
ระบบการจดัการขอ้มูล การส ารวจออนไลน ์สภาวะความเสีย่ง              

ในดา้นสุขภาพของคนไทย 

 อภิชาติ  เช้ือวงศ*์ 

       รองศาสตราจารย ์ดร.วิภา เจริญภณัฑารกัษ*์* 

บทคดัย่อ 

    ระบบการจัดการข้อมูล การส ารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้านสขุภาพของคนไทย 

เป็นการส ารวจแบบสอบถามความเสี่ยงทางด้านของสุขภาพคนไทย โดยในปัจจุบันหน่วยงานส่วน

ใหญ่จัดท าแบบสอบถามผ่านหน้าเว็บไซด์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม               

และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการจัดพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ อย่างไรกต็าม

แบบสอบถามผ่านหน้าเวบ็ไซด์ส่วนใหญ่ยังขาดส่วนการสร้างแบบสอบถามที่อ  านวยความสะดวก

ให้ผู้จัดท าแบบสอบถามก าหนดจ านวนส่วน จ านวนค าถามและรายละเอยีดค าถามได้ด้วยตนเอง 

    การศึกษาคร้ังน้ีได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในระบบเปิดของมหาวิทยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาช และติดตามผลความเปล่ียนแปลงทางด้านสุขภาพของสมาชิกในแต่ละปีดังน้ัน

ผู้จัดท าจึงพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การส ารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้านสุขภาพของ

คนไทย ส าหรับสร้างแบบสอบถาม แสดงแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามผ่านทาง

อินเตอร์เนต็ ซ่ึงจะเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้จัดท าแบบสอบถามและผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากน้ี

ระบบยังจัดเกบ็แบบสอบถาม ในฐานข้อมูลส าหรับการเรียกดูข้อมูลภายหลังได้อีกด้วย จากการ

ทดสอบระบบพบว่าระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถสร้างแบบสอบถามได้ตามต้องการของผู้ใช้งาน 

ระบบน้ีจึงสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลวิจัย ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

บทน า 

    ปัจจุบันโครงการวิจัยสขุภาพประสบปัญหาทางด้าน การส่งแบบสอบถามและการตอบ

กลับของแบบสอบถามที่รับคืนมาจากสมาชิก มีจ านวนน้อยลงมาก เป็นการส่งเอกสารผ่านทาง

ไปรษณีย์ ท าให้ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามนานมาก และข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน 

และอาจเกิดความผิดพลาดในการน าแบบสอบถามมาค านวณประมวลผลเชิงสถิติ  จึงได้มีการ

น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบริหารจัดการ ภายในโครงการวิจัยสุขภาพ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการท างาน ซ่ึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานน้ัน โครงการวิจัย

สขุภาพจึงต้องมีผู้ที่เข้ามาควบคุมดูแลระบบสารสนเทศโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการติดตาม

ผลแนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในด้านพฤติกรรมของชีวิตประจ าวัน  

 
 

*
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
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      วตัถุประสงค ์

      1.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ จะช่วย

ให้ได้ข้อมูลในลักษณะหรือแบบเดียวกนัทั้งหมด 

      2.  เพ่ือพัฒนาการก าหนดตัวแปรแบบมีเง่ือนไขในหัวข้อแบบสอบถาม ก่อนน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 

      3.  เพ่ือพัฒนาระบบการสืบค้นหาในการเลือกตัวแปลและค่าของตัวแปลให้เหมาะ

กบังานวิจัยในแต่ละเร่ือง 

      4.  เพ่ือการติดตามลัพธ์ของข้อมูลสมาชิกเพ่ือใช้ในคร้ังถัดไป เป็นแนวทางในการ

วางแผนยุทธศาสตร์ และแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภุาพได้อย่างถูกต้อง 

    ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

        1.  มีระบบสารสนเทศที่ทนัสมัย มีความถูกต้อง ง่ายต่อการใช้งาน  

        2.  ช่วยลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูลในการสอบถามและการวิจัย 

        3.  ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดความผิดพลาด ลดทรัพยากรการใช้กระดาษ 

        4.  ช่วยลดระยะเวลาในการส ารวจแบบสอบถาม  

        5.  สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือใช้ในการวิจัยในเร่ืองอื่นๆ ได้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

     การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis)  

     เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบปัจจุบันงาน (As-Is System) เพ่ือท าการ

ออกแบบระบบการท างานใหม่ (To-Be System) โดยนอกจากการออกแบบสร้างระบบงานใหม่

แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบน้ันต้องการที่จะปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทศิทาง

ที่ดีข้ึน โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่น ามาใช้งาน ระบบงานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันจะเรียกว่า 

ระบบปัจจุบัน และเมื่อได้ท าการพัฒนาระบบใหม่และน ามาใช้ กจ็ะเรียกระบบปัจจุบันที่เคยใช้น้ัน

ว่า ระบบเก่า (โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์, 2547 : 21) 

     ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  (Database Management System) 

       ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือเรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็นโปรแกรมที่ท  าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้กบัผู้ใช้  ซ่ึง DBMS  มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ท าหน้าที่ในการติดต่อตัวจัดการระบบไฟล์ 

2. การสร้างระบบแฟ้มข้อมูลส ารอง 

3. การควบคุมระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 

4. การควบคุมสภาวการณ์ใช้งานพร้อมกนั 

     ชนดิของภาษาในระบบฐานขอ้มูล  ประกอบดว้ย  

      1.  Data Definition Language (DDL) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับนิยามข้อมูล เช่น  
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การเรียกดูข้อมูล  การเพ่ิมข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล และการลบข้อมูล  

 2.  Data Manipulate Language (DML) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น  

การเรียกดูการเพ่ิมข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการลบข้อมูล (ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน, 2542) 

     เทคโนโลยี .NET  

        .NET เป็นเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ขึ้ นมาเพ่ือท าให้แอพพลิเคชันหรือ

โปรแกรมต่าง ๆ สามารถเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้ โดยไม่ขึ้ นอยู่กับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ หรือ

โปรแกรมที่ใช้งาน ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะเป็นเพียงข้อมูลธรรมดาหรือเป็นบริการต่าง ๆ ซ่ึงตรงกับค ากล่าว

ที่ว่า “Make Information Available Any Time, and Place, And On Any Device. 

        .NET Framework   คือสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .NET  ที่

เช่ือมระหว่างระบบปฏบัิติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา ซ่ึงอาจเป็น Visual 

Studio .NET หรือ .NET Framework SDK กไ็ด้ ท าให้การพัฒนาโปรแกรมและการบ ารุงรักษา สามารถ

ท าได้สะดวกและรวดเรว็   ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ  

       1.  Common Language Runtime (CLR) มีหน้าที่โหลด และควบคุมการท างานของ

โปรแกรมโดยหน้าที่หลัก  คือ ท าให้โปรแกรม หรือ แอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี  .NET  

สามารถท างานได้บนระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วินโดวส,์   ยูนิกซ์ หรือระบบอื่น ๆ   

       2.  Base Classes เป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้แทนออบเจก็ต์ หรือฟังก์ชันเม่ือเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาต่าง ๆ โดยประกอบด้วยคลาสจ านวนมากถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง                  

โดยไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนากจ็ะเรียกใช้ Base Classes ได้เหมือนกนั 

       3.  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยแบ่งเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง (User Interfaces) 

Windows Forms, Console Application  และ Web Forms และส่วนที่ให้โปรแกรมอื่นติดต่อเข้ามาใช้

บริการ (Program Interfaces)   เช่น  Web Forms ,  Web Service ในด้านการมีข้อจ ากัดว่าภาษาน้ัน 

จะต้องเข้ากันได้กับ เทคโนโลยี .NET ซ่ึงภาษาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี .NET  เลยกค็ือ Visual Studio 

.NET , Visual C++, C#, Jscript.NET  เป็นต้น 

 

การวิเคราะหก์ารออกแบบระบบ 

    การวิเคราะหเ์พือ่ระบุปัญหาทีพ่บในระบบงานปัจจุบนั 

    1.  เน่ืองจากแบบสอบถามเกบ็อยู่ในรูปของแบบฟอร์มเอกสาร เมื่อรวบรวมข้อมูล

เรียบร้อยแล้วยังต้องเสียเวลาในการน าเข้าข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลขั้น

พ้ืนฐานต่างๆ เสียเวลาในการเข้าหาผู้ตอบแบบสอบถาม 

    2.  การตรวจสอบข้อมูลประวัติในการตอบค าถามว่าเคยกรอกแบบสอบถามไปแล้วกี่

คร้ัง  ในแต่ละช่วงเวลาใดบ้าง เพ่ือติดตามผลไม่สามารถท าได้ 

           3.  ใช้เวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นเวลานาน   

            4.  ไม่สามารถก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตรงกบัเง่ือนไขต่างๆได้ 
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 

 

ภาพที ่1  แสดงแผนภาพจ าลองความสัมพันธรืะหว่างกลุ่มข้อมูล 

แผนภาพการแสดงกรณีการท างานของผูใ้ชง้านระบบ (Use Case Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  แสดงแผนภาพกรณีการใช้งานระบบ 

ผลการพฒันาระบบการและผลการด าเนินการ 
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ภาพที ่3 ภาพแสดงการสร้างรหัสผ่านอตัโนมัติให้กบัสมาชิกใหม่เพ่ือใช้ในการเข้าระบบ 

 
ภาพที ่4 ภาพแสดง Profile ของสมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ภาพแสดงรายละเอยีดแบบสอบถาม  สามารถข้ามข้อที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งเตือน

กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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ภาพที ่6 จอภาพแสดงผลเข้าสู่หน้าจอหลักของนักวิจัยโครงการและข้อมูลสรุปผลแบบสอบถาม

เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัย 

 

บทสรุป 

     จากผลการด าเนินงานในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การส ารวจออนไลน์ สภาวะ

ความเสี่ยงในด้านสุขภาพของคนไทยที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์น้ันผู้พัฒนาได้ท าการพัฒนาระบบตาม

ขั้นตอนของ SDLC โดยเร่ิมจากการศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจปัญหาจากการด าเนินงานปัจจุบัน 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบรวมทั้งระยะเวลาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา น ามา

วิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับกลับมา  

     การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การส ารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้านสุขภาพ

ของคนไทยสามารถน าระบบใหม่ที่พัฒนาเสรจ็แล้วน าไปใช้งานจริงโดยประกอบด้วยระบบดังน้ี 

1. ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ 

 สามารถรับสมัคร จัดเกบ็และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าระบบแบบสอบถามให้กบันักวิจัยโครงการได้ โดย

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 

 สามารถเพ่ิม/ลด แก้ไข รายช่ือผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแบบสอบถาม  

2. ระบบสร้างแบบสอบถาม 

 สามารถสร้างแบบสอบถาม โดยผู้สร้างสามารถเปล่ียนแบบอกัษร สตีัวอกัษร และ 

สพ้ืีนหลังได้ตามต้องการ 

 สามารถบันทกึข้อมูลแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆได้  

 ระบบสามารถจัดเรียงค าถามที่มีอยู่ เพ่ิม ลบ แก้ไขชุดแบบสอบถาม และเลือก 
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ค าตอบในการสร้างแบบสอบถามที่เหมาะสมได้ ดังน้ี 

ก. แบบเลือกตอบได้หลายข้อ (Check List) 

ข. แบบเลือกตอบได้  1 ข้อ (True  of  False) 

ค. แบบปลายเปิด (Open-ended Form) 

ง. แบบสอบถามแบบตอบข้ามข้อ 

3. ระบบออกรายงานผลการตอบแบบสอบถาม 

 สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการในแบบสอบถาม เพ่ือออกรายงานผลการตอบ 

แบบสอบถามในรูปแบบ Excel เพ่ือให้น าข้อมูลการตอบไปใช้ในการประมวลผลทางสถิติต่อไป 

     

     ในการท างานช่วยลดระยะเวลาในการบันทกึข้อมูลแบบสอบถามที่เป็นเอกสาร และได้

ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพ อกีทั้ง

ประหยัดงบประมาณ การลดภาระงานให้กบัเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลแบบสอบถามโครงการวิจัย

สขุภาพ ไม่ต้องท างานล่วงเวลาเพ่ือบันทกึแบบสอบถาม รวมทั้งมีความรวดเรว็ในการตอบกลับ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และมีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก และอ านวย

ความสะดวกในการกรอกแบบสอบถามให้กบัผู้สมัครมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบใหม่ที่

พัฒนาดังกล่าว 

 

ขอ้เสนอแนะ 

     เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยเป็นระบบการศึกษาทางไกล ผู้สมัครส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพหลากหลายทุกระดับ และมีหลายช่วงอายุ ท าให้ผู้สมัครบางรายที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองในแต่

ละจังหวัดยังไม่สามารถใช้ระบบที่พัฒนาน้ีได้ เน่ืองจากไม่มีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายทาง

อนิเทอร์เนต็ และผู้สมัครบางรายยังส่งเอกสารแบบสอบถาม โครงการวิจัยสขุภาพ รวมถึงการ

สมัครทางไปรษณีย์เช่นเดิม ซ่ึงอาจจะต้องใช้เวลาประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจกบัผู้สมัครในการ

ใช้งานระบบการจัดการข้อมูล การส ารวจออนไลน์ สภาวะความเสี่ยงในด้านสขุภาพของคนไทย 

แต่ยังถือว่าเป็นการเพ่ิมช่องทางให้กบัผู้สมัครที่มีความพร้อมใช้งานระบบน้ีได้ใช้งานต่อไป 
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