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บทคดัยอ่ 

บริษทั ดบับลิว เคเฮลท ์เซ็นเตอร์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีดูแลเก่ียวกบัการบริการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีของลูกคา้ซ่ึงในปัจจุบนัการจดัท าบริการตรวจสุขภาพประจ าปีของทางบริษทัจะตอ้งท าการ
ติดต่อกบัลูกคา้เพื่อเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆให้ลูกคา้เลือกผ่านทางอีเมลเม่ือลูกคา้เลือก
โปรแกรมท่ีตอ้งการตรวจทางบริษทัจะท าใบเสนอราคากลบัไปอีกคร้ังเพื่อยื่นขอ้เสนอท่ีลูกคา้พึง
พอใจซ่ึงจะตอ้งติดต่อส่ือสารกนัหลายคร้ังท าใหมี้ความยุง่ยากใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานจึงจะตกลง
และท าการตรวจสุขภาพประจ าปีได้ดังนั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้ท าการพฒันาระบบการเลือก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเคเฮลท์เซ็นเตอร์ จ  ากัด) ในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน่ ท าการพฒันาโดยใชภ้าษา PHP เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ใช ้MySQL ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลและน าขอ้มูลมาใช้งาน มีการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ โดยใช้ Bootstrap ระบบมีการก าหนด
สิทธ์ิการใชง้าน แบ่งเป็น บริษทั พนกังาน และผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบไดโ้ดย
สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพท่ีตอ้งการได้ เม่ือท าการเลือกแล้วจะสามารถคลิกเพื่อดูใบ
เสนอราคาและใบวางบิลได้อัตโนมัติ ท าให้ผู ้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทัมีความรวดเร็วยิ่งขั้น ท างานไดเ้ป็นระบบมากข้ึนบริษทัสามารถเก็บ
ขอ้มูลหลกัของลูกคา้และประวติัการตรวจสุขภาพของทางบริษทั ท าให้ง่ายต่อการติดต่อเพื่อตรวจ
สุขภาพในคร้ังต่อไป 

 
ค าส าคญั: สุขภาพ/ หน่วยตรวจสุขภาพ/ ดูแลสุขภาพ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทัดับบลิวเคเฮลท์เซ็นเตอร์จ ำกัดเป็นบริษทัท่ีดูแลเก่ียวกับกำรบริกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีให้กบัลูกคำ้เพื่อคน้หำควำมเส่ียงของโรคหรือโรคและภำวะต่ำงๆท่ียงัไม่แสดงอำกำรเพื่อ
ลดควำมรุนแรงและภำวะแทรกซอ้นของโรค และลดค่ำใชจ่้ำยกำรรักษำในระยะยำว 

โดยกำรจดัท ำบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของทำงบริษทัจะตอ้งท ำกำรติดต่อกบัลูกคำ้ 
เพื่อเสนอรำยกำรตรวจสุขภำพต่ำงๆให้ลูกคำ้เลือกผ่ำนทำงอีเมลเม่ือลูกคำ้เลือกรำยกำรท่ีตอ้งกำร
ตรวจทำงบริษัทจะท ำใบเสนอรำคำกลับไปอีกคร้ังเพื่อยื่นข้อเสนอท่ีลูกค้ำพึงพอใจซ่ึงจะต้อง
ติดต่อส่ือสำรกนัหลำยคร้ังท ำให้มีควำมยุ่งยำกใช้ระยะเวลำค่อนขำ้งนำนจึงจะตกลงและท ำกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปีได ้
 จำกปัญหำข้ำงต้นคณะผูจ้ดัท ำจึงได้ท ำกำรพฒันำระบบกำรเลือกรำยกำรตรวจสุขภำพ
(กรณีศึกษำ บริษทั ดบับลิวเคเฮลท์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั)ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน่โดยผูใ้ช้สำมำรถ
เลือกรำยกำรตรวจสสุขภำพท่ีตอ้งกำรไดเ้ม่ือท ำกำรเลือกแลว้จะสำมำรถคลิกเพื่อดูใบเสนอรำคำและ
ใบวำงบิลได้อัตโนมติั ท ำให้ผูใ้ช้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำน 
แบ่งเป็น บริษทัพนักงำนและผูดู้แลระบบโดยในกำรพฒันำระบบกำรเลือกรำยกำรตรวจสุขภำพ
(กรณีศึกษำบริษทัดบับลิวเคเฮลท์เซ็นเตอร์จ ำกดั) ท ำกำรพฒันำโดยใช้ภำษำ PHP เป็นเคร่ืองมือใน
กำรพฒันำ ใช ้MySQL ในกำรจดัเก็บขอ้มูลและน ำขอ้มูลมำใชง้ำน มีกำรออกแบบหนำ้เวบ็ไซต ์โดย
ใช ้Bootstrap เนน้กำรออกแบบท่ีเรียบง่ำย และสะดวกต่อกำรใชง้ำน 
 
1.2 วตัถุประสงคข์องภำคนิพนธ์ 

เพื่อพฒันำระบบกำรเลือกรำยกำรตรวจสุขภำพ (กรณีศึกษำ บริษทั ดับบลิวเคเฮลท์ เซ็น
เตอร์ จ ำกดั) 
 
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 

1.3.1 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 3กลุ่ม 
 1.3.1.1 ผูดู้แลระบบ 

1.3.1.2 สำมำรถแกไ้ข เพิ่ม/ ลบ ขอ้มูลของเวบ็ไซตไ์ด ้เช่น ขอ้มูลพนกังำนและขอ้มูล 
                                       ของบริษทั 

1.3.1.3 สำมำรถส่งรำยกำรตรวจสุขภำพใหลู้กคำ้เลือกไดว้ำ่จะตรวจอะไรบำ้ง 



2 
 

 

1.3.1.4 เวบ็ไซตส์ำมำรถค ำนวณรำคำทั้งหมดจำกกำรตรวจสุขภำพท่ีลูกคำ้เลือกได ้
และสรุปมำเป็นใบเสนอรำคำให้ลูกคำ้ตดัสินใจหำกตกลงตำมขอ้เสนอจะ
มีกำรนดัวนัตรวจสุขภำพและอ่ืนๆอีกคร้ัง 

1.3.1.5 สำมำรถยืน่ใบเสนอรำคำตรวจสุขภำพใหท้ำงตวัแทนบริษทัไดเ้ลือกโปร 
                                        แกรมกำรตรวจสุขภำพตำมท่ีประชุมกนัไวแ้ลว้ 

1.3.1.6 มีแบบฟอร์มรำยกำรตรวจสุขภำพเพิ่ม เติมให้พนักงำนเลือกได้ใน 
Username ของพนกังำนทุกคน 

1.3.1.7 สำมำรถส่งผลตรวจสุขภำพให้กับลูกค้ำได้โดยส่งผ่ำน username ของ
บริษทั 

1.3.1.8 สำมำรถเก็บประวติักำรตรวจสุขภำพของลูกคำ้ไดเ้พื่อกำรตรวจสุขภำพ 
คร้ังต่อๆไป 

1.3.2 บริษทั 
 1.3.2.1 สำมำรถล็อกอินเขำ้สู่ระบบได ้
 1.3.2.2 ตวัแทนบริษทัสำมำรถกรอกขอ้มูลหลกัของบริษทัไดแ้ละสำมำรถแกไ้ข 
             หรือเพิ่มขอ้มูลของบริษทัได ้
 1.3.2.3 ตวัแทนบริษทัสำมำรถเลือกรำยกำรตรวจสุขภำพหลกัไดเ้ลยเพรำะตอ้งมี 
             กำรประชุมกนัมำก่อนแลว้วำ่ทั้งบริษทัจะมีกำรตรวจพื้นฐำนอะไรบำ้ง 
 1.3.2.4 ตวัแทนบริษทัสำมำรถส่งรูปแบบกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนของทั้งบริษทัท่ี
             ตอ้งกำรตรวจมำเป็นหลกักำรค ำนวณรำคำได ้
 1.3.2.5 ตวัแทนของบริษทัสำมำรถเปล่ียน password ได ้

1.3.2.6 สำมำรถดูขอ้มูลกำรตรวจสุขภำพยอ้นหลงัได ้
 1.3.2.7 รำยงำนรำยงำนใบเสนอรำคำได ้โดยสำมำรถเลือกช่วงเวลำปัจจุบนัและ
             ยอ้นหลงัได ้

     1.3.3 พนกังำน 
 1.3.3.1 สำมำรถล็อกอินเขำ้สู่ระบบได ้

1.3.3.2 พนกังำนสำมำรถกรอกขอ้มูลไดแ้ก่ประวติัส่วนตวัต่ำงๆโรคประจ ำตวั กำร 
              แพย้ำและอ่ืนๆ รวมทั้งสำมำรถแกไ้ขหรือเพิ่มขอ้มูลของบริษทัได ้

1.3.3.3 พนกังำนสำมำรถเลือกรำยกำรตรวจเพิ่มเติมไดจ้ำกแบบฟอร์มท่ีใหใ้น 
                                        Username ของตนเอง 

1.3.3.4 พนกังำนสำมำรถส่งรำยกำรตรวจสุขภำพเพิ่มเติมท่ีตอ้งกำรมำตรวจมำ 
                                        ค ำณวนรำคำเพื่อแยกจ่ำยเพิ่มเติมได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
1.4.1 ท ำใหลู้กคำ้และทำงศูนยแ์พทยติ์ดต่อกนัไดง่้ำยยิง่ข้ึน 
1.4.2 ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนใชเ้วลำนอ้ยลง 
1.4.3 เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือใหก้บับริษทั 
1.4.4 เสริมภำพลกัษณ์ของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล (Requirement gathering and study) 

  เร่ิมจำกกำรศึกษำขอ้มูลโครงงำนโดยสอบถำมขอ้มูลจำกพนกังำนในบริษทัถึง 
 ควำมตอ้งกำรในกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ีของบริษทั ขั้นตอนกำรท ำงำนของกำรตรวจ 
 สุขภำพเคล่ือนท่ีและรวบรวมขอ้มูลภำยในขอ้มูลบริษทัเก่ียวกบักำรตรวจสุขภำพเคล่ือน 

ท่ีของบริษทัขั้นตอนต่ำงๆในกำรด ำเนินงำนเพื่อใหร้ะบบกำรเลือกรำยกำรตรวจสุขภำพ 
(กรณีศึกษำ บริษทั ดบับลิวเคเฮลท ์เซ็นเตอร์ จ ำกดั) สมบูรณ์มำกท่ีสุด 

 
1.5.2กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 

  น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรรวบรวมมำท ำกำรวเิครำะห์และออกแบบส่วนต่ำงๆของ 
 ระบบตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชว้ำ่ตอ้งกำรฟังกช์ัน่อะไรบำ้ง 
 

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architecture Design) 

ออกแบบโดยใช้สถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบไคลเอนท์ / เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึง
เป็นสถำปัตยกรรมท่ีมีประสิทธิภำพสูง เน่ืองจำกจะมีกำรแบ่งกำร
ประมวลผลระหวำ่งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองไคลเอนทใ์นขณะเดียวกนั  

1.5.3.2 ออกแบบฐำนขอ้มูล (Database Design) 
ในกำรพฒันำระบบทำงผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรเลือกใช ้สถำปัตยกรรมเวบ็แอป
พลิเคชนั(Web Application Architecture)โดยใชส้ถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูล 
เชิงสัมพนัธ์ ( Relational Database ) เพื่อแสดงถึงควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ทั้งหมดภำยในระบบ 
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1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 
                                       ในกำรออกแบบหนำ้เวบ็ไซตจ์ะใช ้CSS,HTMLและ Javascriptในกำร   
                                        ตกแต่งลูกเล่นเมนูต่ำงๆในหนำ้เวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั โดยรูปแบบและ 
                                        หนำ้ตำของเวบ็ไซต ์จะถูกออกแบบมำใหใ้ชง้ำนไดง่้ำย 
 

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
ท ำกำรเขียนโปรแกรม โดยเร่ิมจำกน ำรำยละเอียดหน้ำเวบ็ และฟังก์ชนัต่ำงๆ ท่ีได้

ออกแบบไวต้ำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้มำท ำกำรพฒันำ ทำงผูจ้ดัท ำได้จดัท ำเป็นแบบ 
Responsive Web เพื่อรองรับทุกกำรใช้งำน ภำษำท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบประกอบด้วย 
PHP, HTML และ JavaScript รวมถึงมีกำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL 
 
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 กำรทดสอบระบบจะเกิดข้ึนในระหวำ่งท่ีเขียนโปรแกรมซ่ึงเป็นกำรตรวจสอบเพื่อ
หำขอ้ผิดพลำดในโปรแกรมท่ีรวมถึงตรวจสอบโปรแกรมวำ่สำมำรถใช้ไดต้รงตำมควำม
ตอ้งกำรหรือไม่รวมถึงให้ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้ำนดว้ยเพื่อให้ไดเ้วบ็แอปพลิเคชนัใชง้ำนง่ำย
และตอบสนองควำมตอ้งกำรไดดี้ท่ีสุด  
 
1.5.6 กำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำรใชง้ำนระบบ (System Documentation) 
 จดัท ำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์แนวทำงในกำรจดัท ำภำคนิพนธ์วิธีกำรและ
ขั้นตอน โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งก่อน และระหว่ำงกำรพฒันำระบบ จดัให้อยู่ในรูปแบบ
มำตรฐำน เป็นขั้นตอน แสดงรำยละเอียดกำรพฒันำและเป็นคู่มือในกำรใชง้ำนระบบ อีกทั้ง
ยงัเป็นเอกสำรส ำหรับกำรน ำระบบไปพฒันำต่อในอนำคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินภำคนิพนธ์ 
ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำด ำเนินภำคนิพนธ์ 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม,ค. 
62 

ก,พ, 
62 

1. รวบรวมและศึกษำควำมตอ้งกำร 
 

     
2. วเิครำะห์ระบบ 

 

     
3. ออกแบบระบบ  

 

    
4. พฒันำระบบ  

 

    
5. ทดสอบระบบ   

 

   
6. จดัท ำเอกสำร 

 

     
 
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรพฒันำภำคนิพนธ์ 
 1.7.1.ฮำร์ดแวร์ 
  1.7.1.1Notebook HP 

- CPU @ 1.70GHz 2.40GHz 
- Ram 4 GB 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.7.2.1Visual Studio Code 1.9 
 1.7.2.2 ระบบปฏิบติักำร Windows 10 
 1.7.2.3 โปรแกรม Abode Photoshop CS6 
 1.7.2.4 โปรแกรม XAMPP 5.6.3 

  1.7.2.5โปรแกรม Web Browser(Google Chrome) 
 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรับรองระบบ 
1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

  1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) i3 ข้ึนไป  
1.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.8.2.1 Web Browser เช่น Google Chrome 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
         ในการพฒันาเวบ็ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพให้กบั บริษทั ดบับลิวเค เฮลท์ เซ็น
เตอร์ จ  ากัด ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสามารถตอบโจทย์
ผูใ้ชง้านไดม้ากท่ีสุด โดยประกอบดว้ย 
 
2.1 Visual Studio Codeคืออะไร1 
 Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใชใ้นการแกไ้ขและ
ปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท ์มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพ ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับ
นกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS 
และ Linux สนบัสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้
น ามาใชง้านไดง่้ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ใหเ้ลือกใชอ้ยา่งมากมาก ไม่วา่จะเป็น 1.
การเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 
4.Commands เป็นตน้ 
 ขอ้ดี 

- VS code ใชง้านฟรี รองรับการท างานขา้มแพลตฟอร์ม 
- ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 Visual Studio Code 

ท่ีมารูป: https://www.memo8.com/extension-visual-studio-code/ 

                                                           
1https://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 
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2.2phpMyAdminคืออะไร2 
phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ

ฐานขอ้มูลMysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถา้เราจะใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมีความ
ล าบากและยุง่ยากในการใชง้าน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อให้
สามารถจดัการ ตวัDBMS ท่ีเป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 

 phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึ งใช้จัดการฐานข้อมูล 
MySQL ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE 
ใหม่ๆ และยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงั
สามารถท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช้ ค  าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใช้ภาษา SQL 
ในการสร้างตารางขอ้มูล 

  phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตวัหน่ึงท่ีใช้ในการจดัการข้อมูล 
MySQL ผ่าน web browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวน้ีจะท างานบน Web server เป็น PHP 
Application ท่ีใชค้วบคุมจดัการ MySQL Server 
ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 

1. สร้างและลบ Database 
2. สร้างและจดัการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แกไ้ข record, ลบ Table, แกไ้ข  
    field 
3. โหลดเทก็ซ์ไฟลเ์ขา้ไปเก็บเป็นขอ้มูลในตารางได ้
4. หาผลสรุป (Query) ดว้ยค าสั่ง SQL 
 

 
รูปท่ี 2.2 ภาพประกอบphpMyAdmin 

ท่ีมารูป : https://www.fastwebhost.com/tutorials/knowledge-base/phpmyadmin-tutorial-
administration-2/ 

                                                           
2https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไร.html 
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2.3 Bootstrapคืออะไร3 
 คือ Front-end Framework ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ท่ีช่วย
ให้เราสามารถสร้างหนา้จอ User Interface ไดง่้าย และ สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลาในการท่ีจะมา
นัง่ออกแบบ Design หนา้จอ layout หรือรายการ Element อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ Form ทั้งหมด ก็
สามรรถใช้ Bootstrap เข้ามาจดัการได้ทั้ งหมด ส าหรับ Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ 
JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกับ jQuery ท่ีสามารถเรียกใช้งานได้มากมาย และท่ีส าคัญคือ 
Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยู่ในขณะนั้ น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าใหอ้อกแบบเวบ็และเขียนค าสั่งสั่งต่างๆ ก็สามารถท่ีจะรองรับอปุกรณ์ทั้งหมดไดเ้ลย 
 ขอ้ดี 

- ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ 
- ไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ง CSS ก็สามารถตกแต่งเวบ็ไซตใ์หดู้สวยงามได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3Bootstrap 

ท่ีมารูป :http://www.siamhtml.com/bootstrap-คืออะไร-สอนวธีิใช/้ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3https://vir9.com/code/bootstrap-คืออะไร/ 
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2.4 Xamppคืออะไร4 
Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ใช้จ  าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ สคริป

หรือเวบ็ไซตใ์นเคร่ืองของเรา โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายใดๆ ง่ายต่อ
การติดตั้งและใชง้านโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ท่ี
เป็นท่ีนิยม , MySQL ฐานขอ้มูล, Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเวบ็ เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยงัมาพร้อม
กับ OpenSSL , phpMyAdmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลท่ีพฒันาโดย PHP เพื่อใช้เช่ือมต่อไปยงั
ฐานขอ้มูล  สนบัสนุนฐานขอ้มูล MySQL และ SQLite   
 
โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4 OS ไดแ้ก่  

1. Windows สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000, 2003, xp, vista, windows 7 และจะ 
                  มาพร้อมกบั 

2. Linux  ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 
3. Mac OS X  
4. Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9  
ขอ้ดี 

- โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย ง่ายต่อการติดตั้ง/เอาออก  
                 และง่ายต่อการใชง้าน 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 ภาพประกอบ Xampp 
ท่ีมารูป: https://www.arctech.in.th/articles/69 

                                                           
4https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html 
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บทท่ี 3 

การวเิคราะห์ระบบงาน 

 

3.1 รายละเอียดของภาคนิพนธ์ 
ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 

เป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้สามารถท าการเลือกรายการตรวจสุขภาพได้ เป็นการเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผูใ้ชแ้ละช่วยลดระยะเวลาในการติดต่อกนัระหว่างบริษทัแลว้หน่วยแพทยโ์ดย
เม่ือท าการเลือกรายการตรวจสุขภาพจะสามารถดูใบเสนอราคาและใบวางบิลไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอ
ให้ทางหน่วยแพทยส่์งให้ทางอีเมลท าให้ผูใ้ช้เกิดความสะดวกในการใช้งานมีการก าหนดสิทธ์ิการ
ใช้งานของผูใ้ช้ และมีการออกแบบหน้า เวบ็แอปพลิเคชัน่ให้ผูใ้ช้สามารถทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน
การตรวจสุขภาพ 

 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 

 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั(As-Is System Analysis) 

 ปัจจุบนัการท างานของหน่วยแพทยต์รวจสุขภาพเคล่ือนท่ี มีขั้นตอนในการท างานท่ียุง่ยาก 
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งติดต่อกบัทางบริษทัเพื่อทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- เจา้หน้าท่ีของทางหน่วยแพทยจ์ะติดต่อเพื่อขอขอ้มูลเบ้ืองตน้จากทางบริษทัและขอ
ทราบจ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทันั้นๆผา่นทางอีเมลและน าขอ้มูลท่ีไดม้ากรอก
ใส่ในไฟลE์xcel 

- ทางหน่วยแพทยจ์ะส่งรายการตรวจสุขภาพให้ทางบริษทัเลือกแลว้ส่งกลบัมาเพื่อท าใบ
เสนอราคาและส่งไปให้ทางบริษทัอีกคร้ังเพื่อยืนยนัการตรวจสุขภาพท าให้ตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัหลายคร้ัง 

- เม่ือท าการตรวจสุขภาพแลว้พนกังานบางท่านตอ้งการท่ีจะตรวจเพิ่มเติมตอ้งมาเลือก
รายการตรวจภายหลงั 

 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

- มีการติดต่อกนัหลายคร้ังท าให้มีความยุ่งยากในการส่ือสารระหว่างทางบริษทัและ
หน่วยแพทย ์

- เม่ือตอ้งการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตอ้งมาเลือกรายการภายหลงัท าให้เกิดความล่าชา้ใน
การท างาน 
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แนวทางแกไ้ขปัญหา 

- ในการรับส่งข้อมูลของทางบริษทัจะใช้การล็อกอินเขา้สู่ระบบให้ทางบริษทักรอก
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อลดขั้นตอนการท างาน 

- ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน โดยตวัแทนบริษทัสามารถกรอกขอ้มูลของบริษทัได ้และ
พนักงานสามารถกรอกขอ้มูลของตนเองได้รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตวัได้
เช่นกนัเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 

- ทางบริษทัสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพในโปรแกรมได้เลย เม่ือกดตกลงจะ
สามารถดูใบเสนอราคาเพื่อท าใบวางบิลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- พนักงานสามารถเลือกรายการตรวจสุขภาพท่ีจะตรวจเพิ่มก่อนวนัตรวจได้เลยเพื่อ
ไม่ใหเ้สียเวลาในการเลือกรายการตรวจใหม่ท่ีหนา้งาน 
 

 ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบนั (Work Flow Diagram As-Is System) 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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 3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
 ระบบเลือกรายการตรวจสุขภาพไดมี้การก าหนดสิทธ์ิเขา้ใช้งานระหว่างบริษทั พนกังาน 
และหน่วยแพทยใ์ห้สามารถเขา้ไปกรอกขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้และเลือกรายการตรวจสุขภาพหลกั
และรายการตรวจเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อลดระยะเวลาในการท างานให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนและ
สามารถดูใบเสนอราคาและใบวางบิลไดอ้ตัโนมติัเม่ือเลือกรายการตรวจสุขภาพท่ีตอ้งการเสร็จการ
จดัท าระบบดงักล่าวจะช่วยให้การท างานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ลดปัญหาความล่าชา้ของการท างาน
ได ้

 ในส่วนของระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนของผูดู้แลระบบ จะท าการจดัการขอ้มูลสมาชิก สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติม
รายการตรวจสุขภาพได ้

2. ส่วนของบริษทัสามารถกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ แก้ไขขอ้มูล และเลือกรายตรวจ
สุขภาพหลกัท่ีตอ้งการได ้

3. ส่วนของพนักงานสามารถกรอกขอ้มูลส่วนตวัได้เอง แก้ไขข้อมูล และเลือก
รายการตรวจเพิ่มเติมได ้
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ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 
 

 
รูปท่ี 3.2  Work Flow Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั 

ดบับลิวเค เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ  ากดั) ส่วนของบริษทั 
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รูปท่ี 3.3 Work Flow Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิว
เค เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ  ากดั) ส่วนของพนกังาน 

 
3.3 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล(Data Flow Diagram) 
 

 
รูปท่ี 3.4 ContextDiagram ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 



15 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของสมคัรสมาชิก 
 

 
 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของเขา้สู่ระบบ 
 

 
รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1ส่วนของการจดัการขอ้มูลหนา้เวป็แอปพลิเคชนั 

 

 
รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจดัการรายการตรวจสุขภาพ 
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รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1ส่วนของการแกไ้ขขอ้มูล 
 

 
รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1ส่วนของการเลือกรายการตรวจสุขภาพ 

 

 
รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1ส่วนของการเรียกดูบิลยอ้นหลงั 

 

 
รูปท่ี 3.12 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการอปัโหลดผลตรวจสุขภาพ 
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รูปท่ี 3.13 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการเรียกดูผลตรวจสุขภาพ 

 
รูปท่ี 3.14 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการออกรายงาน 

 
 
3.4 ค าอธิบายการประมวลผลขอ้มูล (Process Description) 

ตารางท่ี 3.1 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : สมคัรสมาชิก 
Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 1 
Process Name สมคัรสมาชิก 
Input Data Flows ขอ้มูลผูใ้ช ้
Output Data Flows ผลการสมคัร 
Data stored used Company, employee 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ช ้
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ตารางท่ี 3.2 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : เขา้สู่ระบบ 
Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษาบริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 2 
Process Name เขา้สู่ระบบ 
Input Data Flows Username, Password 
Output Data Flows ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data stored used Company,employee,admin_login 
Description เป็นโปรเซสท่ีให้ Admin, บริษทัและพนกังานเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการป้อน 

Username และ Password ถ้ามีการป้อนขอ้มูลผิดพลาด ระบบจะท าการ
แจง้เตือนใหท้ราบและท าการป้อนขอ้มูลใหม่ 

 
ตารางท่ี 3.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : จดัการขอ้มูลหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษาบริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 3 
Process Name จดัการขอ้มูลหนา้เวป็แอปพลิเคชัน่ 
Input Data Flows ขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัการ 
Output Data Flows ผลการจดัการขอ้มูล 
Data stored used content 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูลหนา้เวป็แอปพลิเคชนั 
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ตารางท่ี 3.4 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : จดัการรายการตรวจสุขภาพ 
Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษาบริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 4 
Process Name จดัการขอ้มูลรายการตรวจสุขภาพ 
Input Data Flows ขอ้มูลรายการตรวจสุขภาพ 
Output Data Flows ผลการจดัการ 
Data stored used Item  
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหน้าท่ีบนัทึก เพิ่มเติมและแก้ไขรายการตรวจสุขภาพ

ทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : แกไ้ขขอ้มูล 
Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 5 
Process Name แกไ้ขขอ้มูล 
Input Data Flows ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Output Data Flows ผลการแกไ้ข 
Data stored used company , employee 
Description เป็นโปรเซสท่ีใหท้างบริษทัและพนกังานแกไ้ขขอ้มูลหลกัของบริษทัและ

ขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 
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ตารางท่ี 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : เลือกรายการตรวจสุขภาพ 
Process Description 
System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
DFD number 6 
Process Name เลือกรายการตรวจสุขภาพ 
Input Data Flows ขอ้มูลรายการตรวจหลกั, ขอ้มูลรายการตรวจเพิ่มเติม 
Output Data Flows ใบเสนอราคา , ใบวางบิล 
Data stored used Item 
Description เป็นโปรเซสท่ีให้บริษทัเลือกรายการตรวจสุขภาพหลกัและพนกังานเลือก

รายการท่ีตอ้งการตรวจเพิ่มเติม 
 

 
 

ตารางท่ี 3.7 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 7 : เรียกดูบิลยอ้นหลงั 
Process Description 
: System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
: DFD number 7 
: Process Name เรียกดูบิลยอ้นหลงั 
: Input Data Flows ขอ้มูลบิลท่ีตอ้งการ 
: Output Data Flows บิลตรวจสุขภาพ 
: Data stored used e_bill , e_bill_detail 
: Description เป็นโปรเซสท่ีให้ทางบริษทัและพนกังานสามารถเลือกดูบิลตรวจสุขภาพ

ยอ้นหลงัได ้
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ตารางท่ี 3.8 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 8: อปัโหลดผลตรวจสุขภาพ 
Process Description 
: System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
: DFD number 8 
: Process Name อปัโหลดผลตรวจสุขภาพ 
: Input Data Flows ขอ้มูลผลตรวจสุขภาพ 
: Output Data Flows ผลการอปัโหลด 
: Data stored used ac 
: Description เป็นโปรเซสท่ีให้ผูดู้แลระบบท าการเพิ่มไฟล์ผลตรวจสุขภาพให้กบัทาง

บริษทั 
 

 
ตารางท่ี 3.9 ค  าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 9: เรียกดูผลตรวจสุขภาพ 

Process Description 
: System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
: DFD number 9 
: Process Name เรียกดูผลตรวจสุขภาพ 
: Input Data Flows ขอ้มูลผลตรวจ 
: Output Data Flows ผลตรวจสุขภาพ 
: Data stored used ac 
: Description เป็นโปรเซสท่ีใหบ้ริษทัและพนกังานสามารถเรียกดูผลตรวจสุขภาพได ้
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ตารางท่ี 3.10 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 10: ออกรายงาน 
Process Description 
: System ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์

เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
: DFD number 10 
: Process Name ออกรายงาน 
: Input Data Flows รายงานท่ีตอ้งการ 
: Output Data Flows ผลของรายงาน 
: Data stored used company , employee , e_bill , e_bill_detail 
: Description เป็นโปรเซสท่ีใหผู้ดู้แลระบบเรียกดูรายการตรวจสุขภาพของแต่ละบริษทั 
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3.5 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี (Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 Entity Relationship Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา 
บริษทั ดบับลิวเค เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ  ากดั) 
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บทท่ี 4 
การออกแบบ 

 

4.1 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database System) การจดัการข้อมูลต่างๆ 
ใหอ้ยูใ่นรูปตารางฐานขอ้มูล  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล ac 

Relation : ac 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

Id รหสั  int (11) YES   
company_name ช่ือบริษทั  varchar(70)    
img ช่ือรูปภาพ  varchar(200)    
timer เวลา  date    
 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล admin_login 

Relation : admin_login 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

admin_username ช่ือผูใ้ช ้  varchar (15) YES   
admin_password รหสัผา่น  varchar (12)    
admin_email อีเมล  varchar (50)    
admin_status สถานะ  varchar (20)    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูล company 

Relation : company 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

company_id รหสับริษทั  int (11)    
company_name ช่ือบริษทั  varchar (70) YES   
company_addr ท่ีอยูบ่ริษทั  varchar (150)    
company_tel เบอร์

โทรศพัท ์
 varchar (10)    

company_status สถานะ  int (10)    
company_agent ช่ือนายหนา้  varchar (100)    
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล content 

Relation : content 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int (11) YES   
Topic หวัขอ้  varchar (70)    
pic รูปภาพ  varchar (150)    
detail เน้ือหา  varchar (10)    
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล employee 

Relation : employee 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสั  int (11)    
emp_id รหสัพนกังาน  int (10) YES   
company_id รหสับริษทั  int (11) YES   
emp_name ช่ือ  varchar (50)    
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emp_surname นามสกุล  varchar (50)    
emp_email อีเมล  varchar (50)    
emp_tel เบอร์

โทรศพัท ์
 varchar (10)    

emp_birthday วนั/เดือน/ปี
เกิด 

 date    

emp_citizen_id เลขบตัร
ประชาชน 

 varchar (13)    

emp_allergic ประวติัแพย้า  varchar (150)    
emp_sickness ประวติัโรค  varchar (150)    
emp_remark หมายเหตุ  varchar (100)    
create_date วนัท่ีสมคัร  date    
emp_status   varchar (10)    
emp_path   varchar (30)    
emp_active สถานะ  enum(‘YES’,’NO’)    
 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล e_bill 

Relation : e_bill 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

e_bill_id รหสับิล  varchar (12) YES   
e_bill_date วนัท่ีออกบิล  date    
e_bill_due_date   date    
type ประเภท  varchar (10)    
e_bill_customer   int (11)    
discount ส่วนลด  int (11)    
status สถานะ  int (11)    
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล e_bill_detail 

Relation : e_bill_detail 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

e_bill_detail_id รหสัขอ้มูลบิล  int (10) YES   
e_bill_id รหสับิล  varchar (20) YES   
bill_detail_item รายละเอียด

บิล 
 varchar (150)    

unit_price ราคา  int (7)    
 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล item 

Relation : item 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

item_id รหสัรายการ  int (3) YES   
item_name ช่ือรายการ  varchar (80)    
item_p1 ประเภท

รายการท่ี 1 
 varchar (10)    

item_p2 ประเภท
รายการท่ี 2 

 varchar (10)    

item_p3 ประเภท
รายการท่ี 3 

 varchar (10)    

item_p4 ประเภท
รายการท่ี 4 

 varchar (10)    

item_p5 ประเภท
รายการท่ี 5 

 varchar (10)    

item_p6 ประเภท
รายการท่ี 6 

 varchar (10)    
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล select_program 

Relation :select_program 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

program_id รหสัรายการ  varchar (10) YES   
company_name ช่ือบริษทั  varchar (70)    
program_detail รายละเอียด

โปรแกรม 
 varchar (300)    

program_price ราคา  int (7)    
 

4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์(Site Map)   
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตข์องตวัแทนบริษทั 

 
รูปท่ี 4.3 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซตข์องพนกังาน 
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4.3 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซต ์

ตารางท่ี 4.10 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์อง ผูดู้แลระบบ 

ล าดบั
ท่ี 

หวัขอ้ อธิบาย 

1 Add Company เพิ่มบริษทั 
2 List Company แสดงรายช่ือบริษทัท่ีมี 
3 Add Program เพิ่มรายการตรวจสุขภาพ 
4 Show Program แสดงรายช่ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
5 Upload อปัโหลดผลตรวจใหแ้ต่ละบริษทั 
6 ReportCompany แสดงประวติัการตรวจสุขภาพประจ าเดือนของ

บริษทั 
7 Report Employee แสดงประวติัการตรวจสุขภาพประจ าเดือนของ

พนกังาน 
7 Discount ท าการเพิ่มส่วนลดของใบเสนอราคาและใบวาง

บิล 
8 Bill แสดงสถานะการช าระเงิน  
9 Edit Content แกไ้ขเน้ือหาเกล็ดความรู้ 

 

ตารางท่ี 4.11 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์องตวัแทนบริษทั 

ล าดบั
ท่ี 

หวัขอ้ อธิบาย 

1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 Health Program เลือกรายการตรวจสุขภาพ 
3 ใบเสนอราคา แสดงหนา้ใบเสนอราคาพร้อมค านวณราคา 
4 ใบวางบิล แสดงหนา้ใบวางบิลพร้อมค านวณราคา 
5 Result ผลลพัธ์ 
6 History แสดงประวติัการช าระเงิน 
7 About Us แสดงขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
8 My Company แกไ้ขขอ้มูลบริษทั 
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9 My Employee แสดงรายช่ือพนกังานในบริษทั 
 

ตารางท่ี 4.12 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซตข์อง พนกังาน 

ล าดบั
ท่ี 

หวัขอ้ อธิบาย 

1 หนา้แรก แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
2 Health Program เลือกรายการตรวจสุขภาพ 
3 ใบวางบิล แสดงหนา้ใบวางบิลพร้อมค านวณราคา 
4 History แสดงประวติัการช าระเงิน 
5 About Us แสดงขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
6 แกไ้ขขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

 

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 
 มีการน าเอาผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพฒันารูปแบบทางกายภาพ (Physical 
Model) การออกแบบส่วนน าขอ้มูลเขา้ (Input) ส่วนการประมวลผล (Process) และส่วนแสดงผล
ลพัธ์ (Output) เพื่อออกแบบส่วนหนา้จอผูใ้ชแ้ละวางแท็บค าสั่งต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านได้
ง่ายท่ีสุด 
 

4.1.1 การออกแบบหนา้จอและการใชง้าน 
  การเร่ิมใชง้านโปรแกรมเป็นคร้ังแรก จะเร่ิมตน้ดว้ยหนา้ Login เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใช้
งานและท าการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ใชง้านโปรแกรม ทางผูดู้แลระบบจะสร้าง

รหสัผา่นไวใ้หผู้ใ้ชส้ามารถใชร้หสัเขา้ใชง้านได ้

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงเกร็ดความรู้ต่างๆในการตรวจสุขภาพและจะมีแทบ็เมนูดา้นบนให้

เลือกใชง้าน 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ Health program 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงรายการตรวจสุขภาพซ่ึงจะแบ่งเป็นรายการเหมาจ่ายกบัรายการเด่ียว 
หากเป็นการ Login ของบริษทัจะสามารถไดท้ั้งรายการเด่ียวและรายการเหมาจ่าย หาก Login เป็น
ของพนกังานจะสามารถเลือกไดแ้ค่รายการเด่ียวเท่านั้นเม่ือคลิก Submit จะไปท่ีหน้าใบเสนอราคา
ทนัที 
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รูปท่ี 4.7 หนา้ใบเสนอราคา 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงรายการตรวจท่ีเลือกไวแ้ละราคาทั้งหมดของรายการตรวจและสามารถ

คลิก Save เพื่อไปท่ีหนา้ใบวางบิล 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้ใบวางบิล 

 จากรูปท่ี 4.8 หนา้ใบวางบิล แสดงราคาท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัทางหน่วยตรวจสุขภาพ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้ History 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้ History เพื่อเรียกดูใบวางบิลยอ้นหลงั 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้แกไ้ขขอ้มูลของบริษทั 

จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้แกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชง้านสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลได ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้แสดงรายช่ือพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงรายช่ือพนกังานท่ีอยูใ่นบริษทัและผูใ้ชง้านสามารถคลิกเปล่ียนสถานะ

ของพนกังานไดห้ากมีการลาออก 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้สั่งพิมพ ์

 จากรูปท่ี 4.12 หนา้น้ีผูใ้ชง้านสามารถสั่งพิมพใ์บวางบิลไดห้ากตอ้งการน ามาเป็นหลกัฐาน 
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รูปท่ี 4.13 หนา้เลือกรายการตรวจสุขภาพในส่วนของพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้เลือกรายการตรวจสุขภาพเฉพาะของพนกังานซ่ึงจะสามารถเลือก

ไดแ้ค่รายการท่ีตอ้งการตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้แกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน 

 จากรูปท่ี 4.14 พนักงานบริษทัสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองไดห้ากมีการ

เปล่ียนแปลง เช่น ท่ีอยู ่หรือ เบอร์โทรศพัท ์
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รูปท่ี 4.15 หนา้ในส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้ในส่วนของผูดู้แลระบบ 

จากรูปท่ี 4.16 แสดงหน้าแรกของหน้าของผูดู้แลระบบจะเป็นปุ่มให้คลิกเพิ่มบริษัทท่ี

ตอ้งการตรวจสุขภาพ โดยจะใชช่ื้อบริษทัและเบอร์ติดต่อเป็น ID เพื่อเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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รูปท่ี 4.17 หนา้ List Company 

จากรูปท่ี 4.17 เป็นหนา้แสดงรายช่ือบริษทัต่างๆ ท่ีตอ้งการตรวจสุขภาพ 

 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้เพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

จากรูปท่ี 4.18 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพไดห้ากมีรายการเพิ่มเติมเขา้มา 
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รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงรายการตรวจสุขภาพทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.19 แสดงรายการตรวจสุขภาพทั้งหมดท่ีมีในโปรแกรม และสามารถแกไ้ขได ้

 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้ออกรายงาน 

จากรูปท่ี 4.20 แสดงหน้าฝ่ังบริษทัและพนักงานจะสามารถเรียกดูรายการตรวจในแต่ละ

เดือนไดว้า่มีการตรวจอะไรไปแลว้บา้ง 
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รูปท่ี 4.21 หนา้ Upload  

จากรูปท่ี 4.21 ผูดู้แลระบบจะท าการอปัโหลดเพื่อส่งผลตรวจสุขภาพใหก้บัทางบริษทั 

 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้ Discount 

จากรูปท่ี 4.22 เม่ือมีการต่อรองราคากบัทางบริษทัไดแ้ลว้ผูดู้แลระบบก็จะท าการใส่ส่วนลด

ตามท่ีตกลงกนัไวใ้หก้บัทางบริษทั 
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รูปท่ี 4.23 หนา้ Edit content 

จากรูปท่ี 4.23 สามารถแกไ้ขหนา้เวบ็ไดส้ามารถเปล่ียนรูปและเกร็ดความรู้ต่างๆได ้
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บทท่ี 5 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลภาคนิพนธ์ 
 จากการพฒันาเวบ็ไซต์ให้กบัทาง บริษทั ดบับลิวเคเฮลท์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั ได้ให้พนักงาน
และทางบริษัททดลองใช้ พบว่าเว็บไซต์สามารถช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานท าให้การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทัมีความรวดเร็วยิ่งขั้น ท างานไดเ้ป็นระบบมากข้ึน  บริษทัสามารถเก็บ
ขอ้มูลหลกัของลูกคา้และประวติัการตรวจสุขภาพของทางบริษทั ท าให้ง่ายต่อการติดต่อเพื่อตรวจ
สุขภาพในคร้ังต่อไป 
 
5.2 ขอ้ดีของระบบ 
 5.2.1 ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.2.2 ช่วยใหติ้ดต่อส่ือสารไดง่้ายและรวดเร็วมากยิง่ขั้น 
 
5.3 ขอ้จ ากดัของระบบ 
 5.3.1 ระบบสามารถออกบิลใหก้บัพนกังานเพื่อมาช าระค่าใชจ่้ายท่ีหนา้งานไดแ้ต่ยงัไม่ 
สามารถช าระผา่นบตัรได ้

 
5.4 ขอ้เสนอแนะ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันา
ระบบมีดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ควรพฒันาใหพ้นกังานสามารถช าระค่าตรวจสุขภาพเพิ่มเติมช่องทางอ่ืนไดโ้ดยไม่ 

         ตอ้งน าบิลมาจ่ายท่ีหนา้งาน 
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