
 

บทที่ 5 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซตและหนาจอการแสดงผล 

การออกแบบโครงสรางเว็บไซตและหนาจอการแสดงผลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เอกสารสําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด ผูศึกษาไดแบงหัวขอออกดังตอไปนี้ 

5.1 โครงสรางเว็บไซต 
5.2 การออกแบบหนาจอแสดงผล 

 
5.1 โครงสรางเว็บไซต 

ในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการจัดแบง
โครงสรางเว็บไซต ออกเปนหมวดหมูดังตอไปนี้ 
 หนาจอหลัก 

- เขาสูระบบ 
 สวนสําหรับหัวหนาทีมพัฒนาโครงการ 

- จัดการขอมูลโครงการ 
- จัดการขอมูลเอกสารโครงการ 
- ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับนักวิเคราะหระบบ นักทดสอบระบบ นักพัฒนาระบบ 
- จัดการขอมูลเอกสารโครงการ 
- ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูดูแลระบบ 
- จัดการสิทธ์ิผูใชงาน 
- จัดการขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน 
- จัดการขอมูลกลุมประเภทเอกสาร 
- ออกจากระบบ 
หลังจากจัดแบงหมวดหมูของโครงสรางเว็บไซต เพื่อใหทราบถึงการเช่ือมโยงภายในระบบ

แลว ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบ ซ่ึงในการพัฒนาระบบจะประกอบดวยไฟลเปนจํานวนมาก 
เพื่อใหเขาใจถึงหนาท่ีของไฟลในระบบ ผูศึกษาจึงไดแสดงดังตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1 แสดงคําอธิบายหนาท่ีของไฟลในระบบ 

ลําดับ ช่ือไฟล คําอธิบาย 
1 adddocumenttypepermissionproject.php บันทึก สิทธิตามประเภทเอกสารในโครงการ 
2 adddocumenttypeproject.php บันทึก ขอมูลประเภทเอกสารในโครงการ 
3 adddocument.php บันทึก ขอมูลเอกสารโครงการ 
4 adddocumentlog.php บันทึก ขอมูลประวัติเอกสารโครงการ 
5 addproject.php บันทึก ขอมูลโครงการ 
6 addrolesproject.php บันทึก ขอมูลกลุมประเภทผูใชงานใน

โครงการ 
7 adduserproject.php บันทึก ขอมูลผูใชงานในโครงการ 
8 checklogin.php ตรวจสอบสิทธิการใชงาน 
9 deletedocumenttypepermission.php ลบขอมูลสิทธิตามประเภทเอกสารใน

โครงการ 
10 deletedocumenttypeproject.php ลบขอมูลประเภทเอกสารในโครงการ 
11 deletedocumentproject.php ลบขอมูลเอกสารโครงการ 
12 deleterolesproject.php ลบขอมูลกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ 
13 deleteuserproject.php ลบขอมูลผูใชงานในโครงการ 
14 documenttype.php เพิ่ม แกไข ลบขอมูลประเภทเอกสาร 
15 index.php หนาจอหลัก 
16 listdocument.php แสดงรายการเอกสารโครงการ 
17 listdocumentlog.php แสดงรายการประวัติเอกสารโครงการ 
18 logout.php ออกจากระบบ 
19 project.php จัดการขอมูลโครงการ 
20 roles.php จัดการขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน 
21 updatedocumenttypepermission.php แกไขขอมูลสิทธิตามประเภทเอกสารใน

โครงการ 
22 user.php จัดการขอมูลบัญชีผูใชงาน 
23 usergroup.php จัดการขอมูลกลุมผูใชงาน 
24 web.config.php กําหนดคาพื้นฐานระบบ 
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5.2 การออกแบบหนาจอแสดงผล 

การออกแบบหนาจอแสดงผล ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท
ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด ผูศึกษาไดออกแบบหนาจอเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานระบบ 
งายตอการเขาถึงใชงาน สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

1) การออกแบบจอภาพเขาสูระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนจอภาพเริ่มตนในการเขาสู
ระบบแสดงดังรูป 5.1 

 
 

รูป 5.1 การออกแบบจอภาพเขาสูระบบ 
 

จากรูป 5.1 สามารถอธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดงันี้  
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนการรับช่ือผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนเขาสูระบบ 
สวนท่ี 3 สวนทาย (Footer) แสดงขอมูลปท่ีพัฒนา 

 
2) การออกแบบจอภาพสําห รับ ผู ใช ง าน  เ ม่ื อ ผู ใช ง านระบบทําการ ล็อก อิน 

เขาสูระบบงานแลว จะเขาสูหนาจอหลักของแตละผูใชงาน ซ่ึงจะแตกตางกันตามรูปแบบและสิทธ์ิ 
การใชงานระบบ แสดงดังรูป 5.2 
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รูป 5.2 การออกแบบจอภาพหนาหลักสําหรับผูใชงานระบบ 

 
จากรูป 5.2 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับผูใชงานระบบ มีดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนจอภาพเอกสารโครงการ ซ่ึงจะแตกตางกนัตามสิทธ์ิของผูใชงาน 
สวนท่ี 5 สวนทาย (Footer) แสดงขอมูลปท่ีพัฒนา 

 
3) การออกแบบจอภาพสําหรับการจัดการขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนท่ีทําการ

แสดงผล บันทึกขอมูล แกไขขอมูล และลบขอมูล แสดงดังรูป 5.3 
 

  
รูป 5.3 การออกแบบจอภาพสําหรับการแสดงขอมูล 
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จากรูป 5.3 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับการแสดงขอมูล มีดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนแสดงรายการขอมูล 
สวนท่ี 5 ปุม “แกไขขอมูล” 
สวนท่ี 6 ปุม “ลบขอมูล” 
สวนท่ี 7 ปุม “เพิ่มขอมูล” 
สวนท่ี 8 สวนทาย (Footer) แสดงขอมูลปท่ีพัฒนา 

 
4) การออกแบบจอภาพสําหรับการจัดการขอมูลโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนท่ี

ทําการจัดการขอมูลโครงการ แสดงดังรูป 5.4 
 

 
รูป 5.4 การออกแบบจอภาพสําหรับการแสดงขอมูล 

 
จากรูป 5.4 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับการจัดการขอมูลโครงการ มีดังนี้ 
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนจัดการขอมูลโครงการ 
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สวนท่ี 5 สวนจัดการขอมูลกลุมเอกสาร และขอมูลกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ 
สวนท่ี 6 สวนจัดการขอมูลผูใชงาน และสิทธ์ิการเขาถึงกลุมเอกสารในโครงการ 

       สวนท่ี 7 สวนทาย (Footer) แสดงขอมูลปท่ีพัฒนา 
 


