
 
บทที่ 4 

การออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมและหนาจอการแสดงผล 
 
4.1 การออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 
 ระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 
ระบบบริหารจัดการขอมูล และหนาเว็บไซต ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ระบบบริหารจัดการขอมูล มีผูใชงานคือ ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ ซ่ึงมีกระบวนการตางๆ 
ดังนี้ 
    1.1)  ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ กอนเขาใชงาน ผูดูและระบบและเจาหนาที่จะตอง
กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผาน ระบบจะตรวจสอบวามีสิทธิ์การใชงานหรือไมและผูเขาใชงานมีสิทธิ์
ในการใชเมนูใดบาง เมื่อตรวจสอบผาน ระบบจะแสดงเมนูตามสิทธิ์ในหนาจอการใชงาน 
   1.2)  จัดการบุคลากร ในการจัดการบุคลากร จะมีสวนการทํางาน ดังนี้ 

- เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลบุคลากร ผูดูแลระบบจะเปนคนบันทึกขอมูลบุคลากรทั้งหมด 
   - เปลี่ยนรหัสผาน เมื่อผูใชงานลืมรหัสผานไมสามารถเขาใชงานระบบได ใหแจง
มายังผูดูแลระบบ แลวผูดูแลระบบจะกําหนดรหัสผานใหใหม 
   - จัดการสิทธิ์การใชงานเมนู หลังจากบันทึกขอมูลบุคลากรแลว ผูดูแลระบบจะ
กําหนดสิทธิ์การใชงานเมนูใหกับเจาหนาที่วาสามารถใชงานเมนูใดไดบาง 
    1.3) จัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร หนวยงานจะตองมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรอยู
เสมอ ระบบจึงออกแบบใหมีเฉพาะการแกไขขอมูลเทานั้น ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทางดานวิสัยทัศนและยุทธศาสตร  ผูดแูลระบบสามารถเขามาแกไขแลวบันทึกขอมูลได 
    1.4) จัดการขาวและบทความ ประกอบดวย ขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ขาว
ประกวดราคา และบทความ ผูดูแลระบบและเจาหนาที่ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน สามารถเขามาใช
งานเมนูนี้ได ซ่ึงมีสวนการทํางาน ดังนี้ 

- เพิ่ม ลบ แกไขขาวกิจกรรม 
- เพิ่ม ลบ แกไขขาวประชาสัมพันธ 
- เพิ่ม ลบ แกไขขาวประกวดราคา 
- เพิ่ม ลบ แกไขบทความ 
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   1.5)  จัดการการจองการใชงาน มีขั้นตอนการทํางานคือ หลังจากผูดูแลระบบกรอกขอมูล
ที่ตองการจองเสร็จแลว ระบบจะตรวจสอบวา วันเวลาและสิ่งที่จองตรงกับที่มีการจองไวกอนหรือไม 
หากไมตรงระบบจะใหจองได  ซ่ึงประกอบดวย 
  - เพิ่ม ลบ แกไขการจองการใชหองประชุม 
  - เพิ่ม ลบ แกไขการใชรถยนต 
  - เพิ่ม ลบ แกไขการใชเครื่องโปรเจคเตอร 
   1.6) จัดการไฟลดาวนโหลด ผูดูแลระบบและเจาหนาที่ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน 
สามารถเขามาเพิ่ม ลบ แกไขไฟลที่ตองการใหบุคคลทั่วไปมาดาวนโหลดได 
     1.7) จัดการขอมูลสาธารณสุข ประกอบดวย ขอมูลสถานการณอันดับโรค ขอมูล
สถานการณโรคเอดส และขอมูลประชากร โดยผูดูแลระบบสามารถ  
     - เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลสถานการณอันดับโรค  
    - เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลสถานการณโรคเอดส 
    - เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลประชากร 
    1.8)  จัดการอัลบั้มภาพ ผูดูแลระบบและเจาหนาที่ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน สามารถเขา
มาเพิ่ม ลบ แกไขอัลบั้มภาพได และในการจัดการอัลบั้ม สามารถจัดการลําดับรูปในอัลบั้มไดวา
ตองการใหรูปใดแสดงกอนหลัง 
   1.9)  สํารองและเรียกคืนขอมูล ผูดูแลระบบสามารถสํารองขอมูลโดยขอมูลที่สํารองจะอยู
ในรูป zip ไฟล และเมื่อตองการเรียกคืนขอมูล ก็ใหเลือก zip ไฟล ดังกลาวแลวทําการกูคืนขอมูล 
ขอมูลทั้งหมดก็จะมีดังเดิม 
   1.10)  เปลี่ยนรหัสผาน ผูดูแลแลระบบ และเจาหนาที่ ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน ขณะใช
งานระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผานได 
   2)  หนาเว็บไซต เปนสวนแสดงผลใหกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีทั้งสวนที่เปนขอมูลนิ่ง ซ่ึง
เปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยในสวนนี้จะเปนการแสดงผลแบบ 
static และมีสวนที่เปนการนําขอมูลในฐานขอมูลข้ึนมาแสดงผล แตละหนาจอจะมีเมนูดานขาง
เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่เขามาใชงาน สามารถดูขอมูลสวนตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนาจอทั้งหมด
ประกอบดวย  
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   2.1) ขอมูลเกี่ ยวกับจังหวัดแมฮองสอนเปนขอมูลที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง  (Static) 
ประกอบดวย  

- ประวัติความเปนมา เปนการนําเสนอขอมูลประวัติความเปนมาของจังหวัดแมฮองสอน 
- ที่ตั้งภูมิศาสตร เปนการนําเสนอขอมูลที่ตั้งและภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน 
- การคมนาคม เปนการนําเสนอขอมูลการเดินทางไปจังหวัดแมฮองสอน 
- การปกครอง เปนการนําเสนอขอมูลการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน 
- สถานที่ทองเที่ยว เปนการนําเสนอขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดแมฮองสอน 

       2.2)  ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
- หนาหลัก เปนการนําเสนอขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหผูใชงานได

ทันตอขาวสารเหตุการณตางๆ โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลไดแก ขาวประชาสัมพันธ 
กิจกรรม และขาวประกวดราคา รวมทั้งมีขาวจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีดาน 
RSS มาใชในการนําขาวจากเว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงผลในหนาจอนี้  

- วิสัยทัศน เปนการนําเสนอขอมูลวิสัยทัศนโดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล 
- ทําเนียบผูบริหาร  เปนการนําเสนอขอมูลทําเนียบผูบริหารของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอนโดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล ไดแก ขอมูลผูบริหาร หัวหนา
กลุมงาน/งาน และหัวหนาหนวยงานสาธารณสุขอื่นๆ ในจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงแสดงผลแบบ static  

- บุคลากร เปนการนําเสนอขอมูลบุคลากร โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล
ตามกลุมงาน 

- แผนที่ เปนการนําเสนอขอมูลแผนที่โดยเชื่อมโยงไปยังแผนที่ของ google map  
- โทรศัพท/โทรสาร เปนการนําเสนอขอมูลแบบไมมีการเปลี่ยนแปลง (static) 

ประกอบดวยหมายเลขโทรศัพทภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน หมายเลขโทรศัพท
ของกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพทของงานควบคุมโรคเอดสและกามโรค และหมายเลข
โทรศัพทสายตรงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- ขาวประชาสัมพันธ เปนการนําเสนอขาวประชาสัมพันธ โดยนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลมาแสดงผล เมื่อผูใชคลิกดูขอมูลจะแสดงรายละเอียดขาวและรูปภาพขาว 

- ขาวประกวดราคา เปนการนําเสนอขาวประกวดราคา โดยนําขอมูลจากฐานขอมูล
มาแสดงผล 
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- ขาวจากหนวยงานอื่น(RSS) เปนการนําเสนอขาวจากหนาเว็บไซตอ่ืน โดยนํา
เทคโนโลยีดาน RSS  (Really Simple Syndication) มาใชในการนําขาวจากเว็บไซตนั้นๆ มาแสดงผล
ในหนาจอนี้ 

- ขาวกิจกรรม เปนการนําเสนอขาวกิจกรรม โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล 
เมื่อผูใชคลิกดูขอมูลจะแสดงรายละเอียดขาวและรูปภาพขาว 

- บทความ กิจกรรม เปนการนําเสนอบทความ โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมา
แสดงผล ผูใชสามารถคลิกดูรายละเอียดได และหากบทความนั้นมีเอกสารประกอบ ผูใชสามารถ
ดาวนโหลดไฟลเอกสารนั้นได 

- กระดานสนทนา เปนกระดานสนทนาสําหรับใหผูใชงานสามารถสอบถามขอมูล
ตางๆ ได โดยนํากระดานสนทนาของชุดโปรแกรมสําเร็จรูป PHPBB มาใชและปรับบางสวนให
สอดคลองกับหนวยงาน 

- ปฏิทินจองการใชงาน เปนการนําเสนอขอมูลจองการใชงานของหอง รถ และ
โปรเจคเตอร โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล เมื่อผูใชคลิกเลือกหอง รถ หรือโปรเจคเตอรที่
ตองการดูขอมูล หนาจอจะแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน โดยวันใดที่มีการจองใชงาน จะปรากฏเปนสีแดง
และสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการจองการใชงานได 

- ขอมูลสาธารณสุข เปนการนําเสนอขอมูลประชากร ขอมูลสถานการณโรคเอดส
และสถานการณอันดับโรค โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลในรูปตารางและกราฟแทง ซ่ึง
ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขในการแสดงกราฟแทงไดวา จะใหขอมูลใดเปนแกนนอนหรือแกนตั้งและ
สามารถเลือกปที่จะแสดงกราฟแทงได 

- ดาวนโหลดไฟล เปนการนําเสนอไฟลตางๆ ที่ตองการเผยแพรและตองการใหผูใช
สามารถดาวนโหลดได โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลตามประเภทไฟลเอกสาร 

- อัลบั้มภาพ เปนการนําเสนออัลบั้มภาพตางๆ โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมา
แสดงผล ผูใชสามารถคลิกดูรูปตางๆ ภายในอัลบั้มภาพนั้นได 
 
  ขอมูลภายในเว็บไซตพัฒนาโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) โดยมีโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการระบบฐานขอมูล มีไฟล index.php เปนหนาจอ
หลักของเว็บไซต และมีโฟลเดอร เพื่อเก็บไฟลตางๆ ซ่ึงในฐานขอมูล mhso ประกอบดวย 

- admin เก็บไฟลสําหรับผูดูแลระบบ เชน หนาจอบันทึกขอมูลสาธารณสุข หนาจอสํารอง
และกูคืนขอมูล หนาจอเปลี่ยนรหัสผาน  
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- authen เก็บไฟลที่ใชในการตรวจสอบการเขาใชงานระบบ และออกจากระบบ 
- board เก็บไฟลหนาจอกระดานสนทนา 
- css เก็บไฟลในการจัดรูปแบบหนาตาของเว็บไซต 
- flash เก็บไฟลแฟลชที่เปนสวนหัวของเว็บไซต 
- fschart เก็บไฟลที่เกี่ยวของกับการแสดงกราฟ 
- graph เก็บไฟลหนาจอแสดงผลขอมูลสาธารณสุขทั้งในรูปแบบตารางและกราฟ 
- images เก็บไฟลรูปที่ใชในเว็บไซต 
- img เก็บไฟลรูปที่ใชรวมกับไฟลแฟลชในการแสดงผลที่สวนหัวของเว็บไซต 
- include เก็บไฟลสวนหัวและสวนทายของเว็บไซต และไฟลฟงกช่ันตางๆ ที่นําไปใชแตละ

หนาจอ 
- mgtactivity เกบ็ไฟลบันทึกและแสดงผลขาวกิจกรรม 
- mgtalbum เก็บไฟลบันทึกและแสดงผลอัลบั้มภาพ 
- mgtannounce เก็บไฟลบันทกึและแสดงผลขาวประชาสัมพันธ 
- mgtauction เก็บไฟลบันทึกและแสดงผลขาวประกวดราคา 
- mgtdownload เก็บไฟลบันทกึและแสดงผลเอกสารดาวนโหลด 
- mgtknowledge เก็บไฟลบันทึกและแสดงผลบทความ 
- mgtrent เก็บไฟลบันทึกและแสดงผลการจองการใชงานรถ หอง และโปรเจคเตอร 
- mgtwbcontent เก็บไฟลบันทึกและแสดงผลวิสัยทัศน และหนาจอขอมูลเกี่ยวกับจังหวัด

แมฮองสอน 
- rss เก็บไฟลที่เกี่ยวของกับการแสดงผลขาวจากกระทรวงสาธารณสุขและขาวจากหนวยงานอื่น 

ที่ใชเทคโนโลยีระบบ RSS  
- scripts เก็บไฟลจาวาสคริปตที่ใชงานในหนาจอตางๆ 
- upfiles เก็บไฟลเอกสารและรูปภาพที่มีการอัพโหลดไปไวที่เครื่องแมขาย (Server) 
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4.2 การออกแบบหนาจอการแสดงผล 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ หนาจอในสวนระบบบริหารจัดการขอมูล และหนาจอ
ในสวนของเว็บไซต  

4.2.1 หนาจอในสวนระบบบริหารจัดการขอมูล 
   (1)  หนาจอตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 

 
รูป 4.1 แสดงการออกแบบหนาจอตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน มีชองกรอกชื่อผูใช และรหัสผาน และปุมกดเพื่อตรวจสอบ 

การเขาใชงานระบบ 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 

1 

2 

3 
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(2)  หนาจอเมนู 

 
รูป 4.2 แสดงการออกแบบหนาจอเมน ู

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน แสดงเมนูตามสิทธิ์การใชงานของผูใชงานระบบ 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

1 

2 

3 

ผูเขาใชงาน : คุณ บังอร  คําแสน 

- จัดการขาวกิจกรรม 
- จัดการขาวประชาสัมพันธ 
- จัดการขอมูลบทความ 
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   (3)  หนาจอการจัดการขอมูล 

 
รูป 4.3 แสดงการออกแบบหนาจอจดัการขอมูล 

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน  
 ดานบนประกอบดวยชองใหผูใชกรอกขอมูลที่ตองการคนหา ถัดลงมาจะเปน

เมนูสําหรับใหผูใชคลิกเพื่อเขาไปเพิ่มขอมูล  
 ตรงกลางจะมี        ใหคลิกเพือ่ใหเขาไปแกไขขอมูล       ใหคลิกเพื่อลบขอมูล 

และมีขอความตอทายซึ่งเปนหัวขอของขอมูลตางๆ ที่เพิ่มเขาไป 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

1 

2 

3 

คนหา 

เพิ่มขอมูล 

รณรงคการใชหมวกกันนอค 

กิจกรรม 5 ส 

ขอเชิญเตนแอโรบิค 
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               (4)  หนาจอการเพิ่มและแกไขขอมูล 

 
 

รูป 4.4 แสดงการออกแบบหนาจอการเพิม่และแกไขขอมูล 
 

1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน จะมีชองใหผูใชงานกรอกขอมูล และมีปุมบันทึก กดเพือ่บันทึก

ขอมูล 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
           (5)  หนาจอการลบขอมูล ระบบจะแสดงกลองขอความถามวาตองการลบขอมูลนั้น
หรือไม 

 
รูป 4.5 แสดงการออกแบบหนาจอการลบขอมูล 

 

1 

2 

3 

 
ยืนยนัการลบขอมูล ? 

OK Cance
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        (6)  หนาจอการจัดการขอมูลบุคลากร 

 
รูป 4.6 แสดงการออกแบบหนาจอการจัดการขอมูลบุคลากร 

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน  

ดานบนมีปุมเพื่อใหผูใชคลิกเขาหนาจอการเพิ่มขอมูลบุคลากรซึ่งจะมีหนาจอ
เหมือนกับการเพิ่มขอมูลอ่ืนๆ ถัดลงมาเปนปุมบุคลากรลาออก/โอน/ยาย หากมีบุคลากรลาออก หรือ 
โอน หรือ ยาย ใหคลิกที่หนาชื่อบุคลากร แลวกดปุมบุคลากรลาออก/โอน/ยาย แลวระบบจะบันทึกวา
บุคคลนั้น ไดลาออก/โอน/ยายแลว 
   ใหคลิกเพื่อใหระบบแสดงรายชื่อบุคลากรและตําแหนง  

  ใหคลิกเพื่อจัดการสิทธิ์การใชงานเมนู                 
             ใหคลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน       

   ใหคลิกเพื่อลบขอมูลซ่ึงจะมีหนาจอเหมือนกับการลบขอมูลอ่ืนๆ 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

1 

2 

3 

บุคลากรลาออก/โอน/ยาย 

เพิ่มขอมูล 

นางสาว บังอร  คําแสน   เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 

นาง กฤษณา  มีศรี         พนักงานวิทย ุ

นาย กมล  สวยน ุ          พนักงานขับรถ 

สถานะ : 
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          (7)  หนาจอการจัดการสิทธิ์การใชงานเมนู  

 
รูป 4.7 แสดงการออกแบบหนาจอการจัดการสิทธิ์การใชงานเมน ู

 

1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน จะแสดงเมนูทั้งหมดของระบบ หากตองการกําหนดสิทธิ์ใหใช

เมนูไหน ใหคลิกที่         แลวกดปุมบนัทึก 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์  

 

           (8)  หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 
รูป 4.8 แสดงการออกแบบหนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน จะแสดงชื่อผูใชงานบุคลากร และมีชองใหกรอกรหัสผานใหม

และยนืยันรหสัผาน และมีปุมบันทึก กดเพือ่บันทึกรหัสผานใหม 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

1 

2 

3 

bungon 

1 

2 

3 

จัดการไฟลดาวนโหลด 

จัดการขอมูลประชากร 

จัดการขอมูลรถยนต 
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          (9)  หนาจอสํารองขอมูล 

 
 รูป 4.9 แสดงการออกแบบหนาจอสํารองขอมูล 
 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน มีปุมสํารองขอมูล ใหกดเพื่อบันทึกขอมลู zip ไฟล 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
         (10)  หนาจอกูคืนขอมูล 

 
 รูป 4.10 แสดงการออกแบบหนาจอกูคืนขอมูล 
 

1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางาน มีปุมให Browse เลือก zip ไฟลที่สํารองไว แลวกดปุมกูคืน

ขอมูล 
3) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

1 

2 

3 

กูคืนขอมูล Browse 

สํารองขอมูล 

1 

2 

3 
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4.2.2 หนาจอในสวนของเว็บไซต 

 
รูป 4.11 แสดงหนาจอในสวนของเว็บไซต 

 
1) สวนหวัของระบบ แสดงชื่อหนวยงาน 
2) สวนการทํางานดานซาย แสดงเมนูการใชงาน 
3) สวนการทํางานดานขวา  แสดงผลจากการคลิกเมนูที่ดานซาย 
4) สวนทายของระบบ แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 

1 

2 

4 

จังหวัดแมฮองสอน 
- ประวัติความเปนมา 
- ที่ตั้งภูมิศาสตร 
- ………….. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
- หนาหลัก 
- วิสัยทัศน 
- ทําเนียบผูบริหาร 
- ………….. 

3 


