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Abstract 
 

This research proposes web pages and databases for aiding patient treatments in a 
government’s hospital through wireless local area network: first phase. Refer to this research; 
wireless communication technology is applied together with the utilization of web pages and 
databases for the patients in the hospital. The key purpose is to solve many problems which have 
been raised in patient treatments in the hospital, for instance, patients enter a queue and wait to 
cure for a long time, patients change the hospital to cure, the regular doctors of each patient are 
absent to cure abruptly in emergency, as well as the information storage of patients isn’t modern 
etc. Therefore, the expected advantages from the first phase of this research are to facilitate the 
patient retrieval, treatment, drug distribution, and payment in the hospitals, to develop the 
transaction administration and management in the hospital to be more effective, to be linked any 
treatment projects of the ministry of medical, and to be directed to the provision of the national 
patient databases as well. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความเจ็บไขไดปวยเปนเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไมไดสําหรับมนุษยเราทุกคน การไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
ในแตละครั้งจะตองใชเวลาเกือบจะท้ังวัน อยางนอยมากกวา 4 ช่ัวโมง (ไมรวมเวลาท่ีใชในการเดินทาง
ไป-กลับของคนไข) โดยคนไขสวนใหญจะไปรักษาท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลมากกวาโรงพยาบาลเอกชน 
เนื่องจากคาใชจายในการรักษาจะถูกกวามาก ซ่ึงในแตละวัน มีคนไขเขารับการตรวจรักษาในแตละแหง
ของโรงพยาบาลรัฐบาลไมต่ํากวา 2,500 คน โดยจะเขาตรวจในแตละแผนกไมต่ํากวา 500 คน จึงทําให
ตองรอคิวเขาตรวจรักษาเปนเวลานาน ไมสามารถจะไปทํางานในวันนั้นได นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนโรงพยาบาลในการเขารักษา ปญหาของการตรวจรักษาคนไขประจําในยามฉุกเฉินของ
แพทยไมได ปญหาของการจัดเก็บขอมูลของคนไขท่ียังไมทันสมัย ทําใหไมสามารถนําขอมูลดังกลาวมา
ใชงานแบบออนไลนในงานตางๆ ของโรงพยาบาลได  ปญหาตางๆ ท่ีพบจากประสบการณตรงท่ีไดพา
บุคคลในครอบครัวเขารับการตรวจตามเวลานัดของแพทยในแตละครั้ง รวมถึงปญหาตางๆ ท่ีคนไขได
พบจากการเขารักษาพยาบาล สามารถแยกเปนประเด็นตางๆ ในเบ้ืองตนไดดังนี้ 

ก. ปญหาการรอคิวเขารับการตรวจรักษาเปนเวลานาน  
สมมติวาโรงพยาบาลมีประวัติของคนไขอยูแลว คนไขทานนั้นสามารถเขารับการตรวจท่ี

โรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนตางๆ ในการเขาตรวจรักษา ดังนี้ 
1. คนไขจะตองเดินทางไปถึงโรงพยาบาลตั้งแตเชา เพ่ือยื่นใบนัดแพทยกอนเวลาตรวจจริงอยาง

นอยประมาณ 1 – 1 ? ช่ัวโมง แตปรากฏวา จะตองรออยางนอย 2 ช่ัวโมง จึงจะไดรับการตรวจจริง 
เนื่องจากมีเวลาลาชาท่ีทดมาเรื่อยๆ ไมตรงเวลาตรวจจริง สาเหตุหลักเกิดขึ้นมาจากการท่ีตองรอคนไปหา 
หยิบและเบิกแฟมประวัติของคนไข ซ่ึงการเบิกแฟมประวัติของพนักงานเปนเรื่องท่ีชามาก ตองเดินไป
หยิบและคนหาแฟมประวัติใหเจอ และยิ่งถามีการผิดนัดหรือมีการเล่ือนนัดการตรวจของคนไข แฟม
ประวัติก็อาจจะสูญหาย หาไมเจอได ซ่ึงอาจจะใชเวลารอนานประมาณ 3  ช่ัวโมงจึงจะไดรักษา 

2. เวลาท่ีเขารับการตรวจอาจจะไมนานมาก ขั้นตอนตอไปคือ รอใบนัดพบแพทยเพ่ือตรวจครั้ง
ตอไป รอใบส่ังจายยา เพ่ือไปยื่นท่ีแผนกจัดยา เริ่มตนจากคิดเงินคายา จายเงินคายา รอรับยา และถาเบิกคา
ยาไดก็ตองรอรับใบรับรองการส่ังจายยา 

3. หลังจากนั้น ถาคนไขมีอาการเจ็บปวยหลายโรค ก็จะตองไปเขารับการตรวจหลายแผนก ยิ่งทํา
ไมไดเลย เนื่องจากเพียงแคตรวจแผนกเดียวก็ใชเวลาเกือบจะ 12.00 น. หมดเวลาการยื่นใบนัดแพทยเพ่ือ
รับการตรวจในแผนกนั้นเสียแลว คนไขจะตองเดินทางมาตรวจอีกวันหนึ่ง จึงจะไดตรวจอาการเจ็บปวย
ของตนเองได ซ่ึงนับวาเปนการสูญเสียเวลาเปนอยางมาก รวมถึงอาจจะเกิดเหตุการณท่ีไมคาดฝนคือ 
คนไขอาจจะเสียชีวิตได มีวิธีเดียวท่ีคนไขจะไดรับการตรวจทุกแผนกท่ีตองการได ไมตองเดินทางมา
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ตรวจหลายโรคหลายวันคือ จะตองแจงเปนผูปวยภายใน (ไมใชผูปวยภายนอก หรือ OPD) สามารถนอน
คางและรอรับการตรวจไดอยางแนนอน ซ่ึงตองเสียเงินเปนจํานวนมาก คนไขท่ีมีฐานะยากจนไมสามารถ
จะกระทําได ยกเวนคนไขท่ีมีเงินพอจะรักษาไดเทานั้น  

ข. ปญหาการเปลี่ยนโรงพยาบาลของคนไขที่กระทําไดลาชา 
สมมติวา คนไขคนหนึ่งเขาทําการรักษาท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ดังนั้นประวัติและขอมูลการ

รักษาของคนไขทานนั้นก็จะอยูเฉพาะท่ีโรงพยาบาลแหงนั้นเทานั้น เวลาท่ีผูปวยมีความประสงคจะ
เปล่ียนโรงพยาบาลเพ่ือทําการรักษาโรคอ่ืนๆ หรือตองการเขารักษาเวลาฉุกเฉิน คนไขหรือญาติของ
คนไขจะตองไปขออนุญาตจากโรงพยาบาลแหงเดิมเสียกอน เม่ือไดรับอนุญาต จึงจะขอคัดสําเนาประวัติ
และขอมูลการรักษาของคนไขทานนั้นได ซ่ึงสรางความกวนใจใหแกคนไขและญาติของคนไขเปนอยาง
มาก  

ค. ปญหาของระบบการดําเนินงานตางๆ และระบบฐานขอมูลที่ไมทันสมัย 
สวนใหญยังใชระบบการทําบัตร/ลงทะเบียนผูปวยนอก ระบบงานผูปวยนอก ระบบการนัด

ผูปวย สอบถามขอมูลผูปวย ออกใบรับรอง และ การจายยาผูปวยนอก ฯลฯ ยังเปนระบบการจัดเก็บและ
การเขาสูฐานขอมูลการรักษาแบบเครือขายแบบ Netware ซ่ึงเปนระบบท่ีไมทันสมัย ไมไดเช่ือมตอกับ
ระบบอินเทอรเน็ต จึงทําใหการพัฒนาและปรับปรุงระบบตางๆ ดังกลาวนั้นกระทําไดยาก ซ่ึงการพัฒนา 
ปรับปรุงและแกไขระบบตางๆ และระบบฐานขอมูลในลักษณะของอินเทอรเน็ตและในลักษณะของการ
ใชโประแกรมสําเร็จรูปท่ีทันสมัยท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ เปนส่ิงท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
จะทําใหการเขาถึงประวัติคนไข ขอมูลการรักษาของคนไขและการจัดเตรียมยาลวงหนาเพ่ือใหเพียงพอ
ตอการรักษาของคนไข และการจัดทําสถิติการเขารักษาของคนไขนั้นกระทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ง. ปญหาการตรวจรักษาคนไขในยามฉุกเฉินของแพทยประจําและแพทยผูเชี่ยวชาญที่กระทํา
ไมได 

สมมติวามีคนไขทานหนึ่งไมสบายอยางหนักและตองไดรับการตรวจรักษาอยางฉุกเฉิน ปรากฏ
วาแพทยประจําท่ีรักษาคนไขทานนั้นหรือแพทยผูเช่ียวชาญไมไดเขาเวร ทําใหแพทยประจําเวร ณ 
ขณะนั้นตองตรวจรักษาแทน ซ่ึงแนนอนท่ีสุด แพทยทานนั้นยอมไมทราบประวัติการรักษาของคนไข
ทานนั้น 100% และยิ่งคนไขทานนั้นเคยมีอาการปวดบางจุดหรือมีการแพยาบางประเภท หรือประเด็น
อ่ืนๆ ท่ีแพทยประจําเวรไมทราบ ก็อาจจะทําใหการรักษาผิดพลาดได  

ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้น ถาโรงพยาบาลแหงนั้นมีการสรางระบบการเขาถึงการรักษาผูปวย
แบบออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต (ตองมีการล็อกอินและใสรหัสผานของแพทยทุกครั้ง) พยาบาลหรือ
เจาหนาท่ีประจําเวรก็ยอมสามารถโทรศัพทติดตอแพทยประจําท่ีรักษาคนไขทานนั้นหรือแพทย
ผูเช่ียวชาญใหล็อกอินเขามาเพ่ือดูประวัติการรักษา รวมถึงบอกวิธีการรักษา กอนท่ีแพทยทานนั้นจะ

DPU



 
3

เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเพ่ือดูอาการได ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลแหงนั้นก็จะดีขึ้นมากและไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลายจากคนไขจํานวนมาก 

นอกจากประเด็นตางๆ จากขอ ก – ขอ ง ท่ีกลาวไปแลวขางตน จากการศึกษาและหาขอมูลตางๆ 
ประกอบการทํางานวิจัยช้ินนี้ พบวา  

I. ปจจุบันนี้ มีการตรวจรักษาโรคระยะไกลออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ตแลวท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภายใตเนื่องจากคนไขไมตองเส่ียงเดินทางไปตรวจไกลๆ ซ่ึงอาจจะถูกลอบทํารายได  ทําให
คนไขไดรับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน โดยคนไขจะบอกอาการแกแพทย แลวแพทยก็บอก
ขั้นตอนการรักษาและจายยาใหคนไขไปซ้ือกินเองหรืออาจจะเปนการดี ถามีพยาบาลชวยจายยาแทน
แพทยใหแกคนไข 

II. ในเว็บไซต Google บนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจะมีสวนของ Google Health ซ่ึงมีการสราง
ระบบฐานขอมูลเพ่ือชวยในการตรวจรักษาของแพทยและพยาบาลแลว ไดแก ประวัติคนไข บันทึกการ
รักษา การแพยา ปฏิกิริยาท่ีไดรับจากการทานยา บันทึกการพบแพทย เปนตน 

III. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนช่ันแนล ตั้งอยูท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย โรงพยาบาล
เอกชนท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียอาคเนยและมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในหมูชาวตางชาติ ไดเริ่ม
สรางจุดขายใหแกโรงพยาบาลท่ีแตกตางออกไปดวยการมุงเนนนําเทคโนโลยีมาใหบริการการ
รักษาพยาบาลระดับสากลใหแกผูปวย ผานเครือขายไรสาย ซ่ึงจะชวยทําใหแพทย พยาบาลและเจาหนาท่ี
ของโรงพยาบาลสามารถเขาถึงประวัติคนไขและบันทึกขอมูลการรักษาคนไขแบบเรียลไทม ชวย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูปวย โดยความรวมมือกับบริษัท โม
โตโรลา อิงค จํากัด ในการติดตั้งระบบเช่ือมตอไรสายระดับองคกรภายในอาณาบริเวณ 90,000 ตาราง
เมตรของโรงพยาบาล โดยจะวางระบบเครือขายแบ็คโบน (Backbone Network) สําหรับการใหบริการ
และดูแลรักษาสุขภาพใหแกผูปวยกวา 1 ลานคนท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ ในแตละป ซ่ึง
ประกอบดวยสวิตชไรสายและแอ็กเซสพอยต (Access Points) กวา 300 เครื่อง (ขอมูลนี้ประกาศ ณ วันท่ี 
15 มีนาคม 2550) 

ปญหาตางๆ ที่กลาวไปแลวขางตนจึงเปนหัวขอที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะไดรับ
การปรับปรุงและแกไขเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคนไขในการเขาตรวจรักษา 

จากประสบการณและจากการหาศึกษาขอมูลดังกลาว จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะสรางงานวิจัยเพ่ือ
สรางฮารดแวรและซอฟตแวรในสวนท่ีเกี่ยวของกับเครือขายทองถ่ินไรสายและระบบฐานขอมูลคนไข
เพ่ือชวยในการเขาตรวจรักษาในโรงพยาบาลขึ้นมา เพ่ือแกปญหาดังกลาว รวมถึงเปนการตอยอดการมี
งานทําของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรในการท่ีจะมีสวนรวมใน
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายทองถ่ินไรสายใน
โรงพยาบาล และประเด็นท่ีสําคัญ สามารถเผยแพรผลงานของโครงการวิจัยนี้ออกสูสังคมในนามของ
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดเปนอยางดี เนื่องจากยังไมมีมหาวิทยาลัยใดท่ีตื่นตัวหรือมีแนวความคิดใน
การจัดทําและสรางผลงานช้ินนี้ออกมาสูสังคม 

ในเบ้ืองตนนี้ จะสรางเว็บเพจและฐานขอมูลในการตรวจรักษาคนไข 5 แผนก ไดแก แผนกอายุร 
กรรม แผนกหัวใจ แผนกจักษุ แผนกเอ็กซเรย แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ รวมถึงแผนกใหบริการ
ของโรงพยาบาล ไดแก แผนกทะเบียน แผนกจายยา และแผนกการเงิน ซ่ึงขอมูลท่ีเปนความลับของคนไข 
อาทิเชน เลขท่ีบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด ฯลฯ จะไมปรากฏให แพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีในแตละ
แผนกเห็น โดยจะปรากฏเฉพาะขอมูลท่ัวไปและประวัติการรักษาของคนไขเทานั้น ซ่ึงท้ังนี้ แพทย 
พยาบาล และเจาหนาท่ีในแตละแผนกจะเขาสูระบบฐานขอมูลคนไขไดก็ตอเม่ือจะตองระบุความมีตัวตน 
(Authentication) ของตนเอง โดยจะตองปอนช่ือผูใชและรหัสผานท่ีกําหนดไวเสียกอน 

สําหรับการติดตอส่ือสารในโครงการวิจัยนี้ อุปกรณปลายทางแตละจุดตามเคานเตอร หองหรือ
แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล ไดแก โนคบุค (Notebook) หรือ เครื่อง PDA (Personal Digital Assistance) 
รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะท่ัวไป จะเช่ือมตอเขาสูหนาเว็บเพจและฐานขอมูลตางๆ ของเว็บไซตนี้ 
ในลักษณะการเช่ือมตอผานอินเทอรเน็ตโดยอาศัยหลักการ Client-Server Connection ผานเครือขายพ้ืนท่ี
ทองถ่ินแบบไรสาย (Wireless LAN  หรือ WLAN) โดยอุปกรณปลายทางตางๆ ขางตนและเครือขาย 
WLAN จะตองมี Wireless LAN Card, เสาอากาศ และ Access Point เพ่ือท่ีจะสามารถเช่ือมตอเขาสูหนา
เว็บเพจและฐานขอมูลตางๆ ของเว็บไซตนี้ผานอินเทอรเน็ตได ซ่ึงจะกลาวตอไปในบทท่ี 2 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหแพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีในแตละแผนกสามารถบันทึกและพิมพขอมูลตางๆ ของ
คนไขไดทันที 

2. เพ่ือประหยัดเวลาในการรอคอยของคนไขในการเขารักษา การชําระเงินและการจายยา 
3. เพ่ือทําใหคนไขสามารถเขารับการตรวจและรักษาไดหลายแผนก ภายในวันเดียว 
4. เพ่ือสามารถแสดงสถิติการรักษาคนไขของแตละแผนกในแตละวันได 
5. เพ่ือเปนการลดคาใชจายในแงของวัสดุและทรัพยากรบุคคล 
6. เพ่ือชวยประหยัดเวลาในการเบิกคืนแฟมประวัติคนไข รวมถึงปองกันแฟมประวัติคนไขหาย 

 
1.3 เปาหมายและขอบเขตของการวิจัย 
 1. ออกแบบและสรางฐานขอมูลคนไข รวมถึงสรางเครือขายพ้ืนท่ีทองถ่ินไรสายขนาดเล็กท่ีมี
การเช่ือมตอกับแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล ไดแก แผนกทะเบียน แผนกอายุรกรรม แผนกจักษุ แผนก
หัวใจ แผนกเอ็กซเรย แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ แผนกจายยา และแผนกการเงิน  
 2. ออกแบบและสรางหนาตางใชงานของแตละแผนกบนเครื่องคอมพิวเตอรหรือ PDA เพ่ือ
แสดงขอมูลตางๆ ของคนไข รวมถึงสามารถบันทึก แกไขและเปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาวของคนไข  
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3. ออกแบบและสรางตารางขอมูลและแบบฟอรมตางๆ ของแตละแผนก ไดแก ตารางบันทึก
ขอมูลการตรวจ (ตัวอยางเบ้ืองตนแสดงไวขางลางนี้) ตารางรายการยาคนไข (บอกชนิด ขนาดและจํานวน
ยา รวมถึงปริมาณการทานยาตอวัน) ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล รวมถึง แบบฟอรมใบรับรองเบิกยา
สําหรับผู ท่ีเบิกคารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและจําเปนตอระบบการตรวจรักษาคนไขใน
โรงพยาบาล 

ขอจํากัดและขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย มีดังนี ้
  เนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายแผนกตรวจโรค ดังนั้นโครงการนี้จะทําการสรางเครือขายพ้ืนท่ี

ทองถ่ินไรสายขนาดเล็ก (ใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายตางๆ ท่ีมีอยูในหอง 815) ท่ี
ประกอบไปดวย 5 แผนกท่ีเกี่ยวของกับการรักษา (กําหนดไอพีแอดเดรสแยกกลุมกันของแตละแผนก) 
ไดแก แผนกอายุรกรรม แผนกหัวใจ แผนกจักษุ แผนกเอ็กซเรย แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ รวมถึง
แผนกใหบริการของโรงพยาบาล ไดแก แผนกจัดยา แผนกการเงิน เคานเตอรธุรการประจําแผนก รวมถึง
แผนกลงทะเบียนและสอบถามขอมูล  

โครงการวิจัยท่ีนําเสนอนี้จะจัดสรางฐานขอมูลคนไขท่ีมีขอมูลตางๆ ครบถวนและเหมาะสมตอ
การใชงานจริง รวมถึงสรางฐานขอมูลเพ่ือรองรับการตรวจรักษาของคนไข 5 แผนกท่ีเกี่ยวของกับการ
รักษา รวมถึงแผนกสวนกลางอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเทานั้น ซ่ึงคาดวา เม่ือสรางเครือขายพ้ืนท่ีทองถ่ินไรสาย 
ฐานขอมูลและแบบฟอรมตางๆ เสร็จสมบูรณ โครงการวิจัยนี้ตองสามารถใชงานจริงไดอยางแนนอน 
 
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. สํารวจแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชงานจริงในแตละโรงพยาบาล แลวออกแบบและสรางแบบฟอรม
ตางๆ ท่ีตองใชในแตละแผนก 

2. วางแผนหัวขอยอยตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการวิจัยประกอบดวย ออกแบบและสรางแบบฟอรม
ตางๆ ท่ีตองใชในแตละแผนก สรางเครือขายพ้ืนท่ีทองถ่ินไรสาย ออกแบบและสรางหนาตางใชงานของ
แตละแผนก ออกแบบและสรางฐานขอมูลของแตละแผนก กําหนดระดับสิทธ์ิในการใชงานแตละระดับ
ในการเขาถึงขอมูล สรางระบบรักษาความปลอดภัยใหกับประวัติ บันทึกการรักษา และขอมูลตางๆ ของ
คนไข 

3. สรางเครือขายพ้ืนท่ีทองถ่ินไรสาย โดยกําหนดไอพีแอดเดรสใหแตละแผนกท่ีสรางขึ้น 
4. ออกแบบและสรางเว็บเพจใชงานท่ีสอดคลองกับการใชงานจริงของแตละแผนกท่ีกําหนด 
5. ออกแบบและสรางฐานขอมูลท่ีสอดคลองกับหนาตางใชงานของแตละแผนก เพ่ือกําหนดตัว

แปรและจัดเก็บขอมูลลงในแตละตัวแปรของฐานขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอการใชงานจริง 
รวมถึงปกปดขอมูลท่ีเปนความลับของคนไข 

6. กําหนดระดับสิทธ์ิในการใชงานแตละระดับในการเขาถึงขอมูลและสรางความปลอดภัยใหกับ
ขอมูลท้ังหมดของคนไข 
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7. รวบรวมผลการทดสอบฐานขอมูลและหนาตางใชงานของแตละแผนกผานเครือขายพ้ืนท่ี
ทองถ่ินไรสาย แลวนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ใชเปนสถิติผูปวยท่ีเขารักษาแตละแผนกในแตละวันของโรงพยาบาล 
2. ใชเปนฐานขอมูลคนไขท่ีสามารถจะแบงปนขอมูลในการรักษาคนไขไดสะดวกขึ้น เวลาท่ีมี

การเคล่ือนยายการรักษาตางโรงพยาบาลกัน (แตจะตองยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลระหวางกันได) 
3. ใชเปนฐานขอมูลการตรวจรักษาสุขภาพของคนไทย 
4. ใชเปนฐานขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาส่ังซ้ือยาของโรงพยาบาลท่ีเพียงพอและสามารถ

รองรับคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ DPU



บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
2.1 โปรแกรม Dreamweaver 8 [1] 
 ในยุคเริ่มแรกของการออกแบบเว็บไซตเพ่ือติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ต (Internet) นั้น ผูสราง
เว็บไซตจะตองมีความรูเกี่ยวกับภาษา HTML (Hypertext Markup Language) จึงจะสามารถสรางเว็บเพจ
เปนของตนเองและใชงานได ซ่ึงจะตองเขียนโคดเองท้ังหมดในโปรแกรม Notepad แลวทําการบันทึก
เปนไฟลนามสกุล html (*.html) จากนั้นเปดโปรแกรมบราวเซอร (Browser Program) ขึ้นมา เพ่ือดู
ผลลัพธของหนาเว็บเพจท่ีสรางขึ้นมาของตนเอง ซ่ึงการทํางานในลักษณะดังกลาวนี้ตองใชเวลานานมาก 
ดังนั้น จึงไดมีผูผลิตโปรแกรมสําเร็จรูปขึ้นมาเพ่ือชวยในการสรางงานเว็บไซตไดอยางงายๆ โดยเรา
สามารถนําภาพและขอความท่ีตองการมาประกอบกันเปนเว็บเพจไดไมยาก อีกท้ัง ยังสามารถเพ่ิมลูกเลน
ตางๆ ทางดานเสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการติดตอกับฐานขอมูล (Database) ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ียาก 
แตกลับสามารถทําไดงายๆ ผานทางโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทนี ้
 โปรแกรมท่ีมีความสามารถดังกลาวโปรแกรมหนึ่งและถูกเลือกนํามาใชในการออกแบบเว็บเพจ
ของงานวิจัยช้ินนี้คือ โปรแกรม Dreamweaver โดยโปรแกรม Dreamweaver นี้เปนโปรแกรมท่ีนํามาใช
ในการสรางเว็บเพจท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเปนผลิตภัณฑท่ีออกแบบและสรางขึ้นมาของบริษัท 
Macromedia (ในเครือ Adobe) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมทางดานกราฟฟก รวมไปถึง
เครื่องมือในการสรางเว็บเพจมากมาย ปจจุบันนี้ โปรแกรม Dreamweaver ไดถูกพัฒนาเปนเวอรช่ัน 8 
โดยหนาตาของโปรแกรมมีแสดงไวในรูปท่ี 2.1 
 โปรแกรม Dreamweaver นี้เปนโปรแกรมแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) 
คือเราสามารถจัดวางภาพหรือขอความแบบใดๆ ก็ได โปรแกรมดังกลาวจะทําการเขียนโคด HTML ให
โดยอัตโนมัติตามท่ีเราจัดวางลงไปในหนาจอคอมพิวเตอร (Monitor) ทําใหผูออกแบบเว็บไซต (Web 
Designer) ไมจําเปนตองจําคําส่ังและปวดหัวกับการเขียนภาษา HTML อีกตอไป อีกท้ัง ทําใหผูออกแบบ
เว็บไซตไดมีสวนเขามาพัฒนาเว็บไซตไดดวยตนเองมากขึ้น สงผลทําใหเว็บไซตในปจจุบันนี้มีความ
สวยงามและนาสนใจมากกวาในยุคการใชงานเริ่มแรก  
 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองการในการใชงานโปรแกรมเพ่ือสรางเว็บเพจ มีดังนี ้
 สําหรับเคร่ือง PC ทั่วไป สําหรับเคร่ือง Macintosh 
หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  Pentium III 800 MHz ขึ้นไป รุน 600 MHz PowerPC G3 ขึ้นไป 
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือ XP ขึ้นไป Macintosh ใช OS X 10.3 หรือ 10.4 
หนวยความจํา (RAM) 256 MB แตถาใหดีควรใช 1 GB 256 MB แตถาใหดีควรใช 1 GB 
ความจุของฮารดดิสก 650 MB ขึ้นไป 300 MB ขึ้นไป 
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รูปที่ 2.1 หนาตาของโปรแกรม Dreamweaver 8 

 
 นอกจากนี้ ความละเอียดของจอภาพแสดงผล 1,024 x 768 พิกเซล และ 16 บิต (แนะนํา 32 บิต) 
รวมถึง ควรจะมีไดรฟซีดีรอม (CD-ROM) เพ่ือใชสําหรับติดตั้งโปรแกรมหรือนําออบเจ็กตตางๆ เขามา
ไวในเครื่องท่ีใชในการเขียนโปรแกรม  
 สําหรับรายละเอียดของการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver 8 นั้นจะไมขอกลาวถึงในท่ีนี้ โดย
ผูสนใจสามารถศึกษาและอานไดเพ่ิมเติมในเอกสารอางอิง [1] 
  
2.2 ภาษา PHP [2] 
 ภาษา PHP (Personal Home Page) ไดถูกออกแบบ สรางและพัฒนาขึ้นมาใชงานประมาณกลางป 
พ.ศ. 2537 โดยนาย Rasmus Lerdorf ชาวเดนมารก ซ่ึงจุดเริ่มตนนั้นมาจากความตองการท่ีจะบันทึกขอมูล
ของผูท่ีเขามาเยี่ยมชมโฮมเพจสวนตัวของเขาเอง โดยมีแนวความคิดท่ีวา “ตองการจะเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาซี แตตองการแยกสวนท่ีเปนภาษา HTML ออกจากภาษาซี จึงเปนท่ีมาของการสรางโคด HTML 
ใหมขึ้นมาของเขา และตั้งช่ือวา Personal Home Page Tools (PHP-Tools)” หลังจากนั้น เขาไดแจกโคด
ดังกลาวออกไปฟรีๆ แตในชวงแรก ภาษา PHP ยังไมมีความสามารถอะไรมากนัก 
 ตอมา ในชวงกลางป พ.ศ. 2538 เขาไดพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถใหภาษา PHP เพ่ือท่ีจะ
สามารถรับขอมูลท่ีสงมาจากฟอรมของ HTML และสามารถติดตอกับฐานขอมูล mySQL ได หลังจากนั้น
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อีก 2 ป เขาไดเปดรับผูเขามารวมพัฒนาเพ่ิมอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ทําให
โปรแกรมไดรับปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหมใหดีมากขึ้นหลายดาน รวมถึงแกไขขอบกพรอง เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน และเพ่ิมเครื่องมือตางๆ มากขึ้น ไดแก เปล่ียนแปลงไปสูการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุท่ีสมบูรณแบบ และสามารถใชไดกับเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ไดหลายแพลตฟอรม (Platform) 
จึงทําใหโปรแกรมดังกลาวเปนท่ีนิยมใชงานมาจนถึงปจจุบัน 
 ปจจุบัน PHP ไดรับการพัฒนามาหลายเวอรชัน มีเว็บไซตทางการของ PHP เองคือ http://php.net 
ซ่ึงเราสามารถเขาไปดาวนโหลดและอัพเดตเวอรชันใหมๆ ไดอยูตลอดเวลา รวมถึงหาขอมูลตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการสรางเว็บดวย PHP ไดอีกดวย สําหรับประเทศไทยนั้น PHP ไดรับความนิยมในการ
นํามาใชในการออกแบบเว็บเพจและพัฒนาเว็บไซตสูงท่ีสุด เพราะเปนภาษาเขียนเว็บท่ีไดรับความนิยม
สูงสุด มีเว็บไซตช่ือดังหลายๆ แหงท่ีพัฒนาดวย PHP และท่ีสําคัญ PHP เปนซอฟตแวรท่ีฟรี ไมมี
คาใชจายในการนํามาใชงาน   
 ความสามารถของ PHP นั้นมีหลายประการ ดังนี้ 
 1. สามารถสรางฟอรมโตตอบหรือรับขอมูลกับผูใชงานได กลาวคือ เราสามารถใช PHP เพ่ือ
สรางฟอรมโตตอบหรือรับขอมูลตางๆ จากผูใชงานไดมากมาย อาทิเชน รับขอมูลการสมัครสมาชิก, การ
ล็อกอินเขาใชงานระบบ, การซ้ือขายสินคาออนไลน ฯลฯ และสามารถใชงาน Cookies เพ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางผูใชงานกับเว็บเซิรฟเวอร 

2. สามารถแทรกโคดเขาไประหวางโคดภาษา HTML ไดทันที กลาวคือ สามารถพิมพโคดขึ้นตน
ดวย <?php และจบดวย ?> แทรกเขาไปใน body ของ tag HTML ไดเลย ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 

3. มีฟงกชันสนับสนุนการทํางานมากมาย ไดแก ฟงกชันเกี่ยวกับการจัดการขอความ อักขระ 
และ Pattern Matching (เหมือนกับภาษา Perl) ฟงกชัน 

4. สามารถติดตอและใชงานฐานขอมูล (Database) ไดหลากหลายโปรแกรม ไดแก Access, 
dBase, EmpressInformix, InterBase Solid, PostgreSQL, mySQL, Oracle, SQLServer, Unix dbm และ 
Velocis สําหรับการออกแบบเว็บเพจและฐานขอมูลในครั้งนี้จะกลาวถึงการใชงาน PHP รวมกับ
ฐานขอมูล mySQL เนื่องจากเปนฐานขอมูลท่ีใชงานไดงาย และไดรับความนิยมในการใชงานรวมกับ 
PHP ตอเนื่องมากท่ีสุดจนถึงปจจุบัน 

5. รองรับการทํางานติดตอกับหลายโพรโทคอลได เชน IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ 
HTTP รวมถึงสามารถเปดพอรตการเช่ือมโยง (Socket) หรือส่ือสารโตตอบแบบอินเทอรแอกทิฟ 
(Interactive) โดยผานโพรโทคอลอ่ืนๆ ไดดวย 

6. สามารถทํางานไดกับฮารดแวรทุกระดับ กลาวคือ เนื่องจาก PHP จะถูกประมวลผลและทํางาน
อยูบนเว็บเซิรฟเวอร ดังนั้น โปรแกรมท่ีเขียนดวย PHP ท่ีมีขนาดใหญและซับซอนเพียงใดก็ตามก็ถูก
นํามาประมวลผลได โดยไมจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ฮารดแวรในระดับ
ใดก็สามารถใชได 

DPU



 
10

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> 
<body> 
        <td><h1>แผนกอายุรกรรม</h1><hr /> 
          <h1>ประวัติคนไข<br /> </h1> 
          <p>ชื่อ - สกุล :  <? echo"$name"; ?> อายุ <? echo"$age"; ?> ป</p> 
          <p>ที่อยู : <? echo"$address"; ?></p> 
          <p>โรคประจําตัว : <? echo"$congenital_disease"; ?> แพยา : <? echo"$intolerance"; 
?></p><hr /> 
          <h1>ผลการตรวจลาสุด </h1> 
          <p>วันที่ :  <? echo"$checkd_date"; ?> แพทยผูตรวจโรค : <? echo"$checked_by"; ?> </p> 
          <p>ผลการตรวจ :<? echo"$checked_result"; ?></p> 
          <p>&nbsp;</p></td> 
        <td><p>ผลการตรวจ โดย :  
          <input type="text" name="check_name" id="check_name" /> </p> 
          <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
            <textarea name="test" id="test" cols="45" rows="20"></textarea> 
          </form> 
          <p> 
            <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" /> 
            <input type="submit" name="button2" id="button2" value="Submit" /> </p></td> 
      </tr> 
    </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

รูปที่ 2.2 ตัวอยางการแทรกคําส่ัง Java Script และคําส่ัง PHP เขาไปใน body ของ HTML 
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2.2.1 องคประกอบของการเขียนสคริปต PHP  
องคประกอบท่ีจําเปนตอการเขียนสคริปต PHP (PHP Script) มีดังนี้ 

 1. เซิรฟเวอร (Server) : ในการใชงานเบ้ืองตน เราสามารถใช PC ท่ีเรากําลังเขียนโปรแกรม PHP 
ทําหนาท่ีเปนเซิรฟเวอรไปกอนก็ได แตหากเปนเว็บไซตท่ีทํางานจริงๆ เราจะตองเลือกเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมแยกตางหาก 
 2. ไคลเอนท (Client) หมายถึงเครื่องของผูใชงานเอง ในการศึกษาดวยตนเอง เราอาจจะใหไคล
เอนทกับเซิรฟเวอรเปนเครื่องเดียวกันเลยก็ได 
 3. โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร เปนโปรแกรมท่ีทําใหเซิรฟเวอรกลายเปนเว็บเซิรฟเวอรได ซ่ึงพรอม
รองรับการใชงานจากไคลเอนทหลายๆ ตัวพรอมกัน โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรท่ีนิยมใชงานไดแก Apache 
PWS (Personal Web Server) และ IIS (Microsoft Internet Information Server) 
 4. โปรแกรม Text Editor เปนโปรแกรมท่ีเราใชพิมพและแกไขสคริปต PHP ซ่ึงมีใหเลือกใชงาน
เปนจํานวนมาก ไดแก Notepad, FrontPage, Dreamweaver และ EditPlus ฯลฯ 
 5. PHP Script Language เปนตัวแปลภาษาคําส่ัง PHP ท่ีเขียนขึ้นมา 
 6. โปรแกรม Database Server เปนโปรแกรมท่ีทํางานบนเซิรฟเวอร ทําใหเซิรฟเวอรสามารถ
ใหบริการฐานขอมูลได หรืออาจจะกลาวไดวาโปรแกรมเหลานี้เปน “ระบบจัดการฐานขอมูล” ไดแก 
MySQL, PostgreSQL หรือ SQL Server ฯลฯ 
 7. โปรแกรม Database Manager เปนโปรแกรมท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการระบบ
ฐานขอมูล ท้ังนี้เพราะโปรแกรม Database Server บางตัวเชน MySQL ไมไดสรางสวนท่ีจัดการ สราง 
แกไขฐานขอมูล เหมือนกับ Microsoft Access จึงทําใหมีความจําเปนตองมีผูชวยท่ีคอยจัดการเกี่ยวกับ
ฐานขอมูล ซ่ึงก็คือ phpMyAdmin (ยูทิลิตี้จัดการฐานขอมูล) พัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP เพ่ือใชในการ
จัดการ MySQL โดยเฉพาะ 

เนื่องจาก PHP เปนภาษาสคริปต ดังนั้นคําส่ังตางๆ จึงเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา “สคริปต” (Script) 
โดยเปนภาษาท่ีจัดอยูในกลุม Server-Side Script นั่นคือ ภาษานั้นจะถูกประมวลผลบนเครื่องเซิรฟเวอร
เชนเดียวกับภาษา CGI, ASP, ASP.NET, JSP เปนตน 

การใชงานโปรแกรมในกลุมนี้ตองอาศัยตัวแปลชุดคําส่ัง ซ่ึงจะเก็บอยูในเซิรฟเวอรเพ่ือแปล
คําส่ังสงกลับไปยังเครื่องไคลเอนทในรูปไฟล HTML  
 

2.2.2 ชุดโปรแกรม AppServ 
การท่ีจะใชงานหรือเขียนโปรแกรมภาษา PHP ไดนั้น เราจะตองจําลองเครื่องคอมพิวเตอรของ

เราใหกลายเปนเซิรฟเวอรเสียกอน โดยในงานวิจัยนี้ จะกลาวถึงการใชงาน PHP รวมกับระบบปฏิบัติการ 
Windows XP และใชโปรแกรมApache PWS เปนเว็บเซิรฟเวอร 
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ในการติดตั้งองคประกอบตางๆ ท่ีจําเปนตอการใชงาน PHP นั้น เราสามารถใชชุดโปรแกรม 
AppServ (ผลงานของคนไทย) ซ่ึงไดรวบรวมองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญไวดวยกันอยางเพียบพรอมแลว 
ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 การติดตั้งก็ทําไดงายและสะดวกอยางมาก โดยเราสามารถดาวนโหลดชุดโปรแกรม 
AppServ ฟรีไดจาก www.appservenetwork.com องคประกอบตางๆ ในชุดโปรแกรม AppServ มีดังนี้ 

1. PHP Script Language - ตัวแปลภาษา PHP 
2. Apache Web Server - เว็บเซิรฟเวอร 
3. MySQL Database - ระบบจัดการฐานขอมูล และ 
4. phpMyAdmin Database Manager - ยูทิลิตี้จัดการฐานขอมูล 

 

 
รูปที่ 2.3 องคประกอบตางๆ ในชุดโปรแกรม AppServ 

 
2.2.3 การติดตั้งเคร่ืองมือใชงาน PHP 
ในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องมือใชงาน PHP ท่ีจําเปนตอการสรางเว็บดวย 

PHP เพียงคราวๆ โดยจะขอเนนประเด็นท่ีสําคัญเทานั้น ซ่ึงผูอานทานใดท่ีสนใจสามารถอานไดเพ่ิมเติม
จากหนา 11 - 24 ของ [2] โดยขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องมือใชงาน PHP มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 : ติดตั้งชุดโปรแกรม AppServ  
 ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การจดจํา Password ในการเขาใชงาน MySQL โดยในท่ีนี้  เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชงานจะถูกจําลองเปนเซิรฟเวอรดวยตัวเอง โดยเม่ือเปดโปรแกรมบราวเซอรขึ้นมา แลว
พิมพ URL ในชอง Address คือ http://localhost หลังจากปอน User Name คือ root แลวตามดวย 
Password ท่ีตั้งไว 
 ขั้นที่ 2 : ติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver 
 ในการเขียนสคริปตในภาษา PHP เราจะใชโปรแกรมประเภท Editor ทําหนาท่ีเขียนสคริปต ซ่ึงมี
ใหใชหลายโปรแกรม เชน Notepad, EditPlus, Dreamweaver ฯลฯ ในท่ีนี้ จะใชโปรแกรม Dreamweaver 
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8 มาทําหนาท่ีเปน Editor ในการเขียน ซ่ึงมีความสามารถท้ังการเขียนและการออกแบบเว็บเพจควบคูกัน 
อีกท้ังยังมีเครื่องมือชวยในการทํางานมากมาย 
 ขั้นที่ 3 : กําหนดคาเร่ิมตนและใชงานเซิรฟเวอรผาน Dreamweaver 

หลังจากติดตั้งเซิรฟเวอรและ Dreamweaver แลว เราจะทําการกําหนดคาตางๆ เพ่ือใชในการเก็บ
ไฟล PHP และ HTML รวมถึงเรียกใชงานเซิรฟเวอรผาน Dreamweaver  

ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การพิมพช่ือหลักของเว็บไซต การพิมพช่ือหลักของเว็บโฮสติ้ง การคลิก
เลือก PHP MySQL เปน Server Technology การเลือกหรือสรางโฟลเดอรท่ีใชเก็บไฟล PHP และ HTML 
รวมถึง การตรวจสอบรายละเอียดของ Site Definition 
 ขั้นที่ 4 : ตั้งคาตางๆ ในโปรแกรม Dreamweaver 

ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การตั้งคาเพ่ือแสดงผลภาษาไทยได รวมถึงการตั้งคา Fonts และ Encoding 
 
2.2.4 หัวขอตางๆ ที่ควรรูเกี่ยวกับภาษา PHP 

 ในการเขียนเว็บเพจประเภทตางๆ ขึ้นมาใชงาน ไมวาจะไมติดตอหรือจะติดตอกับระบบ
ฐานขอมูลก็ตาม เราควรจะรูรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาษา PHP มากพอสมควร ซ่ึงจะขอกลาวถึง
หัวขอตางๆ ท่ีควรรูเพ่ือใหผูอานทานใดท่ีสนใจสามารถจะศึกษาและหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเองได 
ยกตัวอยางเชน ผูอานสามารถเรียนรูไดจาก [2] หรือขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต ฯลฯ 

หัวขอตางๆ ท่ีควรรูกอนเขียนภาษา PHP ก็จะคลายกับพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา
ช้ันสูงท่ัวไป (Structural Programming) เชน ภาษาซี ภาษาปาสคาล ฯลฯ มีดังนี้ 

1. ชนิดของขอมูล กฎการตั้งช่ือตัวแปร การใชตัวแปรชนิดตางๆ และตัวดําเนินการแบบตางๆ 
2. การเขียนคําส่ังควบคุมทิศทางและการทํางาน เชน คําส่ัง if คําส่ัง while คําส่ัง for  
3. การสรางฟงกชันไวใชงานเอง รวมถึงการสงผานคา 
4. การเรียกใชฟงกชันสําเร็จรูปใน PHP 
5. การจัดการกับไฟลกับไดเร็คทอรี (Directory) 
6. การสรางฟอรมรับขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล 
 

2.3 ระบบฐานขอมูล MySQL [3][4] 
ฐานขอมูลเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเปนอยางมาก 

เนื่องจากเว็บแอพพลิเคชันสวนใหญจะมีการรับขอมูลจากผูใชเขามาเก็บไว ซ่ึงการเรียกคนและจัดการกับ
ขอมูลเหลานี้จะทําไดโดยสะดวก หากเรานําระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System 
หรือ DBMS) เขามารองรับ 

MySQL เปน Database Server ท่ีเหมาะกับองคกรขนาดกลางท่ีมีขอมูลไมมากนักและเปนระบบ
จัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System หรือ RDBMS) ซ่ึงเปนฟรีแวร
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ทางดานฐานขอมูล จึงไดรับความนิยมมาก ในปจจุบันนี้ เราสามารถดาวนโหลดซอรสโคดไดจาก
อินเทอรเน็ตโดยไมตองเสียคาใชจายและสามารถแกไขไดตามตองการ สนับสนุนการใชงานบน
ระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Windows อีกท้ังยังทํางานรวมกับ Java, C, C++, PHP, ASP หรือ Perl ได 

คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับฐานขอมูลที่ควรรู มีดังนี้ 
ฟลด (Field) คือ สวนของขอมูลท่ีใชเก็บเพียงคุณสมบัติใด คุณสมบัติหนึ่งของส่ิงท่ีเราสนใจ เชน 

ถาเราสนใจท่ีจะเก็บขอมูลของบุคคล 1 ฟลด เราอาจจะเก็บเพียงช่ือหรืออายุก็ได เปนตน 
เรคอรด (Record) คือ ชุดของฟลด ซ่ึง 1 เรคอรดจะอธิบายถึงวัตถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ 1 ตัว เชน 

ขอมูลของคนหนึ่งคน เปนตน 
เทเบิล (Table) คือ ชุดของเรคอรด โดยเปนการรวมส่ิงท่ีเราสนใจเอาไวหลายๆ ตัว ยกตัวอยาง

เชน การเก็บขอมูลของคนหลายๆ คน เปนตน ใน 1 เทเบิลก็จะเก็บไดเฉพาะเรคอรดท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันเทานั้น 

ฐานขอมูล (เดตาเบส หรือ Database) คือ แหลงท่ีใชเก็บขอมูลท่ีเราสนใจ ซ่ึงอาจจะมีมากกวา 1 
อยาง ซ่ึงแตละอยางอาจจะมีความสัมพันธกันหรือไมมีก็ได รวบรวมเอาไวดวยกัน ถาจะกลาวถึง 
Database งายๆ ก็คือการรวมเอาเทเบิลหลายๆ เทเบิลเขาไวดวยกัน 

ไฟล (File) คือ สวนท่ีจะใชเก็บขอมูลจริงๆ เปนอุปกรณเก็บขอมูล ซ่ึงอาจเปนแบบใดก็ไดขึ้นอยู
กับแตละ DBMS จะจัดการ 

MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ กลาวคือ สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลายตารางพรอมๆ 
กัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธของตารางเหลานั้นดวยฟลดท่ีใชรวมกันตามกฎท่ีกลาวไวในหนังสือ 
“The Relation Model for Database Management Version 2” by Dr. Edgar F. Codd 

 
2.3.1 หลักการและโครงสรางพ้ืนฐานของ SQL 
SQL ยอมาคําวา “Structured Query Language” เปนภาษามาตรฐานกลางท่ีใชสําหรับจัดการ

ขอมูลในฐานขอมูลดานตางๆ โดยสามารถใชงาน SQL รวมกับ DBMS ชนิดตางๆ ได เชน Access, 
Oracle เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานขอมูลประเภท RDBMS โดยสวนใหญ เราใช SQL เพ่ือจัดการกับ
ขอมูลในฐานขอมูลไดหลายอยาง อาทิเชน การแสดงขอมูลจากฐานขอมูลแบบมีเง่ือนไข การเพ่ิม การลบ
และการนําขอมูลจากตารางหลายๆ ตาราง มาแสดงรวมกันได เปนตน 

โครงสรางของภาษา SQL นั้นประกอบไปดวย 2 สวนหลักๆ คือ 
1. Data Definition Language (DDL) เปนกลุมคําส่ังในภาษา SQL ท่ีใชสําหรับจัดการโครงสราง

ของฐานขอมูล เชน การสรางฐานขอมูล การปรับปรุงโครงสรางของฐานขอมูล ฯลฯ ตัวอยางการใชงาน
กลุมคําส่ัง DDL นี้ก็คือ การสรางฐานขอมูลดวย MS SQL Server 7.0 ก็จะมีการใชงานคําส่ังในกลุม DDL 
เปนหลัก 
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2. Data Manipulation Language (DML) เปนกลุมคําส่ังในภาษา SQL ท่ีใชสําหรับจัดการกับ
ขอมูลในฐานขอมูล เชน การแสดงขอมูลแบบมีเง่ือนไข การเพ่ิมขอมูล การลบขอมูล และการแสดงขอมูล
ท่ีไดมาจากหลายตาราง ฯลฯ 

สําหรับการใชงานภาษา SQL รวมกับ Visual Basic เพ่ือจัดการขอมูลในฐานขอมูลเบ้ืองตน สวน
ใหญแลวจะเปนกลุมคําส่ัง DML เปนหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย 4 คําส่ังคือ 

1. INSERT - ใชสําหรับการเพ่ิมขอมูลหรือเพ่ิมเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล 
2. DELETE - ใชสําหรับการลบขอมูลหรือลบเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล 
3. SELECT - ใชสําหรับการเลือกขอมูลหรือเลือกเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล 
4. EDIT - ใชสําหรับการแกไขขอมูลหรือแกไขเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล 
 
2.3.2 ลักษณะการใชงานของกลุมคําส่ัง DML เบื้องตน 
วิธีการและรายละเอียดของการใชงานของกลุมคําส่ัง DML เบื้องตนทั้ง 4 คําส่ัง มีดังนี้ 
1. คําส่ัง INSERT เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับเพ่ิมขอมูลหรือเพ่ิมเรคอรดเขาไปในตาราง มีรูปแบบการ

ใชงาน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 INSERT INTO tablename(field1,field2,…)  VALUES (‘value1, value2, …) 
รูปแบบท่ี 2 INSERT INTO tablename 1 SELECT * FROM tablename2 WHERE criteria (โดย 

criteria คือ เง่ือนไขในการดึงขอมูล) 
ตัวอยางการใชงานคําส่ัง INSERT เชน 
 i) INSERT INTO tblCustomer(ID,firstname,lastname) VALUES (005,‘สมชาย’,‘เรียนดี’) 

ii) INSERT INTO tblTop(ID,firstname,lastname,GPA)   
           SELECT * FROM tblStudent WHERE GPA >= 3.50 
ขอควรระวังในการใชงานคําส่ัง INSERT คือ ใสคาในฟลดท่ีเปน Primary Key ซํ้ากับคาเดิมท่ีมี

อยูแลว หรือฟลดท่ีเปน Primary Key เราไมไดกําหนดคาใหกับมัน (มีคาเทากับ Null) และ คาท่ีใสเขาไป
ซํ้ากับเรคอรดท่ีมีอยูแลวในฐานขอมูล ซ่ึงท้ัง 2 กรณีนี้จะทําใหไมมีการเพ่ิมเรคอรดเขาไปในตารางเลย 

 
2. คําส่ัง DELETE เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับลบขอมูลหรือลบเรคอรดใดๆ ออกจากตาราง มีรูปแบบ

การใชงาน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 DELETE FROM tablename WHERE criteria 
รูปแบบท่ี 2 DELETE * FROM tablename (เครื่องหมาย * หมายถึง ขอมูลใดๆ) 

ตัวอยางการใชงานคําส่ัง DELETE เชน 
 i) DELETE * FROM tblSell 

ii) DELETE FROM tblCustomer WHERE TotalCost >= 1,000,000 
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ขอควรระวังในการใชงานคําส่ัง DELETE คือ การใชงานคําส่ัง DELETE ในลักษณะท่ี 2 ตองใช
งานอยางระมัดระวัง เนื่องจากเปนการลบขอมูลท้ังหมดในตาราง 

 
3. คําส่ัง SELECT เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับเลือกหรือดึงขอมูลท่ีเราตองการจากฐานขอมูล ซ่ึงเปน

คําส่ังท่ีมีความยืดหยุนสูงมาก เพราะวา เง่ือนไขในการนําขอมูลออกมาจากตารางนั้นมีหลายลักษณะ แตมี
รูปแบบการใชงานหลักๆ อยู 2 ลักษณะ คือ 

รูปแบบท่ี 1 SELECT * FROM tablename 
รูปแบบท่ี 2 SELECT fieldname1,fieldname2,…,fieldname-n  
                       FROM tablename WHERE criteria 

ตัวอยางการใชงานคําส่ัง SELECT เชน 
 i) SELECT * FROM tblCustomer 

ii) SELECT ID,firstname,lastname FROM tblCustomer  
iii) SELECT * FROM tblStudent WHERE GPA >= 3.50 

 
4. คําส่ัง UPDATE เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอมูลในเรคอรดท่ีมีอยูแลวใน

ตาราง แตมีรูปแบบการใชงาน ดงันี้ 
รูปแบบท่ี 1 UPDATE tablename SET fieldname = value WHERE criteria 

ตัวอยางการใชงานคําส่ัง UPDATE เชน  
 i) UPDATE tblStudent SET Point = 50 

ii) UPDATE tblStudent SET Point = 50 WHERE Point < 10 
 

2.4 การพัฒนาเว็บไซต [3] 
ในการพัฒนาเว็บไซตตางๆ ขึ้นมานั้น ส่ิงหนึ่งท่ีเราตองใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ “บุคลากร” 

และการจัดหนาท่ีของบุคลากรเหลานั้น เพ่ือใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยปกติใน
งานพัฒนาเว็บไซต เราจะแบงหนาท่ีออกเปน 4 หมวด ไดแก 

1. Web Content Designer มีหนาท่ี ออกแบบ ดูแล สรางเนื้อหาท่ีจะมาแสดงในเว็บไซต 
2. Web Graphic Designer มีหนาท่ี ดูแลในงานดาน Graphic การทําเลยเอาตเว็บเพจแตละเพจ 
3. Web Programmer มีหนาท่ี ดําเนินการเขียนโปรแกรมเขาไปทํางานภายในเว็บเพจ 
4. Web Master มีหนาท่ี ดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซต 
เม่ือเรามีบุคลากรท่ีพรอมท่ีจะทํางานแลว ส่ิงตอมาท่ีจะตองใหความสําคัญอยางมาก คือ 

กระบวนการ (Process) ในการพัฒนาเว็บไซต ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. Content Design เปนการออกแบบและสรางเนื้อหาของเว็บไซต 
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2. Design Site Map ออกแบบและกําหนดโครงสรางหลักๆ ของเว็บไซต 
3. Graphic Design เปนการออกแบบวาเนื้อหาท่ีจะแสดงนั้นจะตองมีการนําเสนอออกมาเปน

อยางไรและสรางความนาสนใจอยางไร 
4. Page Layout เปนการวางตําแหนงขอความ รูปภาพและเนื้อหาของแตละเพจ 
5. Develop Program เปนการเขียนโปรแกรมประกอบเขาไป โดยแบงออกเปนขั้นตอนยอย ดังนี้ 

  5.1 การออกแบบโครงสรางของโปรแกรม ซ่ึงเราสามารถนําหลักการออกแบบตางๆ เขา
มาใชได ไมวาจะเปน OOAD หรือแบบ Structure เองก็ตาม 
  5.2 การออกแบบโครงสรางของฐานขอมูล เม่ือเราเห็นหนาตาของเพจตางๆ แลว จะทํา
ใหเราสามารถออกแบบฐานขอมูลไดงายขึ้น ซ่ึงเราอาจจะใชไดอะแกรมตางๆ เขามาชวย เชน ER-
Diagram เปนตน 
  5.3 การออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm) บางครั้ง ในงานท่ีมีความซับซอน เราจําเปน
จะตองออกแบบอัลกอริธึมเขามาชวยดวย 
 6. Test Program เปนการทดสอบการทํางานของโปรแกรม ท้ังทดสอบเปนสวนๆ และทดสอบ
พรอมกันโดยรวม 
 7. Graphic Finalize เปนการปรับและจัดการเรื่องของกราฟฟกอยางละเอียด 
 8. Testing เปนการทดสอบการทํางานของระบบโดยรวม 
 
2.5 เครือขายพ้ืนที่ทองถิ่นไรสาย (Wireless Local Area Network หรือ WLAN) [5] 
 มาตรฐาน IEEE 802.11 ซ่ึงไดรับการตีพิมพครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2540 โดย IEEE (The Institute of 
Electronics and Electrical Engineers) และเปนเทคโนโลยีสําหรับ WLAN ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย
มากท่ีสุด คือขอกําหนด (Specification) สําหรับอุปกรณ WLAN ในสวนของ Physical (PHY) Layer และ 
Media Access Control (MAC) Layer โดยในสวนของ PHY Layer มาตรฐาน IEEE 802.11 ไดกําหนดให
อุปกรณมีความสามารถในการรับสงขอมูลดวยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีส่ือ 3 ประเภท
ใหเลือกใชไดแก คล่ืนวิทยุท่ีความถ่ีสาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, และ อินฟราเรด (Infrared) (1 และ 2 
Mbps เทานั้น) สําหรับในสวนของ MAC Layer มาตรฐาน IEEE 802.11 ไดกําหนดใหมีกลไกการทํางาน
ท่ีเรียกวา CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) ซ่ึงมีความคลายคลึงกับ
หลักการ CSMA/CD (Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกัน
ท่ัวไปในเครือขาย LAN แบบใชสายนําสัญญาณ นอกจากนี้ในมาตรฐาน IEEE802.11 ยังกําหนดใหมี
ทางเลือกสําหรับสรางความปลอดภัยใหกับเครือขาย IEEE 802.11 WLAN โดยกลไกการเขารหัสขอมูล 
(Encryption) และการตรวจสอบผูใช (Authentication) ท่ีมีช่ือเรียกวา WEP (Wired Equivalent Privacy) 
ดวย มาตรผลงานท่ีนาสนใจและเปนท่ีรูจักกันดีไดแก IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, 
IEEE 802.11g, และ IEEE 802.11i 
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IEEE 802.11b  
คณะทํางานชุด IEEE 802.11b ไดตีพิมพมาตรฐานเพ่ิมเติมนี้เม่ือป พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดี

และใชงานกันอยางแพรหลายมากท่ีสุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา CCK 
(Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถของอุปกรณใหรับสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงสุดท่ี 11 Mbps ผานคล่ืนวิทยุความถ่ี 2.4 
GHz (เปนยานความถ่ีท่ีเรียกวา ISM (Industrial Scientific and Medical) ซ่ึงถูกจัดสรรไวอยางสากล
สําหรับการใชงานอยางสาธารณะดานวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม และการแพทย โดยอุปกรณท่ีใชความถ่ี
ยานนี้ก็เชน IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพทไรสาย, และเตาไมโครเวฟ) สวนใหญแลวอุปกรณ IEEE 
802.11 WLAN ท่ีใชกันอยูในปจจุบันจะเปนอุปกรณตามมาตรฐาน IEEE 802.11b นี้และใชเครื่องหมาย
การคาท่ีรูจักกันดีในนาม Wi-Fi ซ่ึงเครื่องหมายการคาดังกลาวถูกกําหนดขึ้นโดยสมาคม  WECA 
(Wireless Ethernet Compatability Alliance) โดยอุปกรณท่ีไดรับเครื่องหมายการคาดังกลาวไดผานการ
ตรวจสอบแลววาเปนไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถนําไปใชงานรวมกับอุปกรณยี่หออ่ืน 
ๆ ท่ีไดรับเครื่องหมาย Wi-Fi ได 

IEEE 802.11a  
คณะทํางานชุด IEEE 802.11a ไดตีพิมพมาตรฐานเพ่ิมเติมนี้เม่ือป พ.ศ. 2542 มาตรฐาน IEEE 

802.11a ใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถของอุปกรณใหรับสงขอมูลไดดวยความเร็วสูงสุดท่ี 54 Mbps แตจะใชคล่ืนวิทยุท่ีความถ่ี 5 
GHz ซ่ึงเปนยานความถ่ีสาธารณะสําหรับใชงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณอ่ืนนอยกวาในยานความถ่ี 2.4 GHz อยางไรก็ตามขอเสียหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802.11a ท่ีใช
คล่ืนวิทยุท่ีความถ่ี 5 GHz ก็คือในบางประเทศยานความถ่ีดังกลาวไมสามารถนํามาใชงานไดอยาง
สาธารณะ ตัวอยางเชน ประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการใชงานอุปกรณ IEEE 802.11a เนื่องจากความถ่ี
ยาน 5 GHz ไดถูกจัดสรรสําหรับกิจการอ่ืนอยูกอนแลว นอกจากนี้ขอเสียอีกอยางหนึ่งของอุปกรณ IEEE 
802.11a WLAN ก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาดคอนขางส้ัน (ประมาณ 30 เมตร ซ่ึงส้ันกวารัศมีสัญญาณ
ของอุปกรณ IEEE 802.11b WLAN ท่ีมีขนาดประมาณ 100 เมตร สําหรับการใชงานภายในอาคาร) อีกท้ัง
อุปกรณ IEEE 802.11a WLAN ยังมีราคาสูงกวา IEEE 802.11b WLAN ดวย ดังนั้นอุปกรณ IEEE 
802.11a WLAN จึงไดรับความนิยมนอยกวา IEEE 802.11b WLAN มาก 

IEEE 802.11g  
คณะทํางานชุด IEEE 802.11g ไดใชนําเทคโนโลยี OFDM มาประยุกตใชในชองสัญญาณวิทยุ

ความถ่ี 2.4 GHz ซ่ึงอุปกรณ IEEE 802.11g WLAN มีความสามารถในการรับสงขอมูลดวยความเร็ว
สูงสุดท่ี 54 Mbps สวนรัศมีสัญญาณของอุปกรณ IEEE 802.11g WLAN จะอยูระหวางรัศมีสัญญาณของ
อุปกรณ IEEE 802.11a และ IEEE 802.11b เนื่องจากความถ่ี 2.4 GHz เปนยานความถ่ีสาธารณะสากล อีก
ท้ังอุปกรณ IEEE 802.11g WLAN สามารถทํางานรวมกับอุปกรณ IEEE 802.11b WLAN ได (backward-
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compatible) ดังนั้นจึงมีแนวโนมสูงวาอุปกรณ IEEE 802.11g WLAN จะไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
หากมีราคาไมแพงจนเกินไปและนาจะมาแทนท่ี IEEE 802.11b ในท่ีสุด ตามแผนการแลวมาตรฐาน 
IEEE 802.11g จะไดรับการตีพิมพประมาณชวงกลางป พ.ศ. 2546 

IEEE 802.11e  
คณะทํางานชุดนี้ไดรับมอบหมายใหปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 เพ่ือใหสามารถ

รองรับการใชงานหลักการ Qualitiy of Service สําหรับ application เกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia) 
เนื่องจาก IEEE 802.11e เปนการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพ่ิมเติมนี้จึงสามารถนําไปใชกับ
อุปกรณ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอรชันได  

IEEE 802.11i  
คณะทํางานชุดนี้ไดรับมอบหมายใหปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 ในดานความ

ปลอดภัย เนื่องจากเครือขาย IEEE 802.11 WLAN มีชองโหวอยูมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารหัสขอมูล 
(Encryption) ดวย key ท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง คณะทํางานชุด IEEE 802.11i จะนําเอาเทคนิคขั้นสูงมาใช
ในการเขารหัสขอมูลดวย key ท่ีมีการเปล่ียนคาอยูเสมอและการตรวจสอบผูใชท่ีมีความปลอดภัยสูง 
มาตรฐานเพ่ิมเติมนี้จึงสามารถนําไปใชกับอุปกรณ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอรชันได  

 
2.5.1 การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรกับอะแด็บเตอรไวสเลสแลน  
รูปแบบการเช่ือมตอระหวางคอมพิวเตอรกับอะแด็บเตอรไวสเลสแลน (รูปท่ี 2.4) ท่ีนิยมใชงาน

โดยท่ัวไปมีดวยกัน 3 ประเภท คือ เช่ือมตอกับสล็อต PCI จะอยูในคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) เช่ือมตอ
กับพอรต PCMCIA จะอยูในคอมพิวเตอรโนตบุค (Labtop) และ เช่ือมตอกับพอรต USB   

 
  ก)    ข)    ค) 

 
รูปที่ 2.4 Wireless Adapter แบบตางๆ ก) PCI ข) PCMCIA ค) USB  
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2.5.1.1 ขั้นตอนการทดลอง การติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภทสล็อต PCI 
 1. ถอดฝาเครื่องคอมพิวเตอร 
 2. นําอะแด็บเตอรไวรเลสแลนเสียบในสล็อต PCI ขันนอตและใสเสาอากาศ 
 3. ปดฝาเครื่องคอมพิวเตอรและเปดเครื่องคอมพิวเตอร 
 4. เม่ือเปดเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องจะฟองวา Found New Hardware Wizard เพ่ือบอกวามีการ
ติดตั้งอะแด็บเตอรไวรเลสแลนในสล็อต PCI เพ่ิมเติมในเครื่องคอมพิวเตอรแตยังไมสามารถติดตอกับ
อุปกรณท่ีเพ่ิมเติมได ซ่ึงตองติดตั้งไดรเวอรกอน และในหนาตางนี้เครื่องจะถามวาติดตั้งไดรเวอรโดยวิธี
ใด โดยวิธีใหเครื่องคอมพิวเตอรหาไดรเวอรเอง (Install the software automatically) หรือทําการเลือก
ตําแหนงท่ีตั้งของไดรเวอรเอง (Install form a list or specific - location) โดยใหเลือกวิธีใหเครื่อง
คอมพิวเตอรหาไดรเวอรเอง แลวคลิกท่ี Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป  

5. เครื่องจะฟองใหใสแผนไดรเวอรของอะแด็บเตอรไวรเลสแลน ใหทําการใสแผนไดรเวอรลง
ใน CD-ROM (หนาตาง Insert Disk) 

6. เม่ือใสแผนไดรเวอรลงใน CD-ROM เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการก็อปปไดรเวอรลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ (หนาตาง Please wait while the wizard installs the software) 
 7. ในหนาตางนี้เครื่องคอมพิวเตอรบอกวาไดทําการติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลน
เสร็จแลวใหคลิก Finish ยืนยันการเสร็จส้ิน (หนาตาง Completing the Found New Hardware Wizard) 

8. เม่ือทําการติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนเสร็จสมบูรณ ก็จะสังเกตเห็นรูปของ
เครือขายไวรเลสแลน (WLAN) บริเวณมุมลางขวาของหนาจอ แตเครื่องคอมพิวเตอรยังไมสามารถ
เช่ือมตอกับเครือขายไดตองทําการ Config  
 

2.5.1.2 ขั้นตอนการทดลอง การติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท PCMCIA 
การติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท PCMCIA จะเปนการติดตั้ง Utility ท่ีใชใน

การคอนฟกอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท PCMCIA ไปพรอม ๆ กัน  
1. ใสแผน ไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท PCMCIA ลงใน CD-ROM เครื่องจะทํา

การเปดแผนอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร Windows 
2.ใหดับเบิลคลิกท่ีไฟล Windows-Client-Installation-Wizard-v1.exe เพ่ือเริ่มการติดตั้ง 
3. ใหคลิกท่ี Unzip เพ่ือขยายไฟลท่ีถูกบีบอัดมา (หนาตาง WinZip Self-Extractor) 

 4. เม่ือ Unzip เสร็จส้ินจะปรากฏจํานวนไฟลท่ีถูก Unzip ใหคลิก OK เพ่ือทําขั้นตอนตอไป  
 5. จะปรากฏหนาตาง Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard ใหคลิก
เลือก Express Installation/Upgrade (recommended) แลวคลิก Next 
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6. จะปรากฏหนาตาง Cisco Aironet Driver Installer เพ่ือบอกใหใสอะแด็บเตอรไวรเลสแลน 
ประเภท PCMCIA ลงในสล็อต PCMCIA แลวคลิก OK 

1.2.7 จะปรากฏหนาตาง AppInst เพ่ือใหทําการ Restart คอมพิวเตอร กอนท่ีจะคลิก Yes ให
นําอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท PCMCIA ออกจากสล็อต PCMCIA กอน แลวคลิก Yes 

 
2.5.1.3 ขั้นตอนการทดลอง การติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภทพอรต USB 

 1. เสียบอะแด็บเตอรไวรเลสแลนประเภท USB เขากับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึง
สามารถใชไดท้ังแบบ PC และ แบบ Laptop  
 2. เม่ือเปดเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องจะฟองวา Found New Hardware Wizard เพ่ือบอกวามีการ
ติดตั้งอะแด็บเตอรไวรเลสแลนในพอรต USB เพ่ิมเติม ในหนาตางนี้เครื่องถามวาใหติดตั้งไดรเวอรโดย
วิธีใด โดยใหเลือกวิธีทําการเลือกตําแหนงท่ีตั้งของไดรเวอรเอง (Install form a list or specific location) 
แลวคลิก Next  
 3. ใหทําการใสแผนไดรเวอร ในหนาตางนี้ใหทําการคลิกเลือกท่ี Include this location in the 
search แลวคลิกท่ี Browse เพ่ือหาตําแหนงท่ีตั้งของไดรเวอร 
 4. จะปรากฏหนาตาง Browse for Folder ใหเลือกตําแหนงท่ีตั้งของไดรเวอรซ่ึงจะอยูในไดร CD-
ROM ดังตัวอยาง ไดร CD-ROM คือ ไดร E: ใหคลิกเลือกท่ีหนาเครื่องหมาย + ก็จะปรากฏโฟลเดอรยอย 
ใหทําการเลือก โฟลเดอร E:\Driver\WINXP แลวคลิก OK 
 5. จะกลับมาท่ีหนาตางเดิมใหคลิก Next > เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 
 6. หนาตางนี้เครื่องจะทําการ Copy ไดรเวอรไวในเครื่อง 
 7. หนาตางนี้เครื่องจะบอกวาไดทําการติดตั้งเรียบรอยแลว ใหคลิก Finish เปนอันเสร็จส้ิน 

8. เม่ือทําการติดตั้งไดรเวอรอะแด็บเตอรไวรเลสแลนเสร็จสมบูรณ ก็จะสังเกตเห็นกลองส่ีเหล่ียม
โชวขึ้นมาบริเวณมุมลางดานขวาของหนาจอ แตเครื่องคอมพิวเตอรยังไมสามารถเช่ือมตอกับเครือขายได 
ตองทําการ Config  
 

2.5.2 การกําหนดคาของ Access-Point และ การรีเซต Access-Point 
 Access-Point (รูปท่ี 2.5) เปนอุปกรณกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณรับ-สงสัญญาณในเครือขาย 
โดยท่ีตัว Access-Point ทําหนาท่ีเหมือนกับ Switch ในระบบเครือขายใชสาย ซ่ึงมีผลิตภัณฑบางรุนท่ี ทํา
หนาท่ีเปน Switch ใหกับระบบเครือขายใชสายปกติ โดยจะมี Port RJ45 รวมอยูดวย 4 - 8 Port นอกจากนี้
ยังอาจเพ่ิมความสามารถในการเปน Print Server หรือ Router เขาไปดวย 
 Access-Point ใหมมาวิธีการท่ีเราจะเขาไปจัดการไดโดยใช cross cable เช่ือมตอ PC ท่ีกําหนดให
มีไอพีแอดเดรส (IP Address) อยูในชวงระหวาง 10.0.0.2 ถึง 10.0.0.254 และ subnet เปน 
255.255.255.224 เขากับ Access-Point ท่ีไมเคยใชงานมากอน จากนั้นใชการ telnet ทําการ browse เขาไป
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ท่ีไอพีแอดเดรส 10.0.0.1 เม่ือสามารถติดตอ Access-Point ไดแลวก็เริ่มทําการ config โดยใชหนาตาง 
Cisco 1100 Access Point ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 ตามรายละเอียดดังนี้ (username: ap_admin , 
password:wireless_te123)  

 
รูปที่ 2.5 Access-Point (AP 1100) 

 
 2.5.2.1 การ config ip address สําหรับ Access-Point 

จากแถบขวามือ ใหเลือก EXPRESS SET-UP  

 
รูปที่ 2.6 การ config ip address สําหรับ Access-Point 
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จากหนาตางในรูปท่ี 2.6 นี้จะสามารถ config parameter ตางๆ ไดดังนี ้
System Name เปนการกําหนดช่ือของ Access-Point หรือเปนการกําหนด hostname นั่นเอง 
Configuration Server Protocol เปนการเลือกวาจะให Access-Point นี้มีการรับ ip จาก DHCP ทุก

ครั้งท่ีมีการ reload (เลือก DHCP) หรือทําการ fix IP ท่ีแนนอนไปเลย (เลือก Static IP) จากนั้นทําการ 
config IP Address, IP Subnet Mask และ Default Gateway  

SNMP Community คือกําหนด snmp community string ซ่ึงสามารถกําหนดใหเปน Read-Only 
หรือ Read-Write ก็ได โดย SNMP Community นี้สามารถใชรวมกับพวก network management 
application ได  

 
 2.5.2.2 การกําหนดสิทธิ์ในการ Config Access-Point (Administration Control) 
 จากแถบขวามือ ใหเลือก Security และเลือก Admin Access จากหนานี้เราจะสามารถกําหนด
จํานวน admin ท่ีจะสามารถเขามา config ตัว Access-Point ตัวนี้ได โดยกําหนดช่ือ admin ท่ีชอง user 
name และ password ท่ีชอง password เพ่ือใช username และ password นี้ในการเขามา config ท้ังวิธีการ 
telnet และ webbrowser นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดไดอีกวา admin ตาม username และ password 
ดังกลาวจะสามารถ config ไดหรือทําไดแคดู config (read only) เทานั้น 

ในชอง Default Authentication Password ทางดานบนจะเปนการกําหนด password ในลักษณะ
เหมือน enable password ของอุปกรณ cisco ท่ัวไป ถาใชการ telnet เขามาเม่ือเราจะเขา privilege mode 
โดยการใช command enable จะมีการใหใส password ตัวนี้ 
 
 2.5.2.3 การกําหนด SSID และ property ตางๆ ที่เกี่ยวกับ SSID 
 จากแถบขวามือ ใหเลือก Security และเลือก SSID Manager ในหนานี้เราสามารถทําการสราง 
SSID โดยสามารถสรางไดมากกวา 1 SSID สําหรับ 1 Access-Point ซ่ึงวิธีการสรางคือพิมพ SSID name 
ในชอง SSID และเลือกวาจะทําการ map SSID ดังกลาวเขากับ Vlan ใดๆ หรือไม ถาตองการตองไปทํา
การสราง Vlan ไวรอกอนโดย click ท่ี Define Vlan เพ่ือทําการสราง Vlan จากนั้นคอยกลับมาสราง SSID 
แลวทําการ map SSID เขากับ Vlan ท่ีเราสรางไวแลว 
 ในสวน Authentication Method Accepted เปนการกําหนดชนิดของการ authentication ซ่ึงมีอยู
ดวยกัน 3 แบบ คือ 
 - Open Authentication เปนการเลือกใหมีการ authentication แตไมมีการทํา data encryption 

- Share Authentication คลายกับ open แตไมแนะนําใหใชเพราะมีระดับความปลอดภัยต่ํา 
- Network EAP เปนการเลือกใหมีการ authentication และ encryption โดยใช EAP protocol ซ่ึง

มีการใช dynamic key และ data มีความปลอดภัยสูงสุด 
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นอกจากนั้นในหนาท่ีดานลางสุดจะมีการกําหนด Guest mode วาให user ท่ีเขามาโดยไมรู SSID 
ท่ีเราประกาศจะสามารถ access ท่ี SSID ไหนซ่ึงทางเรากําหนดให guest mode เปน None คือไมตองการ
ใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาใชงานระบบ 

 
 2.5.2.4 การกําหนดความปลอดภัยใหแก user ที่เขามา access 
 จากแถบขวามือ ใหเลือก SECURITY และเลือก Encryption Manager จากหนานี้เราสามาร
กําหนดการเขารหัส (encryption) ของ data สามารถเซตอัพคาไดทีละ Vlan แตหากไมมีการใช Vlan (มี
หนึ่งหรือมากกวา SSID แตอยูใน Vlan เดียวกัน) การเซตอัพนี้จะมีผลตอทุกๆ SSID ซ่ึงการ encrypt จะมี
ใหเลือกอยู 3 แบบคือ 
 -  none ไมมีการ encrypt ของ data เลย 
 - WEP Encrypt เปนการเลือกวาให user ท่ีเขามาตองทําการ encrypt เทานั้น (mandatory) หรือจะ
ทําหรือไมก็ได (Optional) ซ่ึงถาเราเลือกเปน mandatory แลว user ท่ีเขามาไมทําการเลือกการ encrypt 
ขอมูลจะไมสามารถใชงานไดเลย แตหากเลือกเปน optional แลว user ท่ีเขามาไมทําการเลือก encrypt ก็
จะสามารถใชงานไดแตขอมูลท่ีสงผานระบบไมมีการ encrypt เทานั้นเอง 
 - Cipher จะคลายการเลือก WEP Encryption แตไมสามารถเลือกเปน optional ได 
 สวน Encryption Keys เราสามารถเลือกเปน 40 bit หรือ 128 bit โดยถาเลือกเปน 40 bit เราตอง
กรอกเลขฐาน 16 จํานวน 10 ตัว และถาเลือกเปน 128 bit ตองกรอกเลขฐาน 16 จํานวน 26 ตัว  
 
 2.5.2.5 การกําหนด server สําหรับทําการ authentication 

จากแถบขวามือ ใหเลือก SECURITY และเลือก Server Manager จากหนานี้เราสามารถ
กําหนดให user ท่ีจะใชงาน Access-Point ไปทําการ authenticate ท่ี server ซ่ึง server นั้นตองเปน 
authentication server (radius or tacacs server) ซ่ึงในระบบของเราใช authentication server เปน cisco 
ACS server และใช radius Protocol ในการทํา authentication การ config server ใหใส IP หรือ hostname 
(ในระบบท่ีมี DNS) จากนั้นใส key ซ่ึงตองกําหนด key เดียวกันท่ี ACS server ดวย สวน authentication 
port กําหนดเปน 1812 (กรณีท่ีใช SSID เดียวสามารถกําหนดใหเปน 1645 ก็ได) และ accounting port 
กําหนดเปน 1813 (กรณีท่ีใช SSID เดียวสามารถกําหนดใหเปน 1646 ก็ได) สวนหนาท่ีของ server ซ่ึงเรา
ตองการให server ทํางานดังกลาวก็ทําการเลือกในชอง Use Server for: 

 
2.5.2.6 การ Browser หา File ที่ใชเปนตัว Configuration Access-Point 
จากแถบขวามือ ใหเลือก SYSTEM SOFTWARE และเลือก System Configuration จากหนานี้ 

เราสามารถ Load File Configuration เขาไปใน Access-Point ได ใชในกรณีท่ีเรามี File Configuration อยู
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แลว และ Load New Startup Configuration File ทําการ Browser หา File ท่ีเปน Configuration หลังจาก
นั้น ทําการ Load แลว Apply  

 
2.5.2.7 การรีเซต Access-Point 

 การรีเซต Access-Point นั้นสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การรีเซตดวย Software และการรีเซต 
ดวย Hardware โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ ใช cross cable เช่ือมตอ PC ท่ีกําหนดใหมีไอพีแอดเดรสอยูในชวง
ระหวาง 205.7.5.8 ถึง 205.7.5.98 และ subnet เปน 255.255.255.0 เขากับ Access-Point จากนั้นใชการ 
telnet ทําการ browse เขาไปท่ีไอพีแอดเดรส 205.7.5.100 เม่ือสามารถติดตอ Access-Point ไดแลวก็
เริ่มทําการ Reset  ตามรายละเอียดดังนี้ (username: ap_admin , password:wireless_te123) 

1. การรีเซตดวย Software 
จากแถบขวามือ ใหเลือก SYSTEM SOFTWARE และเลือก System Configuration จากหนานี้

เราสามารถทําการ Reset Configuration โดยการ Click ท่ี Reset to Defaults หลังจากนั้น Access-Point จะ
ทําการ Reset Configuration ทันที ใชเวลาประมาณ 60 วินาที เม่ือ Access-Point Reset Configuration แลว 
IP จะเปน 10.0.0.1 และ subnet จะเปน 255.255.255.224 ดังภาพ (ใช user: Cisco, password: Cisco) แลว
เริ่มทําการ Configuration ใหม 

2. การรีเซตดวย Hardware 
 การรีเซตดวย Hardware นั้นสามารถทําไดโดยการ กดปุม mode คางไว และเสียบ Adapter แลว
ปลอย ปุม mode หลังจากนั้น Access-Point จะทําการ Reset ทันที 
 
2.6 การเชื่อมตอเครือขายไรสายแบบ Client/Server (Infrastructure mode) 
 ระบบเครือขายไรสายแบบ Client / server หรือ Infrastructure mode เปนลักษณะการรับสง        
ขอมูลโดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกวา “Hot spot” ทําหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมตอระหวางระบบ
เครือขายแบบใชสายกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) โดยจะกระจายสัญญาณคล่ืนวิทยุเพ่ือ รับ-สง  
ขอมูลเปนรัศมีโดยรอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูในรัศมีของ AP จะกลายเปนเครือ   
ขายกลุมเดียวกันทันที โดยเครื่องคอมพิวเตอร จะสามารถติดตอกัน หรือติดตอ กับ Server เพ่ือ
แลกเปล่ียนและคนหาขอมูลได โดยตองติดตอผาน AP เทานั้น ซ่ึง AP 1 จุด สามารถใหบริการเครื่องลูก 
ขายไดถึง 15-50 อุปกรณ ของเครื่องลูกขาย เหมาะสําหรับการนําไปขยายเครือขายหรือใชรวมกับระบบ
เครือขายแบบใชสายเดิมในออฟฟศ หองสมุด หรือในหองประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให
มากขึ้น 
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รูปที่ 2.7 ระบบเครือขายไรสายแบบ Client/server (Infrastructure mode) 

 
ส่ิงที่ควรทราบในการ Set Wireless LAN adapter ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบได 

 1. MAC Address (Physical Address) คือ Address ของ WLAN Adapter มีลักษณะเปนเลขฐาน 
16 ยาว 6 bytes ซ่ึงจะไมมีอุปกรณท่ีมีหมายเลขซํ้ากันเด็ดขาด ซ่ึงสามารถหาได 2 วิธีดวยกัน  

    1.1 ดูคาแอดเดรสบนตัว WLAN Adapter 
    1.2 ดูคาแอดเดรสโดยใชคําส่ังใน Windows โดยคลิกท่ี Start -> Run จะปรากฏหนาตาง Run 

ใหพิมพ cmd แลวคลิก OK และจะปรากฏหนาตาง C:\WINDOWS\System32\cmd.exe ใหพิมพคําวา 
ipconfig /all แลวสังเกตตรงบรรทัด Physical Address ของ Ethernet adapter Wireless Local Area 
Connection จะสังเกตเห็นชุดตัวเลขและตัวอักษร 12 หลักนั่นก็คือ MAC Address 

2. SSID (Service Set Identifier) คือ ช่ือเรียกของเครือขาย IEEE 802.11 WLAN แตละเครือขาย 
ซ่ึงผูท่ีประสงคจะเขามาใชเครือขายจะตองรูช่ือหรือ SSID ของเครือขายจึงจะสามารถขอรับการ
ตรวจสอบเพ่ือใชงานเครือขายนั้นๆ ได ซ่ึงในการทดลองนี้คือ dpu_secure1 และ dpu_secure2 

3. WEP KEY (Wired Equivalent Privacy Key) เปนรหัสท่ีใชในการเขารหัสขอมูลระหวาง
เครื่อง client กับ access point ใชหลักการในการเขาและถอดรหัสขอมูลท่ีเปนแบบ symmetrical (นั่นคือ
รหัสท่ีใชในการเขารหัสขอมูลจะเปนตัวเดียวกันกับรหัสท่ีใชสําหรับการถอดรหัสขอมูล ถารหัสท่ีใชไม
ตรงกันก็จะไมสามารถใชงานได) ซ่ึงในการทดลองนี้คือ 12345678901234567890123456 

4. IP Address (Internet Protocol Address) คือ หมายเลขแสดงตําแหนงประจําเครื่อง
คอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวยตัวเลข 4 ชุด โดยมีเครื่องหมายจุดคั่นระหวางชุดท้ัง 4 ดังนั้นจึงตองมีการ
กําหนดหมายเลขประจําเครื่องในแตละเครื่อง (IP Address) เพ่ือไมใหเกิดความสับสนและซํ้ากัน 

5. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) หรือ EAP-Cisco เปนเทคนิคการ
รักษาความปลอดภัยระดับสูง ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cisco ซ่ึงในโพรโตคอลนี้นอกจากจะมี
กลไกในการสงผานขอมูลเกี่ยวกับ username และ password ของผูใชไปยัง RADIUS (Remote 
Authentication Dial-In User Service) เซิรฟเวอร เพ่ือทําการตรวจสอบแลว ยังมีการจัดการและบริหาร
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รหัสลับของเครือขาย (WEP Key) ใหมีการเปล่ียนแปลงคา นั่นคือเม่ือผูใชผานการตรวจสอบเรียบรอย
แลวจะไดรับ WEP Key เพ่ือใชในการเขารหัสขอมูลสําหรับผูใชนั้น ๆ ซ่ึงหมายความวา WEP Key ของ
แตละผูใชสามารถมีความแตกตางกันออกไปได และเม่ือใชงานรวมกับ RADIUS ซ่ึงสามารถกําหนดอายุ
ของแตละ sessionได จะทําให WEP Key ของแตละผูใชเปล่ียนคาไปทุก ๆ ชวงเวลาส้ัน ๆ ดวย ในกรณี
เทคนิคการเจาะรหัสลับเครือขาย (WEP Key) ท่ีมีอยูในปจจุบันจะไมสามารถนํามาใชประโยชนได 
นอกจากนี้ LEAP ยังกําหนดใหมีการตรวจสอบท้ังเครื่องแมขายและผูใช (Mutual Authentication) เพ่ือ
ปองกันไมใหผูโจมตีสามารถหลอกลวงผูใชใหเช่ือมตอกับเครื่องแมขายของผูโจมตีได  จะเห็นไดวา 
LEAP สามารถเพ่ิมความปลอดภัยใหกบัเครือขาย WLAN ไดมาก แตอยางไรก็ตามขอเสียอยางหนึ่งก็คือ
ในปจจุบัน LEAP ยังถูกจํากัดอยูแตในผลิตภัณฑของ Cisco เทานั้น 

1. การตั้งคา Software ท่ีมีการตรวจสอบผูใชแบบ MAC Address จะแบงเปน 2 สวนยอย คือ 
สวนของคอมพิวเตอรแมขาย และ สวนของคอมพิวเตอรลูกขาย 

2. การตั้งคา Software ท่ีมีการตรวจสอบผูใชแบบ LEAP จะแบงเปน 2 คือ สวนของคอมพิวเตอร
แมขาย และ สวนของคอมพิวเตอรลูกขาย 

 
2.6.1 การตั้งคา Software ที่มีการตรวจสอบผูใชแบบ MAC Address 
1. คอมพิวเตอรแมขาย (Computer Server) 

 1. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน ACS Admin บนหนาจอคอมพิวเตอรหรือเปด Internet Explorer พิมพ 
127.0.0.1: 2002 ในชอง Address แลวกด Enter  
 2. จะปรากฏหนาตาง Cisco Secure ACS ท่ีใชในการกําหนดคาตางๆ ในการเช่ือมตอเครือขาย 
 3. คลิกท่ีไอคอน User Setup ดานซายมือก็จะปรากฏหนาตางท่ีใหใสช่ือผูใช (User) 
 4. ใหใสคา MAC Address ของเครื่องลูกขายท่ีตองการในชอง User หรือ ใสช่ือท่ีจดจําไดงาย 
(ตัวเลข หรือตัวหนังสือพิมพเล็ก) ในการทดลองนี้ใหใส MAC Address เพ่ือเปนการงายในการแกไข
ภายหลัง เม่ือใสเสร็จ ใหคลิกท่ี Add/Edit 
 5. จะปรากฏหนาตาง Edit เพ่ือกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรลูกขาย 
 6. ในชอง Real Name ใหใสหมายเลข 4 ตัวทายบนสติกเกอรของ Case เครื่องลูกขายท่ีตองการ
เช่ือมตอ และในชอง Description ใหใส wireless lab 
 7. และเม่ือเล่ือน Scroll Bar ลงมาเจอกรอบ User Setup (ในหนาตางเดิม) ใหใส MAC Address 
ในชอง Password และ Confirm Password ท้ัง 4 ชอง และในชอง Group to which the user is assigned 
เปนการกําหนดกลุมของผูใช ซ่ึงกลุมท่ีมีนั้นไดถูกกําหนดสิทธไวกอนแลว โดยใหเลือกเปนกลุม wireless 
lab แลวใหกด Submit เปนการเสร็จส้ิน 
 8. ทดสอบการกําหนดคาของคอมพิวเตอรแมขายโดยคลิก User Setup แลวใส MAC Address ท่ี
กําหนดไปแลว แลวคลิก Find หากมี User (MAC Address) ใน User List ทางดานขวามือ ก็จบเสร็จส้ิน 
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2. คอมพิวเตอรลูกขาย (Computer Client) 
1. คลิกท่ี Start -> คลิกขวาท่ี My Networks Places -> คลิกท่ี Properties 
2. จะปรากฏหนาตาง Net. Con. ซ่ึงจะสังเกตเห็นท่ี Icon ของ Wireless Network Connection มี

รูปกากบาทสีแดง (ยังไมไดเช่ือมตอ) คลิกขวาท่ี Wireless Network Connection -> คลิกท่ี Properties 
 3. จะปรากฏหนาตาง Wireless Net. Con. คลิกท่ี Internet protocol (TCP/IP) -> คลิกท่ี Properties 
 4. จะปรากฏหนาตาง Internet protocol (TCP/IP) Properties ใชสําหรับตั้งคา IP (Internet 
protocol) หลักของเครื่องคอมพิวเตอร โดยตั้งคาได 2 แบบ แบบแรก Obtain an IP address automatically 
คือจะทําการรับ IP โดยอัตโนมัติ โดย IP ท่ีไดรับมาจากเซิรฟเวอรตัวแจก IP (DHCP Server) สวนในแบบ
ท่ีสอง จะเปนการกําหนด IP โดยผูใชเอง ซ่ึงในการทดลองนี้จะเปนการรับ IP โดยอัตโนมัติจาก
เซิรฟเวอรโดยคลิกเลือกท่ี Obtain an IP address automatically เม่ือกําหนดเสร็จแลวคลิก OK 
 5. ตอมาเปนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ท่ีใชในการเช่ือมตอเครือขาย  โดยคลิกท่ีหนาตาง 
Wireless Network ซ่ึงในหนาตางนี้จะสังเกตเห็นดานบน Use Windows to configure my wireless 
network settings ซ่ึงจะตองมีเครื่องหมายถูกขางหนา เพ่ือท่ีจะใช Utility ของ Windows เปนตัวกําหนดคา
ในการเช่ือมตอเครือขาย เริ่มกําหนดคาโดยการคลิกท่ี Add 
 6. จะปรากฏหนาตาง Wireless network properties และในหนาตางยอย Association ในชอง 
Network name (SSID) เปนการกําหนดช่ือท่ีใชในการเช่ือมตอเครือขาย โดยกําหนดเปน dpu_secure2 
และในกรอบของ Wireless network key จะเปนการกําหนดความปลอดภัยในการเช่ือมตอเครือขาย ใน
ชอง Network Authentication จะเปนการใหมีการการตรวจสอบผูใชในการเช่ือมตอเครือขายหรือไม ให
คลิกเลือก Open เพ่ือใหมีการตรวจสอบผูใชในการเช่ือมตอเครือขาย และในชอง Data encryption จะเปน
การเลือกเพ่ือใหมีการเขารหัสขอมูลใหเลือกเปน WEP (Wired Equivalent Privacy) และคลิกเครื่องหมาย
ถูกในชอง The key is provided for me automatically ออกเพ่ือท่ีจะกําหนด WEP keyในชอง Network 
key เอง โดยกําหนดเปน 12345678901234567890123456 เปนแบบ 104 บิต (26 รหัส) ในชอง Confirm 
Network key  ใหกําหนดเปน 12345678901234567890123456 อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
และบริเวณดานลางของหนาตาง ใหดูในชอง This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless 
access points are not used จะตองไมมีเครื่องหมายถูกเพราะในการเช่ือมตอเครือขายนี้จะไมใชการ
เช่ือมตอแบบ ad hoc mode แลวคลิก OK เปนการเสร็จส้ินการกําหนดคาในการเช่ือมตอ 

7. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection Properties ซ่ึงเปนหนาตางเดิมแตจะสังเกต
ในชอง Preferred networks เห็นวามีช่ือเครือขาย (SSID) ท่ีเราไดตั้งคาไว ใหคลิก OK อีกครั้งเพ่ือเปนการ
ยืนยันการเสร็จส้ินการกําหนดคาในการเช่ือมตอ 
 8. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection is now connected บริเวณมุมลางขวาของ
หนาจอ เปนการบอกวาไดทําการเช่ือมตอกับเครือขายแลว  
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2.6.2 การตั้งคา Software ที่มีการตรวจสอบผูใชแบบ LEAP 
1. คอมพิวเตอรแมขาย (Computer Sever) 
1. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน ACS Admin หรือเปด Internet Explorer พิมพ 127.0.0.1: 2002 ในชอง 

Address แลวกด Enter  
2. จะปรากฏหนาตาง Cisco Secure ACS ท่ีใชในการกําหนดคาตาง ๆ ในการเช่ือมตอเครือขาย 

คลิกท่ีไอคอน User Setup ดานซายมือ จะปรากฏหนาตางท่ีใหใสช่ือผูใช (User) ใหใสช่ือผูใช (ตัวอยาง
คือ Hosp) แลวคลิกท่ี Add/Edit 

3. จะปรากฏหนาตาง Edit เพ่ือกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรลูกขาย ในชอง Real Name 
ใหใสช่ือผูใช (ตัวอยางคือ Hosp) ท่ีตองการเช่ือมตอ และในชอง Description ใหใส wireless lab (LEAP) 

4. และเม่ือเล่ือน Scroll Bar ลงมาเจอกรอบ User Setup (ในหนาตางเดิม) ใหใส Password ท่ี
ตองการ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก หรือตัวเลข) ในชอง Password และ Confirm Password ท้ัง 4 
ชอง และในชอง Group to which the user is assigned เปนการกําหนดกลุมของผูใช ซ่ึงกลุมท่ีมีนั้นไดถูก
กําหนดสิทธไวกอนแลว โดยใหเลือกเปนกลุม test_LEAP แลวใหกด Submit เปนการเสร็จส้ิน 

 
2. คอมพิวเตอรลูกขาย (Computer Client) 
1. คลิกท่ี Start -> คลิกขวาท่ี My Networks Places -> คลิกท่ี Properties 
2. จะปรากฏหนาตาง Network Connections ซ่ึงจะสังเกตเห็นท่ี Icon ของ Wireless Network 

Connection มีรูปกากบาทสีแดงซ่ึงหมายถึงยังไมไดเช่ือตอกับเครอืขายไรสายทําการ คลิกขวาท่ี Wireless 
Network Connection -> คลิกท่ี Properties 

3. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection Properties 
4. คลิกท่ีหนาตาง Wireless Networks จะสังเกตเห็นเครื่องหมายถูกหนาชอง Use Windows to 

configure my wireless network settings ใหคลิกเครื่องหมายถูกออก เพ่ือท่ีจะใช Utility ของ Aironet 
Series 350 เปนตัวกําหนดคาในการเช่ือมตอเครือขาย เนื่องจาก Utility ของ Windows ไมสามารถ
กําหนดคาในการเช่ือมตอเครือขายท่ีมีการตรวจสอบผูใชแบบ LEAPได 

5. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Aironet Client Utility (ACU) บนหนาจอคอมพิวเตอร 
6. จะปรากฏหนาตาง Aironet Client Utility คลิกท่ี Profile Manager เพ่ือทําการสราง Profile 

 7. จะปรากฏหนาตาง Profile Manager ใหใสช่ือ Profile (ตัวอยางคือ Hospital) แลวคลิก Apply 
ตามดวย คลิก OK 
 8. จะปรากฏหนาตาง Properties Profile ท่ีช่ือ Hospital เพ่ือใชกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการ
เช่ือมตอเครือขายในชอง Client Name ใหใสช่ือเครื่องลูกขาย (ตัวอยางคือ Hospital) ในชอง SSID1: ให
ใสช่ือเครือขายคือ dpu_secure1 (ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดในการตรวจสอบผูใชแบบ LEAP ท่ีเครื่องแม
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ขายไวกอนแลว) และในกรอบ Network Type เปนการเลือกชนิดการเช่ือมตอของเครือขาย ใหเลือก 
Infrastructure  
 9. คลิกท่ีหนาตาง Network Security ท่ีกรอบ Network Security Type ใหเลือกเปน LEAP แลว
คลิก Configure 
 10. จะปรากฏหนาตาง LEAP Setting ใหคลิกเลือกหนา Use Saved User Name and Password 
เพ่ือใหเครื่องบันทึก User Name และ Password ไว แลวพิมพ User Name และ Password ท่ีไดกําหนดไว
ท่ีเครื่องแมขาย (Server) แลวคลิก OK หรือ ถาไมตองการใหเครื่องบันทึก User Name และ Password ไว
ใหคลิกเลือกหนา Use Temporary User Name and Password แลวจะมีตัวเลือกยอยใหเลือกเพ่ือกําหนดวิธี
ในการใส User Name และ Password 
 11. จะกลับมาท่ีหนาตาง Network Security (หนาตางเดิม) ใหคลิก OK เปนอันเสร็จ 
 12. จะปรากฏ Icons ของ Utility Aronet 350 series เพ่ือแสดงความพรอมการเช่ือมโยงเครือขาย
บริเวณมุมลางดานขวาของหนาจอคอมพิวเตอร 

 
2.6.3 ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมตอเครือขายแบบ Client/Server (Infrastructure mode) 

 1. คลิกท่ี Start –> Run  
 2. จะปรากฏหนาตาง Run ใหพิมพ cmd แลวคลิก OK 
 3. จะปรากฏหนาตาง C:\WINDOWS\System32\cmd.exe ใหพิมพคําวา ping ตามดวยหมายเลข 
IP ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Computer Sever) ในการทดลองนี้ IP ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
คือ 205.7.5.99 แลวกด Enter ใหสังเกตตรงบรรทัด Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>. 
มี Loss = 0 แสดงวาเครือขายท่ีเราสรางขึ้นสามารถเช่ือมโยงกันไดแลว แตถาหากมี Loss = 100 แสดงวา
เครือขายท่ีเราสรางขึ้นยังไมสามารถเช่ือมโยงกันได ใหลองทบทวนขั้นตอนการทดลองใหม 
 
2.7 การติดตอกับอินเทอรเน็ตในโหมดอินฟราสตัคเจอร (Infrastructure Mode) 
 กอนท่ีจะทําการกําหนดคาตางๆ ของ Windows จะตองทําการตอสายสัญญาณระหวาง
คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร (ACS Server) และ Access-Point เขากับสวิตซของ Cisco ใน VLAN 205 
เสียกอน ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 แตเนื่องจากการเช่ือมตอสายสัญญาณของเครือขายไดทําไวกอนหนาแลว 
แตเพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดการรบกวนเครือขายท่ีใชงานจริง เพราะฉะนั้นจึงตอง Plug สาย Trunk ท่ี
เช่ือมตอกับเครือขายอ่ืนออกดัง Network Diagram นั่นก็คือ Plug สายท่ีเช่ือมตอกับพอรตหมายเลข 22, 23 
และ 24 ของสวิตซ Cisco ออก  
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รูปที่ 2.8 การติดตอกับอินเทอรเน็ตในโหมดอินฟราสตัคเจอร 

 
2.7.1 ตั้งคาวินโดวส (Windows) เพ่ือใหคอมพิวเตอรที่มี Modem เชื่อมตอ Internet ได 

 กอนทําการทดลองจะตองตอ Modem (Modem ท่ีใชในการทดลองนี้คือ USB Modem) เขากับ
พอรต USB และทําการติดตั้งไดรเวอรใหกับ Modem ซ่ึงจะละขั้นตอนเหลานี้ เนื่องจากขั้นตอนในการ
ติดตั้งไดรเวอรจะเหมือนกับท่ีกลาวไปแลวในหัวขอท่ี 2.5.1 แตเปล่ียนจาก WLAN Adapter เปน Modem 

1. คลิกท่ี Start -> All Program -> Accessories-> Communications -> คลิกเลือกท่ี New 
Connection Wizard 
 2. จะปรากฏหนาตาง New Connection Wizard ใหคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 
 3. จะปรากฏหนาตาง Network Connection Type ใหคลิกเลือก Connect to the internet แลวคลิก 
Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 
 4. จะปรากฏหนาตาง Getting Ready ใหคลิกเลือก Set up my connection manually แลวคลิก 
Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 
 5. ในหนาตางนี้เครื่องถามวาจะเช่ือมตอ Internet โดยใชอุปกรณอะไร ใหเลือก Connect using a 
dial-up modem แลวคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 

6. หนาตางนี้จะเปนการใสช่ือผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ให
ใสเปน DPU แลวคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 

205.7.5.10 -205.7.5.80 

205.7.5.10 -205.7.5.80 

205.7.5.1 DPU
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7. ในหนาตางนี้ใหใสหมายเลขโทรศัพทท่ีใชในการเช่ือมตอ Internet ใหใสหมายเลข 
9,026188688 แลวคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป (ใสหมายเลข 9, ท่ีหนาหมายเลขโทรศัพท เนื่องจาก
หมายเลขโทรศัพทท่ีใชในหองปฏิบัติการ ไดทําการเช่ือมตอจากตูสาขาของมหาวิทยาลัย หรือในการโทร
ออกภายนอกตองกด 9 กอนหมายเลขโทรศัพทท่ีจะโทรออก) 
 8. ในหนาตางนี้เครื่องจะใหใส User name และ Password ท่ีใชเช่ือมตอ Internet และในชอง 
Confirm password เปนการยืนยัน Password อีกครั้ง (User name ท่ีใชในการทดลองคือ dpu10 และ 
Password คือ jgyvgs) แลวคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 

9. ในหนาตางนี้ใหคลิกถูกหนา Add a shortcut to this connection to my desktop เพ่ือสราง 
Shortcut ไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอร แลวคลิก Next เพ่ือทําขั้นตอนตอไป 
 10. ดับเบิลคลิก shortcut dpu บน desktop (หนาจอคอมพิวเตอร) 
 11. จะปรากฏหนาตางท่ีใชสําหรับเช่ือมตอ Internet ใหคลิก Dial เพ่ือทําการเช่ือมตอ 
 12. เม่ือเช่ือมตอไดแลวจะปรากฏหนาตางส่ีเหล่ียมบริเวณมุมขวาดานลางบอกถึงความพรอมใน
การเช่ือมตออินเทอรเน็ต และความเร็วท่ีสามารถเช่ือมตอได 
  

2.7.2 ตั้งคาวินโดวส (Windows) ใหเปนคอมพิวเตอรเกตเวย (Gateway) 
 1. คลิกท่ี Start -> คลิกขวาท่ี My Networks Places -> คลิกท่ี Properties 

2. คลิกขวาท่ี Wireless Network Connection -> คลิกเลือก Enable หรือ ดับเบิลคลิกท่ี Wireless 
Network Connection 

3. คลิกขวาท่ี dpu Connection -> คลิกเลือก Properties 
4. จะปรากฏหนาตาง General ของ dpu Properties ใหคลิกเลือกท่ีหนาตาง Advanced 

 5. จะปรากฏหนาตาง Advanced ของ dpu Properties คลิกเลือกท่ี Allow other network users to 
connect through this computer’s Internet connection เพ่ือใหคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนสามารถ connect ไป
ยัง Internet ได (ก็คือใหคอมพิวเตอรเครื่องนี้ทําหนาท่ีเปน Gateway) แลวคลิก OK 
 6. จะปรากฏหนาตางเตือนให Connect Internet ใหม เพ่ือใหสามารถใชงาน ท่ีไดกําหนด
รายละเอียดของ Network Connection ไปแลว (นั่นก็คือให Connect Internet ใหมเพ่ือคอมพิวเตอรเครื่อง
นี้จะไดทําหนาท่ีเปน Gateway ได) แลวคลิก OK 

 
2.7.3 กําหนด IP ของคอมพิวเตอรเกตเวย และตั้งคาวินโดวส (Windows) ของคอมพิวเตอรเกต

เวย ใหเชื่อมตอกับ ACS Server 
 1. เปดหนาตาง Network Connections (กลับมายังหนาตางเดิม) ซ่ึงจะสังเกตเห็นท่ี Icon ของ 
Wireless Network Connection คลิกขวาท่ี Wireless Network Connection -> คลิกท่ี Properties 
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2. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection Properties คลิกท่ี Internet protocol 
(TCP/IP) -> คลิกท่ี Properties  
 3. จะปรากฏหนาตาง General ของ Internet protocol (TCP/IP) Properties ใชสําหรับตั้งคา IP 
(Internet protocol) หลักของเครื่องคอมพิวเตอร Windows โดยจะกําหนด IP Address ใหคอมพิวเตอร
เครื่องท่ีทําหนาท่ีเปนGateway เปน 205.7.5.1 และ Subnet mask เปน 255.255.255.0 แลวคลิก OK 
 4. จะกลับมายังหนาตาง Wireless Network Connection Properties คลิกท่ี OK 
 5. คลิกท่ี Wireless Network บริเวณดานบนของหนาตาง คลิก Add เพ่ือทําการกําหนดคาการ
เช่ือมตอเครือขาย 
 6. จะปรากฏหนาตาง Wireless network properties และในหนาตางยอย Association ในชอง 
Network name (SSID) เปนการกําหนดช่ือท่ีใชในการเช่ือมตอเครือขาย โดยกําหนดเปน te_lab และใน
กรอบของ Wireless network key จะเปนการกําหนดความปลอดภัยในการเช่ือมตอเครือขาย ในชอง 
Network Authentication จะเปนการใหมีการการตรวจสอบผูใชในการเช่ือมตอเครือขายหรือไม ใหคลิก
เลือก Open เพ่ือใหมีการตรวจสอบผูใชในการเช่ือมตอเครือขาย และในชอง Data encryption จะเปนการ
เลือกเพ่ือใหมีการเขารหัสขอมูลใหเลือกเปน WEP (Wired Equivalent Privacy) และคลิกเครื่องหมายถูก
ในชอง The key is provided for me automatically ออกเพ่ือท่ีจะกําหนด WEP keyในชอง Network key 
เอง โดยกําหนดเปน 98765432109876543210987654 เปนแบบ 104 บิต (26 รหัส) ในชอง Confirm 
Network key  ใหกําหนดเปน 98765432109876543210987654 อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
และบริเวณดานลางของหนาตาง ใหดูในชอง This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless 
access points are not used จะตองไมมีเครื่องหมายถูกเพราะในการเช่ือมตอเครือขายนี้จะไมใชการ
เช่ือมตอแบบ ad hoc mode แลวคลิก OK เปนการเสร็จส้ินการกําหนดคาในการเช่ือมตอ 

7. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection Properties ซ่ึงเปนหนาตางเดิมแตจะสังเกต
ในชอง Preferred networks เห็นวามีช่ือเครือขาย (SSID) ท่ีเราไดตั้งคาไว ใหคลิก OK อีกครั้งเพ่ือเปนการ
ยืนยันการเสร็จส้ินการกําหนดคาในการเช่ือมตอ 

8. จะปรากฏหนาตาง Wireless Network Connection is now connected บริเวณมุมลางขวาของ
หนาจอ เปนการบอกวาไดทําการเช่ือมตอกับเครือขายแลว  

 
2.7.4 กําหนด IP ของคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) และตั้งคาวินโดวส (Windows) ของ

คอมพิวเตอรลูกขาย ใหเชื่อมตอกับ ACS Server 
1. คลิกท่ี Start -> คลิกขวาท่ี My Networks Places -> คลิกท่ี Properties 
2. จะปรากฏหนาตาง Network Connections ซ่ึงจะสังเกตเห็นท่ี Icon ของ Wireless Network 

Connection ใหคลิกขวาท่ี Wireless Network Connection -> คลิกท่ี Properties 

DPU



 
34

 3. จะปรากฏหนาตาง General ของ Wireless Network Connection Properties คลิกท่ี Internet 
protocol (TCP/IP) -> คลิกท่ี Properties 
 4. จะปรากฏหนาตาง General ของ Internet protocol (TCP/IP) Properties ใชสําหรับตั้งคา IP 
(Internet protocol) หลักของเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะกําหนด IP Address ใหคอมพิวเตอรเครื่องท่ีทํา
หนาท่ีเปน เครื่องลูกมีหมายเลข IP ในชวงตั้งแต 205.7.5.10 ถึง 205.7.5.80 (เนื่องจากเปนชวงหมายเลข 
IP ท่ีไมซํ้ากับอุปกรณอ่ืนในเครือขาย) Subnet mask เปน 255.255.255.0 สวน Default Gateway ให
กําหนดเปนหมายเลข IP ของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน Gateway (ในการทดลองนี้กําหนด IP ใหเปน
หมายเลข 205.7.5.1) และในสวนของ Preferred DNS Server ใหกําหนดเปนหมายเลข IP ของ
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน Gateway เชนเดียวกัน (ในการทดลองนี้กําหนด IPใหเปนหมายเลข 
205.7.5.1) แลวคลิก OK สวนในการสรางการเช่ือมตอเครือขายใหทําตามขั้นตอนท่ีเหมือนกับเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเกตเวย 
 

2.7.5 การทดสอบการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
 ทดลองเปดโปรแกรม Internet Explorer ทดลองเขาเว็บไซด หากทําการเช่ือมตอไดก็เปนอันเสร็จ
ส้ิน แตหากไมสามารถทําการเช่ือมตอได ก็ควรจะทบทวนตามขั้นตอนการติดตั้งใหม 
 
2.8 เว็บเซิรฟเวอรและการอัพโหลดเว็บไซต 

2.8.1 เว็บเซิรฟเวอร 
เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปนเครื่องบริการเว็บเพจแกผูรอง

ขอดวยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร (Web Browser) ท่ีรองขอขอมูลผานโปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP 
= Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องบริการจะสงขอมูลใหผูรองขอในรูปของขอความ ภาพ เสียง หรือ
ส่ือผสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปดบริการพอรต 80 (HTTP Port) ใหผูรองขอไดเช่ือมตอและนําขอมูล
ไปใช เชน โปรแกรมอินเทอรเน็ตเอ็กโพเลอร (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web 
Browser) การเช่ือมตอเริ่มดวยการระบุท่ีอยูเว็บเพจท่ีรองขอ (Web Address หรือ URL = Uniform 
Resource Locator) เชน http://www.google.com หรือ http://www.thaiall.com เปนตน โปรแกรมท่ีนิยม
ใชเปนเครื่องบริการเว็บ คือ อาปาเช (Apache Web Server) หรือไมโครซอฟทไอไอเอส (Microsoft IIS = 
Internet Information Server) สวนบริการท่ีนิยมติดตั้งเพ่ิม เพ่ือเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เชน 
ตัวแปลภาษาสคริปต ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการผูใช และระบบจัดการเนื้อหา เปนตน 

2.8.2 การอัพโหลดเว็บไซต 
การอัพโหลดเว็บไซต หมายถึง การนําเว็บเพจท่ีเราสรางขึ้นสงขึ้นไปไวใน Files Server ท่ีเราจะ

ฝากพ้ืนท่ีเว็บ โดยใชโปรแกรมชวย เชน Cute FTP หรือ WS-FTP (ซ่ึงโปรแกรม Cute FTP Download ได
จากhttp://www.obec.go.th/download/cute.zip) ท้ังนี้ เราจะตองทราบขอมูลตอไปนี ้
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1. โดเมนเนมของ Server หรือ IP Address ของ Server ตองกรอกตรงชอง Host Name 
ยกตัวอยางเชน www.dpu.ac.th 

2. User Name หรือช่ือผูใช ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปอนช่ือผูใชมีเวนวรรค 
3. Password หรือรหัสผาน เปนกลุมตัวอักขระท่ีจะตองมีเพ่ือกันไมใหคนอ่ืนเขาไปใน Folder 

หรือท่ีเก็บเว็บของเรา 
ในท่ีนี้ จะกลาวถึงการอัพโหลดเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Cute Ftp โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เขาโปรแกรม Cute FTP ถาเปนการตั้งคาครั้งแรก คลิก General Ftp Site 
2. คลิก NEW แลวจะขึ้นคําวา New Site ใหลบท้ิง แลวพิมพช่ือหนวยงาน ช่ือดังกลาวจะไป

ปรากฏท่ี Label For Site ณ แท็ปดานขวามือบนสุด ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 
3. FTP Host Address พิมพ IP Address ของ Server เชน 192.168.91.0 (www.dpu.ac.th) ตรง

ตําแหนงแท็ปดานขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี 2.10  
4. ปอนคา FTP site User Name พิมพช่ือผูใชงานท่ีไดรับจาก webmaster ดังรูปท่ี 2.10 
5. ปอนคาFTP site Password พิมพรหัสผานท่ีไดรับจาก webmaster ดังรูปท่ี 2.10 
6. ปอนคา FTP site connection port เปน 21 และกําหนด login type เปน Normal ดังรูปท่ี 2.10 
7. คลิก Connect เพ่ือใหโปรแกรมไดติดตอกับ Web Server โดย Server จะทําการตรวจ User 

Name และ Password ถา Connect ไดจะขึ้นหนาตางดังในรูปท่ี 2.11 แลวคลิก OK 
8. จะปรากฏหนาตางคลาย windows Explorer ซีกซายเปนขอมูลท่ีอยูในเครื่องของเรา ซีก

ทางขวาเปน Folder ของเราอยูท่ี Server โดยคลิกหา Folder ท่ีเราเก็บเว็บไซตทางซายและเลือกแฟมท่ี
ตองการลากไปในชองทางขวา เลือกท่ีละแฟมหรือท้ังหมดก็ได ดังในรูปท่ี 2.12 

9. จะมีหนาตางขึ้นมา Upload … selected file? ใหคลิก Yes โปรแกรมจะดําเนินการสงแฟมขึ้น
ไปท่ี Server หากมีช่ือแฟมนี้อยูทางขวามืออยูแลว โปรแกรมจะถาม ใหคลิก Overwrite เพ่ือเขียนทับแฟม
เดิมเปนแฟมใหมแทน (ใชในกรณีแกไขขอมูล แลวสงขึ้นไปใหม) หากบังเอิญช่ือซํ้าจริงๆ ใหคลิก 
Rename เพ่ือเปล่ียนช่ือแฟมได รวมท้ังถาหากจะลบ/เปล่ียนช่ือท่ีอยูทางขวา ก็ใหคลิกขวาท่ีแฟมนั้น แลว
เลือกเมนูตามตองการ ดังในรูปท่ี 2.13 

 
 

DPU



 
36

 
รูปที่ 2.9 การเซต New Site เพ่ือระบุตําแหนงที่อยูของไฟลตางๆ ของเว็บไซตที่จะอัพโหลด 

 

 
รูปที่ 2.10 การปอนคาขอมูลตางๆ ใหครบสําหรับ Site Settings for New Site 
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รูปที่ 2.11 การทดสอบการเชื่อมตอกับ Web Server 

 

 
รูปที่ 2.12 การนําขอมูลตางๆ จากเคร่ืองอัพโหลดไปยัง Web Server 
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รูปที่ 2.13 การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลตางๆ ที่อัพโหลดไปยัง Web Server แลว 
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บทที่ 3 
หลักการและการออกแบบ 

 
 ในบทท่ี 3 นี้ หัวขอแรกจะกลาวถึงกระบวนการตางๆ ท่ีคนไขจะตองปฏิบัติจริง ตั้งแตเดินทางไป
ถึงโรงพยาบาล จวบจนไปถึง ชําระเงิน รับยา และเดินทางกลับบานได เพ่ือท่ีจะนํารายละเอียดดังกลาวไป
ออกแบบเว็บเพจ สวนหัวขอท่ี 2 จะกลาวถึงการออกแบบและสรางเนื้อหาของเว็บเพจ (Content Design) 
แตละหนาท่ีจะสรางขึ้นในบทท่ี 4 
 
3.1 กระบวนการตางๆ ของคนไขที่เขารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาล 
 1. คนไขลงทะเบียนท่ีแผนกลงทะเบียนและสอบถามขอมูล โดยคนไขใหมจะตองกรอกประวัติ
คนไข สวนคนไขเกาท่ีมีประวัติคนไขแลวก็ไปนั่งรอท่ีแผนกท่ีตนเองจะรักษา  

2. เจาหนาท่ีหรือพยาบาลท่ีเคานเตอรธุรการประจําแผนกจะเรียกคนไขแตละรายวัดความดัน
โลหิตและช่ังน้ําหนัก หลังจากนั้น คนไขนั่งรอเรียกตรวจตามวันและเวลาของคนไข ตามลําดับ สําหรับ
คนไขใหมจะตองรอตรวจหลังจากท่ีคนไขเกาตรวจครบหมดแลวเทานั้น ซ่ึงอาจจะใสช่ือในคิวของแพทย
ท่ีตรวจคนไขนอยท่ีสุดก็ได 
 3. คนไขเขารับการตรวจ แพทยจะทําการล็อกอินเขาไปดูประวัติของคนไข ถามอาการปวยและ
บันทึกการตรวจรักษาลงใน “ตารางบันทึกขอมูลการตรวจ” หลังจากท่ีตรวจเสร็จแลว คนไขก็จะรอรับใบ
นัดของแพทยครั้งตอไป (ถามี) ท้ังนี้ถาคนไขตองการ “ใบรับรองแพทย” แพทยก็สามารถกรอกขอมูลการ
รักษาและเซ็นช่ือลงในแบบฟอรมใบรับรองแพทยไดเลย และสามารถพรินตออกมาท่ีเคานเตอรธุรการได 
 ขอมูลการตรวจและรายการยาท่ีบันทึกไปแลวของแพทยจะไมสามารถแกไขได จะกําหนดให
เปนขอมูลแบบ Read-Only เทานั้น รวมถึงขอมูลท่ีเปนความลับของคนไขจะไมปรากฏในแบบฟอรม
ตางๆ บันทึกการรักษา และใบรับรองแพทย นอกจากนี้ แบบฟอรมตางๆ ท่ี แพทย พยาบาล และเจาหนาท่ี
ไดกรอกขอมูลสามารถส่ังพิมพออกทางพรินเตอร ณ ขณะนั้นหรือในแตละวันได ตามความตองการใน
การใชงานได แลวคอยนําไปใสในแฟมประวัติของคนไขภายหลัง เรียงตามลําดับของการเขาตรวจได
อยางถูกตองและไมวุนวาย 
 4. แพทยส่ังจายยาโดยการบันทึกยาท่ีส่ังลงใน “ตารางรายการยาคนไข” และขอมูลดังกลาวก็จะ
ถูกสงไปเขาคิวส่ังจายยา ณ แผนกจัดยา 
 5. คนไขดูคาใชจายท้ังหมดทางจอมอนิเตอร แลวก็ไปเขาคิวชําระเงิน ณ แผนกการเงิน 
 6. คนไขเขาคิวรับยา โดยแสดงใบเสร็จรับเงิน ณ แผนกจายยา 
 7. คนไขท่ีเบิกคารักษาพยาบาลไดจะยื่นใบเสร็จรับเงินเพ่ือขอใบรับรองเบิกยาสําหรับรายการยา
ท่ีเบิกไมไดและรอเขาคิวเพ่ือรับใบรบัรองดังกลาว 
 

DPU



 
40

3.2 การออกแบบเว็บเพจ 
เว็บเพจท่ีออกแบบและสรางขึ้นมาเพ่ือนําเสนอประกอบดวยหนาเว็บเพจท้ังหมด 11 หนา ดังนี ้
1. หนาเว็บเพจหลัก 
2. หนาเว็บเพจแผนกทะเบียน 
3. หนาเว็บเพจแผนกอายุรกรรม 
4. หนาเว็บเพจแผนกจักษ ุ
5. หนาเว็บเพจแผนกหัวใจ 
6. หนาเว็บเพจแผนกเอ็กซเรย  
7. หนาเว็บเพจแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ 
8. หนาเว็บเพจแผนกจายยา 
9. หนาเว็บเพจแผนกการเงิน 
10. หนาเว็บเพจสถิติการตรวจรักษา 
11. หนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาล 
โดยรายละเอียดของแตละหนาเว็บเพจท่ีออกแบบและสรางขึ้น มีดังนี ้
1. หนาเว็บเพจหลัก 

            หนาเว็บเพจหลัก (โฮมเพจ หรือ Home Page) นี้เปนหนาเว็บเพจหนาแรกของเว็บไซตท่ีกลาวถึง
ความสําคัญและท่ีมาของการนําเสนอโครงการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีเฟรมทางซายใหคลิกเลือกไปยังหนา
เว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้ (10 หนา) และเนื้อท่ีท่ีเหลือของเว็บเพจจะกลาวถึงความสําคัญและท่ีมาของ
การนําเสนอโครงการ 

2. หนาเว็บเพจแผนกทะเบียน 
            หนาเว็บเพจแผนกทะเบียนนี้จัดทําขึ้นเพ่ือกรอกประวัติคนไขรายใหมท่ีมาติดตอโรงพยาบาลเปน
ครั้งแรก โดยหนาเว็บเพจนี้ประกอบไปดวย 2 หนาเว็บเพจยอย คือ  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหเจาหนาท่ี (Administrator) แผนกทะเบียนทําการล็อกอิน 
โดยการปอน Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือปองกันการแกไข (Data Integrity) 
และสรางความปลอดภัย (Security) ใหกับประวัติคนไขแตละรายของโรงพยาบาล 

- หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะปรากฏขึ้นมา เพ่ือ
ท่ีวาเจาหนาท่ีจะสามารถปอนประวัติคนไขรายใหมเขาสูระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลได  

3. หนาเว็บเพจแผนกอายุรกรรม 
            หนาเว็บเพจแผนกอายุรกรรมนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยตรวจโรคท่ัวไปไดทําการล็อกอินและเขาไป
บันทึกผลการตรวจรักษาใหกับคนไขแตละราย โดยหนาเว็บเพจนี้ประกอบไปดวย 2 หนาเว็บเพจยอย คือ  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยแตละทานทําการล็อกอิน โดยการปอน Username 
กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือปอนขอมูลรายละเอียดการตรวจรักษาของคนไขในแตละ
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ครั้งเขาไปฐานขอมูล อีกท้ังยังเปนการปองกันการแกไขและสรางความปลอดภัยใหกับขอมูลการตรวจ
รักษาคนไขแตละรายดวย 

- หลังจากท่ีแพทยแตละทานไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะปรากฏ
เฟรมใหเห็นท้ังหมด 3 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซาย เฟรมตรงกลาง และเฟรม
ทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมตรงกลาง ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. วันเดือนปและเวลาท่ีเขารับการตรวจ (มุมบนซายของเฟรมตรงกลาง ใตสวนหัวของเว็บเพจ) 
2. สวน (Section) แสดงประวัติและผลการตรวจท่ีผานมาของคนไข (หมายเหตุ ไมมีเลขท่ีบัตร

ประชาชนและไมมีวันเดือนปเกิด) 
3. สวนบันทึกผลการตรวจของแพทย (โดยแพทยจะทําการบันทึกผลการตรวจในแตละครั้ง) 
4. สวนผลการตรวจท่ีสงมาจากแผนกอ่ืน เชน ผลการตรวจเลือด/ปสสาวะ ฟลมเอ็กซเรย 
5. ตารางการส่ังจายยา ซ่ึงมีหัวขอตางๆ ไดแก ลําดับยา ช่ือยา ลักษณะการทานยา (กอน/หลัง และ 

เชา/กลางวัน/เย็น/กอนนอน) ปริมาณยาและหนวยยา 
เฟรมทางขวา ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ  เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. ตารางคิวคนไขท่ีรอตรวจปกติ (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีมาเขาคิวรอตรวจ) 
2. ตารางคิวท่ีสงผลการตรวจจากแผนกอ่ืนมา (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีสงผลมาเขาคิว) ซ่ึง

กรณีนี้คนไขมารอรับการตรวจท่ีหนาหองของแพทยทานนั้นๆ ท่ีส่ังใหคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืนๆ มา 
กอนท่ีจะวินิจฉัยโรค 

3. สวนสงคิวคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืน เชน แพทยอาจจะสงคนไขท่ีตรวจ ณ ขณะนั้นไปเจาะ
และตรวจเลือด หรือ เก็บและตรวจปสสาวะ หรือ เอ็กซเรย ก็ได  

4. สวนการนัดตรวจคนไขครั้งตอไป โดยแพทยจะตองระบุ วันเดือนปและเวลาท่ีนัดตรวจครั้ง
ตอไป พรอมท้ังอาจจะระบุใหคนไขไปเขารับการตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เอ็กซเรย กอนท่ีจะมารอเขา
รับการตรวจจากแพทยก็ได  

4. หนาเว็บเพจแผนกจักษุ 
            หนาเว็บเพจแผนกจักษุนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยเฉพาะทางโรคตาไดทําการล็อกอินและบันทึกผล
การตรวจใหแกคนไข โดยสวนประกอบตางๆ บนหนาเว็บเพจนี้จะเหมือนกับหนาเว็บเพจแผนกอายุร 
กรรมเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยโรคตาแตละทานทําการล็อกอิน โดยการปอน 
Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือปอนขอมูลรายละเอียดการตรวจรักษาของคนไข
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ในแตละครั้งเขาไปฐานขอมูล อีกท้ังยังเปนการปองกันการแกไขและสรางความปลอดภยัใหกับขอมูลการ
ตรวจรักษาคนไขแตละรายดวย 

- หลังจากท่ีแพทยโรคตาแตละทานไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะ
ปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 3 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซาย เฟรมตรงกลาง และ
เฟรมทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมตรงกลาง ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี้ 
1. วันเดือนปและเวลาท่ีเขารับการตรวจ (มุมบนซายของเฟรมตรงกลาง ใตสวนหัวของเว็บเพจ) 
2. สวน (Section) แสดงประวัติและผลการตรวจท่ีผานมาของคนไข (หมายเหตุ ไมมีเลขท่ีบัตร

ประชาชนและไมมีวันเดือนปเกิด) 
3. สวนบันทึกผลการตรวจของแพทย (โดยแพทยจะทําการบันทึกผลการตรวจในแตละครั้ง) 
4. สวนผลการตรวจท่ีสงมาจากแผนกอ่ืน เชน ผลการตรวจเลือด/ปสสาวะ ฟลมเอ็กซเรย 
5. ตารางการส่ังจายยา ซ่ึงมีหัวขอตางๆ ไดแก ลําดับยา ช่ือยา ลักษณะการทานยา (กอน/หลัง และ 

เชา/กลางวัน/เย็น/กอนนอน) ปริมาณยาและหนวยยา 
เฟรมทางขวา ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ  เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. ตารางคิวคนไขท่ีรอตรวจปกติ (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีมาเขาคิวรอตรวจ) 
2. ตารางคิวท่ีสงผลการตรวจจากแผนกอ่ืนมา (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีสงผลมาเขาคิว) ซ่ึง

กรณีนี้คนไขมารอรับการตรวจท่ีหนาหองของแพทยทานนั้นๆ ท่ีส่ังใหคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืนๆ มา 
กอนท่ีจะวินิจฉัยโรค 

3. สวนสงคิวคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืน เชน แพทยอาจจะสงคนไขท่ีตรวจ ณ ขณะนั้นไปเจาะ
และตรวจเลือด หรือ เก็บและตรวจปสสาวะ หรือ เอ็กซเรย ก็ได  

4. สวนการนัดตรวจคนไขครั้งตอไป โดยแพทยจะตองระบุ วันเดือนปและเวลาท่ีนัดตรวจครั้ง
ตอไป พรอมท้ังอาจจะระบุใหคนไขไปเขารับการตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เอ็กซเรย กอนท่ีจะมารอเขา
รับการตรวจจากแพทยก็ได  

5. หนาเว็บเพจแผนกหัวใจ 
            หนาเว็บเพจแผนกหัวใจนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจไดทําการล็อกอินและบันทึก
ผลการตรวจใหแกคนไข โดยสวนประกอบตางๆ บนหนาเว็บเพจนีจ้ะเหมือนกับหนาเว็บเพจแผนกจักษุ
เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยโรคหัวใจแตละทานทําการล็อกอิน โดยการปอน 
Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือปอนขอมูลรายละเอียดการตรวจรักษาของคนไข
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ในแตละครั้งเขาไปฐานขอมูล อีกท้ังยังเปนการปองกันการแกไขและสรางความปลอดภัยใหกับขอมูลการ
ตรวจรักษาคนไขแตละรายดวย 

- หลังจากท่ีแพทยโรคหัวใจแตละทานไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะ
ปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 3 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซาย เฟรมตรงกลาง และ
เฟรมทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมตรงกลาง ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. วันเดือนปและเวลาท่ีเขารับการตรวจ (มุมบนซายของเฟรมตรงกลาง ใตสวนหัวของเว็บเพจ) 
2. สวนของประวัติและผลการตรวจท่ีผานมาของคนไข (หมายเหตุ ไมมีเลขท่ีบัตรประชาชนและ

ไมมีวันเดือนปเกิด) 
3. สวนของบันทึกผลการตรวจของแพทย (โดยแพทยจะทําการบันทึกผลการตรวจในแตละครั้ง) 
4. สวนของผลการตรวจท่ีสงมาจากแผนกอ่ืน เชน ผลการตรวจเลือด/ปสสาวะ ฟลมเอ็กซเรย 
5. ตารางการส่ังจายยา ซ่ึงมีหัวขอตางๆ ไดแก ลําดับยา ช่ือยา ลักษณะการทานยา (กอน/หลัง และ 

เชา/กลางวัน/เย็น/กอนนอน) ปริมาณยาและหนวยยา 
เฟรมทางขวา ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ  เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. ตารางคิวคนไขท่ีรอตรวจปกติ (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีมาเขาคิวรอตรวจ) 
2. ตารางคิวท่ีสงผลการตรวจจากแผนกอ่ืนมา (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีสงผลมาเขาคิว) ซ่ึง

กรณีนี้คนไขมารอรับการตรวจท่ีหนาหองของแพทยทานนั้นๆ ท่ีส่ังใหคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืนๆ มา 
กอนท่ีจะวินิจฉัยโรค 

3. สวนของการสงคิวคนไขไปตรวจท่ีแผนกอ่ืน เชน แพทยอาจจะสงคนไขท่ีตรวจ ณ ขณะนั้น
ไปเจาะและตรวจเลือด หรือ เก็บและตรวจปสสาวะ หรือ เอ็กซเรย ก็ได  

4. สวนของการนัดตรวจคนไขครั้งตอไป โดยแพทยจะตองระบุ วันเดือนปและเวลาท่ีนัดตรวจ
ครั้งตอไป พรอมท้ังอาจจะระบุใหคนไขไปเขารับการตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เอ็กซเรย กอนท่ีจะมารอ
เขารับการตรวจจากแพทยก็ได  

6. หนาเว็บเพจแผนกเอ็กซเรย 
            หนาเว็บเพจแผนกเอ็กซเรยนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเอ็กซเรยไดทําการล็อกอิน 
และสงผลการตรวจเอ็กซเรยและอัลตราซาวดของคนไข โดยสวนประกอบตางๆ บนหนาเว็บเพจมีดังนี้  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเอ็กซเรยทําการล็อกอิน โดยการ
ปอน Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันการแกไขและสรางความ
ปลอดภัยใหกับผลการตรวจของคนไขแตละราย 
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- หลังจากท่ีเจาหนาท่ีแตละทานไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะปรากฏ
เฟรมใหเห็นท้ังหมด 3 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซาย เฟรมตรงกลาง และเฟรม
ทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมตรงกลาง ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. วันเดือนปและเวลาท่ีเขารับการตรวจ (มุมบนซายของเฟรมตรงกลาง ใตสวนหัวของเว็บเพจ) 
2. สวน (Section) แสดงประวัติของคนไขในเบ้ืองตนท่ีจําเปนและเจาหนาท่ีจะตองรูกอนการ

เอ็กซเรย (หมายเหตุ ไมมีเลขท่ีบัตรประชาชนและไมมีวันเดือนปเกิด) 
3. สวนของการอัพโหลดผลการตรวจเอ็กซเรยของเจาหนาท่ีไปใหกับแพทย เพ่ือท่ีวาแพทยจะได

ดูผลและวินิจฉัยโรคเพ่ือตรวจรักษาตอไป  
4. สวนของการคลิกสงผลการตรวจเอ็กซเรยไปยังแผนกตรวจรักษาของแพทยท่ีสงตัวคนไขมา 
เฟรมทางขวา ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ  เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี้ 
1. ตารางคิวคนไขท่ีรอตรวจปกติ (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีมาเขาคิวรอตรวจ) 
2. ตารางคิวท่ีสงผลการตรวจจากแผนกอ่ืนมา (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีสงผลมาเขาคิว) ซ่ึง

กรณีนี้ คนไขไปตรวจและพบแพทยท่ีแผนกอ่ืนมาแลว แตแพทยแผนกนั้นตองการผลการตรวจเอ็กซเรย
เพ่ิมเติม จึงสงคนไขรายนี้มาเขาคิวรอเอ็กซเรยตอไป 

7. หนาเว็บเพจแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ  
            หนาเว็บเพจแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเจาะเลือด
และเก็บปสสาวะไดทําการล็อกอิน และสงผลการตรวจเลือดและปสสาวะของคนไข โดยสวนประกอบ
ตางๆ บนหนาเว็บเพจมีดังนี้  

- หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะทําการ
ล็อกอิน โดยการปอน Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันการแกไข
และสรางความปลอดภัยใหกับผลการตรวจของคนไขแตละราย 

- หลังจากท่ีเจาหนาท่ีแตละทานไดทําการล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว เว็บเพจหนาท่ี 2 จะปรากฏ
เฟรมใหเห็นท้ังหมด 3 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซาย เฟรมตรงกลาง และเฟรม
ทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมตรงกลาง ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ เรียงลําดบัจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
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1. วันเดือนปและเวลาท่ีเขารับการตรวจ (มุมบนซายของเฟรมตรงกลาง ใตสวนหัวของเว็บเพจ) 
2. สวน (Section) แสดงประวัติของคนไขในเบ้ืองตนท่ีจําเปนและเจาหนาท่ีจะตองรูกอนการ

เอ็กซเรย (หมายเหตุ ไมมีเลขท่ีบัตรประชาชนและไมมีวันเดือนปเกิด) 
3. สวนของการอัพโหลดผลการตรวจเลือดและปสสาวะของเจาหนาท่ีไปใหกับแพทย เพ่ือท่ีวา

แพทยจะไดดูผลและวินิจฉัยโรคเพ่ือตรวจรักษาตอไป  
4. สวนของการคลิกสงผลการตรวจเลือดและปสสาวะไปยังแผนกตรวจรักษาของแพทยท่ีสงตัว

คนไขมา 
เฟรมทางขวา ประกอบไปดวยหัวขอตางๆ  เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
1. ตารางคิวคนไขท่ีรอตรวจปกติ (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีมาเขาคิวรอตรวจ) 
2. ตารางคิวท่ีสงผลการตรวจจากแผนกอ่ืนมา (แสดงรหัสคนไขและเวลาท่ีสงผลมาเขาคิว) ซ่ึง

กรณีนี้ คนไขไปตรวจและพบแพทยท่ีแผนกอ่ืนมาแลว แตแพทยแผนกนัน้ตองการผลการตรวจเลือดและ
ปสสาวะเพ่ิมเติม จึงสงคนไขรายนี้มาเขาคิวรอเจาะเลือดและเก็บปสสาวะตอไป 

8. หนาเว็บเพจแผนกจายยา 
            หนาเว็บเพจแผนกจายยานี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกจายยาไดทําการคิดคายา แจง
คาใชจายท้ังหมดท่ีตองจาย จัดยาและจายยาใหแกคนไขแตละราย รวมถึงจะตองตรวจสอบไดดวยวา 
“คนไขรายนั้นไดทําการชําระคาใชจายท้ังหมดในการตรวจรักษาแลว” หนาเว็บเพจแผนกจายยานี้จะ
ปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 2 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซายและเฟรมทางขวา โดย
แตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมทางขวา ประกอบไปดวย 3 สวนท่ีทํางานรองรับการส่ังจายยาใหแกคนไขแตละราย 
เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
 สวนที่ 1 คิวที่รอคิดคายาและชําระคายา ประกอบไปดวย 

1. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอคิดคายาและชําระคายา 
2. ตารางท่ีแสดงรหัสคนไข ช่ือ-นามสกุล อายุ ของคนไข รวมถึงรายการยาเพ่ือใหเจาหนาท่ีแต

ละคนคลิกรหัสคนไขทีละราย และ คิดคายาใหกับคนไขรายนั้น ตามลําดับ 
3. ปุม “สงคิวคายาของคนไขแตละราย” (ปุมนี้มีไวเพ่ือใหเจาหนาท่ีคลิก “สงคิวคายาของคนไข

แตละราย” ไปท่ีแผนกการเงินและแสดงผลคายาของคนไขแตละคนบนหนาจอโทรทัศน เพ่ือใหคนไข
ทานนั้นนําเงินไปชําระคายาท่ีแผนกการเงิน 
 สวนที่ 2 คิวที่รอจัดยา ประกอบไปดวย 

1. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอจัดยา 
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2. ตารางท่ีแสดงรหัสคนไข ช่ือ-นามสกุล อายุ ของคนไข รวมถึงรายการยาเพ่ือใหเจาหนาท่ีแต
ละคนคลิกรหัสคนไขทีละราย และ จัดยาใหกับคนไขรายนั้น ตามลําดับ 
หมายเหตุ ตารางนี้ยังประกอบไปดวย “รายการยา ลักษณะการทานยา ปริมาณยา รวมถึงชองท่ีระบุการ
จายเงินของคนไขอีกดวย ซ่ึงชองท่ีระบุการจายเงินของคนไขนั้นมีไวเพ่ือใหเจาหนาท่ีไดรับทราบวา 
“คนไขแตละรายไดชําระเงินแลวหรือยัง” 

3. ปุม “พรินตรายการยา” ปุม “คลิกรับยา” และ ปุม “หมายเลยชองรับยา” (โดยปุมเหลานี้มีไว
เพ่ือใหเจาหนาท่ีคลิกพรินตรายการยาใหแกคนไขแตละราย คลิกเพ่ือสงรหัสคนไขไปเขาคิวรับยา รวมถึง
ใสหมายเลขชองรับยา ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 คิวที่รอรับยา ประกอบไปดวย 

1. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอรับยา 
2. มีปุมส่ีเหล่ียมขางหนาตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอรับยา (ขอ 1) เพ่ือท่ีจะใหเจาหนาท่ี ณ แตละ

ชองรับยาไดคลิกรหัสคนไขแตละคนท่ีรับยาไปแลว ตามลําดับ 
9. หนาเว็บเพจแผนกการเงิน 

 หนาเว็บเพจแผนกการเงินนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกการเงินไดรับการชําระเงิน
คาใชจายท้ังหมดจากการตรวจรักษาของคนไขแตละราย หลังจากท่ีเจาหนาท่ีแผนกยาไดแจงยอดคายาท่ี
แพทยส่ังจายยามาแลว โดยยอดคาใชจายท้ังหมดของคนไขแตละรายอาจจะมียอดคาใชจายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากคายาก็ได เชน คาตรวจเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ คาตรวจเอ็กซเรย คาตรวจรักษานอก
เวลา คาบริการพิเศษ เปนตน  
 หนาเว็บเพจแผนกการเงินนี้จะปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 2 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) 
คือ เฟรมทางซายและเฟรมทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยงัหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมทางขวา จะมี 1 ตารางท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของคนไขแตละคนราย เรียงตามลําดับของ
ชวงเวลาท่ีสงคิวรหัสคนไขมาท่ีแผนกการเงิน โดยรายละเอียดมีดังนี้ คิวรหัสคนไขท่ีรอจายเงิน ช่ือ-
นามสกุลคนไข ยอดคาใชจายท้ังหมด การบงช้ีการชําระเงิน (จายแลวหรือยังไมไดจาย) พรินต
ใบเสร็จรับเงิน (เพ่ือใหกับคนไขและไวตรวจสอบ) ปุมสงคิวไปยังแผนกจายยา (เพ่ือใหเจาหนาท่ีแผนก
จายยาไดทราบวา “คนไขแตละรายชําระเงินแลวหรือยัง”) 

10. หนาเว็บเพจสถิติการตรวจรักษา  
หนาเว็บเพจสถิติการตรวจรักษา (Statistics) นี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ประโยชนตอโรงพยาบาลในแงท่ีวา “โรงพยาบาลจะไดทราบวา ณ ปจจุบันนี้ มีคนไขมาตรวจในแตละ
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แผนกของโรงพยาบาลมากนอยเพียงใด รวมถึงในแตละวัน แตละเดือนและแตละป มีคนไขมาใชบริการ
โรงพยาบาลมากนอยเพียงใดอีกดวย 

11. หนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาล (Contact Us) 
 หนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาล (Contact Us) นี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอท่ีอยูและเบอรโทรศัพท
ติดตอโรงพยาบาลเทานั้น ท้ังนี้ อาจจะถูกออกแบบและแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถแสดงเบอรตอไปยัง
แผนกตางๆ ของโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นเปนอยางมาก 

 
 
 DPU



บทที่ 4 
ผลการออกแบบ 

 
 ในบทท่ี 4 นี้ จะนําเสนอผลการออกแบบหนาเว็บเพจตางๆ ท่ีไดนําเสนอรายละเอียดไปแลวใน
บทท่ี 3 โดยผลการออกแบบหนาเว็บจะเรียงลําดับดังนี ้
 
4.1 ผลการออกแบบเว็บเพจหลัก 
            หนาเว็บเพจหลัก หรือ โฮมเพจ นี้เปนหนาเว็บเพจหนาแรกของเว็บไซตท่ีกลาวถึงความสําคัญและ
ท่ีมาของการนําเสนอโครงการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีเฟรมทางซายใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของ
เว็บไซตนี้ (10 หนา) และเนื้อท่ีท่ีเหลือของเว็บเพจจะกลาวถึงความสําคัญและท่ีมาของการนําเสนอ
โครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 หนาเว็บเพจหลัก หรือ โฮมเพจ 
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4.2 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกทะเบียน 
            หนาเว็บเพจแผนกทะเบียนนี้จัดทําขึ้นเพ่ือกรอกประวัติคนไขรายใหมท่ีมาติดตอโรงพยาบาลเปน
ครั้งแรก โดยหนาเว็บเพจนี้ประกอบไปดวย 2 หนาเว็บเพจยอย คือ หนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการให
เจาหนาท่ีแผนกทะเบียนทําการล็อกอิน โดยการปอน Username กับ Password กอนการเขาใชงานทุกครั้ง 
หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดทําการล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้นมา เพ่ือท่ีวาเจาหนาท่ีจะสามารถปอนประวัติ
คนไขรายใหมเขาสูระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลได ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 และ 4.3 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.2 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกทะเบียน 

 
รูปที่ 4.3 หนาเว็บเพจที่ 2 สําหรับปอนทะเบียนประวัติคนไข 
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รูปที่ 4.3 หนาเว็บเพจที่ 2 สําหรับปอนทะเบียนประวัติคนไข (ตอ) 

 

4.3 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกอายุรกรรม 
            หนาเว็บเพจแผนกอายุรกรรมนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยตรวจโรคท่ัวไปไดทําการล็อกอินและเขาไป
บันทึกผลการตรวจรักษาใหกับคนไขแตละราย โดยหนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยแผนก
อายุรกรรมแตละทานทําการล็อกอิน กอนการเขาใชงานทุกครั้ง หลังจากท่ีแพทยแตละทานไดทําการ
ล็อกอินเปนท่ีเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาเว็บเพจท่ี 2 ขึ้นมาเพ่ือใหแพทยสามารถบันทึกผลการตรวจ
รักษาของคนไขแตละคนท่ีมาหาในแตละครั้งเขาไปฐานขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 4.4 และ 4.5 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.4 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกอายุรกรรม 
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รูปที่ 4.5 หนาเว็บเพจที่ 2 แผนกอายุรกรรม สําหรับบันทึกผลการตรวจรักษาของคนไขแตละคน 

 
4.4 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกจักษ ุ
            หนาเว็บเพจแผนกจักษุนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยตรวจโรคท่ัวไปไดทําการล็อกอินและเขาไป
บันทึกผลการตรวจรักษาใหกับคนไขแตละราย โดยหนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยแผนก
จักษุแตละทานทําการล็อกอิน กอนการเขาใชงานทุกครั้ง หลังจากท่ีแพทยแตละทานไดทําการล็อกอิน
เปนท่ีเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาเว็บเพจท่ี 2 ขึ้นมาเพ่ือใหแพทยสามารถบันทึกผลการตรวจรักษาของ
คนไขแตละคนท่ีมาหาในแตละครั้งเขาไปฐานขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 4.6 และ 4.7 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 4.6 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกจักษ ุ
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รูปที่ 4.7 หนาเว็บเพจที่ 2 แผนกจักษุ สําหรับบันทึกผลการตรวจรักษาของคนไขแตละคน 

 
4.5 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกหัวใจ 
            หนาเว็บเพจแผนกหัวใจนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหแพทยตรวจโรคท่ัวไปไดทําการล็อกอินและเขาไป
บันทึกผลการตรวจรักษาใหกับคนไขแตละราย โดยหนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการใหแพทยแผนก
หัวใจแตละทานทําการล็อกอิน กอนการเขาใชงานทุกครั้ง หลังจากท่ีแพทยแตละทานไดทําการล็อกอิน
เปนท่ีเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาเวบ็เพจท่ี 2 ขึ้นมาเพ่ือใหแพทยสามารถบันทึกผลการตรวจรักษาของ
คนไขแตละคนท่ีมาหาในแตละครั้งเขาไปฐานขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 และ 4.9 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 4.8 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกหัวใจ 
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รูปที่ 4.9 หนาเว็บเพจที่ 2 แผนกหัวใจ สําหรับบันทึกผลการตรวจรักษาของคนไขแตละคน 

 
4.6 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกเอ็กซเรย 

หนาเว็บเพจแผนกเอ็กซเรยนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเอ็กซเรยไดทําการล็อกอิน 
และสงผลการตรวจเอ็กซเรยและอัลตราซาวดของคนไข โดยหนาเว็บเพจแรกเปนเพจท่ีตองการให
เจาหนาท่ีประจําแผนกเอ็กซเรยทําการล็อกอิน กอนการเขาใชงานทุกครั้ง หลังจากนั้น จะปรากฏเว็บเพจ
หนาท่ี 2 เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถดูประวัติของคนไขในเบ้ืองตนท่ีจําเปนตองรูกอนการเอ็กซเรย สวน
ของการบันทึกผลการตรวจและสงขอมูลไปใหกับแพทย รวมถึงคลิกสงผลการตรวจเอ็กซเรยไปยังแผนก
ตรวจรักษาของแพทยท่ีสงตัวคนไขมา นอกจากนี้ยังแสดงคิวท่ีมาเขารับการตรวจตามปกติ กับ คิวของ
คนไขท่ีแพทยสงตัวมาตรวจจากแผนกอ่ืนทางดานขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี 4.10 และ 4.11 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.10 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกเอ็กซเรย 
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รูปที่ 4.11 หนาเว็บเพจที่ 2 แผนกเอ็กซเรย สําหรับบันทึกและสงผลการตรวจ 

 
4.7 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ  
            หนาเว็บเพจแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเจาะเลือด
และเก็บปสสาวะไดทําการล็อกอิน และสงผลการตรวจเลือดและปสสาวะของคนไข โดยหนาเว็บเพจแรก
เปนเพจท่ีตองการใหเจาหนาท่ีประจําแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะทําการล็อกอิน หลังจากนั้น จะ
ปรากฏเว็บเพจหนาท่ี 2 เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถดูประวัติของคนไขในเบ้ืองตน สวนของการบันทึกผล
การตรวจและสงขอมูลไปใหกับแพทย รวมถึงคลิกสงผลการตรวจเจาะเลือดและเก็บปสสาวะไปยังแผนก
ตรวจรักษาของแพทยท่ีสงตัวคนไขมา นอกจากนี้ยังแสดงคิวท่ีมาเขารับการตรวจตามปกติ กับ คิวของ
คนไขท่ีแพทยสงตัวมาตรวจจากแผนกอ่ืนทางดานขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี 4.12 และ 4.13 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.12 หนาเว็บเพจล็อกอินสําหรับแผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ 
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รูปที่ 4.13 หนาเว็บเพจที่ 2 แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ สําหรับบันทึกและสงผลการตรวจ 

 
4.8 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกจายยา 
            หนาเว็บเพจแผนกจายยานี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกจายยาไดทําการคิดคายา แจง
คาใชจายท้ังหมดท่ีตองจาย จัดยาและจายยาใหแกคนไขแตละราย รวมถึงจะตองตรวจสอบไดดวยวา 
“คนไขรายนั้นไดทําการชําระคาใชจายท้ังหมดในการตรวจรักษาแลว” หนาเว็บเพจแผนกจายยานี้จะ
ปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 2 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) คือ เฟรมทางซายและเฟรมทางขวา โดย
แตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมทางขวา ประกอบไปดวย 3 สวนท่ีทํางานรองรับการส่ังจายยาใหแกคนไขแตละราย 
เรียงลําดับจากบนไปสูลาง มีดังนี ้
 สวนที่ 1 คิวที่รอจัดยาและสงคิวไปรับยา (รูปที่ 4.14) ประกอบไปดวย 

1. ตารางท่ีแสดงรหัสคนไข ช่ือ-นามสกุล อายุ ของคนไข รวมถึงรายการยาเพ่ือใหเจาหนาท่ีแต
ละคนคลิกรหัสคนไขทีละราย และ จัดยาใหกับคนไขรายนั้น ตามลําดับ 
หมายเหตุ ตารางนี้ยังประกอบไปดวย “รายการยา ลักษณะการทานยา ปริมาณยา รวมถึงชองท่ีระบุการ
จายเงินของคนไขอีกดวย ซ่ึงชองท่ีระบุการจายเงินของคนไขนั้นมีไวเพ่ือใหเจาหนา ท่ีไดรับทราบวา 
“คนไขแตละรายไดชําระเงินแลวหรือยัง” 
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2. ปุม “พรินตรายการยา” ปุม “คลิกรับยา” และ ปุม “หมายเลยชองรับยา” (โดยปุมเหลานี้มีไว
เพ่ือใหเจาหนาท่ีคลิกพรินตรายการยาใหแกคนไขแตละราย คลิกเพ่ือสงรหัสคนไขไปเขาคิวรับยา รวมถึง
ใสหมายเลขชองรับยา ตามลําดับ 

3. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอจัดยา 

 
รูปที่ 4.14 คิวที่รอจัดยาและสงคิวไปรับยา (สวนที่ 1) ของแผนกจายยา 

 
 สวนที่ 2 คิวที่รอคิดคายาและชําระคายา (รูปที่ 4.15) ประกอบไปดวย 

1. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอคิดคายาและชําระคายา 
2. ตารางท่ีแสดงรหัสคนไข ช่ือ-นามสกุล อายุ ของคนไข รวมถึงรายการยาเพ่ือใหเจาหนาท่ีแต

ละคนคลิกรหัสคนไขทีละราย และ คิดคายาใหกับคนไขรายนั้น ตามลําดับ 
3. ปุม “สงคิวคายาของคนไขแตละราย” (ปุมนี้มีไวเพ่ือใหเจาหนาท่ีคลิก “สงคิวคายาของคนไข

แตละราย” ไปท่ีแผนกการเงินและแสดงผลคายาของคนไขแตละคนบนหนาจอโทรทัศน เพ่ือใหคนไข
ทานนั้นนําเงินไปชําระคายาท่ีแผนกการเงิน 
 

 
รูปที่ 4.15 คิวที่รอคิดคายาและชําระคายา (สวนที่ 2) ของแผนกจายยา 
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 สวนที่ 3 คิวที่รอรับยา (รูปที่ 4.16) ประกอบไปดวย 
1. ตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอรับยา 
2. มีปุมส่ีเหล่ียมขางหนาตารางคิวรหัสคนไขท่ีรอรับยา (ขอ 1) เพ่ือท่ีจะใหเจาหนาท่ี ณ แตละ

ชองรับยาไดคลิกรหัสคนไขแตละคนท่ีรับยาไปแลว ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.16 คิวที่รอรับยา (สวนที่ 3) ของแผนกจายยา 

 
4.9 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจแผนกการเงิน 

 หนาเว็บเพจแผนกการเงินนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําแผนกการเงินไดรับการชําระเงิน
คาใชจายท้ังหมดจากการตรวจรักษาของคนไขแตละราย หลังจากท่ีเจาหนาท่ีแผนกยาไดแจงยอดคายาท่ี
แพทยส่ังจายยามาแลว โดยยอดคาใชจายท้ังหมดของคนไขแตละรายอาจจะมียอดคาใชจายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากคายาก็ได เชน คาตรวจเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ คาตรวจเอ็กซเรย คาตรวจรักษานอก
เวลา คาบริการพิเศษ เปนตน  
 หนาเว็บเพจแผนกการเงินนี้จะปรากฏเฟรมใหเห็นท้ังหมด 2 เฟรม (ไมนับสวนหัวของเว็บเพจ) 
คือ เฟรมทางซายและเฟรมทางขวา โดยแตละเฟรมประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 เฟรมทางซาย แสดงหัวขอตางๆ ใหคลิกเลือกไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ ของเว็บไซตนี้เชนเดียวกับ
โฮมเพจท่ีอธิบายไวแลวขางตน ซ่ึงจะใหลิงคไปได 10 หนาเว็บเพจและจะเหมือนกันทุกๆ หนาเว็บเพจ
ของเว็บไซตนี้ 

เฟรมทางขวา จะมี 1 ตารางท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของคนไขแตละคนราย เรียงตามลําดับของ
ชวงเวลาท่ีสงคิวรหัสคนไขมาท่ีแผนกการเงิน โดยรายละเอียดมีดังนี้ คิวรหัสคนไขท่ีรอจายเงิน ช่ือ-
นามสกุลคนไข ยอดคาใชจายท้ังหมด การบงช้ีการชําระเงิน (จายแลวหรือยังไมไดจาย) พรินต
ใบเสร็จรับเงิน (เพ่ือใหกับคนไขและไวตรวจสอบ) ปุมสงคิวไปยังแผนกจายยา (เพ่ือใหเจาหนาท่ีแผนก
จายยาไดทราบวา “คนไขแตละรายชําระเงินแลวหรือยัง”) ดังแสดงในรูปท่ี 4.17 
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รูปที่ 4.17 ตารางแสดงรายละเอียดตางๆ ของคิวคนไขที่รอชําระเงินที่แผนกการเงิน 

 
4.10 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจสถติิการตรวจรักษา  

หนาเว็บเพจสถิติการตรวจรักษานี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ
โรงพยาบาลในแงท่ีวา “โรงพยาบาลจะไดทราบวา ณ ปจจุบันนี้ มีคนไขมาตรวจในแตละแผนกของ
โรงพยาบาลมากนอยเพียงใด รวมถึงในแตละป มีคนไขมาใชบริการโรงพยาบาลมากนอยเพียงใดอีกดวย”
 โดยสถิติท่ีจัดทําเพ่ือนําเสนอในเบ้ืองตนมี 3 ตาราง ดังนี้ 

1. ตารางแสดงสถิติผูปวยนอกของแตละแผนก ยอนหลัง 3 ป 
2. ตารางแสดงสถิติผูปวยในของแตละแผนก ยอนหลัง 3 ป 
3. ตารางแสดงสถิติผูปวยในท่ีมีจํานวนวันนอนเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรก ประจําป 2551 
ดังแสดงในรูปท่ี 4.18 - 4.20 ตามลําดับ ท้ังนี้ เราอาจจะจัดทําตารางเพ่ือแสดงสถิติผูปวยนอกและ

ผูปวยในของแตละแผนกในแตละเดือนของแตละป ไดอีกดวย ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหเราสามารถทราบจํานวน
ผูปวยท่ีแนนอนมากยิ่งขึ้นและนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได 

 

 
รูปที่ 4.18 ตารางแสดงสถิติผูปวยนอกของแตละแผนก ยอนหลัง 3 ป 
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รูปที่ 4.19 ตารางแสดงสถิติผูปวยในของแตละแผนก ยอนหลัง 3 ป 

 
รูปที่ 4.20 ตารางแสดงสถิติผูปวยในที่มีจํานวนวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ประจําป 2551 

 
4.11 ผลการออกแบบหนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาล 
 หนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอท่ีอยู เบอรโทรศัพท และอีเมลติดตอ
โรงพยาบาลเทานั้น ท้ังนี้ อาจจะถูกออกแบบและแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถแสดงเบอรตอไปยังแผนก
ตางๆ ของ โรงพยาบาลก็จะดีขึ้นเปนอยางมาก ดังแสดงในรูปท่ี 4.21 ในกรณีนี้ไดแสดงท่ีอยูของภาควิชา
ฯ เปนตัวอยางในเบ้ืองตน เนื่องจากภาควิชาฯ เปนผูจัดทําและนําเสนอโครงการนี้ ซ่ึงโดยท่ัวไป หนาเว็บ
เพจนี้ก็ออกแบบและจัดทําไมยาก 

 
รูปที่ 4.21 หนาเว็บเพจติดตอโรงพยาบาล 
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4.12 ผลการออกแบบระบบฐานขอมูลและการทดสอบ 
 หลังจากท่ีไดทําการออกแบบและสรางหนาเว็บเพจจํานวน 11 หนาตามท่ีกลาวไปแลวในหัวขอ
ท่ี 4.1 – 4.11 จะพบวา ในแตละหนาเว็บเพจจะประกอบไปดวยฟลดตางๆ ท่ีจําเปนจะตองจัดเก็บใน
ฐานขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาเว็บเพจล็อกอินท่ีจะตองจัดเก็บช่ือผูใชและรหัสผานของผูรับผิดชอบ
ปอนขอมูลในแตละแผนกและหนาเว็บเพจแผนกทะเบียนท่ีจัดเก็บฟลดตางๆ ของประวัติคนไข  

 

 

รูปที่ 4.22 ตัวอยางตารางและฟลดตางๆ ที่จัดทําขึ้นสําหรับหนาเว็บเพจแผนกทะเบียน 
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ในท่ีนี้จะใชโปรแกรม phpMyAdmin Database Manager (ยูทิลิตี้จัดการฐานขอมูล) ในการสราง
ฐานขอมูล ซ่ึงฐานขอมูลจะประกอบไปดวยตารางและฟลดจํานวนมาก ซ่ึงแตละตารางจะเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกันดวย Primary Key ในท่ีนี้คือ txtHN (รหัสประจําตัวคนไข)  

ในรูปท่ี 4.22 แสดงตัวอยางตาราง tbpatient และฟลดตางๆ ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับหนาเว็บเพจแผนก
ทะเบียน ซ่ึงเปนตารางหนึ่งท่ีสําคัญมากทามกลางตารางท้ังหมดของฐานขอมูลในโครงการนี้ เนื่องจาก
เม่ือคนไขไปเขารักษาตัวท่ีแผนกตางๆ ไมวาจะเปนแผนกอายุรกรรม แผนกจักษุ แผนกหัวใจ แผนกเอกซ
เรย แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ หรือแมกระท่ังจะรับยาหรือจายเงิน ก็มีความเกี่ยวของกับตาราง 
tbpatient ท้ังส้ิน โดยใช txtHN (รหัสประจําตัวคนไข) เปน Primary Key นั่นเอง 

นอกจากนี้ ยังตองมีตารางท่ีใชในการจัดเก็บผลการตรวจและยาท่ีส่ังของแพทยในแตละแผนก
และตารางท่ีใชในการจัดเก็บผลการตรวจเอกซเรยและผลการเจาะเลือดและเก็บปสสาวะดวย ซ่ึงผลท่ี
บันทึกเหลานี้อาจจะถูกจัดเก็บไวเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป เพ่ือท่ีวาแพทยในแตละแผนกจะได
ตรวจสอบโรคท่ีคนไขเคยปวยในอดีตและยาท่ีคนไขเคยกินท่ีผานมา แลวนําขอมูลเหลานั้นมา
ประกอบการวิเคราะหและวินิจฉัยอาการปวยของคนไขไดเท่ียงตรงและถูกตองมากยิ่งขึ้น รวมถึง เม่ือไม
มีแพทยประจําคนไข แพทยและพยาบาลท่ีเขาเวรสามารถท่ีจะตรวจสอบและวิเคราะหอาการของคนไข
แตละรายจากฐานขอมูลท่ีออกแบบแทนแพทยประจําคนไขในเบ้ืองตนได รวมถึงสามารถรายงานหรือ
แจงอาการของคนไขใหแกแพทยประจําคนไขทางโทรศัพทไดอยางถูกตอง ในระหวางท่ีรอแพทยประจํา
คนไขมาตรวจอาการในภายหลัง ซ่ึงจะทําใหคนไขไดรับความปลอดภัยในการรักษาและไมเปนอันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิต 

DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดสอบ 

จากการท่ีไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ พบวา ผลงานท่ีไดสรางและออกแบบขึ้นมานีส้ามารถท่ี
จะนําไปใชงานและกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอการรักษาคนไขในโรงพยาบาลตามท่ีตองการ เชน 

1. แพทย พยาบาลและเจาหนาท่ีในแตละแผนกสามารถบันทึกและพิมพขอมูลตางๆ ของคนไข
ไดทันที ไมตองรอแฟมประวัติคนไข (แตท้ังนี้จะตองล็อกอินช่ือผูใชงานและปอนรหัสผานดวย)  

2. ประหยัดเวลาในการรอคอยของคนไขในการเขารับการรักษา การชําระเงินและการจายยา 
3. คนไขสามารถเขารับการตรวจและรกัษาไดหลายแผนก ภายในวันเดียว 
4. คนไขสามารถไดรับการตรวจรักษาในยามฉุกเฉินไดทันทวงที ถึงแมวาจะไมมีแพทยประจํา

ของคนไขรายนั้นหรือแพทยผูเช่ียวชาญ เนื่องจากแพทยหรือพยาบาลท่ีขึ้นเวรสามารถตรวจสอบและ
วินิจฉัยอาการในเบ้ืองตน ระหวางรอแพทยประจําและแพทยเฉพาะทางมาตรวจรักษาในภายหลังได 

5. สามารถแสดงสถิติการรักษาคนไขของแตละแผนกในแตละวันได 
6. เปนการลดคาใชจายในแงของวัสดุและทรัพยากรบุคคล 
7. ประหยัดเวลาในการเบิกคืนแฟมประวัติคนไข รวมถึงปองกันแฟมประวัติคนไขหาย 
8. ไดสรางระบบการบริหารและการจัดการในโรงพยาบาลและระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย ซ่ึง

สามารถรองรับจํานวนคนไขท่ีมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแตละโรงพยาบาลได 
โดยผลงานเบ้ืองตนในโครงการเฟสท่ี 1 นี้ ประกอบไปดวยหนาเว็บเพจใชงานท้ังหมด 11 หนา 

ซ่ึงรองรับการตรวจรักษาคนไข 5 แผนก ไดแก แผนกอายุรกรรม แผนกหัวใจ แผนกจักษุ แผนกเอ็กซเรย 
แผนกเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ รวมถึงแผนกใหบริการ ไดแก แผนกทะเบียน แผนกจายยา และแผนก
การเงิน เทานั้น โครงการนี้ยังสามารถท่ีจะถูกออกแบบและพัฒนาตอไปในเฟสตอไปไดอีก เพ่ือใหได
ผลงานท่ีสมบูรณและสามารถใชงานจริงไดครบถวนมากยิ่งขึ้นตามตองการ 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

1. สถิติคนไขท่ีเขารักษาในแตละโรงพยาบาลสามารถท่ีจะถูกเช่ือมโยงไปยังฐานขอมูลศูนยกลาง
ระดับประเทศไทย เพ่ือชวยในการสํารวจจํานวนคนไขแตละโรคและจัดทําเปนสถิติคนไขแหงชาติได 

2. ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บทะเบียนประวัติคนไขของแตละโรงพยาบาลสามารถท่ีจะแบงปนและ
เช่ือมโยงขอมูลถึงกันและกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจรักษาคนไข ตางโรงพยาบาลหรือตาง
พ้ืนท่ีกันได เม่ือมีการเคล่ือนยายหรือเปล่ียนโรงพยาบาลในการรักษา นอกจากนี้ แพทยหรือพยาบาลใน
โรงพยาบาลแหงใหมสามารถท่ีจะรักษาคนไขท่ีปวยหนักไดทันทวงที เนื่องจากมีประวัติคนไขท่ีมีอยูแลว
ในโรงพยาบาลแหงเดิมท่ีเคยตรวจรักษาเปนประจํา (แตตองยอมใหมีการเปดเผยขอมูลระหวางกันได) 
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