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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) การพัฒนาระบบ Online Matching ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
(ภาษาอังกฤษ) Development of an Online Matching System (OMS) for Labor Market of
Productive Ageing
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ที่มาของการวิจัย
โลกกาลังปรับเปลี่ยนจาก Analog Society เป็น Digital Society ดังนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนคนไทย
จาก Analog Thai เป็นคนไทย 4.0 ที่เป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถดารงชีวิต เรียนรู้ ทางาน และประกอบ
ธุรกิจ ได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ
Thailand 4.0 ที่กาหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ดังในวาระที่ 1.3 การสร้างและ
ส่ งเสริ ม โอกาสทางสั งคม เพื่ อ เป็ น การเสริม สร้างขีด ความสามารถของคนในการช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการ
ดารงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ และสนับ สนุนส่งเสริมสังคมให้ เปิดโอกาสแห่งชีวิต โดยผลักดันมาตรการให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีแหล่งรายได้ต่อเนื่องเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559: 21-33) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย (สานักงานปลัดกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2559: 1) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2660-2564)
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีความรู้
ความสามารถ โดยพัฒนาทักษะการทางานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active ageing) และขยายโอกาสการ
สร้างงานที่เหมาะสม (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2559: 2) และ
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ในมาตรการ

ส่ ง เสริ ม ด้ า นการท างานและการหารายได้ ข องผู้ สู ง อายุ แ ละมาตรการสนั บ สนุ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ยภาพ
(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2545: 31)
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จากการสารวจประชากร
ผู้สูงอายุพบว่า จานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยในปี 2561 นี้ มี
จานวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 11.80 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 17.4 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ แหล่ ง
รายได้หลักในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับจากบุตร รองลงมาคือรายได้จากการทางานของผู้สูงอายุ
เอง ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ปีพ.ศ. 2550 2554 และ 2560
แหล่งรายได้หลัก
พ.ศ.2550
พ.ศ.2554
พ.ศ.2560
จากบุตร
52.3
40.1
34.9
จากการทางาน
28.9
35.1
30.9
จากคู่สมรส
6.1
11.4
19.9
จากเงินออม
2.9
2.6
2.3
ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. [4]
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่ได้รับจากบุตรลดต่าลงใน
เรื่อยๆ และแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่ได้รับจากการทางานเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 และจากการ
สารวจภาวะการทางานของประชากรหรือการสารวจแรงงาน ในปี 2561 พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุที่ทางาน 4.36
ล้านคน (ร้อยละ 36.9) จากจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด เมื่อพิจารณาการทางานของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาพบว่า จานวนผู้สูงอายุที่ทางานเพิ่มขึ้น โดยอาชีพของผู้สูงอายุที่ทางานในปี 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง ร้อยละ 58.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและผู้จาหน่ายสินค้า
ร้อยละ 18.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.7 และผู้ ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 6.7
ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่นๆ (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2561)
การขยายโอกาสการทางานของผู้ สูงอายุให้ อยู่ในตลาดแรงงานได้ยาวนานขึ้นนอกจากจะเป็ นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในอนาคต และช่วยเพิ่มโอกาสหรือขยายเวลาในการสะสมเงินออม
ไว้ใช้หลังเกษียณจากการทางาน และลดช่วงเวลาการเป็นภาระหรือพึ่งพิงรัฐและประชากรในวัยทางาน การ
ทางานนอกจากจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังสร้างความมั่นคงในบทบาทต่อสังคมและ
ครอบครัว อันจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วย (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2558: 20-21)มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุให้อยู่ในตลาดแรงงาน
คือรัฐ บาลได้มี มาตรการการจ้ างงานผู้ สู งอายุ โดยมีก ารตราพระราชกฤษฎี กา ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบั บที่ 639) พ.ศ. 2560 กาหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท

หรือห้างหุ้ นส่ วนนิ ติบุคคลกรณี ที่รับ ผู้สู งอายุห กสิ บปีขึ้นไปเข้าทางาน เพื่อส่งเสริมให้ ภ าคเอกชนมีการจ้าง
แรงงานผู้สูงอายุเข้าทางานมากขึ้น (พระราชกิจจานุเบกษา, 56-58)
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
(Productive Ageing) ซึ่งเป็นผู้ที่ยังสามารถทางานหรือทากิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการ ที่สามารถ
พึ่ ง พาตนเอง และช่ ว ยเหลื อ สั ง คมได้ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
การแก้ปั ญ หาสั งคมผู้ สู งอายุ ด้วยการส่ งเสริมการสร้างหลั กประกัน ที่มั่น คงด้านรายได้ให้ แก่ผู้ สู งอายุที่ ยัง
คุณประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยทั้งสามร่วมกันทาหน้าที่ในการประสานงานเพื่อเสนอตาแหน่งงานผู้สูงอายุที่ยัง
คุณ ประโยชน์ แก่ส ถานประกอบการหรื อผู้ ว่าจ้างที่ มีความต้องการผู้ สู งอายุ และเพื่ อเป็น การเพิ่ มช่องทาง
ตลาดแรงงานผู้สู งอายุ ด้วยการพัฒ นาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สู งอายุที่ยังคุณ ประโยชน์
เพื่อใช้เป็นฐานในการประกอบการตัดสินใจและจับคู่ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการทางานในสาขาอาชีพที่ตรง
กับ ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เป็ นการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
คัดเลือกแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ที่ตรงตามความต้องการ สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง ซึ่งเป็นการเข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์สามารถกระทาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พร้อมภาพประกอบ
การพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ โดยใช้กระบวนการ
วงจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC) มีวิธีการดาเนินการวิจัย การรวบรวม
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และผลที่ได้รับ สรุปได้ดังตาราง 1 และรายละเอียดของการการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีดังนี้
ตาราง 1 การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
กระบวนการ SDLC

การรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล/
เครื่องมือ
1. วางแผนระบบ ด้วยการ สารวจข้อมูลสาคัญของผู้ใช้ระบบ
สารวจความต้องการ และ ฐานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
วางโครงสร้างข้อมูล
ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุที่ยัง
2. วิเคราะห์ระบบ
คุณประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากรฝ่ายบุคคล และผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้ใช้ระบบ
ด้านผู้สูงอายุ จานวน 14 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

สร้างข้อสรุป
(Induction) ด้วย
การจาแนกชนิด
ข้อมูล
(Typological
analysis)

โครงสร้างข้อมูล
สาคัญของผู้สูงอายุที่
ยังคุณประโยชน์ และ
ผู้ประกอบการ

กระบวนการ SDLC

การรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล/
เครื่องมือ
3. ออกแบบระบบให้
1. ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยสร้าง
ทางานออนไลน์ในลักษณะ Application Software บนฐานข้อมูล
เว็บแอปพลิเคชัน
MySQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP
4. พัฒนาระบบ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
4.1 เขียนโปรแกรม
2. การนาข้อมูลเข้าระบบโดยเจ้าหน้าที่
4.2 ทดสอบระบบ
ปฏิบัติงานระบบ ผู้ประกอบการ
ฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ และทดสอบระบบโดยผู้ดูแล
4.3 ประเมิน
ระบบ
ประสิทธิภาพของระบบ
3. ประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ฐานข้อมูล
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 3
4.4 ปรับปรุงระบบ
คน
ฐานข้อมูล
5. ติดตั้งและดาเนินการใช้ 2) ผู้ใช้ระบบคือ ผู้ประกอบการ 10 คน
และผู้สูงอายุ 60 คน
ระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

ประเมิน
ประสิทธิภาพด้วย
ค่าความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.ระบบ Matching
Online
ตลาดแรงงาน
ผู้สูงอายุที่ยัง
คุณประโยชน์
2. คู่มือการใช้ระบบ
Matching Online

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิจั ย ตรวจสอบคุณ ภาพแบบประเมิน ประสิ ท ธิภ าพระบบฐานข้อมู ล ประกอบด้วย แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบและแบบประเมินการใช้งานระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศที่มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 10 ปีขึ้นไปจานวน 3 คน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of CongruenceIOC) มีค่าเท่ากับ 0.6-1.0 แสดงว่าแบบประเมินมีความเหมาะสมใช้ได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 145-156)
การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ใช้เกณฑ์ในการ
แปลผลค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539: 67-68)
4.51 - 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดีมาก/มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดี/มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง/มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับพอใช้/มีความพึงพอใจในระดับพอใช้
1.00 - 1.50 หมายถึง ระบบควรได้รับการปรับปรุง/มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลสาคัญของการพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรฝ่าย
บุ ค คล และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นผู้ สู ง อายุ สรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ น ามาใช้ ข องผู้ ใ ช้ ร ะบบ Matching Online
ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ คือ ตาแหน่งงานหรืออาชีพ ใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่ตาม
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (International Standard Classification of Occupations : ISCO)
ขององค์ ก ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) เป็ น ฐานของการจั ด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ แต่นามาปรับให้เหมาะสมกับการงจ้างงานผู้สูงอายุเหลือเพียง 6 หมวดจากทั้งหมด
10 หมวด ดังนี้ ประเภทอาชีพที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ประเภทอาชีพที่ 2 ช่างเทคนิคและนัก
ปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ประเภทอาชีพที่ 3 พนักงาน/เจ้าหน้าที่/เสมียน ประเภทอาชีพที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรและประมง ประเภทอาชีพที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานมีฝีมือในธุรกิจต่างๆ ประเภทอาชีพที่ 6 ผู้ปฏิบัติการ
ด้านเครื่องจักรโรงงาน เครื่องจัก ร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ส่วนประเด็นอื่นที่นามาใช้ในการจัดทา
ระบบสามารถดูในระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สู งอายุที่ยังคุณ ประโยชน์ สามารถเข้าถึงได้ที่
URL: https://www.jobageing.com/
ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
การพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ฐานข้อมูลได้รับการ
ออกแบบให้ทางานออนไลน์ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมของระบบดังภาพประกอบ 2 โดยมี
การสร้าง Application Software บนฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา การออกแบบระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ แสดงสถาปัตยกรรม
ระบบ และออกแบบระบบงานย่อยต่างๆ ตาม ER-Diagram ดังภาพประกอบ 2 และภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 2 สถาปัตยกรรมระบบของระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์

ภาพประภาพประกอบ 3 ER-Diagram ในการออกแบบระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยัง
คุณประโยชน์

ระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ สามารถเข้าถึงได้ที่ URL:
https://www.jobageing.com/

ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยัง
คุณประโยชน์
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์มี
การประเมิน 2 กระบวนการคือ 1) ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ และ 2)
ประเมิ น การใช้ งานระบบโดยผู้ ใช้ ร ะบบคื อผู้ สู งอายุ และผู้ ป ระกอบการ เพื่ อประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ประสิทธิภาพของระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ ผลการประเมินแสดงดัง
ตาราง 2 - ตาราง 3

ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
ระดับคะแนน
S.D. ความหมาย

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ
ความสามารถทางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Function
Requirement Test)
1. ระบบนี้ช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้นและบริการข้อมูล
2. ระบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่จะนามาใช้งานได้จริง
3. ความสามารถในการแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
4. ระบบสามารถค้นหาข้อมูล เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้ตามความต้องการ
ความถูกต้องในการทางานของฟังก์ชันต่างๆ (Functional Test)
1. ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. ระบบสามารถเพิม่ แก้ไข ลบ ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ (usability Test)
1. การเข้าสูร่ ะบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การออกแบบการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบมีความเหมาะสม
3. การจัดวางตาแหน่งของรายการต่างๆ มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
6. การจัดลาดับการนาเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม
7. การบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสม
8. การพิมพ์ประวัตผิ ู้สูงอายุด้วยเครื่องพิมพ์สามารถทาได้สะดวก
9. คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและครอบคลุม
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
1. การเข้าสูร่ ะบบของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่โดยการใช้รหัสผ่านมีความเหมาะสม
2. การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
3. ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
4. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ (Performance Test)
1. ความเป็นมาตรฐานในการแสดงผลข้อมูล
2. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3. ข้อมูลที่นาเสนอไม่ซ้าซ้อนกัน
4. ผลการ Matching ความถูกต้องและเหมาะสม
ภาพรวม

4.58

0.51

มากที่สุด

4.67
5.00
4.00
4.67
4.33
4.33
4.00
4.67
4.22
3.67
4.00
4.33
4.33
4.67
4.33
4.33
4.00
4.33
4.25
4.33
4.33
4.00
4.33
4.08
4.33
4.00
4.33
3.67
4.30

0.58
0.00
0.00
0.58
0.51
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
1.00
0.58
0.45
0.58
0.58
0.00
0.58
0.51
0.58
0.00
0.58
0.58
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภ าพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สรุปได้ว่า
ระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ในภาพรวม ( =4.30) อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับในแต่ละด้านได้ดังนี้ ความสามารถทางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ( =4.58) ความถูกต้อง
ในการทางานของฟังก์ชันต่างๆ ( =4.33) ความปลอดภัยของระบบ ( =4.25) ความเหมาะสมในการใช้งาน
ระบบ ( =4.22) และประสิทธิภาพการทางานของระบบ ( =4.08)
ตาราง 3 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ)
เกณฑ์การประเมินการใช้งานระบบ
ความสามารถของระบบงาน
1. ระบบนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ
2. ระบบนี้เป็นประโยชน์ที่จะนามาใช้งานได้จริง
3. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
4. ข้อมูลที่นาเสนอไม่ซ้าซ้อนกัน
5. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
การใช้ระบบงาน
1. การเข้าสูร่ ะบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การออกแบบการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบมีความเหมาะสม
3. การจัดวางตาแหน่งของรายการต่างๆ มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
6. การจัดลาดับการนาเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม
7. เมนูคาสั่งมีความเหมาะสมครอบคลุม
8. การพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์สามารถทาได้สะดวก
9. คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความถูกต้องของระบบงาน
1. การบันทึกข้อมูล เช่น หมวดหมู่ของอาชีพมีความถูกต้อง
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ กาหนดได้อย่างเหมาะสม
2. ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3. การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
4.59 0.54 มากที่สุด
4.62 0.62 มากที่สุด
4.74 0.54 มากที่สุด
4.49 0.52
มาก
4.33 0.65
มาก
4.12 0.34
มาก
4.34 0.25
มาก
4.35 0.67
มาก
4.34 0.36
มาก
4.22 0.52
มาก
4.59 0.12 มากที่สุด
3.65 0.64
มาก
4.46 0.35
มาก
4.32 0.52
มาก
4.09 0.37
มาก
4.42 0.26
มาก
4.38 0.52
มาก
4.49 0.36
มาก
4.25 0.53
มาก
4.39 0.18
มาก
4.62 0.68 มากที่สุด
4.14 0.75
มาก
4.03 0.30
มาก
4.43 0.23
มาก

จากตาราง 3 ผลการประเมิ น การใช้ ง านระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง
คุณประโยชน์ของผู้ประกอบการ สรุปได้ว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.43) เรียงลาดับได้ดังนี้ ความสามารถของระบบงาน ( =4.59) ความปลอดภัยของระบบ
( =4.39) ความถูกต้องของระบบงาน ( =4.38) และ การใช้ระบบงาน ( =4.34)
ตาราง 4 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล (ผู้สูงอายุ)
เกณฑ์การประเมินการใช้งานระบบ
ความสามารถของระบบงาน
1. ระบบนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ
2. ระบบนี้เป็นประโยชน์ที่จะนามาใช้งานได้จริง
3. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
4. ข้อมูลที่นาเสนอไม่ซ้าซ้อนกัน
5. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
การใช้ระบบงาน
1. การเข้าสูร่ ะบบมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การออกแบบการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบมีความเหมาะสม
3. การจัดวางตาแหน่งของรายการต่างๆ มีความเหมาะสม
4. รูปแบบ และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
6. การจัดลาดับการนาเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม
7. เมนูคาสั่งมีความเหมาะสมครอบคลุม
8. การพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์สามารถทาได้สะดวก
9. คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความถูกต้องของระบบงาน
1. การบันทึกข้อมูล เช่น หมวดหมู่ของอาชีพมีความถูกต้อง
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ กาหนดได้อย่างเหมาะสม
2. ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3. การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ความหมาย
4.46 0.78 มากที่สุด
4.57 0.16 มากที่สุด
4.38 0.32 มากที่สุด
4.22 0.67
มาก
4.56 0.36
มาก
4.45 0.38
มาก
4.22 0.46
มาก
3.18 0.97
มาก
4.25 0.39
มาก
4.42 0.73
มาก
4.24 0.23
มาก
3.73 0.54
มาก
4.52 0.33 มากที่สุด
4.39 0.51
มาก
4.23 0.37
มาก
4.12 0.54
มาก
4.41 0.67
มาก
4.38 0.36
มาก
4.45 0.83
มาก
4.27 0.35
มาก
4.12 0.18
มาก
4.34 0.34
มาก
4.23 0.56
มาก
4.47 0.69
มาก

จากตาราง 4 ผลการประเมินการใช้งานระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ของผู้สูงอายุ สรุปได้ว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.47) เรียงลาดับได้ดังนี้ ความสามารถของระบบงาน ( =4.46) ความถูกต้องของระบบงาน ( =4.41)
ความปลอดภัยของระบบ ( =4.27) และการใช้ระบบงาน ( =4.22)
การนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
นวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากผลงานวิ จั ย คื อ ระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง
คุณ ประโยชน์จ านวน 1 ระบบ สามารถเข้าถึงได้ที่ URL:https://www.jobageing.com/ โดยในขณะนี้มี
ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการบริการจานวน 409 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ที่ได้จากการทาวิจัย และมี Impact ต่อสังคม,
ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร
ผู้ใช้ ประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัย
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ มี ข้อ จ ากัดด้ านการใช้เทคโนโลยี การกรอกข้อมู ล ผ่ านอุป กรณ์ Smart Phone,
Tablet และคอมพิวเตอร์ ต้องมีผู้ช่วยในการกรอกข้อมูล และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มี e-mail ทาให้ผู้สูงอายุเสีย
โอกาสที่จะได้รับข้อมูลผลของการ Matching ว่าผู้ประกอบการรายใดที่ มีความต้องการตรงกัน ซึ่งจะส่งผล
รายงานให้ทราบผ่าน e-mail ต้องรอการเรียกตัวจากผู้ประกอบการจากเบอร์โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กรณีที่ผู้สูงอายุมีข้อจากัดด้านการใช้งานในระบบ Online Matching ลูกหลานหรือผู้ช่วยสามารถ
เรียนรู้การใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบจากในเว็บไซต์ที่ทางคณะผู้วิจัยได้จัดทาไว้ให้แล้ว เพื่อลดปัญหาหรือ
ข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างการกรอกข้อมูล
งานวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทางานในบริษัท แต่ยัง มีผู้สูงอายุและ
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุจานวนมากที่ประกอบอาชีพและหารายได้เองแต่ขาดการส่งเสริมการตลาดทาให้ผู้บริโภคไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วน
ช่วยในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าขาย จึงขอเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการมี
งานทาและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุของกลุ่มนี้
งานวิจัยที่คาดว่าจะดาเนินการต่อไป
การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทาและสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
คณะผู้ทาวิจัย
1. ชื่อสกุล
สังกัด

นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ที่ทางาน 02-6495000 ต่อ 17600
โทรสาร
02-2620809
อีเมลล์
Kanchana.Pattrawiwat@gmail.com

2. ชื่อสกุล
สังกัด

นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ที่ทางาน 0-2218-5758 ต่อ 1843
โทรสาร
02 942 8674
อีเมลล์
fedustt@ku.ac.th

3. ชื่อสกุล
สังกัด

นายณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทางาน 02 942 8674 ต่อ 1843
โทรสาร
0-2254-1824
อีเมลล์
narongrid@cbs.chula.ac.th

ทุนสนับสนุน
ได้รับทุนสนับสนุน
ประจาปีงบประมาณ

จากเงินงบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
2562

