยพัฒนาสารสนเทศของ

องคกรหรือหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น เชน การจัดเก็บเอกสาร การสงขอมูล การ

คนหาขอมูล นอกจากนี้แลวยงัชวยลดปริมาณการใชกระดาษ 

ทําใหไดขอมูลที่รวดเร็วทันตอการใชงาน ประหยัดเวลาและ

ทรัพยากรตางๆ ทําใหการพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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จากรายงานของ รัชฎาภรณและชนมธนัช (2561) 

กลาววา งานวิจัยจะเปนประโยชนกับพื้นที่และเจาของขอมูล

ในพ้ืนที่ไดอยางคุมคา และมีความเหมาะสมกับหนวยงานผูมี

ส วนได สวนเส ียในพื ้นท่ี เ พ่ือให เก ิดการว ิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศผูสูงวัยอยางมีสวนรวม ซึ่งจะทํา

ใหระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้นตรงตามความตองการ

ของเจาของขอมูลในพ้ืนที่ ลดปญหาการพัฒนาระบบที่ไม

ตรงกับความตองการใชงาน รวมทั้งเปนการรวมกันวางแผน

งานในสวนของการจัดการขอมูลที่จะนําเขาสูระบบ ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญที ่จะสงผลใหไดระบบที่สามารถนํามาชวย

สนับสนุนการทํางานของเจาของขอมูลในพื ้นที ่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จากการประมวลผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึง

พัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ กรณีศึกษา อบต. สะกอม 

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุ และเพื่อประเมินความพึงพอใจระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุ  

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ กรณีศึกษา 

อบต. สะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อประเมินประส ิทธ ิภาพระบบฐานข อมูล

ผูสูงอายุ  

3. เ พ่ือประเม ินความพ ึงพอใจระบบฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุ
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ กรณีศึกษา 

อบต. สะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.1 ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บพิกัดตําแหนงที ่อยู

ของผูสูงอายุใน อบต. สะกอม เพื ่อนํามาจัดทําฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุ

1.2 รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน เอกสารงานวจิัย

และรายงานการศึกษาตางๆ ที่เก่ียวของกับผูสูงอาย ุ

2. การวิเคราะหขอมูล 

 2.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
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 ระบบงานเดิมเปนเอกสารและระบบแฟมขอมูลที่

ให บริการข อมูลไม เป นป จ จุบันและลักษณะของการ 

รายงานผลแบบ Static Web มีขอจํากัดหลายประการ เชน 

เทคโนโลยีเชิงพื ้นที่ จํานวนบุคลากร การประชาสัมพันธ  

การรายงานผล และการนําเทคโนโลยีรวมทั ้งเครื ่องมือ

อุปกรณตางๆ มาชวยสนับสนุนการทํางานเชิงพื ้นที ่เพื่อ

ประยุกตใหขอมูลนั้น ยังไมตอบโจทยผูใชงานไดมากนักและ

ระบบยังไมรองรับทุกระบบปฏิบัติการและทุกอุปกรณ 

 2.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 

 ระบบสามารถแสดงตําแหนงของผูเขาระบบ พรอม

ทั้งสามารถจัดเก็บตําแหนง พิกัด รูปภาพ และขอความ สามารถ

รองรับการทํางานไดหลายระบบปฏิบัติการ สามารถคนหา

เสนทางจากตําแหนงผูเขาระบบไปยังจุดเปาหมายที่ตองการ 

สามารถคนหาฐานขอมูลผูสูงอายุของ อบต. สะกอม ได 

จากการวิเคราะหขอมูลและขั้นตอนการทํางานใน

ระบบงานเดิม นํามาวิเคราะหระบบการทํางานระบบงาน

ใหม เปนการพัฒนาระบบโดยใหระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ทํางานไดตามขอบเขตงานและเปาหมายที่กําหนดไว นํามา

เสนอขั้นตอนการทํางานโดยใชเครื ่องมือแผนภาพบริบท 

Context Diagram ดังรปูที่ 2 
 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพบริบท Context Diagram

จากรูปที่ 2 เปนแผนภาพแสดงทิศทางการทํางาน

ของระบบหรือ Context Diagram เปนแผนภาพกระแส

ขอมูลระดับบนสุด ซึ่งจะเห็นไดวาขอมูลที่เขาระบบในสวน

ของฐานขอมูล จะถูกจัดเก็บลงในฐานขอมูลของระบบ 

สําหรับใชในการออกแบบระบบฐานขอมูล ER-Diagram 

สามารถแสดงใหเห็น ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ER-Diagram ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ
 

จากการศ ึกษาและว ิเคราะหระบบฐานขอมูล

ผูสูงอายุ ขอมูลที่เกี่ยวของในการดําเนินงานประกอบไปดวย

ขอมูลผูใชระบบ ขอมูลผูดูแลระบบ ขอมูลรายงาน ขอมูล

ภูมิศาสตร ขอมูลตําบล ขอมูลอําเภอ ขอมูลจังหวัด โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ขอมูลผูใชระบบ (User) ประกอบดวยขอมูลยอย 

1. รหัสผูใชระบบ 

2. ประเภทผูใชระบบ 

3. ชื่อ-สกุล  

4. นามของผูใชระบบ 

5. รหัสผาน 

6. ตําแหนงผูใชระบบ 

 ขอมูลผูดูแลระบบ (Admin) ประกอบดวยขอมูล

ยอย  

  1. รหัสผูดูแลระบบ 

2. นามของผูใชระบบ 

3. รหัสผาน 

  4. รหัสผูดูแลระบบ 

5. นามของผูใชระบบ 

6. รหัสผาน 

 

ขอมูลรายงาน (Report) ประกอบดวยขอมูลยอย  

1. รหัสรายงาน 

2. รหัสผูใชระบบ 

3. รหัสจังหวัด 

4. รหัสอําเภอ 

5. รหัสตําบล 

6. พิกัด 

7. หัวขอ 

8. รายละเอียด 

9. ที่อยู 

10. รูป 

11. เวลา 

12. ตําแหนง 

ขอมูลภูมิศาสตร (Geo) ประกอบดวยขอมูลยอย 

1. รหัสภูมิศาสตร 

2. ชื่อภูมิศาสตร 

ขอมูลตําบล (District) ประกอบดวยขอมูลยอย  

1. รหัสตําบล 

2. ชื่อภูมิศาสตร 

3. รหัสจังหวัด 
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4. รหัสอําเภอ 

5. รหัสตําบล 

6. รหัสโคดตําบล 

ขอมูลอําเภอ (Amphur) ประกอบดวยขอมูลยอย  

1. รหัสอําเภอ 

2. ชื่อภูมิศาสตร 

3. รหัสจังหวัด 

4. รหัสไปรษณีย 

5. ชื่ออําเภอ 

6. รหัสโคดตําบล 

 

ขอมูลจังหวัด (Province) ประกอบดวยขอมูลยอย  

1. รหัสจังหวัด 

2. รหัสภูมิศาสตร 

3. ชื่อจังหวัด 

4. โคดจังหวัด 

3. การออกแบบระบบ 

 จากการกําหนดปญหาระบบงานเดิม ทําใหผูวิจัย

สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลผู ส ูงอาย ุที่สามารถ

แกปญหาตางๆ ได ดังแสดงการทํางานรวมกันของระบบดวย 

ซึ ่งแนวความคิดในการออกแบบระบบที่กลาวมาขางตน

สามารถแสดงใหเห็น ดังรูปที่ 4
 

 
 

รูปที่ 4 การออกแบบระบบการทํางานในภาพรวม 

จากรูปท่ี 4 การออกแบบระบบการทํางานใน

ภาพรวม ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะหขอมูล และนําเสนอ

แนวความคิดในภาพรวม เพื ่อใหระบบสามารถแกปญหา

ตางๆ ไดดังนี้ ระบบตองทํางานไดบนทุกอุปกรณ และทํางาน

ไดในหลายระบบปฏิบ ัต ิการเช น โทรศัพทสมารตโฟน 

ระบบปฏิบัติการ Android  iOS คอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ระบบปฏิบัติการ Windows  แมค  ลินุกซ เปนตน โดยระบบ

มีผูที่เกี่ยวของ คือ สวนผูดูแลระบบ (Admin) ทําหนาที่ดูแล

ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ ผูแลขอมูลผูใชระบบ การกําหนด

สิทธิ์ผู ใชระบบ ดูแลขอมูลรายงานนําเขาและรายงานออก 

สวนผูใชระบบ (User) สามารถเขาดูขอมูลระบบไดตามสิทธิ์

ที่ก ําหนดผานโทรศ ัพท สมาร ตโฟนหรือคอมพิวเตอร 

สวนบุคคล ในแบบระบบปฏิบัติการ Windows  แมค  ลินุกซ 

ส วนของเครื ่องแมขาย (Server) ที่ท ําหนาที่ในการเก็บ

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลผู ดูแลระบบผู ใชงาน และ

ขอมูลจากการรายงานนําเขาของผู ใชระบบ สําหรับระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุ ผูวิจัยใชเทคนิค Geo-location สําหรับผู

เขาระบบผานอุปกรณที ่ไมมีระบบ GPS สําหรับแสดงผล

ตําแหนงผูเขาระบบบนแผนที่ และในการเชื่อมตอ Google 

Maps JavaScript API Version 3 สําหรับแสดงรายละเอยีด

ตางๆ บนแผนท่ี Google Map สําหรับในการออกแบบระบบ

ครั้งนี้ ผูวจิัยเลือกออกแบบระบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือ

การนําระบบที่ออกแบบไปพัฒนาตอยอดไดและกอใหเกิด

การทํางานรวมกันของระบบดวย 

4. การพฒันาระบบ 

เมื ่อดําเนินการออกแบบระบบเปนที ่เร ียบรอย 

ขั้นตอนตอไปเปนการพัฒนาระบบ สําหรับการพัฒนาระบบ

ในครั้งนี ้ ผู วิจัยเลือกใชโปรแกรม XAMPP เปนโปรแกรม

จําลองเครื่องแมขายและบริการเว็บและโปรแกรม Open 

Office.org เปนโปรแกรมสําหรับจัดทําเอกสาร และพัฒนา
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ระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยการเขียนโคดเลือกใช

ภ าษา  HTML5  CSS3  JavaScript  แ ล ะภาษา  PHP7 

สําหรับเชือ่มตอฐานขอมูล โดยโปรแกรม MySQL 8.6.0 และ 

phpMyAdmin ร ว ม กั บ  Google Maps JavaScript API 

Version 3 ชวยสรางแผนที่ สําหรับการพัฒนาระบบในครั้งนี้ 

ผู วิจัยเลือกใชโปรแกรมทั้งหมดเปนแบบรหัสเปด (Open 

Source) เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถนําระบบไป

พัฒนาตอยอดได 

5. การทดสอบระบบ  

หลังจากที่ผู วิจัยไดทําการพัฒนาระบบเรียบรอย 

สิ่งที่ตามมา คือ การทดสอบระบบวาตรงตามที่ไดกําหนด

จุดประสงคไวหรือไม โดยการทดสอบระบบในครั ้งนี ้ได

ดําเนินการ ดังนี ้

1. ทดสอบเว ็บแอปพลิเคชัน ด วยเทคนิคการ

ทดสอบแบบ Black Box Testing (วรารัตน, 2544) 

2. ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ ปรับปรุง

แกไขขอผิดพลาดท่ีพบจากการทดสอบเวบ็แอปพลิเคชันแบบ 

เทคนิคกลองดํา 

6. การประเมินระบบ 

สําหรับการประเมินระบบ แบงเปน 2 สวนหลัก 

คือ ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน คือ 

ผูดูแลระบบหรือผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัล และประเมินความพึงพอใจระบบ โดยผูใชระบบ 

จํานวน 27 คน ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที ่ หรือประชาชน

ทั่วไปที่มีความรูทางดานดิจิทัล 
 

ผลการดําเนินงาน 

1.  ผลการพ ัฒนาระบบฐานข อม ูลผู สู งอายุ  

กรณีศึกษา อบต. สะกอม อําเภอเทพา จงัหวัดสงขลา พบวา 

ระบบสามารถแสดงผลผานหนาเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชระบบ

สามารถเข าผ าน URL ค ือ https://seds.projectgi.org/ 

หนาเว็บแอปพลิเคชัน จะแสดงผลดังรูปที่ 5  

เมื่อผูใชระบบคลิกเลือกเมนูเขาระบบฐานขอมูล

ผูสูงอาย ุอบต. สะกอม จะปรากฏขอมูล ดังรูปที่ 6
 

 
 

รูปที่ 5 หนาหลักระบบ 
 

 
 

รูปที่ 6 การเขาสูระบบ 
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จากรูปท่ี 6 ผู ใชระบบกรอกขอมูล Username 

และ Password เพื่อเขาระบบและถา Username และ 

Password ถูกตอง ใหทําการคลิกเขาสูระบบ จะปรากฏดัง

รูปที่ 7 

เมื่อผูใชระบบตองการคนหาขอมูลหรือเสนทางไป

ยังเปาหมาย ผูใชระบบสามารถคลิกที่เปาหมาย ระบบจะ

กําหนดเสนทางใหกับผูใชระบบไปยังจุดที่ตองการและแสดง

รายละเอียดที่ตองการ ดังรูปที่ 8
 

 
 

รูปที่ 7 หนา Login เขาสูระบบตามสิทธิ์ผูใชระบบ 
 

 
 

รูปที่ 8 การคนหาขอมูลและเสนทางไปยังจุดเปาหมายทีต่องการ

การจัดการระบบหลังบาน (Backend) ถูกสราง

ขึ้นมาเพื่อใหงายตอการใชระบบฐานขอมูล จะเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลโดยมีหนาจอสําหรับกรอกขอมูล เมื่อทําการแกไข

ขอมูลหรือเพิ่มขอมูล ผูดูแลระบบสามารถเขาระบบหลังบาน 

ตามสิทธิ์ที่ถูกกําหนดไว ดังรูปที่ 9 

ผูดูแลระบบ สามารถปรับปรุงขอมูล แกไข เพ่ิม 

ลบ หรือเพ่ิมสมาชิก ตามสิทธิ์ท่ีไดถูกออกแบบมาจากระบบ 

ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 9 ระบบจัดการขอมูลผูใชระบบ (Backend) 

 
 

รูปที่ 10 การจัดการขอมลูหลังบาน (Backend)

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล

ผูสูงอายุ กรณีศึกษา อบต. สะกอม อําเภอเทพา จังหวัด 
 

สงขลา แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมลูผูสูงอายุ โดยกลุมผูเช่ียวชาญ 3 คน 

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ดานการออกแบบ    

1. การออกแบบระบบ 4.66 0.57 ดีมาก 

ดานการใชงานระบบ    

1. การคนหาขอมูลตางๆ ในระบบงายและสะดวก 4.66 0.57 ดีมาก 

2. เมนูการใชงานเขาถึงสวนตางๆ มีความชัดเจนและใชงานไดด ี 4.66 0.57 ดีมาก 

3. ระบบที่พัฒนางายตอการใชงาน 4.66 0.57 ดีมาก 

4. ความชัดเจนของขอมูลที่แสดงบนจอ 4.33 1.15 ดีมาก 

5. การใชงานโดยรวมของทานที่มตีอระบบ 4.66 0.57 ดีมาก 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธภิาพระบบฐานขอมลูผูสูงอาย ุโดยกลุมผูเช่ียวชาญ 3 คน (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ดานประสิทธิภาพของระบบ    

1. ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.33 1.15 ดีมาก 

2. ความงายของการใชงานระบบ (User Friendly) 4.66 0.57 ดีมาก 

3. ความรวดเร็วในการบันทึกขอมลู 4.66 0.57 ดีมาก 

4. ความรวดเร็วในการแสดงผลขอมูล 4 1 ดี 

5. ประสิทธภิาพของระบบในภาพรวม 4.66 0.57 ดีมาก 

ดานเนื้อหาระบบ    

1. มีความชัดเจน ถูกตอง และนาเช่ือถือ 4.33 1.15 ดีมาก 

2. มีความสอดคลองและตรงกับความตองการ 4.33 1.15 ดีมาก 

3. เน้ือหาสามารถนําไปใชประโยชนได 4.66 0.57 ดีมาก 

4. ความนาสนใจของขอมูลเนื้อหา 4.66 0.57 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม 4.66 0.57 ดีมาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.54 0.26 ดีมาก 

จากผลการประเมินระบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี

(𝑥̅ =4.54; S.D. = 0.26) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

มีระดับประสิทธิภาพดีทุกดาน โดยดานเนื้อหาของระบบมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.66 รองลงมา คือ ดานการใช

งานของระบบ และดานประสิทธิภาพของระบบ ตามลําดับ 

ผลการประเมินระบบฐานขอมูลผูสูงอาย ุหลังจากผูใชระบบ 

จ ํานวน 27 คน ไดทําการทดสอบระบบแล วได ท ําการ

ประเมินประสิทธภิาพของระบบ ทั้งหมด 2 ดาน โดยสามารถ 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพในดานตางๆ 

ตามเกณฑการประเมินที่กําหนด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูล

ผูสูงอายุ กรณีศึกษา อบต. สะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

แสดงผลดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ โดยกลุมผูใชระบบ 27 คน 

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานการออกแบบ    

1. รูปแบบของระบบมีความสวยงามและนาสนใจ 3.84 1.30 มาก 

2. การจัดรูปแบบในระบบงายตอการอาน 3.78 1.22 มาก 

3. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอการออกแบบระบบ 3.57 1.38 มาก 

ดานการใชงานระบบ    

1. ระบบที่พัฒนางายตอการใชงาน 3.78 1.31 มาก 

2. ความชัดเจนของขอมูลที่แสดงบนจอ 3.68 1.24 มาก 

3. การคนหาขอมูลตางๆ ในระบบงายและสะดวก 3.68 1.37 มาก 

4. การใชงานโดยรวมของทานที่มตีอระบบ 3.57 1.34 มาก 

ภาพรวมทุกดาน 3.70 0.06 มาก 
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จากตารางที ่ 2 กลุ มผู ใชระบบมีความพึงพอใจ 

โดยรวมอย ู  ในระด ับมาก (𝑥̅  =3.70; S.D.=0.06) เมื่ อ

พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มี

ระดับความพึงพอใจมากที ่สุด 2 ประเด็น คือ รูปแบบของ

ระบบมีความสวยงามและนาสนใจ ระบบที่พัฒนางายตอการ

ใช ผลเกณฑการใหคะแนนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และ 3.78 

ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุพบวา 

ระบบสามารถชวยใหเจาหนาที่ทํางานไดเร็วขึ้นในการออก

พื้นที่เพื ่อใหบริการและสามารถนํามาวางแผนในการดูแล

ผู ส ูงอายุในชุมชนไดเปนอยางดี เนื่องจากยังไมมีระบบ

ฐานขอมูลลักษณะน้ีใหใชงานและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพระดับตําบลยังขาดเครื ่องมือในการทํางานอีกมาก 

เพื่อที่จะนํามาใชงานในสังคมที่กําลังจะมีผูสูงอายุเพิ ่มข้ึน 

โดยขอดีของระบบที่ไดจากการวิเคราะหโดยเจาหนาที่ผู ใช

ระบบ คือ การแสดงขอมูลของผูสูงอายุที่ เป นรูปแบบ

ตําแหนงแผนที่แลวยังสามารถเพิ่มขอมูลของผูสูงอายุเขาไป

ได โดยคลิกตําแหนงบานตรงแผนที่ และกรอกขอมูลตามที่

กําหนด ขอมูลจะถูกเก็บเขาไปในฐานขอมูล และจุดจะ

ปรากฏข้ึนบนแผนที่ตามที่เราจากการทดสอบและตรวจสอบ

ผลลัพธที่แสดงผลออกมาไดอยางถูกตอง พบวา มีความ

สอดคลองกับสุปรียา (2559) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลผูสูงอายุโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบแผน

ที ่ออนไลน สําหรับผลประเมินระบบฐานขอมูลผู สูงอายุ

กรณีศึกษา อบต. สะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา การ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบผูเชี่ยวชาญ โดยรวมคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และผลประเมินความพึงพอใจโดย

ผูใชระบบที่ไดจัดทําขึ้น พบวา ความพึงพอใจของผูใชระบบ

อยู ในระดับมาก โดยคาเฉลี ่ยเทากับ 3.70 สวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.06 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาขางตนสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1. ระบบของ อบต. สะกอม ไมมีระบบการจัดเก็บ

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีผูสูงอายุจากการนําระบบมาทดลอง 

ใชงานโดยเจาหนาที่ ทําใหไดระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที ่ได

ทราบถึงพื้นท่ีที่มีการกระจายของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. 

สะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และไดชั้นขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ของการกระจายของผูสูงอายุที่สามารถนําไปใชประกอบการ

วิเคราะหและตัดสินใจของบุคลากรและเจาหนาที่ประจํา

หมู บานและยังทราบเสนทางในการออกเยี ่ยมผู สูงอายุใน

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  ระบบที่ผู ว ิ จ ัยพ ัฒนา ข้ึนเป นรูปแบบเ ว็บ 

แอปพลิเคชัน สามารถทํางานไดแบบหลายระบบปฏิบัติการ

และใช Bootstrap 4 Framework ที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต

สวนแสดงผลแบบ Responsive Web หรือ Mobile First 

รองรับการใชงานของผูใชระบบไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 3. ระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําไปประยุกต 

ใชกับงานวิจัยที่เกี ่ยวของได และผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมที่

พัฒนาในรูปแบบรหัสเปด (Open Source) ซึ่งผูสนใจหรือ

หนวยงานที่เกี ่ยวของสามารถนําระบบที่ผู วิจัยไปพัฒนาตอ

ยอดหรือใชงานจริงได 

 4. สําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุใน

ครั ้งต อไป ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลให สามารถออก

รายงานได เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวิเคราะหดานอื่นๆ 

ตอไป 
 

เอกสารอางอิง 

กรมการปกครอง. (2564). ระบบสถิติประชากรของไทย. 

แหลงขอมูล: https://stat.bora.dopa.go.th. คน

เมื่อวันที ่10 กุมภาพันธ 2564. 

รัชฎาภรณ ทองแปน และชนมธนัช สุวรรณ. (2561). การ

จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู สูงอายุ เทศบาลตําบลนํ ้าโจ อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง. ระบบสารสนเทศงานวิจ ัยและ

บริการวชิาการแบบรวมศูนย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง. ลําปาง. 

วรารัตน นิยมคา. (2554). การพัฒนาระบบฐานขอมูลบคุคล

พนโทษ. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 50 เลมที่ 3 183 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย. (2558). เอกสารประมวลสถิติดานสังคม 

1/2558. ประชากรสูงอายุไทย: ป จจ ุบ ันและ

อนาคต. แหลงขอมูล: https:// www.dop.go.th. 

คนเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564. 

สุปรียา ทาตอย. (2559). การจัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรบนระบบ

แผนที่ออนไลน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. 

 

 
 


