
 

บทที่ 5 
การออกแบบการแสดงผล 

 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดแบงการออกแบบการแสดงผลของระบบ เพื่อ
ติดตอกับผูใชประกอบดวย  4  สวนตอไปนี้ 
  5.1  การออกแบบเมนู 
 5.2  การออกแบบเว็บไซต 
 5.3  การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 
 5.4  การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต 
 
5.1 การออกแบบเมนู 
 1. ระบบ login , logout 
 2. ระบบ แสดง  เพิ่ม บันทกึ ปรับปรุง ขอมูล  
 3. ระบบพิมพรายงาน 
 ในการออกแบบเว็บไซตผูศึกษาไดนําโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต  คือ PHP มา
ชวยในการจัดทําหนาเว็บไซต (Home Page) และจัดระบบเนื้อหาของเว็บเพจ ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนานโดยมีการ
กําหนด ระบบ login และ  logout  เพื่อใชในเขาสูระบบ โดยมีรายละเอียดแตละเมนูดังนี้ 
 1. เมนูหนาหลัก หนาแรกของระบบ login  ผูใชงานระบบจะตองทําการปอนรหัสผูใช
(username) และ รหัสผาน(Password) เพื่อเขาสูระบบตามสิทธิ์ที่ผูดูแลระบบเปนผูกําหนด 
 2. เมนูกลองหนังสือ เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับหนังสือที่มีผูสงมา
ใหและสงไปใหผูใชระบบคนอื่น ๆ เพื่อที่จะไดทํารายการกับหนังสือนั้นตอไป 

 2.1 กลองหนงัสือ 
 2.2 หนังสือที่สงแลว 
 2.3 ถังขยะ 
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          3. เมนูการจัดการหนังสือเขา เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับหนงัสือ- 
                  เขา 

    3.1 ลงทะเบียนหนังสือเขา  
3.2 คนหา/สงหนังสือเขา 
3.3 แกไข/ลบ หนังสือเขา 
3.4 ถังขยะหนงัสือเขา 

4. เมนูการจัดการหนังสือออก เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับ 
    หนังสือออก 

4.1 ลงทะเบียนหนังสือออก 
4.2 คนหา/สงหนังสือออก 
4.3 แกไข/ลบ หนังสือออก 
4.4 ถังขยะหนงัสือออก 

5. เมนูการจัดหนังสือหมดอายุ เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับหนังสือ 
    หมดอาย ุ

5.1 หนังสือเขาที่หมดอาย ุ
5.2 หนังสือออกที่หมดอาย ุ

6. เมนูการจัดการผูใชระบบ  เชื่อมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบระบบ เปนเมนู  
    เฉพาะของผูดูแลระบบเทานั้น เพื่อ ใหผูดูแลระบบ เขาไปเพิ่ม ปรับปรุง ขอมูลผูใชงาน 
    ระบบ 

6.1 ลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 
6.2 ลบ/แกไขขอมูลผูใชระบบ 

7. เมนูใบลา เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการลาตาง ๆ ดังนี ้
7.1 เขียนใบลา 
7.2 ดูใบลาที่สงแลว 
7.3 ลบใบลา 
7.4 ถังขยะใบลา 

8. เมนูรายงาน เชื่อมโยงไปยงั หนาเว็บเพจของการเลือกพิมพรายงานตางๆ 
8.1 ดูรายงาน 
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9. เมนูดาวนโหลดแบบฟอรม เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการแบบฟอรมตาง ๆ 
9.1 ดาวนโหลดแบบฟอรม 
9.2 เพิ่มแบบฟอรม 
9.3 ลบแบบฟอรม 

10. แกไขขอมลูสวนตัว เชื่อมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการขอมูลสวนตัวของผูใช 
10.1 แกไขขอมูลสวนตัว 

11. เมนูปฏิทิน เชื่อมโยงไปยงั หนาเว็บเพจของการจัดการปฏิทินการนัดหมายของผูบริหาร 
11.1 ดูปฏิทนิผูบริหาร 
11.2 เขียนปฏทิินผูบริหาร 
11.3 แกไข/ลบ ปฏิทินผูบริหาร 

 12. เมนู ออกจากระบบ ใชออกจากระบบเมื่อผูใชระบบคลิกเมนูนี้ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง  
หนาแรกของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  โดยผูใชไมสามารถเขาระบบได จนกวาผูใช จะปอนรหัสผูใช 
(username) และ รหัสผาน (Password) เพื่อกลับสูระบบอีกครั้ง 
 
5.2 การออกแบบเว็บไซต 
 จากการออกแบบเมนูและระบบยอย ทําใหทราบวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จะตองมีเว็บเพจ
อะไรบาง ซ่ึงมีดังนี้ 
 1. ระบบ Login แยกการทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูใชงานในสํานักงาน,ผูใชงาน
ในเครือขาย,ผูบริหาร และสวนของผูดูแลระบบโดยเว็บเพจที่ใชเปนแบบฟอรมของการ Login จะ
เปนเว็บเพจเดียวกัน แตเว็บเพจหลังการ Login ของผูใชงานระบบ และ ผูดูแลระบบจะตางกัน 
เนื่องจากสิทธิการใชงานที่ตางกัน 
 2. ระบบ Logout จะสรางระบบอยูในหนาเดียวกัน แบบฟอรม การจัดการระบบ,การจัดการ
ใบลา,การจัดการหนังสือจัดการแบบฟอรม,การรายงานประมวลผลและปฏิทินนัดหมายของ
ผูบริหาร  
 3. ระบบ การจัดการของผูดูแลระบบ แบงออกเปน 2 สวน  คือ การกําหนดผูใชงานระบบ
และการเพิ่ม/ลบ/แกไข ผูใชงานในระบบ 
 4.  ระบบการจัดการใบลา ของผูใชระบบ แบงออกเปน 2 สวน  คือ การเสนอใบลาและ
คําสั่งเกี่ยวกับการลา 
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 5. ระบบการจัดการหนังสือจัดการแบบฟอรม แบงออกเปน 5 สวน  คือ หนังสือเขา, 
หนังสือออก, การแกไข/ลบหนังสือ, การเสนอหนังสือ, การเกษียน/ส่ังการและการดาวนโหลด
แบบฟอรมตางๆ 
 6. ระบบการรายงานประมวลผล เปนเว็บเพจในสวนของ ผูบริหาร ผูใชงานระบบ และผูดู
และระบบ ได เขาไปเลือกพิมพรายงาน  
 7. ระบบปฏิทินนัดหมายของผูบริหาร แบงออกเปน 2 สวน  คือ สวนของผูบริหาร ที่
สามารถได เขาไปดู/เขียน/แกไข/ลบกําหนดการนัดหมายของผูบริหารเองและอีกสวนหนึ่งสําหรับ
ผูใชงานระบบ และผูดูและระบบ ได เขาไปดูกําหนดการนัดหมายของผูบริหารเพื่อความสะดวกใน
การติดตอประสานงาน  
 
5.3 การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 
 จากรายการเว็บเพจที่ระบุไว ผูศึกษาไดนํามาออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) 
หรือ การออกแบบจอภาพ ของแตละเว็บเพจ  จะจัดวางเนื้อหา องคประกอบตาง ๆ ของระบบ ไว
ตําแหนงใดบาง โดยระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  สามารถแบงรูปแบบของการจัดวางหนาหลักของเว็บไซต 
ไดดังนี้ 
 

1.หนาจอ ผูใช Login เขา สูระบบ 

 
รูป 5.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขา สูระบบ 
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 จากรูป 5.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขาสูระบบ ซ่ึงประกอบไปดวย 
แบบฟอรมที่ใชในการ Login ผูใชจะตอง กรอก ช่ือผูใชและรหัสผานจึงจะสามารถเขาไปใชงาน
ระบบได และในหนาเว็บเพจยังแสดงวัตถุประสงคของการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน รวมไปถึง การติดตอและ
การนับผูใชงานในระบบ 
 

2.หนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 
 

รูป 5.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
  
 จากรูป 5.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ ในการลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 
และ ลบ/แกไขขอมูลผูใชระบบ  
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3.หนาจอของผูใชงานระบบ  (Users) 
 

 
 

รูป 5.3 แสดงหนาจอผูใชงานระบบ  
 

 จากรูป 5.3 แสดงหนาจอผูใชงานระบบเขามาเลือกที่จะ เพิ่ม บันทึก ปรับปรุง ขอมูล ตางๆ
ตามที่ระบบกําหนดไว ซ่ึงประกอบไปดวยเมนูตาง ๆ ดังนี ้  
 1. ช่ือผูใชงานระบบในขณะนั้น 
 2. เมนูผูใชงานระบบ แสดง เมนู  การจัดการเกี่ยวกับหนงัสือเขา,หนังสือออก,หนังสือ 
                  หมดอายุและการดาวนโหลดแบบฟอรม 
 3. เมนูผูใชงานระบบ แสดง เมนู  การจัดการเกี่ยวกับใบลา 
 4. เมนูผูใชงานระบบ แสดง เมนู  การจัดการเกี่ยวกับระบบรายงาน 
 5. เมนูผูใชงานระบบ แสดง เมนู  การแกไขขอมูลสวนตัว 
 6. เมนูผูใชงานระบบ แสดง เมนูสําหรับดปูฏิทินนัดหมายผูบริหาร 
 7. เมนูออกจากระบบซึ่งจะเชื่อมไปยังหนาหลักที่ใชในการ Login เขาสูระบบ  
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4. หนาจอหลักการจัดการหนังสือเขา 
 

 
 

รูป 5.4 แสดงหนาจอหลักการจัดการหนังสือเขา 
 

 จากรูป 5.4 แสดงหนาจอหลักการจัดการหนังสือเขาสําหรับผูใชงานระบบ โดยแบงเปน 
4 เมนูดังนี้  
 1. ลงทะเบียนหนังสือเขา ประกอบดวย 
      1.1. ช่ือหนังสือ 
      1.2. วันที่ของหนังสือ 
       1.3. เจาของหนังสือ 
      1.4. ประเภทของหนังสือ 
      1.5. กลุมงานของหนังสือ 
      1.6. ไฟลหนังสือ 
      1.7. วันที่หนังสือหมดอายุการใชงาน 
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2.  คนหา/สงหนังสือเขา โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชื่อหนังสือและชื่อไฟลหนงัสือ 
     เพื่อสงหนงัสือ 
3.  แกไข/ลบ หนังสือเขา โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชื่อหนังสือและชื่อไฟลหนงัสือ 
     เพื่อแกไข/ลบหนังสือ 
4. ถังขยะหนังสือเขา โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชือ่หนังสือและชื่อไฟลหนังสอื 
     เพื่อลบหนงัสือถาวรหรือกูหนังสือกลับคืน 

 
5. หนาจอการจัดการหนังสอืออก 
 

 
 

รูป 5.5 แสดงหนาจอการจัดการหนังสือออก 
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 จากรูป 5.5 แสดงหนาจอหลักการจัดการหนังสือออกสําหรับผูใชงานระบบ โดยแบงเปน 
4 เมนูดังนี้  
 1. ลงทะเบียนหนังสือออก ประกอบดวย 
      1.1. ช่ือหนังสือ 
      1.2. วันที่ของหนังสือ 
       1.3. เจาของหนังสือ 
      1.4. ประเภทของหนังสือ 
      1.5. กลุมงานของหนังสือ 
      1.6. ไฟลหนังสือ 
      1.7. วันที่หนังสือหมดอายุการใชงาน 

2.  คนหา/สงหนังสือออก โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชื่อหนังสือและชื่อไฟลหนังสือ 
     เพื่อสงหนงัสือ 
3.  แกไข/ลบ หนังสือออก โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชื่อหนังสือและชื่อไฟล 
     หนังสือเพือ่แกไข/ลบหนังสือ 
4. ถังขยะหนังสือออก โดยสามารถคนหาหนังสือไดจากชือ่หนังสือและชื่อไฟลหนังสอื 
     เพื่อลบหนงัสือถาวรหรือกูหนังสือกลับคืน 
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6. หนาจอการจัดการหนังสือหมดอายุ 
 

 
 

รูป 5.6 แสดงหนาจอการจัดการหนังสือหมดอาย ุ
 

 จากรูป 5.6 แสดงหนาจอการจัดการหนังสือหมดอายุเพื่อใหผูใชงาน ตามสิทธิสามารถ
จัดการหนังสือหมดอายุได ซ่ึงประกอบดวย  
 1. หนังสือเขาที่หมดอาย ุ  

2. หนังสือออกที่หมดอาย ุ 
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7. หนาจอหลักการจัดการการลา 
 

 
 

รูป 5.7 แสดงหนาจอหลักการจัดการการลา 
 

 จากรูป 5.7 แสดงหนาจอหลักการจัดการการลา เพื่อให ผูใชงาน สามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับการลาได  ซ่ึงประกอบดวย 4  สวน คือ  
 1. เขียนใบลา โดยมีผูใชงานสามารถเขียนใบลาไดดังนี ้
     1.1. การลาพักผอน  

   1.2. การใบลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว 
    1.3. การทําบันทึกขอความเสนอเกี่ยวกบัการลา 

    1.4. การลาพักผอน พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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    1.5. การลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง    
           สาธารณสุข 
    1.6. การขอยกเลิกวันลา 

 2.  ดูใบลาที่สงแลววามีสถานะใด เชน อยูระหวางการตรวจสอบสถิติหรือไดรับอนมุัติแลว  
 3.  ลบใบลา 

4.  ถังขยะใบลา โดยสามารถคนหาใบลาไดจากชื่อผูลา เพือ่ลบใบลาถาวรหรือกูใบลา 
     กลับคืน 

 
8.หนาจอหลักการรายงาน 
 

 
 

รูป 5.8 แสดงหนาจอหลักการรายงาน 
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 จากรูป 5.8 แสดงหนาจอหลักการรายงานเพื่อให ผูใชเขามา ดูสรุปรายการขอมูลที่ได
บันทึกไวในแบบ ฟอรมบันทึกขอมูล และสามารถพิมพรายงานได  ซ่ึงประกอบดวย  
 1. รายงานทะเบียนหนังสือรับ 

2. รายงานทะเบียนหนังสือสง 
3. รายงานสรุปจํานวนหนงัสือเขา จําแนกตามประเภทหนังสือ 
4. รายงานสรุปจํานวนหนงัสือออก จําแนกตามประเภทหนังสือ 
5. รายงานสรุปจํานวนหนงัสือเขา จําแนกตามกลุมงาน 
6. รายงานสรุปจํานวนหนงัสือออก จําแนกตามกลุมงาน 
7. รายงานสรุปผลการลา ของขาราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา 
8. รายงานหนงัสือหมดอายปุระจําป 
 

9.หนาจอหลักการดาวนโหลดแบบฟอรม 
 

 
 

รูป 5.9 แสดงหนาจอหลักการดาวนโหลดแบบฟอรม 
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 จากรูป 5.9 แสดงหนาจอหลักการดาวนโหลดแบบฟอรม ซ่ึงประกอบดวย  2 สวน ๆ ที่ 1 
คือผูดูแลระบบสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม, เพิ่มแบบฟอรม และลบแบบฟอรมได สวนที่ 2 
ผูใชงานระบบสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม ไดเพียงอยางเดียว  
 
10 .หนาจอหลักการแกไขขอมูลสวนตัว 
 

 
 

รูป 5.10 แสดงหนาจอหลักการแกไขขอมูลสวนตัว 
 

 จากรูป 5.10 แสดงหนาจอหลักการแกไขขอมูลสวนตัว เพื่อใหผูใชเขามา แกไขขอมูล
สวนตัวได  ซ่ึงประกอบดวย  
 1. Username  

2. Password  
3. Password อีกครั้ง 
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4. ช่ือผูใชระบบ 
5. นามสกุลผูใชระบบ 

 
11 .หนาจอหลักปฏิทินนัดหมายผูบริหาร 
 

 
 

รูป 5.11 แสดงหนาจอหลักปฏิทินนัดหมายผูบริหาร 
 

 จากรูป 5.11 แสดงหนาจอหลักปฏิทินนัดหมายผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย  2 สวน ๆ ที่ 1 คือ
ผูบริหาร สามารถดู/เขียน/แกไข/ลบ ปฏิทินนัดหมายได สวนที่ 2 ผูใชงานระบบสามารถดูปฏิทินนัด
หมายไดเพียงอยางเดียว  
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5.4 การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต 
 เมื่อไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชของแตละเว็บเพจแลว และสวนของแตละเว็บเพจ 
จะตองสามารถเชื่อมโยงถึงกันได ทางผูศึกษาจึงไดออกแบบการเชื่อมโยงเว็บเพจทั้งหมดของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน  ดังรูป 5.12 
 

 
 

รูป 5.12  แสดงโครงสรางของเว็บไซตและการเชื่อมโยงเว็บเพจในเว็บไซตของ 
                               ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานกังานอิเล็กทรอนิกส  
                                สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา  
 
 จากรูป 5.12 แสดงถึงโครงสรางของเว็บไซตและการเชื่อมโยงเว็บเพจ โดยผูศึกษาไดสราง
เมนูตาง ๆ ของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเวียงสา จังหวัดนานใหสามารถเชื่อมโยงไปแตละเว็บเพจได 


