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ABSTRACT 
 This research aimed to study and develop a spatial assessment system for 
managing environmental health of hospital using green and clean hospital criteria. The 
study began with reviewing documents and related research. Then interviewing staff of 
the third Health Center about system requirement was conducted. Then, data was 
analyzed and designed using object-oriented principle with the Unified Modeling 
Language (UML). Next, user interface was designed and system was developed in a form 
of responsive web using Atom Text Editor HTML5, PHP แ ล ะ  CSS JavaScript and using 
QGIS for mapping. After that, the system was tested and evaluated by 30 health support 
staffs. The evaluation results showed that users were satisfied with a spatial information 
system performance at a high level with the average score of 4.59 and standard 
deviation of 0.69. This showed that the system could help to process hospital 

                                                         

 
 

 
 

environmental health assessment efficiently, accurately, fast, easy to use, as well as 
helping to manage the collection of hospital evaluation data in each area. 
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environmental health assessment efficiently, accurately, fast, easy to use, as well as 
helping to manage the collection of hospital evaluation data in each area. 
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1. บทน า 
          ต้ังแต่อดีตมนุษย์นั้นต้องกำรสถำนพยำบำลเพื่อกำรดูแลรักษำสุขภำพจำกควำมเจ็บป่วย สำเหตุจำก
อุบัติเหตุ โรคภัย และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ไม่ว่ำมนุษย์จะอยู่ท่ีไหน สถำนท่ีอย่ำงไร โรงพยำบำลจะถูก
สร้ำงขึ้น เพื่อให้บริกำรรักษำสุขภำพของมนุษย์ เมื่อได้รับควำมเจ็บป่วย จำกส่ิงแวดล้อมภำยนอก
โรงพยำบำลจึงถือเป็นหนึ่งสถำนท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ เพรำะมนุษย์ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรดูแล
รักษำสุขภำพ และควำมปลอดภัยต่อชีวิต โรงพยำบำลจึงเป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรคภัย และมีชีวิตท่ีดี ในแต่ละวันมนุษย์ด ำเนินชีวิตในกำรท ำงำน กำรหำอำหำร และกำรท ำ
กิจกรรม ต่ำง ๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอำจท ำให้ได้รับอันตรำยจำกกำรประกอบอำชีพและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  
ท่ีส่งผลต่อร่ำงกำย ดังนั้นโรงพยำบำลจึงเป็นสถำนท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อมนุษย์ เพรำะโรงพยำบำลจะมีกำร
ให้กำรดูแลและรักษำสุขภำพให้กับผู้ท่ีเจ็บป่วยและผู้ได้รับบำดเจ็บจำกอันตรำยต่ำง ๆ เกิดจำกส่ิงแวดล้อมท้ังท่ี
เป็นภัยธรรมชำติ ภัยจำกกำรด ำเนินชีวิตและจำกสัตว์ร้ำยต่ำง ๆ โรงพยำบำลจึงจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำม
สะอำด เมื่อมีผู้คนเข้ำมำใช้บริกำรรักษำสุขภำพเป็นจ ำนวนมำก จึงมีกำรป้องกันในเรื่องควำมสะอำดภำยใน
โรงพยำบำลในหลำย ๆ ด้ำน และมีกำรรณรงค์ให้ช่วยกันรักษำควำมสะอำดและสภำพแวดล้อมของ
โรงพยำบำลใหม้ีควำมสะอำดและปลอดภัยจำกส่ิงต่ำง  ๆ(โสภำ รัตนวรรณ, 2554) 
          กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบทำงด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ และกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำรมี สุขภำพท่ีดีของประชำชน เพื่อให้ช่วยกันรักษำ
ควำมสะอำดภำยในโรงพยำบำลอย่ำงมีควำมถูกต้อง จึงมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนช่วยกันตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรสุขำภิบำลภำยในโรงพยำบำล และช่วยกันรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมสะอำด ส่งเสริมให้
ประชำชนร่วมกันปรับปรุงสภำพแวดล้อมท้ังภำยในโรงพยำบำล และบริเวณโดยรอบของโรงพยำบำลให้มี
ควำมสะอำดตำมหลักสุขำภิบำล รวมท้ังกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับอนำมัยควำมสะอำด และให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมภำยในโรงพยำบำล เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้ เพื่อศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัย

ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยกำรศึกษำเริ่มจำกกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำรรวมถึงงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จำกนั้นท ำกำรสัมภำษณ์โดยสอบถำมข้อมูลควำม
ต้องกำรของระบบจำกเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์อนำมัยท่ี 3 แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบ
โดยหลักกำรเชิงวัตถุด้วย UML จำกนั้นท ำกำรออกแบบ User Interface แล้วน ำผลจำกท่ีได้ไปพัฒนำ
ระบบในรูปแบบเว็บ Responsive โดยใช้โปรแกรม Atom Text Editor ภำษำ HTML5, PHP และ 
CSS JavaScript และใช้ QGIS ในกำรท ำแผนท่ี จำกนั้นน ำไปทดลองใช้ และท ำกำรประเมินระบบกับ
ผู้ใช้จ ำนวน 30 คน ผลกำรประเมินพบว่ำ ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก
ท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69 ซึ่งแสดงว่ำระบบนี้สำมำรถช่วยใน
กำรประมวลผลกำรประเมินอนำมัยส่ิงแวดล้อมโรงพยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน รวมทั้งช่วยในกำรจัดกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินระดับโรงพยำบำลในแต่ละพื้นท่ี 
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ของประชำชนทุกคน ให้มีควำมใส่ใจในเรื่องสุขภำพ และสำมำรถสร้ำงอนำมัยส่ิงแวดล้อมท่ีดีกับตัวเองโดยเริ่มให้
ควำมรู้กับประชำชนต้ังแต่ในระดับพื้นฐำน และขยำยผลไปสู่อนำมัยควำมสะอำดของโรงพยำบำลในระดับต่อไป 
(วีระศักด์ิ สืบเสำะ และวีระพงษ์ หำญรินทร์, 2558) ทำงกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขมีระบบกำร
ประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมหลักอนำมัยส่ิงแวดล้อมในรูปแบบ
กระดำษแล้วบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม excel ซี่งระบบนี้สำมำรถช่วยในกำรประเมินได้
ระดับหนึ่ง ยังไม่มีประสิทธิภำพ 
        จำกปัญหำท่ีเกิดขึ้นและควำมก้ำวหน้ำของเว็บเทคโนโลยี  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนำระบบกำร
ประเมินกำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบนี้จะช่วยในกำร
ประเมินเกณฑ์ควำมสะอำดในโรงพยำบำลตำมหลักอนำมัยส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้โรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีมีกำรดูแลสุขภำพและควำมสะอำดท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นอันตรำย
จำกส่ิงต่ำง ๆ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีสุขภำพท่ีแข็งแรงไม่มีโรคภัยและมีชีวิตท่ียั่งยืน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับโรงพยาบาลสะอาด  

โรงพยำบำลสะอำด หมำยถึง โรงพยำบำลท่ีมีกำรดูแลจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีควำมปลอดภัย 
และมีกำรดูแลควำมสะอำดภำยในสถำนท่ีให้บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีสุขภำพท่ีดี มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ส่ิงปฏิกูล น้ ำเสีย และส่ิงสกปรก เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและปรำศจำกเช้ือโรค (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม, 
2555) ดังนั้นในกำรจัดระดับของโรงพยำบำลสะอำดจีงต้องมีเกณฑ์ในกำรประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับพื้นฐำน ระดับดี และระดับดีมำก ตำมหลักสุขำภิบำลของโรงพยำบำล 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสุขาภิบาลในโรงพยาบาล  

กำรสุขำภิบำลในโรงพยำบำล หมำยถึง กำรจัดกำร และควบคุมดูแลท่ีพักหรือภำยในโรงพยำบำล
ให้สะอำดถูกสุขลักษณะ โดยจัดกำรให้ถูกต้องตำมกำรสุขำภิบำล เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจำกกำรเกิด
อุบัติเหตุ กำรเกิดโรคระบำดในบริเวณท่ีพักของโรงพยำบำล และผู้ท่ีเข้ำมำใช้บริกำรด้วย  (วีระศักด์ิ 
สืบเสำะ และวีระพงษ์ หำญรินทร์, 2556) ในกำรศึกษำนี้ได้น ำหลักกำรจัดกำรสุขำภิบำลของโรงพยำบำล 
เช่น กำรป้องกันอุบัติเหตุในท่ีพัก และกำรควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคติดต่อในท่ีพักผู้ป่วย มำใช้เป็น
แนวทำงในกำรประเมินโรงพยำบำลตำมหลักสุขำภิบำล   
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับเว็บแอปพลิเคชัน 
 เว็บแอปพลิเคชัน ประกอบขึ้นด้วยค ำสองค ำ คือค ำว่ำ เว็บ กับแอปพลิเคชัน มีควำมหมำยดังนี้ เว็บ คือ
ส่ือในกำรแสดงข้อมูลท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจำกจะใช้งำนได้ตำมพื้นฐำนแสดงข้อมูลได้โทรศัพท์แล้ว ยัง
ท ำงำนได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกเป็นส่ือท่ีใช้ในกำรเก็บและแสดงข้อมูลได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ 
เข้ำถึงง่ำย สะดวกและกำรท ำงำนท่ีรวดเร็ว ปัจจุบันมักใช้ท ำหน้ำท่ีได้หลำยอย่ำงในกำรติดต่อแลกเปล่ียน
ข่ำวสำรกับคอมพิวเตอร์ แต่ส ำหรับแอปพลิเคชัน หมำยถึง ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เพื่อช่วยกำรท ำงำนของผู้ใช้ 
(User) โดยแอปพลิเคชันจะต้องมี ส่ิงท่ีเรียกว่ำ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็น
ตัวกลำงกำรใช้งำนต่ำง ๆ (วรฤทธิ์ วงรุจินันท์ และคณะ, 2556)  
          ปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี เช่น เว็บไซต์ บนมือถือ แท็บเล็ต โดยเว็บหรือส่ืออินเทอร์เน็ตจะช่วยตอบสนองควำม
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ต้องกำรของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุนให้ผู้สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตหรือส่ือ
ได้ใช้ง่ำยยิ่งขึ้นในปัจจุบันเว็บ หรือเว็บแอปพลิเคชันจึงเหมำะส ำหรับธุรกิจ และองค์กรต่ำงๆในกำรเข้ำถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยำยกำรให้บริกำรแสดงข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์สะดวกใช้ง่ำย และสำมำรถใช้ได้
ทุกท่ีทุกเวลำ  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักการประเมิน  
 กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรท่ีท ำต่อเนื่องจำกกำรวัดผล ช่วยในกำรตัดสินใจ สรุปผล เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมหรือหำคุณค่ำของคุณลักษณะ และพฤติกรรมอย่ำงมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม 
(มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.)  
 กำรประเมินผลแสดงให้เห็นว่ำเมื่อมีกำรวัดผลแล้วจะได้รำยละเอียดหลำย ๆ ด้ำน แล้วน ำผล
ท้ังหลำยมำพิจำรณำ หรือท่ีเรียกว่ำประเมินผลผลกำรประเมินจะถูกต้องเหมำะสมเพียงใดย่อมข้ึนกับผล
ของกำรวัดเป็นประกำรส ำคัญท้ังกำรวัดผล และกำรประเมินผลจึงสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรวัดผล และกำรประเมินผลยังมีลักษณะรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกัน (มลิวัลย์ ผิวครำม, ม.ป.ป.) 
 2.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิมลรัตน์ ภูผำสุข (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องสภำพและปัญหำกำรใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ กำรประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลชุมชน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
ผู้เช่ียวชำญเกณฑ์ประเมิน คุณภำพส่ิงแวดล้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจัง 
หวัดกำฬสินธุ์ 13 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึก และแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรพัฒนำเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน  ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทำงกำรในกำรประเมิน
คุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 
2557) จำกกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลชุมชน
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบนี้ 

อุไร จเรประพำฬ และสำยฝน เอกวรำงกูร (2559) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน  กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ประชำชนในชุมชนบ้ำนศำลำบำงปู อำจำรย์ และ
นักศึกษำพยำบำล มหำวิทยำลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแนวค ำถำมกึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรทีมสุขภำพเพื่อจัดท ำระบบแบบสอบถำมทุน
ทำงสุขภำพของชุมชน และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีกำรส ำรวจข้อมูล GPS ภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสนทนำ กลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชนท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรเป็นข้อมูลคุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ ช่ือ สุกล อำยุ ศำสนำ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ ภำวะสุขภำพ ผลจำกกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
น ำแนวคิดระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อไปใช้ในกำรระบุพิกัดเมื่อประเมินควำมสะอำดของโรงพยำบำล
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของโรงพยำบำลสะอำด 
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นฤมล มิ่งขวัญ (2559) ท ำกำรศึกษำและพัฒนำเรื่อง ระบบประเมินส้วมสำธำรณะผ่ำนเว็บแอป
พลิเคชันแบบ Responsive ผู้ ศึกษำท ำกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนส้วมสำธำรณะ
ระดับประเทศผ่ำน Web แบบ Responsive ซึ่งสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยในกำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนส้วมสำธำรณะ ส ำหรับผู้ประเมินในพื้นท่ีประเมินเกณฑ์มำตรฐำนส้วม
สำธำรณะระดับประเทศ เพื่อให้ทรำบผลและเกิดกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย ผลจำกกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
น ำแนวคิด Responsive web ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบฯ เพื่อใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบ Responsive 
web ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และSmartPhone เพื่อให้สะดวกในกำรดูข้อมูลและกำร
ประเมินโรงพยำบำลได้อย่ำงรวดเร็ว 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในกำรศึกษำนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีท่ีใช้ระบบ 
โดยระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & 
Clean Hospital มีหัวข้อในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษำรวบรวมข้อมูลเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรบ้ำนสะอำดและเกณฑ์ในกำรประเมินของ
โครงกำรบ้ำนสะอำดจำกหนังสือคู่มือโครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ จำกเอกสำรงำนวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และจำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ  

2) สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีของอนำมัยท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีรับผิดชอบกำรระบบประเมินกำร
จัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital            

3) ท ำกำรวิเครำะห์ระบบด้วย UML โดยใช้แผนภำพ Use Case Diagram และ Sequence 
Diagram ท ำกำรออกแบบระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ Adobe Photoshop 
cs6  

4) ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ี
ต ำม เก ณ ฑ์  Green & Clean Hospital ใน รู ป แ บ บ เว็ บ แ บ บ  Responsive โด ย ใช้ โป รแ ก ร ม 
Dreamweaver CS6 และจะใช้ MySQL เป็นฐำนข้อมูล ใช้ภำษำ HTML PHP และ CSS ในกำรเขียน
โปรแกรม และใช้ Quantum GIS ในกำรแสดงพื้นท่ีของโรงพยำบำลท่ีถูกประเมิน  

5) น ำไปทดลองใช้และท ำกำรประเมินระบบกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital ส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีได้ทดลองใช้ และเก็บรวบรวม
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจประสิทธิภำพระบบต่อผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน โดยทดสอบกับเจ้ำหน้ำท่ี
จ ำนวน 30 คน   

6) จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิง
พื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital 
 
4. ผลการด าเนินการวิจัย 

ผลกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิง
พื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital Responsive  แบ่งรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
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     4.1 ผลการศึกษาระบบงานและความต้องการ  
จำกกำรรวบรวมข้อมูลกรมอนำมัยพบว่ำกำรประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐำน 

ระดับดี และระดับดีมำก ตำมหลักสุขำภิบำลของโรงพยำบำล โดยมีเงื่อนไขกำรผ่ำนเกณฑ์ประเมิน โดย
แบบประเมินโรงพยำบำลสะอำด มีรำยละเอียดของกำรประเมินรวมท้ังส้ิน 14 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับสุขลักษณะโดยท่ัวไป มี 10 ข้อ แยกเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ของโรงพยำบำลและบริเวณโดยรอบ ห้องน้ ำ ห้องส้วม ห้องพักผู้ป่วย โรงอำหำร  น้ ำอุปโภค บริโภค กำร
จัดกำรมูลฝอย กำรจัดกำรน้ ำเสียในโรงพยำบำล  กำรควบคุมสัตว์และแมลงพำหะน ำโรค สำรเคมีและ
ควำมปลอดภัย ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขอนำมัยในโรงพยำบำลมี  2 ข้อ ได้แก่  1) ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังกำรขับถ่ำยทุกครั้ง และ 2) ใช้ช้อนกลำงเมื่อรับประทำนอำหำรร่วมกัน ส่วนท่ี 
3 เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมมี  2 ข้อ ได้แก่ 1) เข้ำร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมหรือมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์พัฒนำโรงพยำบำล/ชุมชน 
และ 2) โรงพยำบำลก่อปัญหำอันตรำยหรือมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน และโรงพยำบำล
ใกล้เคียง  

ผลกำรศึกษำศึกษำควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่ คือน ำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน กำรเพิ่มข้อมูล บันทึกข้อมูล สืบค้นข้อมูล เป็นต้น เพรำะเทคโนโลยีสมัยนี้ 
ใช้งำนง่ำย สะดวกและรวดเร็ว และยังสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจ ำนวนมำก ระบบงำนใหม่ท่ีพัฒนำขึ้น
จะแยกผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ จัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี เอกสำร 2) ผู้ใช้ระบบ / 
เจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัย มีสิทธิ ในกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ดูผลกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำล
ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital  ในขอบเขตหน่วยงำนของศูนย์อนำมัยนั้น ๆ  ผู้ใช้งำนระบบ
สำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนทำงหน้ำจอเว็บได้เลย เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จส้ินแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐำนข้อมูล สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด ในกำรพัฒนำระบบนี้ ผู้วิจัยได้น ำเทคโนโลยีในกำรท ำเว็บไซต์
แบบ Responsive เข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบ เพรำะเว็บเทคโนโลยีแบบ Responsive นี้สำมำรถเข้ำใช้
งำนได้กับทุกขนำดหน้ำจอ 

จำกกำรศึกษำและพัฒนำระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital  ได้น ำระบบงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกรมอนำมัยมำวิเครำะห์และออกแบบ
ตำมควำมต้องกำร โดยท ำเป็นสัญลักษณ์หรืออธิบำยด้วยภำพต่ำง ๆ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML  

กำรออกแบบระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม ของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital แบ่งรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1) Use Case Diagram ดังแสดงใน
ภำพท่ี 1  2)  Sequence Diagram ดังแสดงในภำพท่ี 2 

Use Case Diagram แสดงภำพรวมของระบบกำรประเมินโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ควำม
สะอำดของโรงพยำบำล สำมำรถแสดงรำยละเอียดของ Use Case Diagram ภำพรวมของระบบ 
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ภาพท่ี 1 Use Case Diagram แสดงภาพรวมระบบ 

 
Sequence Diagram ระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ี

ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital ดังแสดงในภำพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 Sequence Diagram ภาพรวมของระบบ 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบการติดตามผลการประเมินผ่านเว็บแบบ Responsive ผู้วิจัยได้พัฒนำให้

ระบบให้สำมำรถใช้งำนได้กับทุกบรำวเซอร์ และรองรับทุกขนำดหน้ำจอกำรใช้งำน เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกสบำยให้กับผู้ใช้งำน โดยมีผู้ใช้งำนท่ัวไปท่ีสำมำรถเข้ำมำใช้งำนในกำรหำควำมหมำย ควำมรู้ต่ำง ๆ 
และได้ก ำหนดช่ือผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนผู้ใช้งำน เพื่อก ำหนดสิทธิ์และขอบเขตของผู้ใช้งำน โดยระบบนี้ได้
แบ่งผู้ใช้งำนออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบมีหน้ำท่ีจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี และจัดกำรข้อมูลโรงพยำบำล ผู้ดูแลระบบจะต้อง
ล็อกอินเข้ำสู่ระบบก่อนเพื่อเป็นกำรยืนยันตัวตน เมื่อล็อกอินเข้ำสู่ระบบได้แล้วผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิ่ม 
ลบ แก้ไขข้อมูลเจ้ำหน้ำท่ี และข้อมูลโรงพยำบำลได้ ก ำหนดรหัสผ่ำนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยเพื่อให้
เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยมีสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบในส่วนของผู้ใช้งำน 

2. เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัยมีหน้ำท่ีจัดกำรข้อมูลกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยำบำลตำมก่อนเพื่อท่ีจะได้เป็นกำรยืนยันตัวตนว่ำมีสิทธิ์เข้ำใช้งำนได้จริง เมื่อเข้ำสู่ระบบได้แล้ว
เจ้ำหน้ำท่ีอนำมัย ก็มีสิทธิ์ท่ีจะ เพิ่มข้อมูลกำรประเมินได้ และยังสำมำรถดูรำยงำนผลกำรประเมินใน
หน่วยงำนนั้น ๆ ได้  

3. ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถเข้ำดูรำยงำนกรำฟสถิติประจ ำปี ดูรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ดูผลกำรประเมิน
กำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital ได้แต่ในกำรเข้ำดูแต่ละครั้งผู้อ ำนวยกำรต้องล็อกอินเข้ำสู่ระบบทุกครั้งเพื่อเป็นกำรระบุตัวตนว่ำ
มีสิทธิ์เข้ำใช้ระบบได้  

ผลกำรพัฒนำชองระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital ดังแสดงในภำพท่ี 3 – 9 
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- หน้ำจอในส่วนของผู้ใช้งำน  
 

 
ภาพท่ี 3 การออกแบบหน้าจอหลักของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการให้ความรู้แก่ผู้ใช ้ทั่วไป 
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ภาพท่ี 5 การออกแบบหน้าจอหลัก Login ของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพท่ี 6 ออกแบบหน้าจอการประเมินกรอกรายละเอียด 

 

 
ภาพท่ี 7 หน้าจอการประเมิน 
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ภาพท่ี 8 หน้าจอการดูผลการประเมิน 

 
 

 
ภาพ 9 แผนที่แสดงผลการประเมินความสะอาด 

 
4.3 ผลการประเมินระบบการติดตามผลการประเมินผ่านเว็บแบบ Responsive เมื่อพัฒนำ

ระบบเสร็จก็น ำระบบไปให้ผู้ใช้งำนทดลองใช้และท ำกำรประเมินผล ผลท่ีได้จำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจประสิทธิภำพของระบบจ ำนวน 30 คน พบว่ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในประสิทธิ ภำพของ
ระบบอยู่ในระดับมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.59 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.69 ดังแสดงใน ตำรำงท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ 

5 4 3 2 1 X ผลลัพธ์ SD

1.1 ความสามารถในการเรียกใช้งานฐานข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
1.2 ความสามารถของระบบในการเพ่ิมข้อมูล 17 13 0 0 0 4.46 มาก 0.5
1.3 ความสามารถของระบบในการแก้ไขข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
1.4 ความสามารถของระบบในน าเสนอข้อมูล 11 19 0 0 0 4.36 มาก 0.49

2.1 ความถูกต้องของการท างานระบบในภาพรวม 17 13 0 0 0 4.56 มากท่ีสุด 0.5
2.2 ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
2.3 ความถูกต้องของระบบในการแก้ไขข้อมูล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49
2.4 ความถูกต้องของระบบในการน าเสนอข้อมูล 18 12 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

3.1 ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
3.2 ความง่ายในการกรอกข้อมูล ไม่ซับซ้อน 20 10 0 0 0 4.66 มากท่ีสุด 0.48
3.3 ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล 27 3 0 0 0 4.9 มากท่ีสุด 0.3
3.4 ความง่ายในการแก้ไขข้อมูล 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
3.5 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 17 13 0 0 0 4.57 มากท่ีสุด 0.5
3.6 ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนหน้าจอ 16 14 0 0 0 4.53 มากท่ีสุด 0.5
3.7 ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5

4.1 ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 13 17 0 0 0 4.43 มาก 0.5
4.2 ความเร็วในการเรียกแสดงข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.3 ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
4.4 ความเร็วในการเพ่ิมข้อมูล 22 8 0 0 0 4.73 มากท่ีสุด 0.45
4.5 ความเร็วในการแก้ไขข้อมูล 14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

5.1 ควบคุมสิทธ์ิผู้ใช้อย่างถูกต้อง 22 8 0 0 0 4.7 มากท่ีสุด 0.47

5.2 การก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบ

14 16 0 0 0 4.46 มาก 0.5

6.1 ได้ระบบท่ีสามารถประเมินการจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

10 20 0 0 0 4.33 มาก 0.48

6.2 ข้อมูลทรัพยากรทางกายภาพเชิงพ้ืนท่ีของการ
จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาล

6 24 0 0 0 4.2 มาก 0.4

7.1. ความสวยงาม/น่าสนใจ 23 7 0 0 0 4.77 มากท่ีสุด 0.43
7.2 การจัดหมวดหมู่ 18 12 0 0 0 4.6 มากท่ีสุด 0.5
7.3 ความเหมาะสมของตัวอักษรสี และขนาด 18 7 5 0 0 4.4 มากท่ีสุด 0.77
7.4 ความเหมาะสมของโทนสี 14 16 0 0 0 4.47 มากท่ีสุด 0.5
7.4 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล 19 11 0 0 0 4.63 มากท่ีสุด 0.49

รวม 516 349 5 0 0 4.59 มากท่ีสุด 0.69

5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบ

6. ด้านประโยชน์

7. ด้านการออกแบบ

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ระดับความพึงพอใจ

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านตรงความต้องการ ( Function Requirement)

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี (Function)

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)

รายการประเมิน
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5. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำผู้ใช้ระบบมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียท่ี 4.59 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.69  ซึ่งตรงไปตำมสมมุติฐำนท่ีต้ังไว้และระบบสำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ท่ีช่วยเพิ่ม
ควำมสะดวกสบำยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีในกำรประเมินผล ง่ำยต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยงำนและแสดง
ข้อมูลบนแผนท่ี 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในกำรวิจัยเรื่องระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐำนท่ีว่ำผู้ใช้งำนระบบประเมินกำรจัดกำรด้ำน
อนำมัย ส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลตำมเกณฑ์  Green & Clean Hospital มีควำมพึ งพอใจใน
ประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของ
ระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกโดยมีค่ำเฉล่ีย (  ) 4.59 และมีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
0.69 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน นั้นมีค่ำไม่เกิน 1 ซึ่งหมำยควำมว่ำคะแนนของผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีค่ำใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นฤมล มิ่งขวัญ.(2559) เรื่อง 
ระบบประเมินส้วมสำธำรณะผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive ผลกำรประเมินพบว่ำผู้ใช้ระบบมี
ควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพของระบบอยู่ในระดับมำก ซึ่งแสดงว่ำระบบนี้สำมำรถช่วยในกำร
ประมวลผลกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลเชิงพื้นท่ีตำมเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรใช้งำนรวมท้ังช่วยในกำรจัดกำรรวบรวม
ข้อมูลผลกำรประเมินระดับหมู่บ้ำนในแต่ละพื้นท่ีได้ดี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อมูลท่ีได้จำกผลกำรประเมินสำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุง แก้ไข ในปีถัดไป 
2) ในกำรประเมินบ้ำนสะอำดและวัดส่งเสริมสุขภำพนั้น เมื่อจะท ำกำรกรอกข้อมูลระบบจะมีช่อง
ให้ใส่ภำพถ่ำย เพื่อเป็นกำรไม่ให้ผู้ประเมินเสียเวลำในกำรย้อนไปถ่ำยภำพ ดังนั้นผู้ประเมิน
จ ำเป็นต้องมีรูปถ่ำยบ้ำนและวัดเก็บไว้ในเครื่อง 
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