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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
บริ ษ ทั ดับ บลิ วเคเฮลท์เซ็ นเตอร์ จำกัดเป็ นบริ ษ ทั ที่ ดูแลเกี่ ยวกับ กำรบริ กำรตรวจสุ ข ภำพ
ประจำปี ให้กบั ลูกค้ำเพื่อค้นหำควำมเสี่ ยงของโรคหรื อโรคและภำวะต่ำงๆที่ยงั ไม่แสดงอำกำรเพื่อ
ลดควำมรุ นแรงและภำวะแทรกซ้อนของโรค และลดค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำในระยะยำว
โดยกำรจัดทำบริ กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ของทำงบริ ษทั จะต้องทำกำรติดต่อกับลูกค้ำ
เพื่อเสนอรำยกำรตรวจสุ ขภำพต่ำงๆให้ลูกค้ำเลื อกผ่ำนทำงอีเมลเมื่อลูกค้ำเลือกรำยกำรที่ตอ้ งกำร
ตรวจทำงบริ ษ ัท จะท ำใบเสนอรำคำกลับ ไปอี ก ครั้ งเพื่ อ ยื่น ข้อ เสนอที่ ลู ก ค้ำ พึ ง พอใจซึ่ งจะต้อ ง
ติ ดต่อสื่ อสำรกันหลำยครั้ งทำให้มีค วำมยุ่งยำกใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำนจึ งจะตกลงและท ำกำร
ตรวจสุ ขภำพประจำปี ได้
จำกปั ญ หำข้ำงต้น คณะผูจ้ ดั ท ำจึ งได้ท ำกำรพัฒ นำระบบกำรเลื อ กรำยกำรตรวจสุ ข ภำพ
(กรณี ศึกษำ บริ ษทั ดับบลิ วเคเฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด)ในรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน่ โดยผูใ้ ช้สำมำรถ
เลือกรำยกำรตรวจสสุ ขภำพที่ตอ้ งกำรได้เมื่อทำกำรเลือกแล้วจะสำมำรถคลิกเพื่อดูใบเสนอรำคำและ
ใบวำงบิ ล ได้อ ัตโนมัติ ท ำให้ ผูใ้ ช้เกิ ด ควำมสะดวกในกำรใช้งำน มี ก ำรก ำหนดสิ ท ธิ์ กำรใช้ง ำน
แบ่ งเป็ น บริ ษ ทั พนักงำนและผูด้ ูแลระบบโดยในกำรพัฒนำระบบกำรเลื อกรำยกำรตรวจสุ ขภำพ
(กรณี ศึกษำบริ ษทั ดับบลิ วเคเฮลท์เซ็ นเตอร์ จำกัด) ทำกำรพัฒนำโดยใช้ภำษำ PHP เป็ นเครื่ องมือใน
กำรพัฒนำ ใช้ MySQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมำใช้งำน มีกำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์ โดย
ใช้ Bootstrap เน้นกำรออกแบบที่เรี ยบง่ำย และสะดวกต่อกำรใช้งำน
1.2 วัตถุประสงค์ของภำคนิพนธ์
เพื่ อพัฒนำระบบกำรเลื อกรำยกำรตรวจสุ ขภำพ (กรณี ศึก ษำ บริ ษทั ดับบลิ วเคเฮลท์ เซ็ น
เตอร์ จำกัด)
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 3กลุ่ม
1.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.1.2 สำมำรถแก้ไข เพิ่ม/ ลบ ข้อมูลของเว็บไซต์ได้ เช่น ข้อมูลพนักงำนและข้อมูล
ของบริ ษทั
1.3.1.3 สำมำรถส่ งรำยกำรตรวจสุ ขภำพให้ลูกค้ำเลือกได้วำ่ จะตรวจอะไรบ้ำง
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1.3.1.4 เว็บไซต์สำมำรถคำนวณรำคำทั้งหมดจำกกำรตรวจสุ ขภำพที่ลูกค้ำเลือกได้
และสรุ ปมำเป็ นใบเสนอรำคำให้ลูกค้ำตัดสิ นใจหำกตกลงตำมข้อเสนอจะ
มีกำรนัดวันตรวจสุ ขภำพและอื่นๆอีกครั้ง
1.3.1.5 สำมำรถยืน่ ใบเสนอรำคำตรวจสุ ขภำพให้ทำงตัวแทนบริ ษทั ได้เลือกโปร
แกรมกำรตรวจสุ ขภำพตำมที่ประชุมกันไว้แล้ว
1.3.1.6 มี แ บบฟอร์ ม รำยกำรตรวจสุ ขภำพเพิ่ ม เติ ม ให้ พ นั ก งำนเลื อ กได้ ใ น
Username ของพนักงำนทุกคน
1.3.1.7 สำมำรถส่ ง ผลตรวจสุ ข ภำพให้ ก ับ ลู ก ค้ำ ได้โดยส่ ง ผ่ำ น username ของ
บริ ษทั
1.3.1.8 สำมำรถเก็บประวัติกำรตรวจสุ ขภำพของลูกค้ำได้เพื่อกำรตรวจสุ ขภำพ
ครั้งต่อๆไป
1.3.2 บริ ษทั
1.3.2.1 สำมำรถล็อกอินเข้ำสู่ ระบบได้
1.3.2.2 ตัวแทนบริ ษทั สำมำรถกรอกข้อมูลหลักของบริ ษทั ได้และสำมำรถแก้ไข
หรื อเพิ่มข้อมูลของบริ ษทั ได้
1.3.2.3 ตัวแทนบริ ษทั สำมำรถเลือกรำยกำรตรวจสุ ขภำพหลักได้เลยเพรำะต้องมี
กำรประชุมกันมำก่อนแล้วว่ำทั้งบริ ษทั จะมีกำรตรวจพื้นฐำนอะไรบ้ำง
1.3.2.4 ตัวแทนบริ ษทั สำมำรถส่ งรู ปแบบกำรตรวจสุ ขภำพพื้นฐำนของทั้งบริ ษทั ที่
ต้องกำรตรวจมำเป็ นหลักกำรคำนวณรำคำได้
1.3.2.5 ตัวแทนของบริ ษทั สำมำรถเปลี่ยน password ได้
1.3.2.6 สำมำรถดูขอ้ มูลกำรตรวจสุ ขภำพย้อนหลังได้
1.3.2.7 รำยงำนรำยงำนใบเสนอรำคำได้ โดยสำมำรถเลื อกช่ วงเวลำปั จจุบนั และ
ย้อนหลังได้
1.3.3 พนักงำน
1.3.3.1 สำมำรถล็อกอินเข้ำสู่ ระบบได้
1.3.3.2 พนักงำนสำมำรถกรอกข้อมูลได้แก่ประวัติส่วนตัวต่ำงๆโรคประจำตัว กำร
แพ้ยำและอื่นๆ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขหรื อเพิ่มข้อมูลของบริ ษทั ได้
1.3.3.3 พนักงำนสำมำรถเลือกรำยกำรตรวจเพิ่มเติมได้จำกแบบฟอร์ มที่ให้ใน
Username ของตนเอง
1.3.3.4 พนักงำนสำมำรถส่ งรำยกำรตรวจสุ ขภำพเพิ่มเติมที่ตอ้ งกำรมำตรวจมำ
คำณวนรำคำเพื่อแยกจ่ำยเพิ่มเติมได้
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 ทำให้ลูกค้ำและทำงศูนย์แพทย์ติดต่อกันได้ง่ำยยิง่ ขึ้น
1.4.2 ลดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ทำให้กำรดำเนินงำนใช้เวลำน้อยลง
1.4.3 เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้กบั บริ ษทั
1.4.4 เสริ มภำพลักษณ์ของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนิ นงำน
1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Requirement gathering and study)
เริ่ มจำกกำรศึกษำข้อมูลโครงงำนโดยสอบถำมข้อมูลจำกพนักงำนในบริ ษทั ถึง
ควำมต้องกำรในกำรตรวจสุ ขภำพเคลื่อนที่ของบริ ษทั ขั้นตอนกำรทำงำนของกำรตรวจ
สุ ขภำพเคลื่อนที่และรวบรวมข้อมูลภำยในข้อมูลบริ ษทั เกี่ยวกับกำรตรวจสุ ขภำพเคลื่อน
ที่ของบริ ษทั ขั้นตอนต่ำงๆในกำรดำเนินงำนเพื่อให้ระบบกำรเลือกรำยกำรตรวจสุ ขภำพ
(กรณี ศึกษำ บริ ษทั ดับบลิวเคเฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) สมบูรณ์มำกที่สุด
1.5.2กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis)
นำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมมำทำกำรวิเครำะห์และออกแบบส่ วนต่ำงๆของ
ระบบตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้วำ่ ต้องกำรฟังก์ชนั่ อะไรบ้ำง
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architecture Design)
ออกแบบโดยใช้สถำปั ตยกรรมเครื อข่ำยแบบไคลเอนท์ / เซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ ง
เป็ นสถำปั ต ยกรรมที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพสู ง เนื่ อ งจำกจะมี ก ำรแบ่ ง กำร
ประมวลผลระหว่ำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนท์ในขณะเดียวกัน
1.5.3.2 ออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design)
ในกำรพัฒนำระบบทำงผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรเลือกใช้ สถำปั ตยกรรมเว็บแอป
พลิเคชัน(Web Application Architecture)โดยใช้สถำปั ตยกรรมฐำนข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ( Relational Database ) เพื่อแสดงถึงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมดภำยในระบบ
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1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
ในกำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์จะใช้ CSS,HTMLและ Javascriptในกำร
ตกแต่งลูกเล่นเมนูต่ำงๆในหน้ำเว็บไซต์ให้ทนั สมัย โดยรู ปแบบและ
หน้ำตำของเว็บไซต์ จะถูกออกแบบมำให้ใช้งำนได้ง่ำย
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
ทำกำรเขียนโปรแกรม โดยเริ่ มจำกนำรำยละเอียดหน้ำเว็บ และฟั งก์ชนั ต่ำงๆ ที่ได้
ออกแบบไว้ต ำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ม ำท ำกำรพัฒ นำ ทำงผูจ้ ดั ท ำได้จดั ท ำเป็ นแบบ
Responsive Web เพื่ อรองรับ ทุ ก กำรใช้งำน ภำษำที่ ใช้ในกำรพัฒ นำระบบประกอบด้วย
PHP, HTML และ JavaScript รวมถึงมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySQL
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
กำรทดสอบระบบจะเกิดขึ้นในระหว่ำงที่เขียนโปรแกรมซึ่ งเป็ นกำรตรวจสอบเพื่อ
หำข้อผิดพลำดในโปรแกรมที่รวมถึ งตรวจสอบโปรแกรมว่ำสำมำรถใช้ได้ตรงตำมควำม
ต้องกำรหรื อไม่รวมถึ งให้ผูใ้ ช้ได้ทดลองใช้งำนด้วยเพื่อให้ได้เว็บแอปพลิ เคชันใช้งำนง่ำย
และตอบสนองควำมต้องกำรได้ดีที่สุด
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรใช้งำนระบบ (System Documentation)
จัดท ำเอกสำรประกอบภำคนิ พ นธ์แนวทำงในกำรจัดท ำภำคนิ พ นธ์วิธี ก ำรและ
ขั้นตอน โดยรวบรวมข้อมู ลทั้งก่ อน และระหว่ำงกำรพัฒ นำระบบ จัดให้อยู่ในรู ป แบบ
มำตรฐำน เป็ นขั้นตอน แสดงรำยละเอียดกำรพัฒนำและเป็ นคู่มือในกำรใช้งำนระบบ อีกทั้ง
ยังเป็ นเอกสำรสำหรับกำรนำระบบไปพัฒนำต่อในอนำคต
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ตำรำงที่ 1.1 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ระยะเวลำ
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
61
61
61
61
1. รวบรวมและศึกษำควำมต้องกำร
2. วิเครำะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนำระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทำเอกสำร

1.7 อุปกรณ์และเครื่ องมื อที่ใช้ในกำรพัฒนำภำคนิพนธ์
1.7.1.ฮำร์ดแวร์
1.7.1.1Notebook HP
- CPU @ 1.70GHz 2.40GHz
- Ram 4 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1Visual Studio Code 1.9
1.7.2.2 ระบบปฏิบตั ิกำร 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 อุปกรณ์และเครื่ องมื อที่รับรองระบบ
1.8.1 ฮำร์ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) i3 ขึ้นไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 Web Browser เช่น Google Chrome

ม,ค.
62

ก,พ,
62
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาเว็บระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพให้กบั บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็ น
เตอร์ จากัด ได้มี ก ารประยุก ต์ใ ช้แนวคิ ด ทฤษฎี และเทคโนโลยี ต่ างๆ เพื่ อ สามารถตอบโจทย์
ผูใ้ ช้งานได้มากที่สุด โดยประกอบด้วย
2.1 Visual Studio Codeคืออะไร1
Visual Studio Code หรื อ VSCode เป็ นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรู ปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
นามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ตอ้ งการความเป็ นมืออาชีพ ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสาหรับ
นักพัฒนาโปรแกรมที่ตอ้ งการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS
และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้
นามาใช้งานได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน มีเครื่ องมือส่ วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่วา่ จะเป็ น 1.
การเปิ ดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรื อ Go 2.Themes 3.Debugger
4.Commands เป็ นต้น
ข้อดี
- VS code ใช้งานฟรี รองรับการทางานข้ามแพลตฟอร์ม
- ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน

รู ปที่ 2.1 Visual Studio Code
ที่มารู ป: https://www.memo8.com/extension-visual-studio-code/
1

https://mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html
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2.2phpMyAdminคืออะไร2
phpMyAdmin คื อ โปรแกรมที่ ถู ก พัฒ นาโดยใช้ภ าษา PHP เพื่ อ ใช้ใ นการบริ ห ารจัด การ
ฐานข้อมูลMysql แทนการคียค์ าสั่ง เนื่ องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็ น MySQL บางครั้งจะมีความ
ลาบากและยุง่ ยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้
สามารถจัดการ ตัว DBMS ที่ เป็ น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้ น โดย phpMyAdmin ก็ ถื อเป็ น
เครื่ องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง
phpMyAdmin เป็ นส่ วนต่ อ ประสานที่ ส ร้ า งโดยภาษา PHP ซึ่ งใช้ จ ัด การฐานข้อ มู ล
MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทาการสร้าง TABLE
ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้สาหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยัง
สามารถทาการ insert delete update หรื อแม้กระทัง่ ใช้ คาสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL
ในการสร้างตารางข้อมูล
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่ งที่ ใช้ในการจัดการข้อมูล
MySQL ผ่ า น web browser ได้โ ดยตรง phpMyAdmin ตัว นี้ จะท างานบน Web server เป็ น PHP
Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server
ความสามารถของ phpMyAdmin คือ
1. สร้างและลบ Database
2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record, ลบ Table, แก้ไข
field
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็ นข้อมูลในตารางได้
4. หาผลสรุ ป (Query) ด้วยคาสั่ง SQL

รู ปที่ 2.2 ภาพประกอบphpMyAdmin
ที่มารู ป : https://www.fastwebhost.com/tutorials/knowledge-base/phpmyadmin-tutorialadministration-2/
2

https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไร.html
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2.3 Bootstrapคืออะไร3
คือ Front-end Framework ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ที่ช่วย
ให้เราสามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย และ สวยงาม และรวดเร็ ว ลดเวลาในการที่จะมา
นัง่ ออกแบบ Design หน้าจอ layout หรื อรายการ Element อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form ทั้งหมด ก็
สามรรถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ท้ งั หมด ส าหรั บ Bootstrap เองมี ท้ งั CSS Component และ
JavaScript Plugin ที่ ท างานร่ ว มกับ jQuery ที่ ส ามารถเรี ย กใช้ง านได้ม ากมาย และที่ ส าคัญ คื อ
Bootstrap มี ก ารแสดงผลในรู ป แบบของ Responsive ซึ่ งจะแสดงสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับ
อุ ป กรณ์ ที่ ท าการเปิ ดอยู่ ใ นขณะนั้ น เช่ น PC Desktop , Tablets , Mobile หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้ออกแบบเว็บและเขียนคาสัง่ สัง่ ต่างๆ ก็สามารถที่จะรองรับอปุกรณ์ท้ งั หมดได้เลย
ข้อดี
- ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ
- ไม่จาเป็ นต้องเก่ง CSS ก็สามารถตกแต่งเว็บไซต์ให้ดูสวยงามได้

รู ปที่ 2.3Bootstrap
ที่มารู ป :http://www.siamhtml.com/bootstrap-คืออะไร-สอนวิธีใช้/

3

https://vir9.com/code/bootstrap-คืออะไร/

9
2.4 Xamppคืออะไร4
Xampp เป็ นโปรแกรม Apache web server ใช้จ าลอง web server เพื่ อ ไว้ท ดสอบ สคริ ป
หรื อเว็บไซต์ในเครื่ องของเรา โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตและไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อ
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสาหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ ที่
เป็ นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทาหน้าที่เป็ นเว็บ เซิ ร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้ อม
กับ OpenSSL , phpMyAdmin (ระบบบริ ห ารฐานข้อ มู ล ที่ พ ฒ
ั นาโดย PHP เพื่ อใช้เชื่ อ มต่ อไปยัง
ฐานข้อมูล สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite
โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4 OS ได้แก่
1. Windows สามารถใช้งานได้กบั windows รุ่ น 2000, 2003, xp, vista, windows 7 และจะ
มาพร้อมกับ
2. Linux สาหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu
3. Mac OS X
4. Solaris สาหรับ Solaris 8 และ Solaris 9
ข้อดี
- โปรแกรม Xampp เป็ นโปรแกรมที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการติดตั้ง/เอาออก
และง่ายต่อการใช้งาน

รู ปที่ 2.4 ภาพประกอบ Xampp
ที่มารู ป: https://www.arctech.in.th/articles/69

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

4
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ระบบงาน
3.1 รายละเอียดของภาคนิพนธ์
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิ วเค เฮลท์ เซ็ นเตอร์ จากัด)
เป็ นรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน โดยผูใ้ ช้สามารถทาการเลื อกรายการตรวจสุ ขภาพได้ เป็ นการเพิ่ ม
ความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้และช่ วยลดระยะเวลาในการติดต่อกันระหว่างบริ ษทั แล้วหน่ วยแพทย์โดย
เมื่อทาการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพจะสามารถดูใบเสนอราคาและใบวางบิลได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอ
ให้ทางหน่วยแพทย์ส่งให้ทางอีเมลทาให้ผใู ้ ช้เกิ ดความสะดวกในการใช้งานมีการกาหนดสิ ทธิ์ การ
ใช้งานของผูใ้ ช้ และมีการออกแบบหน้า เว็บแอปพลิ เคชัน่ ให้ผใู้ ช้สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นใน
การตรวจสุ ขภาพ
3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน (Work Flow Diagram)
3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั (As-Is System Analysis)
ปัจจุบนั การทางานของหน่วยแพทย์ตรวจสุ ขภาพเคลื่อนที่ มีข้ นั ตอนในการทางานที่ยงุ่ ยาก
เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อกับทางบริ ษทั เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
- เจ้าหน้าที่ ของทางหน่ วยแพทย์จะติ ดต่อเพื่อขอข้อมูลเบื้ องต้นจากทางบริ ษทั และขอ
ทราบจานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั นั้นๆผ่านทางอีเมลและนาข้อมูลที่ได้มากรอก
ใส่ ในไฟล์Excel
- ทางหน่วยแพทย์จะส่ งรายการตรวจสุ ขภาพให้ทางบริ ษทั เลือกแล้วส่ งกลับมาเพื่อทาใบ
เสนอราคาและส่ งไปให้ทางบริ ษทั อีกครั้งเพื่อยืนยันการตรวจสุ ขภาพทาให้ตอ้ งมีการ
ติดต่อสื่ อสารกันหลายครั้ง
- เมื่อทาการตรวจสุ ขภาพแล้วพนักงานบางท่านต้องการที่จะตรวจเพิ่มเติมต้องมาเลื อก
รายการตรวจภายหลัง
ปั ญหาของระบบงานปั จจุบนั
- มี ก ารติ ด ต่ อกัน หลายครั้ ง ท าให้ มี ค วามยุ่ง ยากในการสื่ อสารระหว่างทางบริ ษ ท
ั และ
หน่วยแพทย์
- เมื่อต้องการตรวจสุ ขภาพเพิ่มเติมต้องมาเลื อกรายการภายหลังทาให้เกิ ดความล่าช้าใน
การทางาน
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แนวทางแก้ไขปั ญหา
- ในการรั บ ส่ งข้อมู ล ของทางบริ ษ ท
ั จะใช้การล็อกอิ นเข้าสู่ ระบบให้ท างบริ ษ ทั กรอก
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อลดขั้นตอนการทางาน
- กาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งาน โดยตัวแทนบริ ษท
ั สามารถกรอกข้อมูลของบริ ษทั ได้ และ
พนักงานสามารถกรอกข้อมู ลของตนเองได้รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
เช่นกันเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการดาเนิ นงานมากยิง่ ขึ้น
- ทางบริ ษ ท
ั สามารถเลื อกรายการตรวจสุ ขภาพในโปรแกรมได้เลย เมื่ อกดตกลงจะ
สามารถดูใบเสนอราคาเพื่อทาใบวางบิลได้อย่างรวดเร็ ว
- พนัก งานสามารถเลื อ กรายการตรวจสุ ข ภาพที่ จะตรวจเพิ่ ม ก่ อ นวัน ตรวจได้เลยเพื่ อ
ไม่ให้เสี ยเวลาในการเลือกรายการตรวจใหม่ที่หน้างาน
ขั้นตอนการทางานของระบบงานปั จจุบนั (Work Flow Diagram As-Is System)

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั
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3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
ระบบเลือกรายการตรวจสุ ขภาพได้มีการกาหนดสิ ทธิ์ เข้าใช้งานระหว่างบริ ษทั พนักงาน
และหน่วยแพทย์ให้สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่ วนตัวเบื้องต้นและเลือกรายการตรวจสุ ขภาพหลัก
และรายการตรวจเพิ่ มเติ มได้ด้วยตนเองเพื่อลดระยะเวลาในการท างานให้รวดเร็ วมากยิ่งขึ้ นและ
สามารถดูใบเสนอราคาและใบวางบิลได้อตั โนมัติเมื่อเลือกรายการตรวจสุ ขภาพที่ตอ้ งการเสร็ จ การ
จัดทาระบบดังกล่าวจะช่ วยให้การทางานเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น ลดปั ญหาความล่าช้าของการทางาน
ได้
ในส่ วนของระบบงานนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ จะทาการจัดการข้อมูลสมาชิ ก สามารถแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
รายการตรวจสุ ขภาพได้
2. ส่ วนของบริ ษทั สามารถกรอกข้อมูลเบื้ องต้น แก้ไขข้อมูล และเลื อกรายตรวจ
สุ ขภาพหลักที่ตอ้ งการได้
3. ส่ วนของพนักงานสามารถกรอกข้อมู ล ส่ วนตัวได้เอง แก้ไขข้อมู ล และเลื อก
รายการตรวจเพิม่ เติมได้
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ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System)

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั
ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นเตอร์ จากัด) ส่ วนของบริ ษทั
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รู ปที่ 3.3 Work Flow Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิว
เค เฮลท์ เซ็นเตอร์ จากัด) ส่ วนของพนักงาน
3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล(Data Flow Diagram)

รู ปที่ 3.4 ContextDiagram ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
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รู ปที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของสมัครสมาชิก

รู ปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของเข้าสู่ ระบบ

รู ปที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 1ส่ วนของการจัดการข้อมูลหน้าเว็ปแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของการจัดการรายการตรวจสุ ขภาพ
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รู ปที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 1ส่ วนของการแก้ไขข้อมูล

รู ปที่ 3.10 Data Flow Diagram Level 1ส่ วนของการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ

รู ปที่ 3.11 Data Flow Diagram Level 1ส่ วนของการเรี ยกดูบิลย้อนหลัง

รู ปที่ 3.12 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของการอัปโหลดผลตรวจสุ ขภาพ
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รู ปที่ 3.13 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของการเรี ยกดูผลตรวจสุ ขภาพ

รู ปที่ 3.14 Data Flow Diagram Level 1 ส่ วนของการออกรายงาน

3.4 คาอธิ บายการประมวลผลข้อมูล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1 : สมัครสมาชิก
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
1
Process Name
สมัครสมาชิก
Input Data Flows
ข้อมูลผูใ้ ช้
Output Data Flows
ผลการสมัคร
Data stored used
Company, employee
Description
เป็ นโปรเซสที่ทาหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเบื้องต้นของผูใ้ ช้
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ตารางที่ 3.2 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : เข้าสู่ ระบบ
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษาบริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
2
Process Name
เข้าสู่ ระบบ
Input Data Flows
Username, Password
Output Data Flows
ผลการเข้าสู่ ระบบ
Data stored used
Company,employee,admin_login
Description
เป็ นโปรเซสที่ให้ Admin, บริ ษทั และพนักงานเข้าสู่ ระบบได้โดยการป้ อน
Username และ Password ถ้ามี การป้ อนข้อมูลผิดพลาด ระบบจะท าการ
แจ้งเตือนให้ทราบและทาการป้ อนข้อมูลใหม่
ตารางที่ 3.3 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3 : จัดการข้อมูลหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษาบริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
3
Process Name
จัดการข้อมูลหน้าเว็ปแอปพลิเคชัน่
Input Data Flows
ข้อมูลที่ตอ้ งการจัดการ
Output Data Flows
ผลการจัดการข้อมูล
Data stored used
content
Description
เป็ นโปรเซสที่ทาหน้าที่บนั ทึกและแก้ไขข้อมูลหน้าเว็ปแอปพลิเคชัน
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ตารางที่ 3.4 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : จัดการรายการตรวจสุ ขภาพ
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษาบริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
4
Process Name
จัดการข้อมูลรายการตรวจสุ ขภาพ
Input Data Flows
ข้อมูลรายการตรวจสุ ขภาพ
Output Data Flows
ผลการจัดการ
Data stored used
Item
Description
เป็ นโปรเซสที่ท าหน้าที่ บนั ทึก เพิ่ มเติ มและแก้ไขรายการตรวจสุ ขภาพ
ทั้งหมด
ตารางที่ 3.5 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5 : แก้ไขข้อมูล
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
5
Process Name
แก้ไขข้อมูล
Input Data Flows
ข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไข
Output Data Flows
ผลการแก้ไข
Data stored used
company , employee
Description
เป็ นโปรเซสที่ให้ทางบริ ษทั และพนักงานแก้ไขข้อมูลหลักของบริ ษทั และ
ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน
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ตารางที่ 3.6 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6 : เลือกรายการตรวจสุ ขภาพ
Process Description
System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
DFD number
6
Process Name
เลือกรายการตรวจสุ ขภาพ
Input Data Flows
ข้อมูลรายการตรวจหลัก, ข้อมูลรายการตรวจเพิ่มเติม
Output Data Flows
ใบเสนอราคา , ใบวางบิล
Data stored used
Item
Description
เป็ นโปรเซสที่ให้บริ ษทั เลือกรายการตรวจสุ ขภาพหลักและพนักงานเลือก
รายการที่ตอ้ งการตรวจเพิ่มเติม

ตารางที่ 3.7 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 7 : เรี ยกดูบิลย้อนหลัง
Process Description
: System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
: DFD number
7
: Process Name
เรี ยกดูบิลย้อนหลัง
: Input Data Flows
ข้อมูลบิลที่ตอ้ งการ
: Output Data Flows บิลตรวจสุ ขภาพ
: Data stored used
e_bill , e_bill_detail
: Description
เป็ นโปรเซสที่ให้ทางบริ ษทั และพนักงานสามารถเลือกดูบิลตรวจสุ ขภาพ
ย้อนหลังได้
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ตารางที่ 3.8 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 8: อัปโหลดผลตรวจสุ ขภาพ
Process Description
: System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
: DFD number
8
: Process Name
อัปโหลดผลตรวจสุ ขภาพ
: Input Data Flows
ข้อมูลผลตรวจสุ ขภาพ
: Output Data Flows ผลการอัปโหลด
: Data stored used
ac
: Description
เป็ นโปรเซสที่ให้ผดู้ ูแลระบบทาการเพิ่มไฟล์ผลตรวจสุ ขภาพให้กบั ทาง
บริ ษทั

ตารางที่ 3.9 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 9: เรี ยกดูผลตรวจสุ ขภาพ
Process Description
: System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
: DFD number
9
: Process Name
เรี ยกดูผลตรวจสุ ขภาพ
: Input Data Flows
ข้อมูลผลตรวจ
: Output Data Flows ผลตรวจสุ ขภาพ
: Data stored used
ac
: Description
เป็ นโปรเซสที่ให้บริ ษทั และพนักงานสามารถเรี ยกดูผลตรวจสุ ขภาพได้
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ตารางที่ 3.10 คาอธิ บายการประมวลผลของโปรเซสที่ 10: ออกรายงาน
Process Description
: System
ระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์
เซ็นเตอร์ จากัด)
: DFD number
10
: Process Name
ออกรายงาน
: Input Data Flows
รายงานที่ตอ้ งการ
: Output Data Flows ผลของรายงาน
: Data stored used
company , employee , e_bill , e_bill_detail
: Description
เป็ นโปรเซสที่ให้ผดู ้ ูแลระบบเรี ยกดูรายการตรวจสุ ขภาพของแต่ละบริ ษทั

23
3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.15 Entity Relationship Diagram ของระบบการเลือกรายการตรวจสุ ขภาพ (กรณี ศึกษา
บริ ษทั ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นเตอร์ จากัด)
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บทที่ 4
การออกแบบ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ (Relation Database System) การจัดการข้อมู ลต่างๆ
ให้อยูใ่ นรู ปตารางฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล ac
Relation : ac
Attribute

Description Attribute
Domain
Id
รหัส
company_name ชื่อบริ ษทั
img
ชื่อรู ปภาพ
timer
เวลา

Type
int (11)
varchar(70)
varchar(200)
date

PK

FK

Reference

YES

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล admin_login
Relation : admin_login
Attribute
Description Attribute
Domain
admin_username ชื่อผูใ้ ช้
admin_password รหัสผ่าน
admin_email
อีเมล
admin_status
สถานะ

Type

PK

varchar (15)
varchar (12)
varchar (50)
varchar (20)

YES

FK

Reference
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล company
Relation : company
Attribute
Description Attribute
Domain
company_id
รหัสบริ ษทั
company_name ชื่อบริ ษทั
company_addr ที่อยูบ่ ริ ษทั
company_tel
เบอร์
โทรศัพท์
company_status สถานะ
company_agent ชื่อนายหน้า

Type
int (11)
varchar (70)
varchar (150)
varchar (10)

PK

FK

Reference

YES

int (10)
varchar (100)

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล content
Relation : content
Attribute
Description Attribute
Domain
id
รหัส
Topic
หัวข้อ
pic
รู ปภาพ
detail
เนื้อหา

Type

PK

int (11)
varchar (70)
varchar (150)
varchar (10)

YES

FK

Reference

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล employee
Relation : employee
Attribute
Description
id
emp_id
company_id
emp_name

รหัส
รหัสพนักงาน
รหัสบริ ษทั
ชื่อ

Attribute
Domain

Type

PK

int (11)
int (10)
int (11)
varchar (50)

YES
YES

FK

Reference
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emp_surname
emp_email
emp_tel

นามสกุล
อีเมล
เบอร์
โทรศัพท์
emp_birthday วัน/เดือน/ปี
เกิด
emp_citizen_id เลขบัตร
ประชาชน
emp_allergic
ประวัติแพ้ยา
emp_sickness ประวัติโรค
emp_remark
หมายเหตุ
create_date
วันที่สมัคร
emp_status
emp_path
emp_active
สถานะ

varchar (50)
varchar (50)
varchar (10)
date
varchar (13)
varchar (150)
varchar (150)
varchar (100)
date
varchar (10)
varchar (30)
enum(‘YES’,’NO’)

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล e_bill
Relation : e_bill
Attribute

Description Attribute
Type
Domain
e_bill_id
รหัสบิล
varchar (12)
e_bill_date
วันที่ออกบิล
date
e_bill_due_date
date
type
ประเภท
varchar (10)
e_bill_customer
int (11)
discount
ส่ วนลด
int (11)
status
สถานะ
int (11)

PK
YES

FK

Reference
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของตารางข้อมูล e_bill_detail
Relation : e_bill_detail
Attribute
Description

Attribute
Domain

e_bill_detail_id รหัสข้อมูลบิล
e_bill_id
รหัสบิล
bill_detail_item รายละเอียด
บิล
unit_price
ราคา

Type

PK

FK

Reference

int (10)
YES
varchar (20) YES
varchar (150)
int (7)

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของตารางข้อมูล item
Relation : item
Attribute
Description Attribute
Domain
item_id
รหัสรายการ
item_name
ชื่อรายการ
item_p1
ประเภท
รายการที่ 1
item_p2
ประเภท
รายการที่ 2
item_p3
ประเภท
รายการที่ 3
item_p4
ประเภท
รายการที่ 4
item_p5
ประเภท
รายการที่ 5
item_p6
ประเภท
รายการที่ 6

Type

PK

int (3)
varchar (80)
varchar (10)

YES

varchar (10)
varchar (10)
varchar (10)
varchar (10)
varchar (10)

FK

Reference
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของตารางข้อมูล select_program
Relation :select_program
Attribute
Description

Attribute
Domain

program_id
รหัสรายการ
company_name ชื่อบริ ษทั
program_detail รายละเอียด
โปรแกรม
program_price ราคา

Type

PK

FK

varchar (10) YES
varchar (70)
varchar (300)
int (7)

4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ของผูด้ ูแลระบบ

Reference
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รู ปที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ของตัวแทนบริ ษทั

รู ปที่ 4.3 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ของพนักงาน
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4.3 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.10 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์ของ ผูด้ ูแลระบบ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ
Add Company
List Company
Add Program
Show Program
Upload
ReportCompany

7

Report Employee

7

Discount

8
9

Bill
Edit Content

อธิบาย
เพิ่มบริ ษทั
แสดงรายชื่อบริ ษทั ที่มี
เพิ่มรายการตรวจสุ ขภาพ
แสดงรายชื่อโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ
อัปโหลดผลตรวจให้แต่ละบริ ษทั
แสดงประวัติการตรวจสุ ขภาพประจาเดือนของ
บริ ษทั
แสดงประวัติการตรวจสุ ขภาพประจาเดือนของ
พนักงาน
ทาการเพิม่ ส่ วนลดของใบเสนอราคาและใบวาง
บิล
แสดงสถานะการชาระเงิน
แก้ไขเนื้อหาเกล็ดความรู ้

ตารางที่ 4.11 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์ของตัวแทนบริ ษทั
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หัวข้อ

อธิบาย

หน้าแรก
Health Program
ใบเสนอราคา
ใบวางบิล
Result
History
About Us
My Company

แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
เลือกรายการตรวจสุ ขภาพ
แสดงหน้าใบเสนอราคาพร้อมคานวณราคา
แสดงหน้าใบวางบิลพร้อมคานวณราคา
ผลลัพธ์
แสดงประวัติการชาระเงิน
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
แก้ไขข้อมูลบริ ษทั
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9

My Employee

แสดงรายชื่อพนักงานในบริ ษทั

ตารางที่ 4.12 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์ของ พนักงาน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ

อธิบาย

หน้าแรก
Health Program
ใบวางบิล
History
About Us
แก้ไขข้อมูล

แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
เลือกรายการตรวจสุ ขภาพ
แสดงหน้าใบวางบิลพร้อมคานวณราคา
แสดงประวัติการชาระเงิน
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว

4.4 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
มีการนาเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนารู ปแบบทางกายภาพ (Physical
Model) การออกแบบส่ วนนาข้อมูลเข้า (Input) ส่ วนการประมวลผล (Process) และส่ วนแสดงผล
ลัพธ์ (Output) เพื่อออกแบบส่ วนหน้าจอผูใ้ ช้และวางแท็บคาสั่งต่างๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้
ง่ายที่สุด
4.1.1 การออกแบบหน้าจอและการใช้งาน
การเริ่ มใช้งานโปรแกรมเป็ นครั้งแรก จะเริ่ มต้นด้วยหน้า Login เพื่อให้ลูกค้าเข้าใช้
งานและทาการเลือกโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ

32

รู ปที่ 4.4 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่ 4.4 แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม ทางผูด้ ูแลระบบจะสร้าง
รหัสผ่านไว้ให้ผใู้ ช้สามารถใช้รหัสเข้าใช้งานได้

รู ปที่ 4.5 หน้าแรกของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.5 แสดงเกร็ ดความรู ้ต่างๆในการตรวจสุ ขภาพและจะมีแท็บเมนูดา้ นบนให้
เลือกใช้งาน
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รู ปที่ 4.6 หน้า Health program
จากรู ปที่ 4.6 แสดงรายการตรวจสุ ขภาพซึ่ งจะแบ่งเป็ นรายการเหมาจ่ายกับ รายการเดี่ ยว
หากเป็ นการ Login ของบริ ษทั จะสามารถได้ท้ งั รายการเดี่ ยวและรายการเหมาจ่าย หาก Login เป็ น
ของพนักงานจะสามารถเลือกได้แค่รายการเดี่ ยวเท่านั้นเมื่อคลิก Submit จะไปที่หน้าใบเสนอราคา
ทันที
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รู ปที่ 4.7 หน้าใบเสนอราคา
จากรู ปที่ 4.7 แสดงรายการตรวจที่เลือกไว้และราคาทั้งหมดของรายการตรวจและสามารถ
คลิก Save เพื่อไปที่หน้าใบวางบิล

รู ปที่ 4.8 หน้าใบวางบิล
จากรู ปที่ 4.8 หน้าใบวางบิล แสดงราคาที่จะต้องจ่ายให้กบั ทางหน่วยตรวจสุ ขภาพ
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รู ปที่ 4.9 หน้า History
จากรู ปที่ 4.9 แสดงหน้า History เพื่อเรี ยกดูใบวางบิลย้อนหลัง

รู ปที่ 4.10 หน้าแก้ไขข้อมูลของบริ ษทั
จากรู ปที่ 4.10 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล ผูใ้ ช้งานสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
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รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงรายชื่อพนักงาน
จากรู ปที่ 4.11 แสดงรายชื่ อพนักงานที่อยูใ่ นบริ ษทั และผูใ้ ช้งานสามารถคลิกเปลี่ยนสถานะ
ของพนักงานได้หากมีการลาออก

รู ปที่ 4.12 หน้าสั่งพิมพ์
จากรู ปที่ 4.12 หน้านี้ผใู ้ ช้งานสามารถสั่งพิมพ์ใบวางบิลได้หากต้องการนามาเป็ นหลักฐาน

37

รู ปที่ 4.13 หน้าเลือกรายการตรวจสุ ขภาพในส่ วนของพนักงาน
จากรู ปที่ 4.13 แสดงหน้าเลือกรายการตรวจสุ ขภาพเฉพาะของพนักงานซึ่งจะสามารถเลือก
ได้แค่รายการที่ตอ้ งการตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น

รู ปที่ 4.14 หน้าแก้ไขข้อมูลของพนักงาน
จากรู ปที่ 4.14 พนักงานบริ ษทั สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของตนเองได้หากมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ที่อยู่ หรื อ เบอร์โทรศัพท์
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รู ปที่ 4.15 หน้าในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ

รู ปที่ 4.16 หน้าในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
จากรู ป ที่ 4.16 แสดงหน้าแรกของหน้าของผูด้ ู แลระบบจะเป็ นปุ่ มให้คลิ ก เพิ่ ม บริ ษ ัท ที่
ต้องการตรวจสุ ขภาพ โดยจะใช้ชื่อบริ ษทั และเบอร์ ติดต่อเป็ น ID เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
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รู ปที่ 4.17 หน้า List Company
จากรู ปที่ 4.17 เป็ นหน้าแสดงรายชื่อบริ ษทั ต่างๆ ที่ตอ้ งการตรวจสุ ขภาพ

รู ปที่ 4.18 หน้าเพิ่มโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ
จากรู ปที่ 4.18 ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มรายการตรวจสุ ขภาพได้หากมีรายการเพิ่มเติมเข้ามา
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รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงรายการตรวจสุ ขภาพทั้งหมด
จากรู ปที่ 4.19 แสดงรายการตรวจสุ ขภาพทั้งหมดที่มีในโปรแกรม และสามารถแก้ไขได้

รู ปที่ 4.20 หน้าออกรายงาน
จากรู ปที่ 4.20 แสดงหน้าฝั่ งบริ ษทั และพนักงานจะสามารถเรี ยกดู รายการตรวจในแต่ละ
เดือนได้วา่ มีการตรวจอะไรไปแล้วบ้าง
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รู ปที่ 4.21 หน้า Upload
จากรู ปที่ 4.21 ผูด้ ูแลระบบจะทาการอัปโหลดเพื่อส่ งผลตรวจสุ ขภาพให้กบั ทางบริ ษทั

รู ปที่ 4.22 หน้า Discount
จากรู ปที่ 4.22 เมื่อมีการต่อรองราคากับทางบริ ษทั ได้แล้วผูด้ ูแลระบบก็จะทาการใส่ ส่วนลด
ตามที่ตกลงกันไว้ให้กบั ทางบริ ษทั
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รู ปที่ 4.23 หน้า Edit content
จากรู ปที่ 4.23 สามารถแก้ไขหน้าเว็บได้สามารถเปลี่ยนรู ปและเกร็ ดความรู ้ต่างๆได้
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลภาคนิพนธ์
จากการพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ทาง บริ ษทั ดับบลิวเคเฮลท์ เซ็ นเตอร์ จากัด ได้ให้พนักงาน
และทางบริ ษ ัท ทดลองใช้ พบว่ า เว็บ ไซต์ ส ามารถช่ ว ยลดขั้น ตอนการด าเนิ น งานท าให้ ก าร
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบริ ษทั มีความรวดเร็ วยิ่งขั้น ทางานได้เป็ นระบบมากขึ้น บริ ษทั สามารถเก็บ
ข้อมูลหลักของลูกค้าและประวัติการตรวจสุ ขภาพของทางบริ ษทั ทาให้ง่ายต่อการติดต่อเพื่อตรวจ
สุ ขภาพในครั้งต่อไป
5.2 ข้อดีของระบบ
5.2.1 ช่วยลดขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.2 ช่วยให้ติดต่อสื่ อสารได้ง่ายและรวดเร็ วมากยิง่ ขั้น
5.3 ข้อจากัดของระบบ
5.3.1 ระบบสามารถออกบิลให้กบั พนักงานเพื่อมาชาระค่าใช้จ่ายที่หน้างานได้แต่ยงั ไม่
สามารถชาระผ่านบัตรได้
5.4 ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานและให้ระบบมี ค วามสมบู รณ์ ม ากยิ่งขึ้ นควรพัฒนา
ระบบมีดงั ต่อไปนี้
5.4.1 ควรพัฒนาให้พนักงานสามารถชาระค่าตรวจสุ ขภาพเพิ่มเติมช่องทางอื่นได้โดยไม่
ต้องนาบิลมาจ่ายที่หน้างาน
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