ระบบการจัดการข้อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะความเสีย่ ง
ในด้านสุขภาพของคนไทย
อภิชาติ เชื้ อวงศ์*
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์**

บทคัดย่อ
ระบบการจัดการข้ อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้ านสุขภาพของคนไทย
เป็ นการสารวจแบบสอบถามความเสี่ยงทางด้ านของสุขภาพคนไทย โดยในปัจจุบันหน่วยงานส่วน
ใหญ่ จั ด ท าแบบสอบถามผ่ า นหน้ า เว็บ ไซด์ เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม
และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการจัดพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ อย่างไรก็ตาม
แบบสอบถามผ่านหน้ าเว็บไซด์ส่ว นใหญ่ยังขาดส่วนการสร้ างแบบสอบถามที่อานวยความสะดวก
ให้ ผ้ ูจัดทาแบบสอบถามกาหนดจานวนส่วน จานวนคาถามและรายละเอียดคาถามได้ ด้วยตนเอง
การศึกษาครั้งนี้ได้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในระบบเปิ ดของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และติดตามผลความเปลี่ยนแปลงทางด้ านสุขภาพของสมาชิกในแต่ละปี ดังนั้น
ผู้จัดทาจึงพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้ านสุขภาพของ
คนไทย สาหรั บ สร้ า งแบบสอบถาม แสดงแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกแก่ผ้ ูจัดทาแบบสอบถามและผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้
ระบบยังจัดเก็บแบบสอบถาม ในฐานข้ อมูลสาหรับการเรียกดูข้อมูลภายหลังได้ อีกด้ วย จากการ
ทดสอบระบบพบว่ า ระบบที่พัฒ นาขึ้น สามารถสร้ า งแบบสอบถามได้ ตามต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน
ระบบนี้จึงสามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลวิจัย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทนา
ปัจจุบันโครงการวิจัยสุขภาพประสบปัญหาทางด้ าน การส่งแบบสอบถามและการตอบ
กลับของแบบสอบถามที่รับคืนมาจากสมาชิก มีจานวนน้ อยลงมาก เป็ นการส่งเอกสารผ่ านทาง
ไปรษณีย์ ทาให้ ใช้ เวลาในการรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามนานมาก และข้ อมูลที่ได้ ไม่ครบถ้ วน
และอาจเกิดความผิดพลาดในการนาแบบสอบถามมาคานวณประมวลผลเชิงสถิติ จึงได้ มีการ
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบริหารจัดการ ภายในโครงการวิจัยสุขภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทางาน ซึ่งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางานนั้น โครงการวิจัย
สุขภาพจึงต้ องมีผ้ ูท่เี ข้ ามาควบคุมดูแลระบบสารสนเทศโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกในการติดตาม
ผลแนวโน้ มและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในด้ านพฤติกรรมของชีวิตประจาวัน
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบฐานข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ จะช่วย
ให้ ได้ ข้อมูลในลักษณะหรือแบบเดียวกันทั้งหมด
2. เพื่อพัฒนาการกาหนดตัวแปรแบบมีเงื่อนไขในหัวข้ อแบบสอบถาม ก่อนนามา
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
3. เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้ นหาในการเลื อกตัวแปลและค่าของตัวแปลให้ เหมาะ
กับงานวิจัยในแต่ละเรื่อง
4. เพื่อการติดตามลัพธ์ของข้ อมูลสมาชิกเพื่อใช้ ในครั้งถัดไป เป็ นแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และแนวโน้ มความเสี่ยงด้ านสุภาพได้ อย่างถูกต้ อง

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย มีความถูกต้ อง ง่ายต่อการใช้ งาน
ช่วยลดระยะเวลาในการป้ อนข้ อมูลในการสอบถามและการวิจัย
ช่วยลดขั้นตอนการทางาน ลดความผิดพลาด ลดทรัพยากรการใช้ กระดาษ
ช่วยลดระยะเวลาในการสารวจแบบสอบถาม
สามารถนาข้ อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ ในการวิจัยในเรื่องอื่นๆ ได้

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เป็ นการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบปั จจุ บันงาน (As-Is System) เพื่อทาการ
ออกแบบระบบการทางานใหม่ (To-Be System) โดยนอกจากการออกแบบสร้ างระบบงานใหม่
แล้ ว เป้ าหมายในการวิเคราะห์ระบบนั้นต้ องการที่จะปรับปรุงและแก้ ไขระบบงานเดิมให้ มีทศิ ทาง
ที่ดีข้ ึน โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่นามาใช้ งาน ระบบงานที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุ บันจะเรียกว่ า
ระบบปัจจุบัน และเมื่อได้ ทาการพัฒนาระบบใหม่และนามาใช้ ก็จะเรียกระบบปั จจุ บันที่เคยใช้ น้ัน
ว่า ระบบเก่า (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547 : 21)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ระบบการจัดการฐานข้ อมูล หรือเรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกในการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ซึ่ง DBMS มีหน้ าที่ดังต่อไปนี้
1. ทาหน้ าที่ในการติดต่อตัวจัดการระบบไฟล์
2. การสร้ างระบบแฟ้ มข้ อมูลสารอง
3. การควบคุมระบบความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูล
4. การควบคุมสภาวการณ์ใช้ งานพร้ อมกัน
ชนิดของภาษาในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1. Data Definition Language (DDL) เป็ นภาษาที่ใช้ สาหรับนิยามข้ อมูล เช่น
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การเรียกดูข้อมูล การเพิ่มข้ อมูล การปรับปรุงข้ อมูล และการลบข้ อมูล
2. Data Manipulate Language (DML) เป็ นภาษาที่ใช้ ในการจัดการข้ อมูล เช่น
การเรียกดูการเพิ่มข้ อมูล การปรับปรุงข้ อมูล และการลบข้ อมูล (ชนวัฒน์ ศรีสอ้ าน, 2542)
เทคโนโลยี .NET
.NET เป็ นเทคโนโลยีท่ีต้องการพั ฒนาสิ่งต่ าง ๆ ขึ้นมาเพื่ อทาให้ แอพพลิเคชันหรื อ
โปรแกรมต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนข้ อมู ลระหว่ างกันได้ โดยไม่ข้ ึนอยู่กับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรื อ
โปรแกรมที่ใช้ งาน ไม่ว่าข้ อมูลนั้นจะเป็ นเพี ยงข้ อมูลธรรมดาหรื อเป็ นบริการต่าง ๆ ซึ่งตรงกับคากล่าว
ที่ว่า “Make Information Available Any Time, and Place, And On Any Device.
.NET Framework คือสภาพแวดล้ อมในการพัฒนาโปรแกรมด้ วยเทคโนโลยี .NET ที่
เชื่อมระหว่างระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา ซึ่งอาจเป็ น Visual
Studio .NET หรือ .NET Framework SDK ก็ได้ ทาให้ การพัฒนาโปรแกรมและการบารุงรักษา สามารถ
ทาได้ สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ
1. Common Language Runtime (CLR) มีหน้ าที่โหลด และควบคุมการทางานของ
โปรแกรมโดยหน้ าที่หลั ก คื อ ทาให้ โปรแกรม หรื อ แอพพลิ เคชั นที่พัฒนาด้ วยเทคโนโลยี .NET
สามารถทางานได้ บนระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น วินโดวส์, ยูนิกซ์ หรือระบบอื่น ๆ
2. Base Classes เป็ นสิ่งที่ถูกนามาใช้ แทนออบเจ็กต์ หรือฟั งก์ชันเมื่อเขียนโปรแกรมด้ วย
ภาษาต่ าง ๆ โดยประกอบด้ วยคลาสจ านวนมากถู กแบ่ งออกเป็ นกลุ่ ม ๆ ตามหน้ าที่ท่ี เกี่ ยวข้ อง
โดยไม่ว่าจะใช้ ภาษาใดในการพัฒนาก็จะเรียกใช้ Base Classes ได้ เหมือนกัน
3. ส่วนติดต่ อกับผู้ ใช้ โดยแบ่ งเป็ นส่วนที่ติดต่ อกับผู้ ใช้ โดยตรง (User Interfaces)
Windows Forms, Console Application และ Web Forms และส่วนที่ให้ โปรแกรมอื่นติดต่อเข้ ามาใช้
บริการ (Program Interfaces) เช่น Web Forms , Web Service ในด้ านการมีข้อจากัดว่าภาษานั้น
จะต้ องเข้ ากันได้ กับ เทคโนโลยี .NET ซึ่งภาษาที่มาพร้ อมกับเทคโนโลยี .NET เลยก็คือ Visual Studio
.NET , Visual C++, C#, Jscript.NET เป็ นต้ น

การวิเคราะห์การออกแบบระบบ
การวิเคราะห์เพือ่ ระบุปัญหาทีพ่ บในระบบงานปัจจุบนั
1. เนื่องจากแบบสอบถามเก็บอยู่ในรูปของแบบฟอร์มเอกสาร เมื่อรวบรวมข้ อมูล
เรียบร้ อยแล้ วยังต้ องเสียเวลาในการนาเข้ าข้ อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลขั้น
พื้นฐานต่างๆ เสียเวลาในการเข้ าหาผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การตรวจสอบข้ อมูลประวัติในการตอบคาถามว่าเคยกรอกแบบสอบถามไปแล้ วกี่
ครั้ง ในแต่ละช่วงเวลาใดบ้ าง เพื่อติดตามผลไม่สามารถทาได้
3. ใช้ เวลาในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็ นเวลานาน
4. ไม่สามารถกาหนดให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามตอบตรงกับเงื่อนไขต่างๆได้
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพจาลองความสัมพันธืระหว่างกลุ่มข้ อมูล
แผนภาพการแสดงกรณีการทางานของผูใ้ ช้งานระบบ (Use Case Diagram)

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพกรณีการใช้ งานระบบ
ผลการพัฒนาระบบการและผลการดาเนินการ

798

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการสร้ างรหัสผ่านอัตโนมัติให้ กบั สมาชิกใหม่เพื่อใช้ ในการเข้ าระบบ

ภาพที่ 4 ภาพแสดง Profile ของสมาชิก สามารถแก้ ไขข้ อมูลภายหลังได้

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรายละเอียดแบบสอบถาม สามารถข้ ามข้ อที่ไม่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งเตือน
กรณีกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
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ภาพที่ 6 จอภาพแสดงผลเข้ าสู่หน้ าจอหลักของนักวิจัยโครงการและข้ อมูลสรุปผลแบบสอบถาม
เพื่อนาไปใช้ ในการวิจัย

บทสรุป
จากผลการดาเนินงานในการพั ฒนาระบบการจัดการข้ อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะ
ความเสี่ยงในด้ านสุขภาพของคนไทยที่พั ฒนาเสร็จสมบู รณ์น้ั นผู้ พัฒนาได้ ทาการพั ฒนาระบบตาม
ขั้นตอนของ SDLC โดยเริ่มจากการศึกษาข้ อมูล ทาความเข้ าใจปั ญหาจากการดาเนินงานปั จจุ บัน
ศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการพั ฒนาระบบรวมทั้งระยะเวลาและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความคุ้มค่าหรือประโยชน์ท่จี ะได้ รับกลับมา
การพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้ านสุขภาพ
ของคนไทยสามารถนาระบบใหม่ท่พี ัฒนาเสร็จแล้ วนาไปใช้ งานจริงโดยประกอบด้ วยระบบดังนี้
1. ระบบจัดการบัญชีผ้ ูใช้
 สามารถรับสมัคร จัดเก็บและแก้ ไขข้ อมูลสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะเป็ นผู้ดาเนินการเอง
 สามารถกาหนดสิทธิ์การเข้ าระบบแบบสอบถามให้ กบั นักวิจัยโครงการได้ โดย
เจ้ าหน้ าที่ดูแลระบบ
 สามารถเพิ่ม/ลด แก้ ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลแบบสอบถาม
2. ระบบสร้ างแบบสอบถาม
 สามารถสร้ างแบบสอบถาม โดยผู้สร้ างสามารถเปลี่ยนแบบอักษร สีตัวอักษร และ
สีพ้ ืนหลังได้ ตามต้ องการ
 สามารถบันทึกข้ อมูลแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆได้
 ระบบสามารถจัดเรียงคาถามที่มีอยู่ เพิ่ม ลบ แก้ ไขชุดแบบสอบถาม และเลือก

800

คาตอบในการสร้ างแบบสอบถามที่เหมาะสมได้ ดังนี้
ก. แบบเลือกตอบได้ หลายข้ อ (Check List)
ข. แบบเลือกตอบได้ 1 ข้ อ (True of False)
ค. แบบปลายเปิ ด (Open-ended Form)
ง. แบบสอบถามแบบตอบข้ ามข้ อ
3. ระบบออกรายงานผลการตอบแบบสอบถาม
 สามารถเลือกข้ อมูลที่ต้องการในแบบสอบถาม เพื่อออกรายงานผลการตอบ
แบบสอบถามในรูปแบบ Excel เพื่อให้ นาข้ อมูลการตอบไปใช้ ในการประมวลผลทางสถิติต่อไป
ในการทางานช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้ อมูลแบบสอบถามที่เป็ นเอกสาร และได้
ข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมูลแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพ อีกทั้ง
ประหยัดงบประมาณ การลดภาระงานให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูลแบบสอบถามโครงการวิจัย
สุขภาพ ไม่ต้องทางานล่วงเวลาเพื่อบันทึกแบบสอบถาม รวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบกลับ
ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ และมีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบข้ อมูลของสมาชิก และอานวย
ความสะดวกในการกรอกแบบสอบถามให้ กบั ผู้สมัครมีความพึงพอใจในการใช้ งานระบบใหม่ท่ี
พัฒนาดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเป็ นระบบการศึกษาทางไกล ผู้สมัครส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลากหลายทุกระดับ และมีหลายช่วงอายุ ทาให้ ผ้ ูสมัครบางรายที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองในแต่
ละจังหวัดยังไม่สามารถใช้ ระบบที่พัฒนานี้ได้ เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต และผู้สมัครบางรายยังส่งเอกสารแบบสอบถาม โครงการวิจัยสุขภาพ รวมถึงการ
สมัครทางไปรษณีย์เช่นเดิม ซึ่งอาจจะต้ องใช้ เวลาประชาสัมพันธ์ทาความเข้ าใจกับผู้สมัครในการ
ใช้ งานระบบการจัดการข้ อมูล การสารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้ านสุขภาพของคนไทย
แต่ยังถือว่าเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ กบั ผู้สมัครที่มีความพร้ อมใช้ งานระบบนี้ได้ ใช้ งานต่อไป
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