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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าขึ้นซึ่ง
จะพบปัญหาเรื่องความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผล การค้นหาและการจัดท าสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจท าได้ยากและล่าช้า ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเพ่ือจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ประมวลผลและสร้างสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นจะมุ่งเน้นในการจัดการข้อมูลด้านความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันของผู้สูงอายุซึ่งใช้แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย บาร์เทลเอดีแอล (Barthel Activities of 
Daily Living : ADL) และประเมินผลข้อมูลของผู้สูงอายุแต่ละราย รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลและให้
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งวิธีด าเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาปัญหาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  โดยการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทดสอบและแก้ไขระบบ แล้วท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ โดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ( =̅ 4.16) และผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุด ( =̅ 4.25) ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม
ประยุกต์ที่ได้รับสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวก ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แสดง
ผลลัพธ์จากการประเมินได้ทันที ค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการดูแลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ให้ค าแนะน าในการดูแลที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละราย สามารถเข้าถึงระบบทุกที่ทุกเวลา ท าให้ช่วย
ลดภาระในท างานและการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถให้สารสนเทศที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวไดอี้กด้วย 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ, กิจวัตรประจ าวัน, โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, บาร์เทลเอดีแอล 
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Abstract 
At present, the elderly data are kept in the health book that the ministry of 

health has prepared. Which will find the problem with data accuracy, processing, 
searching and making information for decision is difficult and slow. Therefore, this 
research is aimed to developing Mobile application for elderly care in San Sa Li sub-
district, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai Province to store systematically, process and 
create information efficiently. And to study the user satisfaction. The application will 
focus on managing the ability to perform daily activities of the elderly by using Barthel 
Activities of the Daily Living (ADL), evaluate the data, recommendations for care and 
provide information for decision-makers. The research was started from the study of 
problems from the Sub-district Health Promoting Hospital in San Sa Li sub-district, Wiang 
Pa Pao district, Chiang Rai Province by Interview for data collection, analysis, design and 
application development, test and fix the system. Then evaluate the performance of the 
system from the experts and study the user satisfaction. Experimental results showed 
that the efficiency was very high level ( =̅ 4.16) and the result of the users satisfaction 
was highest level ( =̅ 4.25). This is because the application can be used as a convenient 
storage tool to get the right data, display results from the evaluation immediately, find 
out the details of the necessary care quickly and provide appropriate care 
recommendations for the individual, access to the system anytime anywhere. This helps 
reduce the burden on work and care for the elderly as well. It can also provide the 
information needed to make management decisions to plan long-term care for the 
elderly. 
Keywords: Elderly, Daily routine, Mobile application, Barthel ADL 
 
บทน า 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2567-2568 และจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และจากผลส ารวจพบว่ามีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่มีสุขภาพไม่ดี นอน
ติดเตียง และต้องพ่ึงคนอ่ืนดูแลและมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอยู่ล าพังไร้ลูกหลานดูแล โดยโรคเรื้อรังที่พบ
มากในผู้สูงอายุคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนลงพุงและโรคข้อเสื่อม นอกจากนี้ผู้สูงอายุกว่าร้อย
ละ 70 ที่สายตาไม่ดี มองเห็นไม่ชัดเจน และมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหารเกือบครึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การตรวจคัดกรองเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นที่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดย
พัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านชุมชน ประเมิน
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันเพ่ือการดูแลที่เหมาะสม โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพของผู้สูงอายุ  
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสู่ชุมชนและ 3) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
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การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างต าบล -อ าแภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว (ส านักสารนิเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวง, http://pr.moph.go.th/iprg/, 2560) 

การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันเพ่ือการดูแลที่เหมาะสม โดยใช้สมุดบันทึก
สุขภาพของผู้สูงอายุนั้น อาจจะพบปัญหาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บ การประมวลผลการ
ประเมินที่อาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้า ความไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล การจัดท าสารสนเทศที่
ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดูแลผู้สูงอายุท าได้ยากและล่าช้า  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเน้นการตรวจคัดกรองเพ่ือป้องกันปัญหา
สุขภาพด้านร่างกายในเรื่องความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุโดยใช้แบบประเมิน
สมรรถภาพทางกาย บาร์เทลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ซึ่งโปรแกรมประยุกต์
ที่ได้จากการวิจัยจะช่วยให้ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถน าไปใช้ในการเยี่ยม
เยือนผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างสะดวก ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวก ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
แสดงผลลัพธ์จากการประเมินได้ทันที ค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการดูแลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ให้ค าเสนอแนะการดูแลที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละราย สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุก
เวลา ท าให้ช่วยลดภาระในท างานและการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถให้สารสนเทศที่
จ าเป็นในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ท าให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมในการรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และสร้างสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุใน
ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

1.1 ความหมาย 
  องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้
นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุ
เกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ใน
ประเทศท่ีเจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุ
ก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุ
อยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูงอายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี 
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  ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่ง 
มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (พวงทอง ไกรพิบูลย์. (8 สิงหาคม 2560). การดูแล
ผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก : http://haamor.com/th) 

1.2 การดูแลผู้สูงอายุ 
  ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ก าลังทวีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในทุกๆประเทศทั่วโลก
รวมทัง้ประเทศไทย ทั้งนี้จากการสาธารณสุขและการแพทย์ที่เจริญขึ้น ช่วยให้คนมีอายุยืนขึ้น นอกจากนั้น 
จากการคุมก าเนิดและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การมีบุตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุเป็น
บุคคลที่ต้องพ่ึงพา มีปัญหาจากการเสื่อมถอยของร่างกายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติตามวัยที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งการมีโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งมักเกิดในช่วงสูงวัยเช่น เบาหวานความดัน โลหิตสูง จากการขาดการ
เคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย จากปัญหาสุขภาพ การมีรายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ และมีปัญหา
สุขภาพจิต เพราะเป็นวัยแห่งการพลัดพรากสูญเสีย ดังนั้นจึงเป็นวัยที่ต้องมีการดูแลเฉพาะแตกต่างจากวัย
อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้พอสมควรกับวัย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือลดปัญหาของผู้สูงอายุเอง ของครอบครัว และของสังคม โดยทั่วไปการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly care 
หรือ Elder care) ประกอบด้วยการดูแลในด้าน ส าคัญคือ ด้านอาหาร ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและ
การออกก าลังกาย ด้านการขับถ่าย ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน ด้านการติดเชื้อและโรคประจ าตัว 
ด้านสุขภาพจิตและด้านสิ่งแวดล้อม (พวงทอง ไกรพิบูลย์, http://haamor.com/th, 2560) 
2. การประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 
  การประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุจะใช้แบบประเมิน
สมรรถภาพทางกาย บาร์เทลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL) โดยแบบประเมิน
ดังกล่าวจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จาก
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะจ าแยก
ผู้สูงอายุออกเป็น 4 กลุ่มดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 การแปลผลการประเมินคะแนนรวม ADL 
คะแนนรวม ADL 
(เต็ม 20 คะแนน) 

แปลผล 

0 – 4 คะแนน  มีความสามารถทางกายในระดับต่ ามาก ภาวะพ่ึงพาโดยสมบูรณ์ 
5 - 8 คะแนน  มีความสามารถทางกายในระดับต่ า ภาวะพ่ึงพารุนแรง 
9 - 11 คะแนน  มีความสามารถทางกายในระดับปานกลาง ภาวะพ่ึงพา ปลานกลาง 
12 - 20 คะแนน  มีความสามารถทางกายในระดับดี ภาวะพ่ึงพาน้อย 

ที่มา : http://www.pichithosp.net 
 

แบบประเมินสมรรถภาพทางกายภาพ บาร์เทลเอดีแอล (Barthel ADL) จะวัดความสามารถใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ดังนี้ ( โรงพยาบาลพิจิตร, www.pichithosp.net, 
2560) 
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1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า) 
 0.   ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้ 
 1.   ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ชว่ยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นเล็กๆไว้
ล่วงหน้า 
 2.   ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ 

2. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24 - 28 ชั่วโมงท่ีผ่านมา) 
 0.   ต้องการความช่วยเหลือ 
 1.   ท าเองได้ (รวมทั้งท่ีท าได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้) 

3. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี) 
 0.   ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น 
 1.   ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน 
หรือใช้คนทั่วไป 2  คนพยุงหรือดันข้ึนมาจึงจะนั่งอยู่ได้ 
 2.   ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ท าตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแล
เพ่ือความปลอดภัย 
 3.   ท าได้เอง 

4. Toilet use (ใช้ห้องน้ า) 
 0.   ช่วยตวัเองไม่ได้ 
 1.   ท าเองได้บ้าง (อย่างน้อยท าความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความ
ช่วยเหลือในบางสิ่ง 
 2.   ช่วยตวัเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ท าความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จ
ธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย) 

5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน) 
 0.   เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 
 1.   ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้อง
หรือประตูได้ 
 2.   เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ท าตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแล
เพ่ือความปลอดภัย 
 3.   เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 

6. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า) 
 0.   ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย 
 1.   ช่วยตวัเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย 
 2.   ช่วยตวัเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้) 

7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น) 
 0.   ไม่สามารถท าได้ 
 1.   ต้องการคนช่วย 
 2.   ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย) 
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8. Bathing (การอาบน้ า) 
 0.   ต้องมีคนช่วยหรือท าให้ 
 1.   อาบน้ าเองได้ 

9. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 0.   กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ 
 1.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์) 
 2.   กลั้นได้เป็นปกติ 

10.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 0.   กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้ 
 1.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง) 
 2.   กลั้นได้เป็นปกติ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จะต้องท าการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
ศึกษาถึงการไหลเวียนของข้อมูล การน าเข้าข้อมูล ผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดหาทรัพยากร เมื่อพัฒนาระบบ
เรียบร้อยต้องท าการทดสอบ ติดตั้ง ประเมินผลรวมทั้งบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอซึ่งในการ
พัฒนาระบบนั้นผู้พัฒนาต้องมีความช านาญในด้านเทคนิค มีประสบการณ์กับระบบที่จะพัฒนา โดย
ผู้พัฒนาอาจจะมาจากหลายสาขาเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอ ครบถ้วนในการพัฒนา เพ่ือให้ได้ระบบที่สมบูรณ์
สามารถน าไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรได้ 

3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทร์ (2551: 30) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information Systems) หรือ MIS หมายถึงระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เราจะเห็นว่า MIS จะประกอบไปด้วยหน้าที่หลัก 2 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมาไว้
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผู้บริหาร 

3.2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  ปัจจุบันนี้ทุกองค์กรมีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาช่วยในการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแข่งขัน หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดย
สรุปแล้วระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยให้การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เมื่อผู้ใช้หรือผู้บริหาร
ต้องการสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ระบบจะให้สารสนเทศเพ่ือตอบสนองกับ
ผู้ใช้งานได้ทันท ี
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2) ช่วยในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากระบบ
สารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถบ่งชี้แนวโน้มของการ
ด าเนินงานว่าจะเป็นไปในลักษณะใด 

3) ช่วยตรวจสอบผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ สารสนเทศที่ได้
จากระบบจะแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 

4) ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นหาความผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินงานว่าเกิดจาก
สาเหตุใดจึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาศัยสารสนเทศที่สร้างจากข้อมูล
การด าเนินงานที่ผ่านมาท่ีถูกบันทึกไว้ในระบบ 

5) ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ เพื่อหาวิธีการควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบ
จะช่วยวิเคราะห์ว่าในการด าเนินงานแต่ละทางเลือกมีปัญหาหรืออุปสรรค์อย่างไร จะควบคุมหรือมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

6) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งด้านแรงงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการ
ท างาน ท าให้คล่องตัวมากขึ้น ท าให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนได้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

       
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุในต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ
ในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย 

1. การรับประทานอาหาร 

2. ล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม 

3. สวมเสื้อผ้า 

4. อาบน้ า 

5. การใช้ห้องน้ า 

6. การลุกจากท่ีนอนหรือ
เตียง 

7. เดินหรือเคลื่อนที่ภายใน
บ้าน 

8. ขึ้นลงบันได 1 ช้ัน 

9. กลั้นปัสสาวะ 

10. กลั้นอุจจาระ 

ประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วัดได้จาก 

- ความถูกต้องในการจัดเกบ็
ข้อมูล 

- ความถูกต้องในการค้นหา
ข้อมูล 

- ความถูกต้องในการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล  

- ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ 

- ความถูกต้องของผลลัพธ์ทีไ่ด้
จากการประมวลผล  

- ความถูกต้องของผลลัพธ์ใน
รูปแบบของรายงาน 

1. ครอบคลมุตามความต้อง
ของผู้ใช้ 

2. ความสะดวกในการเรียกดู
และสบืค้นข้อมูล  

3. การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย
และรวดเร็ว  

4. ความถูกต้องชัดเจนของ
ข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล  

5. ช่วยลดการใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง  

6. มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การดูแลผูสู้งอายุและมี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการวาง
แผนการดูแลผู้สูงอาย ุ
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร  
 กลุ่มผู้สูงอายุต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้ดูแลผู้สูงอายุต าบลสันสลี จังหวัดเชียงราย 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มผู้สูงอายุต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 20 คน และกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้ดูแลผู้สูงอายุต าบลสันสลี จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือความสะดวกในการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 
3. เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมดจ านวน 4 ชุด ดังนี้  
1) แบบส ารวจความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียง

ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
2) เครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบล

สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้พัฒนา
โปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แก ่Android Studio 

3) แบบวัดประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบล  
สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจและวางแผนวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือส ารวจความ
ต้องการด้านเนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการที่ได้ส ารวจไว้แล้ว 
3) ทดสอบและแก้ไขระบบตามความต้องการของผู้ใช้ 
4) วัดประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
5) ส่งมอบผลงานวิจัยสู่ชุมชนและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ท าการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) ซึ่งเป็นภาพรวมการ
ท างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบ 
 
 การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ดังภาพประกอบที่ 3 
  

 
 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
 
 ผลของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายที่ได้สร้างขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น มีประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับมาก ( =̅ 4.16) และความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =̅ 4.25) คุณลักษณะของระบบที่
ได้รับคือสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันจาก
แบบประเมินสมรรถภาพทางกายบาท์เทลเอดีแอล (Barthel ADL) และให้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพ่ือใช้
วางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ ดังตัวอย่างตามภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ 

 

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงหน้าจอประเมินสมรรถภาพทางกายบาท์เทลเอดีแอล (Barthel ADL) 

 

 
ภาพประกอบที่ 6 แสดงหน้าจอการให้ค าแนะน าในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย 
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงรายงานเปรียบเทียบความสามารถในการท ากิจกรรมประจ าวันจากแบบประเมิน

สมรรถภาพทางกาย บาท์เทลเอดีแอล (Barthel ADL) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมาก ( =̅ 4.16) โดยมีการวัด
ประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบเรื่องความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล ความถูกต้องในการค้นหา
ข้อมูล ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบของรายงานและความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ ซึ่งครอบคลุม
หน้าที่หลัก 2 ประการ ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ มาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 2) สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผู้บริหาร (ไพบูลย์ เกียรติโกมลและ  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์, 2551) สอดคล้องกับเถกิง วงศ์ศิริโชติและคณะ (บทคัดย่อ) แอปพลิเคชันติดตาม
ระดับน้ าตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลการวิจัยพบว่าแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถแสดงการสรุปผลใน
รูปแบบของแผนภาพท าให้สื่อความหมายได้ชัดเจนในการแสดงผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้ าตาลในเลือด
ของผู้ป่วยและยังช่วยวางแผนในการดูแลได้อีกด้วย 

2. จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือ
การดูแลผู้สูงอายุในต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมากที่สุด ( =̅ 4.25) ซึ่ง
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้นั้น มีการวัดในด้านความครอบคลุมตามความต้องของผู้ใช้ ความ
สะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงระบบท าได้ง่ายและรวดเร็ว ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูล 
ความทันสมัยของข้อมูล ช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุและมี
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมตามประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        
ซึ่งได้แก่ 1) ช่วยให้การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เมื่อผู้ใช้หรือผู้บริหาร
ต้องการสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ระบบจะให้สารสนเทศเพ่ือตอบสนองกับ
ผู้ใช้งานได้ทันท ี2) ช่วยในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากระบบ
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สารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถบ่งชี้แนวโน้มของการ
ด าเนินงานว่าจะเป็นไปในลักษณะใด 3) ช่วยตรวจสอบผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่ สารสนเทศที่ได้จากระบบจะแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
มากน้อยเพียงใด 4) ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นหาความผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินงานว่าเกิด
จากสาเหตุใดจึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาศัยสารสนเทศที่สร้างจาก
ข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ 5) ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ เพ่ือหาวิธีการ
ควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบจะช่วยวิเคราะห์ว่าในการด าเนินงานแต่ละทางเลือกมีปัญหาหรือ
อุปสรรค์อย่างไร จะควบคุมหรือมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 6) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งด้านแรงงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและ
ขั้นตอนในการท างาน ท าให้คล่องตัวมากขึ้น ท าให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนได้  (ไพบูลย์ เกียรติโกมล
และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์, 2551) สอดคล้องกับเวธกา กลิ่นวิชิตและคณะ (บทคัดย่อ) การพัฒนา
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)  ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความต้องการระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
การมีข้อมูลบริการแก่ผู้สูงอายุหรือ ผู้ให้บริการตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท ข้อมูลมีความ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและได้มาตรฐานสามารถเชื่อถือได้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกควรมีศูนย์กลางบริการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเพ่ือสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
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