
 

บทที่ 5 
การออกแบบหนาจอแสดงผล โครงสรางระบบและการพัฒนาโปรแกรม 

 
 สําหรับบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียด  การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้ง
แสดงถึงโครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย 2 หัวขอหลักดังนี้ 
 1)   การออกแบบหนาจอแสดงผล 

- หนาจอแสดงผลของสวนไคลเอนต/เซิรฟเวอร  
- หนาจอสวนแสดงผลระบบอินทราเน็ต 

2)  โครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม 
 

5.1 การออกแบบหนาจอแสดงผล 
5.1.1 การออกแบบหนาจอแสดงผลของสวนไคลเอนต/เซิรฟเวอร 

 การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงการออกแบบออกเปน 4 สวนหลัก คือ การออกแบบ
หนาจอระบบล็อกอิน การออกแบบหนาจอผูดูแลระบบ การออกแบบหนาจอระบบอาคาร-บานพัก 
การออกแบบหนาจอระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค  

1) การออกแบบหนาจอระบบล็อกอิน 
สําหรับรายละเอียดหนาจอระบบล็อกอินสามารถแบงแสดงไดดังรูป 5.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.1 หนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 
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จากรูป 5.1 หนาจอล็อกอินเขาสูระบบ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1. ช่ือหนาจอโดยแสดงแสดงขอความ เขาสูระบบ 
2. สวนระบุช่ือผูใช 
3. สวนระบุรหัสผาน 
4. สวนแสดงแถบปุมคําสั่งตกลง 
5. สวนแสดงแถบปุมคําสั่งออกโปรแกรม 
2) การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.2 การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ 
 

จากรูป 5.2 หนาจอของผูดูแลระบบ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1. สวนที่ 1 แสดงชื่อระบบผูดูแลระบบ 
2. สวนที่ 2 แสดงแถบเมนูคําสั่งของระบบ 

2.1 สวนเมนูผูดูแลระบบ ประกอบดวยสวนจัดการที่แสดงในสวนที่ 3 ดังนี้ 
2.2 สวนเมนูระบบสาธารณูปโภค 
2.3 สวนเมนูภาษีมูลคาเพิ่ม 
2.4 สวนเมนูออกจากระบบ 

3. สวนแสดงผลขอมูลตามเมนูที่เลือก 
4. สวนแสดงแถบคําสั่งเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ ออก เปน

ตน 
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3) การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีอาคารสถานที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.3 การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาที่อาคารสถานที่ 
 

จากรูป 5.3 หนาจอของเจาหนาที่อาคารสถานที่ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1. สวนที่ 1 แสดงชื่อระบบอาคาร-บานพัก 
2. สวนที่ 2 แสดงแถบเมนูคําสั่งของระบบ 

2.1 สวนเมนูรายการเขาอาศัยประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 
• เมนูรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพัก 

• เมนูผูอาศัย 

• เมนูแกไขรหัสผาน 

• เมนูออกจาระบบ 
2.2 สวนเมนูอาคาร-บานพักประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

• เมนูอาคารบานพัก 

• เมนูหนวยงาน 

• เมนูคําสั่ง-ประกาศ 
2.3 สวนเมนูรายงานประกอบดวยรายงานตางดังนี้ 

• รายงานอาคาร-บานพัก 

• รายงานรายละเอียดที่อยูอาศัย 

• รายงานผูอยูอาศัย 

• รายงานสาธารณูปโภค 

1 
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3. สวนที่ 3 สวนระบุขอมูล ในการจัดการเพิ่ม แกไข บันทึก ลบ หรือคนหา 
4. สวนที่ 4 สวนแสดงผลขอมูล 
5. สวนที่ 5 แสดงแถบคําสั่งเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ 

ออกเปนตน 
4) การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.4 การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

จากรูป 5.4 หนาจอของเจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1. สวนที่ 1 แสดงชื่อระบบ 
2. สวนที่ 2 แสดงแถบเมนูคําสั่งของระบบ 

2.1 สวนเมนูเรียกเก็บประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 
• เมนูเรียกเก็บประจําเดือน 

• เมนูประวัติการเรียกเก็บ 

• เมนูแกไขรหัสผาน 

• เมนูออกจากระบบ 
2.2 สวนเมนูรายการเขาอาศัยประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

• เมนูรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพกั 
2.3 สวนเมนูอัตราการเรียกเก็บ 

• เมนูปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บ 
2.4 สวนเมนูพิมพใบเสร็จประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

1 
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• เมนูพิมพใบเสร็จและรายละเอียด 

• พิมพสรุปเรียกเก็บประจําเดือน 
2.5 สวนเมนูรายงานประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

• รายงานสรุปรายละเอียดการใชสาธารณูปโภคประจําเดือน 

• รายงานสรุปปริมาณการใชสาธารณูปโภครวม 

• รายงานสรุปปริมาณมารการใชสาธารณูปโภคประจําเดือนแบงตามประเภท
ผูใช 

• รายงานสรุปปริมาณการการใชสาธารณูปโภคประจําปแบงตามประเภทผูใช 
3. สวนที่ 3 สวนระบุขอมูล ในการจัดการเพิ่ม แกไข บันทกึ ลบ คนหา หรือส่ังพิมพ 
4. สวนที่ 4 สวนแสดงผลขอมูล 
5. สวนที่ 5 แสดงแถบคําสั่งเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ ออก 

เปนตน 
5.1.2 การออกแบบหนาจอแสดงผลระบบอินทราเน็ต 

 การออกแบบหนาจอแสดงผลสวนระบบอินทราเน็ต เปนระบบตรวจสอบขอมูลหรือ
รายงานการใชสาธารณูปโภคของผูอาศัยและผูบริหารที่เปนบุคลากรคณะแพทยศาสตรเทานั้น 

 1 ) ออกแบบหนาจอระบบแสดงผลระบบตรวจสอบการใชสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.5 การออกแบบหนาจอระบบตรวจสอบการใชสาธารณูปโภค 
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จากรูป 5.5 สามารถอธิบายหนาจอรายงานระบบตรวจสอบการใชสาธารณูปโภค 
 ไดดังนี้  

1. สวนที่ 1 แสดงชื่อระบบ 
2. สวนที่ 3 สวนแสดงชื่อผูเขาใชงาน รวมทั้งสวนระบุช่ือผูใชและรหัสผาน 
3. สวนที่ 2 แสดงแถบเมนูคําสั่งของระบบ 
4. แสดงแถบปุมคําสั่งสาธารณูปโภค 
5. สวนแสดงผล 

 
5.2 โครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดงโครงสรางระบบและการพัฒนาโปรแกรมดังรูป 5.6 จากผังการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค อธิบายการทํางานไดดังนี้ 

1.0 ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 
ตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานในการเขาใชงานระบบไคลเอนตเซิรฟเวอรและ 

ตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานในการเขาใชงานระบบอินทราเน็ต 
2.0 จัดการขอมูลทั่วไปของระบบ 

2.1 จัดการขอมูลผูใชงาน เชน ช่ือผูใช รหัสผาน กลุมผูใช เปนตน 
2.2 จัดการขอมูลไฟล เชนกลุมผูดูแลระบบ ขอมูลสิทธิในการใชโปรแกรม ช่ือ 

 ไฟลโปรแกรม เปนตน 
2.3 จัดการขอมูลสาธารณูปโภคเชน ช่ือสาธารณูปโภค หนวยงานที่ดูแล เปนตน 
2.4 จัดการขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม แกไขภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ใชในการคํานวณการเรียก 

 เก็บคาสาธารณูปโภค 
3.0 จัดการขอมูลการเขาอาศัย 

3.1 จัดการขอมูลอาคาร-บานพัก เชนชื่ออาคาร ถนน รายการที่อยูอาศัย เปนตน 
3.2 จัดการขอมูลผูอาศัย เชน ช่ือ นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน เปนตน 
3.3 จัดการขอมูลหนวยงาน เชนชื่อหนวยงาน สังกัด เปนตน 
3.4 จัดการขอมูลคําสั่ง-ประกาศ เชนเลขที่คําสั่ง-ประกาศ เร่ือง เปนตน 
3.5 จัดการขอมูลการเขาอาศัย เชน ที่อยูอาศัย ผูอาศัย 
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4.0 จัดการอัตราเรียกเก็บ 
4.1 จัดการขอมูลประเภทเรียกเก็บ เชนประเภทเรียกเก็บ เปนตน 
4.2 จัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บ เชนหนวยที่ใช คาที่ใชคํานวณ  เปนตน 

5.0 เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
5.1. บันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
5.2 พิมพใบเสร็จ 

6.0 ออกกรายงานเพื่อการจัดการ 
6.0 ออกรายงานสําหรับเจาหนาที่อาคารสถานที่ 
6.1 ออกรายงานสําหรับเจาหนาที่เรียกเก็บ 
6.2 ออกรายงานสําหรับผูอาศัย 
6.3 ออกรายงานสําหรับผูอาศัย 

ผังการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภคดังรูป 5.6 สามารถแยก
โครงสรางของระบบไดอีก อธิบายไดดังรูป 5.7 จนถึงรูป 5.24 
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รูป 5.6 ผังการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค

80 
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2.1
จัดการขอมูลผูใชงาน

2.1.1
คนหาผูใชงาน

2.1.2
เพ่ิมผูใชงาน

2.1.4
แกไขผูใชงาน

2.1.3
ลบผูใชงาน

 
 

รูป 5.7 ผัง 2.1จัดการขอมูลผูใชงาน 
 

 กระบวนการ 2.1.1 คนหาขอมูลผูใชงาน 
 กระบวนการ 2.1.2 เพิ่มขอมูลผูใชงาน 
 กระบวนการ 2.1.3 ลบขอมูลผูใชงาน 
 กระบวนการ 2.1.4 แกไขขอมูลผูใชงาน 
 

2.2
จัดการขอมูลไฟล

2.2.1
เพิ่มขอมูลไฟล

2.2.2
ลบขอมูลไฟล

2.2.3
แกไขขอมูลไฟล

 
 

รูป 5.8 ผัง 2.2 จัดการขอมูลไฟล 
 

 กระบวนการ 2.2.1 เพิ่มขอมูลไฟล 
 กระบวนการ 2.2.2 ลบขอมูลไฟล 
 กระบวนการ 2.2.3 แกไขขอมูลไฟล 
  

2.3
จัดการขอมูลสาธารณูปโภค

2.3.1
เพิ่มขอมูลสาธารณูปโภค

2.3.2
ลบขอมูลสาธารณูปโภค

2.3.3
แกไขขอมูลสาธารณูปโภค

 
 

รูป 5.9 ผัง 2.3 จัดการขอมูลสาธารณูปโภค 
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 กระบวนการ 2.3.1 เพิ่มขอมูลสาธารณูปโภค 
 กระบวนการ 2.3.2 ลบขอมูลสาธารณูปโภค 
 กระบวนการ 2.3.3 แกไขขอมูลสาธารณูปโภค 
 

2.4
จัดการขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม

2.4.1
แกไขขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม

 
 

รูป 5.10 ผัง 2.4 จัดการขอมลูภาษีมูลคาเพิม่ 
 

 กระบวนการ 2.4.1 แกไขขอมูลภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

2.5
สํารองขอมูล

2.5.1
สํารองไฟลขอมูล

 
 

รูป 5.11 ผัง 2.5 สํารองขอมูล 
 

 กระบวนการ 2.5.1 สํารองขอมูล 
 

3.1
จัดการขอมูลอาคาร-บานพัก

3.1.1
เพิ่มขอมูลอาคาร-บานพัก

3.1.2
ลบขอมูลอาคาร-บานพัก

3.1.3
แกไขขอมูลอาคาร-บานพัก

 
 

รูป 5.12 ผัง 3.1 จัดการขอมลูอาคารบานพัก 
 กระบวนการ 3.1.1 เพิ่มขอมูลอาคาร-บานพัก 
 กระบวนการ 3.1.2 ลบขอมูลอาคาร-บานพัก 
 กระบวนการ 3.1.3 แกไขขอมูลอาคาร-บานพัก 
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3.2
จัดการขอมูลผูอาศัย

3.2.1
คนหาผูอาศัย

3.2.2
เพ่ิมผูอาศัย

3.2.4
แกไขผูอาศัย

3.2.3
ลบผูอาศัย

 
 

รูป 5.13 ผัง 3.2 จัดการขอมลูผูอาศัย 
 

 กระบวนการ 3.2.1 คนหาขอมูลผูอาศัย 
 กระบวนการ 3.2.2 เพิ่มขอมูลผูอาศัย 
 กระบวนการ 3.2.3 ลบขอมูลผูอาศัย 
 กระบวนการ 3.2.4 แกไขขอมูลผูอาศัย 
 

3.3
จัดการขอมูลหนวยงาน

3.3.1
คนหาหนวยงาน

3.3.2
เพ่ิมหนวยงาน

3.3.4
แกไขหนวยงาน

3.3.3
ลบหนวยงาน

 
 

รูป 5.14 ผัง 3.3 จัดการขอมลูหนวยงาน 
 

 กระบวนการ 3.3.1 คนหาขอมูลหนวยงาน 
 กระบวนการ 3.3.2 เพิ่มขอมูลหนวยงาน 
 กระบวนการ 3.3.3 ลบขอมูลหนวยงาน 
 กระบวนการ 3.3.4 แกไขขอมูลหนวยงาน 
 

3.4
จัดการขอมูลคําส่ัง-ประกาศ

3.4.1
คนหาคําส่ัง-ประกาศ

3.4.2
เพิ่มคําส่ัง-ประกาศ

3.4.4
แกไขคําส่ัง-ประกาศ

3.4.3
ลบคําสั่ง-ประกาศ

 
 

รูป 5.15 ผัง 3.4 จัดการขอมลูคําสั่ง-ประกาศ 
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 กระบวนการ 3.4.1 คนหาขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 กระบวนการ 3.4.2 เพิ่มขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 กระบวนการ 3.4.3 ลบขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 กระบวนการ 3.4.4 แกไขขอมูลคําสั่ง-ประกาศ 
 

3.5
จัดการขอมูลเขาอาศัย

3.5.1
คนหาขอมูลเขาอาศัย

3.5.2
เพ่ิมขอมูลเขาอาศัย

3.5.4
แกไขขอมูลเขาอาศัย

3.5.3
ลบขอมูลเขาอาศัย

 
 

รูป 5.16 ผัง 3.5 จัดการขอมลูเขาอาศัย 
 

 กระบวนการ 3.5.1 คนหาขอมูลเขาอาศัย 
 กระบวนการ 3.5.2 เพิ่มขอมูลเขาอาศัย 
 กระบวนการ 3.5.3 ลบขอมูลเขาอาศัย 
 กระบวนการ 3.5.4 แกไขขอมูลเขาอาศัย 
 

4.1
จัดการขอมูลประเภทเรียกเก็บ

4.1.1
เพิ่มประเภทเรียกเก็บ

4.1.2
ลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ

4.1.3
แกไขขอมูลประเภทเรียกเก็บ

 
 

รูป 5.17 ผัง 4.1 จัดการขอมลูประเภทเรียกเก็บ 
 

 กระบวนการ 4.1.1 เพิ่มขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.1.2 ลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.1.3 แกไขขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
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4.2
จัดการขอมูลอัตราเรียกเก็บ

4.2.1
เพิ่มอัตราเรียกเก็บ

4.2.2
ลบขอมูลอัตราเรียกเก็บ

4.2.3
แกไขขอมูลอัตราเรียกเก็บ

 
 

รูป 5.18 ผัง 4.2 จัดการขอมลูอัตราเรียกเกบ็ 
 

 กระบวนการ 4.2.1 เพิ่มขอมูลอัตราเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.2.2 ลบขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 4.2.3 แกไขขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
 

 
 

รูป 5.19 ผัง 5.1 บันทึกเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

 กระบวนการ5.1.1 คนหาขอมูลเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 5.1.2 เพิ่มขอมูลเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 5.1.3 ลบขอมูลเรียกเก็บ 
 กระบวนการ 5.1.4 แกไขขอมูลเรียกเก็บ 
 

5.2
พิมพใบเสร็จ

5.2.1
เลือกรายการใบเสร็จ

5.2.2
พิมพใบเสร็จ

 
 

รูป 5.20 ผัง 5.2 พิมพใบเสรจ็ 
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 กระบวนการ 5.2.1 เลือกรายการใบเสร็จ 
 กระบวนการ 5.2.2 พิมพใบเสร็จ 
 

 
 

รูป 5.21  ผัง 6.1 ออกรายงานสําหรับเจาหนาที่อาคารสถานที่ 
 

 กระบวนการ 6.1.1 เลือกรายการรายงาน 
 กระบวนการ 6.1.2 พิมพรายงาน 
 

 
 

รูป 5.22 ผัง 6.2 ออกรายงานสําหรับเจาหนาที่เรียกเก็บ 
 

 กระบวนการ 6.2.1 เลือกรายการรายงาน 
 กระบวนการ 6.2.2 พิมพรายงาน 

 

 
 

รูป 5.23 ผัง6.3 ออกรายงานสาํหรับผูอาศัย 
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 กระบวนการ 6.3.1 เลือกรายการรายงาน 
 กระบวนการ 6.3.2 พิมพรายงาน 
 

 
 

รูป 5.24 ผัง 6.4 ออกรายงานสําหรับผูบริหาร 
 

 กระบวนการ 6.4.1 เลือกรายการรายงาน 
 กระบวนการ 6.4.2 พิมพรายงาน 


