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บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลบางปะกอก1 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือบางปะกอก เป็นโรงพยาบาลที�

รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย และในแต่ละวนัก็มีผูม้าใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ทางโรงพยาบาลจึงไดมี้

นโยบายออกบตัรส่วนลด ในประเภทต่างๆ เพื�อเป็นส่วนลดในค่าใชจ่้ายต่างๆที�เกี�ยวเนื�อง บตัรแต่

ละประเภทก็มีเงื�อนไขส่วนลด การใชง้านต่างๆที�แตกต่างกนัออกไปในการขาย หรือแจกบตัร

ส่วนลดนั-น จะมีการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบตัร วนัหมดอายขุองบตัร เป็นการเก็บขอ้มูลแบบ

จดมือ และประเด็นปัญหาสาํคญัคือ เจา้ของบตัรตอ้งพกบตัรส่วนลดมาทุกครั- งในการใชบ้ริการ 

เพราะขอ้มูลจดมือที�เก็บไวน้ั-น ยากต่อการตรวจสอบสิทธิ ยากต่อการคน้หารายชื�อวา่เป็นเจา้ของ 

และถือบตัรนั-นๆอยูจ่ริงหรือไม่ และปัญหาส่วนใหญ่ที�เกิดขึ-น ก็คือผูใ้ชบ้ริการลืมเอาบตัรส่วนลดมา 

ดงันั-นผูจ้ดัทาํจึงพฒันาระบบสมาชิก โดยใชโ้ปรแกรม Visual Basic และ จดัเก็บขอ้มูล โดย

ใชฐ้านขอ้มูล SQL Server พฒันาออกมาเพื�อใหแ้อดมิน เก็บขอ้มูลบตัร ขอ้มูลผูถื้อบตัร ไวใ้นระบบ 

และเมื�อผูใ้ชบ้ริการลืมบตัรมา ยงัสามารถเช็คขอ้มูล ตรวจสอบสิทธิที�มีอยูใ่นระบบไดง่้ายกวา่การ

คน้มือ เพื�อช่วยลดความยุง่ยาก ซบัซอ้นที�เคยเกิดขึ-น ในการเก็บ คน้หา และการถือสิทธิที�มีในบตัร 

ของบุคคลนั-นๆ และช่วยทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ-น 

คาํสาํคญั : บตัรส่วนลด/ระบบสมาชิก 
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Abstract 

 Thailanal has a lot of private hospital. Wherever a customer has well known there very 

well. That is The Bangpakok1 Hospital. There is hospitals affilated hospitals Bangpakok. 

Everyday a customer comes there for receiving the greatest and warmly service. That time a 

hospital service system has presented and supported a customer by a discount member card. A 

customer would be has a lot of special privileges from the Bangpakok1 Hospital service’s fee. 

Each of discount condition it be depand a kind of member card. So into a member card it has been 

“recorded” by hand. It has memo as a customer history with privat recorded also it has show 

expiration date too. So a hand recorded made a topic of problem! Why? Because wherever a 

member crad has been shown at a hospital. It is meaning “truth a customer” or not. Every using a 

member card by a hand recorded it was not easier researching the truth of a customer history. 

Nothing can’t confirmed to an original customer. So the most terrible is a customer said “left” a 

card in somewhere 

 Well a service provider development a member system using Visual Studio Program and 

storing data using a data base SQL Server. Service provider must be development a discount 

member card system from a hand recorded to the computer system. It won’t be slowly researching 

a customer history anywhere. Quickly and Easy more than a hand recorded very much. A service 

provider has comfrimed computer system would be support the test quality and quickly working 

faster everyday. 
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