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บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วที่ต้องการพัฒนาการให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ ศึกษาบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ต้องการพัฒนาการ

ให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น และเสนอแนะระบบการ
ให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น การศึกษาโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลเกาะแต้ว พบว่า บริการสาธารณะที ่เทศบาลตำบลเกาะแต้วต้องการใช้แอปพลิเคชั ่น คือ  การบริการ
สาธารณสุข และการจัดเก็บรายได้ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการบริการสาธารณะสุขเน้นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่งานสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชน ส่วนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้าน
การจัดเก็บรายได้ เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้และประชาชน 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, บริการสาธารณะ  
 

Abstract 
This research studied the public services of Koh Taew Sub-district municipality, Mueang 

District, Songkhla Province that need to develop the services by using application, the importance 
information and related person for application development, and suggested the service process 
using applications. Studying by in-depth interview key informants who are officers of Koh Taew 
Sub-district municipality found that public services that need to use application are health and 
revenue collection service. In term of application development, public health service is focused 
on information exchange between public health officer, elderly care staff, and inhabitant, while 
revenue collection is focused on information exchange between revenue collection officer and 
inhabitant. 
Keyword: Application, public service  
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1. บทนำ 
แอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งแอปพลิเคชั่นมี 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์

ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ทีถู่กพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ความบันเทิง การศึกษา และการ
จัดการธุรกิจ เป็นต้น (Lemley, n.d.) 

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการศึกษา 
การสื่อสาร การบันเทิง และอื่น ๆ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แอปพลิเคชั่นเป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลาย  เนื ่องจาก
ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้แอปพลิเคช่ันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในรูปแบบของ สมาร์ทโฟน แท็บเลต และพีซี 
ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบแอปพลิเคชั่นในงานต่าง  ๆ 
มากมาย เช่น การจองที่พัก และการติดตามสถานะพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น (สุเมธ, ม.ป.ป.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่ง ทำหน้าท่ีให้บริการสาธารณะ เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากท่ีสุด (วุฒิสาร, 2552) การให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมงานทั้งด้าน
การศึกษา การจัดเก็บรายได้ การให้บริการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และอื่นๆ 
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (กรุงเทพ พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล) ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งได้มีความตื่นตัวในการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในงานบางด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (อรทัย, 2552) 
เช่น เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในด้าน
การจดทะเบียนพาณิชย์ และงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานด้านการคลัง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมทั่วประเทศแล้ว การพัฒนานวัตกรรมด้านแอปพลิเคชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นยังมีไม่มากนัก และมักพบว่าการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (วีระศักดิ์, 2550) ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจจะมีบริบท
ของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น หากมีการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการจัดการการให้บริการ
สาธารณะ โดยใช้แอปพลิเคชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ เอง จะเป็นการช่วยหนุนเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งในการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชั่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในเรื่องใดก็ตาม พื้นฐานของแอปพลิเคชั่นจะมี
องค์ประกอบหลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ใครคือผู้ใช้ หน้าที่ของระบบ และความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังนั้น หากเป็นการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นการค้นหา
องค์ประกอบเกี่ยวกับใครคือผู้ให้บริการ ใครคือกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ผู้รับบริการต้องการอะไร ผู้ให้บริการมี
วิธีดำเนินการอย่างไร และผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประเด็น
เหล่านี้ จะเป็นเป็นต้นแบบในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เช่น ในรูปแบบมือถือ ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว 

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองจากเทศบาลนครสงขลา ส่งผลให้ประชาชนมี
การรับรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการศึกษา 
เทศบาลตำบลเกาะแต้วจึงควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแอปพลิเคช่ันเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากสภาพปัญหาข้างต้น การวิจัยนี้สนใจศึกษาบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะแตว้ ที่ต้องการพัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น ศึกษาผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น  และเสนอแนะ
ระบบการให้บริการที่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น  ซึ่งแอปพลิเคชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะมี
การใช้งานท่ีแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับบริบทด้านปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ที่ต้องการพัฒนาการให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น 
2.2 เพื่อศึกษาผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
2.3 เพื่อเสนอแนะระบบการให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การเสนอแนะระบบการให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น เสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบผู้เกี่ยวข้อง

กับระบบ การออกแบบหน้าท่ีของระบบ และการออกแบบความสัมพันธ์ 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 แหล่งข้อมลูและข้อมลูที่รวบรวม 

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะแต้วที่
ให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานด้านทะเบียนราษฎร์ งานด้านภาษี งานด้านสาธารณะสุข และงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 

บริการสาธารณะ
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
ที่ต้องการพัฒนาการ

ให้บริการโดยใช้
แอปพลิเคชั่น 

ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูล
สำคัญท่ีนำไปใช้พัฒนา

แอปพลิเคชั่น 

- ลักษณะผู้ใช้บริการ 

- ความต้องการใช้บริการ 

- วิธีการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

- วิธีการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน 

- ปัญหาในการให้บริการ 

เสนอแนะระบบการให้บริการ
ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น 

-การออกแบบผู้เกี่ยวข้องกับ
ระบบ 

- การออกแบบหน้าท่ีของ
ระบบ 

- การออกแบบความสัมพันธ์ 
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- มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วในเรื่องใดบ้างที่ต้องการพัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น 

- การให้บริการสาธารณะดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่นำไปใช้
พัฒนาแอปพลิเคชั่น และ   

- เสนอแนะระบบการให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการออกแบบ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ การออกแบบหน้าท่ีของระบบ และการออกแบบความสัมพันธ์ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แนวคำถาม ดังต่อไปนี้   
- ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- รูปแบบหรือวิธีการให้บริการของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
- ปัญหาการดำเนินงานให้บริการ 
- ความต้องการ / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ  

5.2 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามว่า มีบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วในเรื่องใดบ้างที่ต้องการ

พัฒนาการให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น และการให้บริการสาธารณะดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญ
อะไรบ้างที่นำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น เป็นการสรุปเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ 

ส่วนการเสนอแนะระบบการให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการออกแบบผู้เกี่ยวข้องกับ
ระบบ การออกแบบหน้าที่ของระบบ และการออกแบบความสัมพันธ์ ดำเนินการโดยนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วยวงจร SDLC แล้วนำเสนอในรูปแบบ
แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) การออกแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล (Database) และการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic User Interface) โดยมีแนวคิด ดังน้ี 

1) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
ชุดข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะถูกนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ความต้องการใช้ข้อมูลพื้นฐาน และหน้าท่ีต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งการนำเสนอด้วยแผนภาพยสูเคสจะทำให้เห็นภาพรวม
ของระบบ ทำให้ผู้พัฒนาระบบสามารถนำไปใช้กำหนดคุณลักษณะของระบบเพื่อออกแบบและพัฒนาต่อไปได้   
การออกแบบแผนภาพยูสเคส ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ(Actor) ยูสเคส(Use Case) หรือหน้าที่ต่าง ๆ 
ของระบบ และความสัมพันธ์ (Relationship) ในส่วนของยูสเคสจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ยูสเคสงานบริการ
สาธารณสุข และยูสเคสงานจัดเก็บรายได้  

2) การออกแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล (Database)  
การออกแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล เป็นการพิจารณาผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลของระบบ และการกระทำท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบ เช่น การแจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน ข้อมูลสัตว์เลี้ยงและการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะถูกจำแนกให้อยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 
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3) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic User Interface) 
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ พิจารณาการสื่อความหมายไปยังผู้ใช้ระบบ ทำให้

ผู้ใช้ระบบเข้าใจคุณลักษณะ วิธีการทำงาน รูปแบบข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ  ซึ่งจะสามารถ
นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้มีระเบียบ ค้นหาได้ง่าย และสามารถตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ระบบเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากผู้ใช้งานระบบได้  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วท่ีต้องการพัฒนาการให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น 

ปัจจุบัน บริการสาธารณะที่เทศบาลตำบลเกาะแต้วต้องการใช้แอปพลิเคชั่น คือ งานบริการสาธารณสุข 
และงานจัดเก็บรายได้ 

6.2 ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญท่ีนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
1) ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณะสุข ได้แก่ 

- ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ปัจจุบัน 
ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้ข้อมูลครัวเรือนอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  

- ข้อมูลการแยกขยะของประชาชน จุดทิ้งขยะที่เทศบาลฯ จัดเตรียมไว้ ปัจจุบัน
ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะแม้ว่าทางเทศบาลจะมี
โครงการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

- ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ ปัจจุบันการแจ้ง
ข่าวสารจากทางเทศบาลแม้จะมีหลายช่องทาง แต่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคน
สูงอายุ และเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ชำนาญจึงไม่สามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างทั่วถึง 

- ข้อมูลการฉีดยาพ่นยุงในพ้ืนท่ีเทศบาล ปัจจุบันทางเทศบาล ฯ จะต้องรอข้อมูล
การเป็นโรคต่างๆ ของประชาชนจากทางโรงพยาบาลสงขลา จึงจะสามารถ
ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงได้ตามเขตพื้นท่ีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากยุง 

- ข้อมูลรายงานเอกสารการดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ปัจจุบัน 
ยังไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 

2) ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ 
ได้แก่ 

- ข้อมูลอัตราภาษีในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ขนาดของป้าย แต่ละขนาดจะมี
อัตราการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน ค่าภาษีจากการขนย้ายขยะในแต่ละเดือน 
รวมถึงอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

- ข้อมูลระยะเวลาที่จะต้องจ่ายภาษี ปัจจุบันประชาชนลืมกำหนดระยะเวลาที่
จะต้องจ่ายภาษี ทำให้พนักงานต้องเดินทางไปเก็บภาษีถึงบ้านประชาชน 
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- ข้อมูลหลักฐานการจ่ายภาษี ปัจจุบัน มีการแจ้งข่าวสารการจ่ายภาษียังอยู่ใน
รูปแบบของจดหมายเป็นหลัก ทำให้จดหมายที่ส่งถึงประชาชนเกิดการชำรุด 
สูญหาย หรือล่าช้า 

- ข้อมูลผู้จ่ายภาษี ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่เทศบาลเกาะแต้วส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอาย ุไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 การเสนอแนะระบบการให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น 
1) ลักษณะแผนภาพยูสเคส 

แผนภาพยูสเคสที่นำเสนอ แสดงภาพรวมของระบบว่ามีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง 
และผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มสามารถทำอะไรกับระบบได้บ้าง ลักษณะดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แผนภาพยสูเคสงานบริการสาธารณสุข 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของ Actor และ Use Case ในงานบริการสาธารณสุข 
Actor กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัระบบ 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ตำบลเกาะแต้ว 

- รับผิดชอบหลักในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- รับผิดชอบการแจ้งข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
เช่น ข่าวสารการตรวจสุขภาพประจำปี ข่าวการฉีดวัคซีนใหส้ัตว์ ข่าวสารการป้องกัน
โรคภยัต่างๆ 
- รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลูพื้นฐานครัวเรือน เช่น แต่ละครัวเรือนมีสมาชิกกี่คน มี
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ป่วยตดิเตยีงและสัตวเ์ลี้ยงในแตล่ะครัวเรือนเท่าไหร่ 
- รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ดูแลผูสู้งอายุ ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลในระบบกับรายงานทีส่่งมาหรือไม ่

เจ้าหน้าท่ีดูแล
ผู้สูงอาย ุ(CG) 

- รับผิดชอบหลักในการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยตดิเตียงเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล 
- รับผิดชอบหลักในการบันทึกข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
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Actor กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัระบบ 

ประชาชน - ตรวจสอบข้อมลูพื้นฐานครัวเรือนของตนเองได้ เช่น ในครัวเรือนมผีู้ใหญ่ เด็ก ผู้ป่วยตดิ
เตียงและสัตวเ์ลีย้งในแต่ละครัวเรอืนเท่าไหร่ 
- ตรวจสอบข้อมลูการดแูลผู้ป่วยตดิเตียงที่เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการดูแลผ่านระบบได้  
- เรียกรถพยาบาลของเจ้าหน้าท่ีดแูลผูสู้งอายุได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพยสูเคสงานจัดเก็บรายได ้
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของ Actor และ Use Case ในงานจัดเก็บรายได ้

Actor กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัระบบ 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ตำบลเกาะแต้ว 

- รับผิดชอบการแจ้งข่าวประกาศข่าวกิจกรรมหรือข่าวสารการจา่ยภาษีในแต่ละปี ของ
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
- รับผิดชอบหลักในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลูการจ่ายภาษีของแต่ละครัวเรือน เช่น ภาษีโรงเรือน 
ภาษีป้าย ภาษีขยะ เป็นต้น 
- รับผิดชอบหลักในการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ ของแต่ละครัวเรอืนในแต่ละปี 

ประชาชน - สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีท่ีตอ้งจ่ายของรัวเรือนตนเองในแต่ละปีได้ เช่น ภาษีท่ีดิน 
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีขยะ เป็นต้น 
- สามารถตรวจสอบสถานะภาพการจ่ายภาษีของครัวเรือนในแตล่ะประเภทของภาษีได้ 

 

2) ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล  
การออกแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการการใช้งาน

ระบบ สามารถนำเสนอในรูปแบบของ ER Diagram ได้ทั้งหมด 11 ตาราง ดังรูปที่ 3 



 

 

PO
ST

ER
  8

09
 

 
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ER-Diagram 
 

3) ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ในส่วนของการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน

สำหรับการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วนั้น พิจารณาในประเด็นความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 
จึงนำเสนอเป็น 2 ส่วน ตามรูปแบบของข้อมูล คือ ส่วนของประชาชน และส่วนของผู้ดูแลระบบซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลเกาะแต้วเท่านั้นที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้าไปจัดการชุดข้อมูล โดยในส่วนของประชาชนนั้น 
สามารถดูข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการของเทศบาล สถานท่ีติดต่อ เข้าสู่ระบบ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานครัวเรือตนเอง ข้อมูลสัตว์เลี ้ยง ข้อมูลภาษี ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วย และเรียก
รถพยาบาลกรณีฉุกเฉินได้ เป็นต้น ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าไปจัดการชุดข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล 
เช่น การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ข้อมูลการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูล
การรักษาผู้ป่วย ข้อมูลภาษี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแผนภาพยูสเคส การออกแบบชุดความสัมพันธ์ของข้อมูล และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
นั้น จะตอบสนองวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานได้จริง ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
และผู้พัฒนาระบบเองก็ต้องสามารถพัฒนาระบบให้ออกมาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้เช่นเดียวกัน 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วท่ีต้องการพัฒนาการให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชั่น 

จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ีเทศบาลให้ความสนใจการใช้แอปพลิเคชั่นในงานด้านสาธารณสุข และการ
จัดเก็บรายได้ เนื่องจาก เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เป็นชุมชนกึ่งเมืองที่กำลังขยายตัวในด้านต่าง ๆ ทำให้มีกิจกรรมตา่ง 
ๆ ของประชาชนท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมากข้ึน และซับซ้อนข้ึน ส่วนงานด้านสาธารณะสุขน้ัน เป็นงาน
ที่มีขอบเขตกว้างที่มิใช่ประเด็นสุขภาพเท่าน้ัน ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ทางเทศบาลต้องเข้าไปดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้น การที่เทศบาลตำบลเกาะแล้วอยู่ใกล้กับเทศบาลนครสงขลาและ
หาดใหญ่ ส่งผลให้ประชาชนวัยแรงงานออกไปทำงานนอกพื้นที่ การดูและกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ
ของเทศบาล จากสภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทางเทศบาลมองว่าการนำแอปพลิเคชั่นมาใช้ เป็นสิ่งท่ีจำเป็น 

7.2 ผู้เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลสำคัญท่ีนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว พบว่า ความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ เกิดจากเจ้าหน้าที่

เทศบาลต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือทำอย่างไรให้ข้อมูลของเทศบาลไปถึงประชาชน
อย่างทั่วถึงและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย เนื่องจาก ปัจจุบัน ข้อจำกัดด้านกำลังคนของทางเทศบาล ส่งผลให้
ระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไม่มีการปรับปรุง จึงไม่เป็นที่น่าสนใจ ประกอบกับประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจใน
การติดต่อทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเทศบาล หรือไม่สนใจจะรับบริการด้านต่าง ๆ จากเทศบาล เพราะสามารถไปรับ
บริการในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา และสาธารณะสุข 

7.3 ความเป็นไปได้ในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ 
จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานการให้บริการสาธารณะ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนมากข้ึน  ระบบสารสนเทศท่ีเป็นเว็บแอปพลิเคช่ัน
มีจุดเด่นในการพัฒนา ติดตั้งง่าย และดูแลไม่ยุ่งยาก และประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ในระดับหนึ่งแล้ว  
 

8. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงนั้น เทศบาลตำบลเกาะแต้วมีเว็บไซต์อยู่แลว้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่

มีฐานข้อมูลเพียงแค่แจ้งข่าวสารทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้ระบบสารสนเทศเกิดประโยชน์มากขึ้นทางเทศบาลต้องเปลี่ยน
จากเว็บไซต์เดิมที่ทางเทศบาลใช้อยู่มาใช้เว็บไซต์ใหม่ที่มีลักษณะการทำงานที่ครอบคลุมการบริการสาธารณะมาก
กว่าเดิม และทางเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ควรจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ก่อนท่ีจะมีทดลองนำไปจริง  
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