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บทท่ี 1 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

          ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดำ้นคอมพิวเตอร์ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทและเป็นส่วนหน่ึงในกำรกำรด ำเนิน

ชีวิตประจ ำวนัของมนุษย ์ซ่ึงถูกน ำมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรบนัทึก จดัเก็บ และประมวลผลเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด มนุษยจึ์งมีกำรคิดคน้กำรเขียนโปรแกรมและพฒันำซอฟตแ์วร์ข้ึน เพื่อตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของแต่ละธุรกิจ เน่ืองจำกกำรท ำงำนในปัจจุบนัมีกำรใชค้อมพิวเตอร์เป็นจ ำนวนมำกใน

กำรบริหำรงำนรวมถึงกำรใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อกำรใชง้ำนและทนั

ต่อโลกำภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรน ำเทคโนโลยีดำ้นคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยจึงมีควำม

จ ำเป็นอยำ่งยิง่ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  กำรน ำเทคโนโลยี

ด้ำนคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้กบัธุรกิจเสริมควำมงำมนั้น จะส่งผลให้ธุรกิจด ำเนินงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและทนัสมยั ซ่ึงในปัจจุบนัมีคลินิกเสริมควำมงำมเกิดข้ึนมำกมำยในทุกๆ ภำคของ

ประเทศไทยเป็นคลินิกประเภทท่ีเน้นกำรบริกำรทำงดำ้นควำมสวยควำมงำมทัว่ร่ำงกำย ตวัอยำ่งเช่น 

กำรดูแลผิวหนำ้ ผิวกำย กำรรักษำสิว กำรลดน ้ ำหนกั กระชบัสัดส่วน ปรับหนำ้เรียว โบท็อกซ์เพื่อลด

ร้ิวรอยต่ำงๆ รวมไปถึงกำรดึงหน้ำเพื่อให้ใบหน้ำกระชบั ไม่หย่อนคลอ้ย ท ำให้ดูเยำวว์ยัตลอดเวลำ 

เป็นตน้ คลินิกเสริมควำมงำมนั้นก ำลงัได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะกลุ่มเป้ำหมำยนั้นมีกำร

ขยำยตวัออกไปอย่ำงแพร่หลำย ทั้งวยัหนุ่มสำว และวยัผูใ้หญ่ กลุ่มอำยุของผูใ้ช้บริกำรส่วนใหญ่จะ

เป็นคนท ำงำน รองลงมำเป็น นกัเรียน นกัศึกษำ จึงท ำให้ธุรกิจคลินิกเสริมควำมงำมมีกำรแข่งขนักนั

มำก  

          จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหำของคลินิกเสริมควำมงำมซ่ึงพบว่ำโดย

ส่วนใหญ่ ยงัใช้ระบบกำรเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสำร กำรบนัทึกขอ้มูลโดยพนักงำน เม่ือมี

จ ำนวนขอ้มูลท่ีเพิ่มมำกข้ึนท ำให้กำรจดัเก็บขอ้มูลเกิดควำมยุง่ยำกซบัซ้อน คลำดเคล่ือน ยำกต่อกำร

คน้หำ และอำจเกิดกำรสูญหำย ปัญหำกำรเก็บขอ้มูลลูกคำ้ ปัญหำกำรเก็บประวติักำรรักษำท่ีอยู่ใน

รูปแบบของเอกสำร เม่ือมีลูกคำ้เขำ้มำใช้บริกำรท ำให้กำรคน้หำขอ้มูลใช้เวลำค่อนขำ้งนำนในกำร

คน้หำเน่ืองจำกมีขอ้มูลเป็นจ ำนวนมำก เก่ียวกบัเอกสำรท่ีจดัเก็บในระยะยำวก็อำจเกิดกำรช ำรุด สูญ
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หำย ไม่สำมำรถทรำบละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัลูกคำ้และกำรรักษำได้ ปัญหำกำรส่งตรวจผิดพลำด

เน่ืองจำกกำรระบุข้อมูลของลูกค้ำไม่ถูกต้อง  ท ำให้กำรรักษำเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ไม่ต่อเน่ืองและ

เสียเวลำเป็นอยำ่งมำก ปัญหำกำรนดัหมำย  กำรลงเวลำซ ้ ำซอ้น ท ำใหลู้กคำ้เสียเวลำในกำรมำนัง่รอกำร

รักษำเป็นเวลำนำน ท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมไม่พอใจ และส่งผลให้เสียเวลำต่อกำรให้บริกำรในท่ีสุด 

นอกจำกน้ียงัมีปัญหำเก่ียวกบักำรสั่งซ้ือยำและวสัดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ซ่ึงกำรเก็บขอ้มูลในรูปแบบ

ของเอกสำรท ำให้ยำกแก่กำรประมวลผลในกำรสั่งซ้ือ ตอ้งใชเ้วลำนำนในกำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือ 

และอำจเกิดขอ้ผิดพลำดระหว่ำงกำรตรวจนบั ท ำให้กำรสั่งซ้ือเกิดปัญหำขำดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในกำร

ตดัสินใจ  ส่งผลให้ยำ และวสัดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทยไ์ม่เพียงพอต่อกำรรักษำ หรือมีจ ำนวนท่ีมำก

เกินไปท ำให้เสียเงินไปโดยเปล่ำประโยชน์ และอำจเกิดควำมเสียหำย ยำหมดอำยุ เน่ืองจำกขำดระบบ

ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตดัสินใจ และยำกต่อกำรตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงส่งผลเสียต่อ

กำรบริหำรจดักำรของธุรกิจเป็นอย่ำงมำก  กำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยจะท ำให้กำร

ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

 ด้วยเหตุน้ีคณะผูจ้ ัดท ำจึงพฒันำระบบคลินิกเสริมควำมงำมเพื่อแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนเพื่อ

ประโยชน์ต่อระบบคลินิกเสริมควำมงำม ซ่ึงง่ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำน ช่วยจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐำน

ต่ำงๆ เช่น ขอ้มูลพนกังำน ขอ้มูลลูกคำ้ ขอ้มูลแพทย ์ขอ้มูลกำรรักษำ และขอ้มูลกำรจองเขำ้พบแพทย์

ให้เป็นระบบและถูกตอ้ง สำมำรถดึงขอ้มูลไปใช้งำนได้ตลอดเวลำ ลดปัญหำกำรสูญหำยของขอ้มูล 

ลดปัญหำกำรจองเขำ้รักษำ  กำรเบิกยำและวสัดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์กำรสั่งซ้ือยำและวสัดุอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ กำรออกใบเสร็จ กำรตัดสต็อกสินค้ำในคลัง กำรออกรำยงำนเพื่อท ำให้ทรำบ

รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ลดปัญหำกำรท ำงำนท่ียุง่ยำกซบัซ้อน มีกำรเก็บขอ้มูลทั้งหมดลง

ในฐำนขอ้มูลของระบบ สำมำรถแสดงผลไดเ้ม่ือมีกำรเรียกใชง้ำน เพื่อประโยชน์และท ำงำนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
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วตัถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบและพฒันำระบบคลินิกเสริมควำมงำม 
2. เพื่อออกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจของเจำ้ของ

คลินิกเสริมควำมงำม 
กลุ่มเป้ำหมำย 

1. เจำ้ของคลินิกเสริมงำมควำม 
2. แพทย ์
3. พนกังำน 

ขอบเขต 
1. คุณสมบติัของระบบคลินิกเสริมควำมงำม มีควำมสำมำรถดงัน้ี 

1.1 กำรจดักำรขอ้มูลพื้นฐำนโดยสำมำรถ คน้หำ เพิ่ม และแกไ้ขได ้

1.1.1 ขอ้มูลพนกังำน 

1.1.2 ขอ้มูลต ำแหน่งงำน 

1.1.3 ขอ้มูลลูกคำ้ 

1.1.4 ขอ้มูลประเภทกำรรักษำ 

1.1.5 ขอ้มูลโปรโมชนั 

1.1.6 ขอ้มูลประเภทยำ 

1.1.7 ขอ้มูลยำ 

1.1.8 ขอ้มูลวสัดุ 

1.1.9 ขอ้มูลผูจ้  ำหน่ำย 

1.2 ระบบกำรสั่งซ้ือและรับยำ วสัดุ 

1.2.1 ตรวจสอบรำยกำรยำและวสัดุคงเหลือ 

1.2.2 ท ำรำยกำรสั่งซ้ือยำและวสัดุ 

1.2.3 บนัทึกรำยกำรสั่งซ้ือยำและวสัดุ 

1.2.4 พิมพใ์บสั่งซ้ือยำและวสัดุ 

1.2.5 ตรวจสอบรหสักำรสั่งซ้ือยำและวสัดุ 

1.2.6 ท ำรำยกำรรับยำและวสัดุ 
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1.2.7 บนัทึกรำยกำรรับยำและวสัดุ 

1.2.8 ท ำกำรปรับปรุงยำและวสัดุในคลงั 

1.3 ระบบกำรรักษำ 

1.3.1 คน้หำประวติักำรรักษำ 

1.3.2 ท ำรำยกำรรักษำ 

1.3.3 บนัทึกกำรรักษำ 

1.3.4 บนัทึกกำรจ่ำยยำ 

1.3.5 พิมพใ์บเสร็จ 

1.3.6 พิมพใ์บนดัหมำย 

1.4 ระบบเบิกวสัดุ 

1.4.1 ตรวจสอบวสัดุ 

1.4.2 ท ำรำยกำรขอ้มูลกำรเบิกวสัดุ 

1.4.3 บนัทึกกำรเบิกวสัดุ 

1.4.4 ท ำกำรปรับปรุงวสัดุในคลงั 

1.4.5 พิมพใ์บเบิกวสัดุ 

1.5 ออกรำยงำนสรุป 

1.5.1 รำยงำนกำรรักษำ 

1.5.2 รำยงำนกำรนดัหมำย 

1.5.3 รำยงำนยำคงเหลือในคลงั 

1.5.4 รำยงำนกำรเบิกวสัดุ 

1.5.5 รำยงำนวสัดุคงเหลือในคลงั 

2. คุณสมบติัฮำร์ดแวร์  

2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

2.1.1 CPU Intel® Core™i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 

2.1.2 12.0 GB RAM 

2.1.3 Nvidia GeForce GTX1060 
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2.1.4 SSD 120 GB 

2.2 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 CPU Intel® Core™i5-8500HQ CPU @ 3.00GHz 

2.2.2 4 GB RAM 

2.2.3 HDD 500 GB 

2.2.4 DVD-RW DRIVE 

2.2.5 Printer 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

3.1.1 Microsoft  Windows 10 Home 

3.1.2 Microsoft Visual Studio 2017 

3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2 

3.1.4 Microsoft Office Visio 2016 

3.1.5 Microsoft Office Word 2016 

3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.2.1 Microsoft Windows 10 Home 

3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2 

3.2.3 Microsoft .NET Framework version 4.5 

3.2.4 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2017 

3.2.5 ระบบคลินิกเสริมควำมงำม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจดัท ำระบบคลินิกเสริมควำมงำม คณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกนัวำงแผนกำรด ำเนินงำน ไวด้งัน้ี 

1. ส ำรวจปัญหำท่ีเก่ียวกบัระบบกำรท ำงำนของคลินิกเสริมควำมงำม จำกพนักงำนผูใ้ช้

ระบบ 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจวำ่มีปัญหำในดำ้นใดบำ้ง เช่น  ปัญหำกำรจดัเก็บขอ้มูล

ในรูปแบบเอกสำร เป็นตน้ และก ำหนดรูปแบบแนวทำงของกำรพฒันำระบบ 
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3. วิเครำะห์ควำมตอ้งกำรระบบ และน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกวิเครำะห์มำออกแบบ E-R Diagram 

และ Data Flow Diagram เพื่อท ำระบบฐำนขอ้มูลคลินิกเสริมควำมงำม 

4. เร่ิมพฒันำระบบคลินิกเสริมควำมงำม ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

5. ทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมว่ำท ำงำนถูกต้องตำมควำมต้องกำรหรือไม่ หำกมี

ขอ้ผดิพลำดและท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข 

6. ด ำเนินกำรพิมพเ์อกสำรคู่มือกำรใชง้ำนของระบบ ตั้งแต่กำรติดตั้งและกำรใชง้ำน 

ระบบ เพื่อใหผู้ใ้ชร้ะบบ ใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

7. น ำเสนอโปรแกรม อธิบำยกำรท ำงำนของของโปรแกรมทุกขั้นตอน 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. ลดกำรใชท้รัพยำกรกระดำษอยำ่งส้ินเปลืองและลดพื้นท่ีในกำรจดัเก็บเอกสำร 

2. จดัเก็บขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถสืบคน้ขอ้มูลต่ำงๆไดอ้ยำ่งรวดเร็วมีหลกัฐำน

อำ้งอิงในกำรรักษำ จ่ำยยำ และกำรจดัซ้ือ 

3. ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีซ ้ ำซอ้น 

4. มีกำรออกรำยงำนต่ำงๆ ช่วยในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนได ้



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบคลินิกเสริมความงาม 

โครงสร้างการท างานของระบบคลินิกเสริมความงาม  เป็นระบบบริหารงานการท างานใน

คลินิก ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการพฒันา และในส่วนของฐานข้อมูลใช้

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2  ในการท างาน ระบบจะแบ่งเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของ

พนักงาน  ส่วนของแพทย ์และส่วนของเจา้ของกิจการ ในส่วนท่ีหน่ึงพนักงานสามารถเพิ่ม แก้ไข 

คน้หาขอ้มูลพื้นฐาน สามารสั่งซ้ือยาและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์สามารถออกใบเสร็จ ใหแ้ก่ลูกคา้
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และยงับนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลในระบบงานได ้ส่วนท่ีสองแพทยส์ามารถตรวจสอบขอ้มูลประวติั

การรักษาของลูกคา้ ออกใบนดัหมายใหแ้ก่ลูกคา้ และยงับนัทึกประวติัการรักษาลงฐานขอ้มูลได ้ ส่วน

ท่ีสามเจา้ของกิจการสามารถรับใบรายงานต่างๆ ท่ีเจา้ของกิจการสามารถเรียกดูไดต้ามความตอ้งการ

เก่ียวกบัการท างานทั้งหมดในคลินิก 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

Database Management Systems : DBMS (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2558) ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

หรือเรียกย่อๆว่า DBMS คือซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูลท่ีน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถ

โตต้อบกบัฐานขอ้มูลได ้ตวัซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยฟังก์ชนัหน้าท่ีต่างๆเพื่อ

น ามาจดัการกบัขอ้มูล รวมทั้งภาษาท่ีใช้สั่งงานซ่ึงส่วนใหญ่คือภาษา SQL เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเขียน

ชุดค าสั่งเพื่อตอบโตก้บัฐานขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การเรียกดูขอ้มูล การอปัเดตขอ้มูล 

และการบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล นอกจากน้ี DBMS ยงัผนวกฟังก์ชนัเพื่อการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล เพื่อป้องกนัผูไ้ม่มีสิทธ์ิใช้งานเขา้ถึงฐานขอ้มูล รวมถึงการส ารองและการกูคื้นฐานขอ้มูล ใน

กรณีขอ้มูลเกิดความเสียหายจึงกล่าวโดยสรุปวา่ DBMS เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชจ้ดัการกบัฐานขอ้มูล 

ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล ทั้งน้ีผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัฐานขอ้มูล

ได้โดยตรงผ่านชุดค าสั่ง SQL หรือน าชุดค าสั่ง SQL ไปผนวกลงในโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน

ร่วมกนักบัโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนก็ได ้ 

 ส่วนประกอบทางสภาพแวดลอ้มของ DBMS (Components of the DBMS Environment) (รศ.
ดร.ดวงแก้ว สวามิภกัด์ิ, 2546) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ Computer-Based Information System 
(CBIS) ซ่ึงเป็นแนวคิดรวบรวมขอ้มูลและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มาท างานร่วมกนัไดโ้ดยมีเทคนิค
การดึงและจัดเก็บข้อมูลท่ีซับซ้อน และสามารถแสดงความสัมพันธ์ของระเบียนต่างๆ ภายใต้
แฟ้มขอ้มูลได ้ประกอบดว้ย 5 ส่วนท่ีส าคญั ต่อไปน้ี 
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และจ านวนพื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีหลาย
ระดบัการใช้งานให้เลือกใช้ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานขององค์กรและผลิตภณัฑ์ระบบจดัการฐานขอ้มูล
ตอ้งมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูลสูงทั้งดา้นความเร็วและความจุขอ้มูล ตอ้งมีการ ปรับปรุงอยู่
เสมอ เพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 2. ซอฟตแ์วร์ (Software) ประกอบดว้ยฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ท่ี
เก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มูลในกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์หรืออาจจะเป็น
ภาษาสืบคน้ขอ้มูลท่ีเรียกว่า Query Language ก็ได้ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท่ีใช้ ช่วยในการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์ได้รวด เ ร็วในลักษณะท่ี เ ป็นวิ ธีทางข้อความ  (Text Mode) หรือวิ ธีทาง
รูปภาพ (Graphic Mode) 
 3. ข้อมูล (Data) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับผูใ้ช้งานโดยเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งคนและระบบขอ้มูลในฐานขอ้มูล ทั้งตวัขอ้มูลและโครงสร้างของขอ้มูล นิยามโครงสร้างของ
ฐานขอ้มูล เรียกว่า Schema จะข้ึนอยู่กบัตวัแบบขอ้มูล (Data Model) ซ่ึงโครงสร้างของ ฐานขอ้มูล
เหล่าน้ีจะถูกเก็บไวใ้นพจนานุกรม (System Catalog) 
 4. วธีิการด าเนินงาน (Procedure) คือค าสั่งหรือกฎเกณฑใ์นการออกแบบและใช ้ฐานขอ้มูลใน
การประมวลผล ฐานขอ้มูลจะมีเอกสารท่ีแจกแจงรายละเอียดให้ผูใ้ชง้านหรือผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล
ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5. บุคลากร (People) แบ่งเป็น 4 ประเภทตามหน้าท่ีและบทบาท ได้แก่ พนักงานดูแลและ
บริหารขอ้มูล นักออกแบบฐานขอ้มูล นักออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์และผูใ้ช้บริการ
ฐานขอ้มูล 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คณะผูจ้ดัท าไดค้น้หาขอ้มูลเพิ่มเติมผ่านทางเวบ็ไซต์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาระบบ ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2  http://www.haeyoclinic.com/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรมความงาม ในเร่ืองของการปรับรูปหน้า ลดไขมนั เติม

วติามินผวิใส ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างด า มีการแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจน แสดงโปรโมชนั ราคา รีวิว

การรักษา และมีการลงทะเบียนผา่นหนา้เวบ็ไซตเ์พื่อรับส่วนลดในการรักษา 

 

 

 

 

http://www.haeyoclinic.com/
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ภาพท่ี 2.3   https://dermaster-thailand.com/th/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับการศัลยกรรมความงาม น าเสนอการให้บริการ 5 รูปแบบ 1) การ
ศลัยกรรมตกแต่ง 2) ผิวหนา้และเลเซอร์ 3) เวชศาสตร์ชะลอวยั 4) ดูแลสุขภาพและเส้นผม 5) กระชบั
รูปร่างและสัดส่วน โดยมีรายละเอียดแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน รายละเอียดโปรโมชนั  ราคาการรักษา 

 

 

 

 

 
 

 

https://dermaster-thailand.com/th/
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ภาพท่ี 2.4  http://www.hishersclinic.com/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรมความงาม ในเร่ืองของการจดัการร้ิวรอย การร้อยไหม    

โบท็อกซ์ การดูดไขมนั การดูแลผิวพรรณ การศลัยกรรมใบหน้า แสดงราคา ขอ้มูลการรักษาแต่ละ

ประเภทอยา่งชดัเจน และแสดงโปรโมชนั 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hishersclinic.com/
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ภาพท่ี 2.5 http://skclinics.com/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรมความงาม เร่ืองการศลัยกรรมใบหน้า กระชับสัดส่วน 

ชะลอวยั แสดงรายละเอียดโปรโมชัน ขั้นตอนการบริการ และมีรีวิวการรักษา  เป็นการสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

http://skclinics.com/
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ภาพท่ี 2.6  http://www.khongkwanclinic.com/home 

เป็นเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัการศลัยกรรมความงาม เร่ืองของการกระชับสัดส่วน การดูแลเส้นผม 

โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์  การดูแลผิวพรรณ แสดงรายละเอียดขอ้มูลแพค็เก็จและโปรโมชนั เคล็ดลบัความ

สวยงาม การใหบ้ริการ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khongkwanclinic.com/home
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระบบคลินิกเสริมความงาม มีการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ และ
แนวทางในการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ธราธร  แสงเฟ่ือง  และพีรพล  เพ็งแป้น (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม  ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลดความเส่ียง
ท่ีจะประสบกบัปัญหาในฝ่ายสารสนเทศและลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลได ้ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถด าเนินงานและจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกตอ้ง สามารถคน้หาขอ้มูลจาก
ระบบไดอ้ย่างรวดเร็ว โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับพฒันาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2013  และใช้ 
Microsoft SQL Server 2012 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.8 โปรแกรมระบบการจดัการครุภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์

ปรีดา ส่ือเฉย ศกัรินทร์ มงัชาลี และอภิชาติ นาคสีหมอก (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โปรแกรมระบบการจดัการครุภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย ์
สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆได ้เช่น ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลผูผ้ลิต ขอ้มูลสินคา้ ประเภทสินคา้ 
การเบิกสินคา้ การจดัการสินคา้ท่ีช ารุดและสามารถออกรายงานต่างๆของระบบได้ โปรแกรมท่ีใช้
ส าหรับพฒันาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2010  และใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 ใน
การจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบจดัการครุภณัฑโ์รงพยาบาลบา้นแพว้ 

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และราชภัฏ บุญยิ่งยง (2561) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ระบบจดัการครุภณัฑ์โรงพยาบาล
บา้นแพว้สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ การเบิกจ่ายครุภณัฑ์
และสรุปรายงานการเบิกครุภณัฑ์ โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ Microsoft Visual Basic 2010 
และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบการจดัการร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

แกว้ตา เกตุแกว้  รัชนนัท ์เอ่ียมแมน้  และอานนัท ์มะลิชยั (2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ Microsoft Visual 
Basic 2010 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2  ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบงาน
ใหม่ช่วยในการสนบัสนุนการด าเนินงานของกิจการเคร่ืองส าอางมีความสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน 
โดยมีการจดัเก็บขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การจดัท าสตอ็กสินคา้ เพื่อง่ายต่อการสั่งซ้ือสินคา้ การค านวณ
ราคาสินคา้ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ช่วยใหกิ้จการมีศกัยภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบจดัการครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

ฐิติพฒัน์ มหาดไทย (2560) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  น าไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยสิ์นครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โดยให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของทรัพยสิ์นเหล่านั้นไวอ้ย่างเป็น
ระบบประกอบการตัดสินใจ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้อง จัดการการยืมและคืนค รุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และด าเนินการจดัการซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ 

Microsoft Visual Studio Community  2017  และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 SP1 
Express ในการจดัการฐานขอ้มูล 

 

 



บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลและการด าเนินงานของคลินิกเสริมความงาม ท าให้พบ

ปัญหาในการด าเนินงาน และขอ้ผดิพลาดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลในรูปแบบของเอกสาร จ านวนขอ้มูลท่ีเพิ่มมากข้ึนท าให้การจดัเก็บขอ้มูล

เกิดความยุง่ยากซบัซอ้น คลาดเคล่ือน ยากต่อการคน้หา และอาจเกิดการช ารุด สูญหาย 

2. การส่งตรวจผิดพลาดเน่ืองจากการระบุข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง  ท าให้การรักษา

เป็นไปอยา่งล่าชา้ ไม่ต่อเน่ืองและเสียเวลาเป็นอยา่งมาก 

3. การนัดหมาย  การลงเวลาซ ้ าซ้อน ท าให้ลูกคา้เสียเวลาในการมานั่งรอการรักษาเป็น

เวลานาน 

4. การสั่งซ้ือยาและวสัดุ ซ่ึงการเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารท าให้ยากแก่การ

ประมวลผลในการสั่งซ้ือ ตอ้งใช้เวลานานในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ และอาจเกิด

ขอ้ผดิพลาดระหวา่งการตรวจนบั 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

1. คณะผู ้จ ัดท าได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า  และ

สังเกตการณ์ท างานพนกังานคลินิกเสริมความงาม ถึงระบบการท างาน การจดัเก็บขอ้มูล

พื้นฐาน การสั่งซ้ือยาและวสัดุ  เพื่อน าขอ้ผดิพลาดมาท าการแกไ้ข 

2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์สริมความงาม เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการ

พฒันา ออกแบบระบบการท างาน และแกไ้ขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

3. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบ 

 

 



 

21 

 

 
 

การวเิคราะห์ระบบงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลจากทางคลินิกเสริมความงาม ท าให้ทราบถึงลกัษณะ            

การด าเนินงาน ปัญหา และความตอ้งการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานของระบบ จึงได้ท าการ

วเิคราะห์รายละเอียดของระบบงานต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 

1.  การจดัเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้ 

บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงใน
กระดาษ แฟ้มเอกสาร 

แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ เจา้ของกิจการ 
พนกังาน 

2. การสั่งซ้ือยา และ
วสัดุ 

ตรวจนบัยา และวสัดุคงเหลือใน
คลัง แล้วท าการสั่งซ้ือโดยออก
ใบสั่งซ้ือไปใหผู้จ้  าหน่าย 

แฟ้มขอ้มูลการสั่งซ้ือ
ยา และวสัดุ 

พนกังาน 

3. การรับยา และวสัดุ ตรวจสอบรายการสั่งซ้ือจากสมุด
สั่งซ้ือ 

แฟ้มขอ้มูลการสั่งซ้ือ
ยา และวสัดุ 

พนกังาน 

4. การรักษา 

 
ตรวจสอบรายการรักษาจาก
แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ จดบนัทึกการ
รักษาลงในแฟ้มขอ้มูลลูกคา้และ
จดบนัทึกขอ้มูลการนดัหมายลง
สมุดการนดัหมาย และเขียน
ใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ 

แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 

แฟ้มขอ้มูลนดัหมาย 

ใบเสร็จรับเงิน 

แพทย ์

พนกังาน 

5.  การเบิกวสัดุ จดบนัทึกการเบิกวสัดุลงในสมุด แฟ้มขอ้มูลเบิกวสัดุ พนกังาน 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1.  การจดัเก็บขอ้มูล
ลูกคา้ 

- มีความล่าชา้ในการคน้หา 
- ท าใหข้อ้มูลเกิดการช ารุดสูญหาย 

- สืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- มีความเป็นระบบในการ

จดัเก็บขอ้มูล 

2.  การสั่งซ้ือยา และ
วสัดุ 

- ใชเ้วลาในการตรวจนบัยา และ
วสัดุคงเหลือเป็นเวลานาน 

- เกิดขอ้ผิดพลาดระหวา่งการตรวจ
นบั 

- การสั่งซ้ือเกิดปัญหาขาดขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งในการตดัสินใจ   

- สามารถแสดงรายการยา 
และวสัดุคงเหลือได ้

- ระบบสามารถออกใบสั่งซ้ือ
ได ้

3.  ก า ร รับ ย า  และ
วสัดุ 

- ใชเ้วลานานในการคน้หารายการ
สั่งซ้ือจากแฟ้มขอ้มูลสั่งซ้ือ 

- แสดงรายการสั่งซ้ือยา และ
วสัดุจากตวัแทนจ าหน่ายได้
รวดเร็ว 

4.  การรักษา - ใชเ้วลานานในการคน้หา
แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 

- การส่งตรวจผดิพลาดเน่ืองจาก
การระบุขอ้มูลของลูกคา้ไม่
ถูกตอ้ง 

- ใชเ้วลาในการเขียนใบเสร็จและ
อาจเกิดขอ้ผดิพลาดได ้

- คน้หาประวติัลูกคา้และ
ประวติัการรักษาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- สามารถค านวณรายการ
รักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ออกใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้
ไดท้นัที 

5.  การเบิกวสัดุ - ใช้ เวลาในการตรวจนับวัส ดุ
คงเหลือ  

- สามารถแสดงรายการวสัดุ
คงเหลือได ้
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แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

 

 

 

  มี       ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั 

เร่ิมตน้ 

เบิกยา 

สั่งซ้ือยา ออกใบเสร็จ 

ออกใบนดัหมาย 

ท าการนดัหมาย 
ออกใบสั่งซ้ือยา 

รับยา 

จบการท างาน 

ท าการรักษา 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

หนา้จอเขา้สู่ระบบคลินิกเสริมความงาม โดยผูใ้ชจ้ะใส่ช่ือผูใ้ชร้ะบบและรหสัผา่น เพื่อเขา้สู่
ระบบ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอเมนูหลกั 

หน้าจอเมนูหลกัของระบบคลินิกเสริมความงาม สามารถใช้งานในแต่ละส่วน ประกอบดว้ย 

เมนูขอ้มูลพื้นฐาน  เมนูสั่งซ้ือ เมนูจดัรับ เมนูรักษา  เมนูการเงิน เมนูแพทยน์ดัหมาย เมนูเบิกวสัดุ เมนู

รายงาน และเมนูออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หนา้จอขอ้มูลต าแหน่งงาน สามารถกรอกรหสัต าแหน่งงาน และช่ือต าแหน่งงาน โดยสามารถ

ท ารายการ เพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก และช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือต าแหน่งงานท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดง

ขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.5 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 
 

หนา้จอขอ้มูลพนกังาน สามารถกรอกรหสัพนกังาน  ช่ือต าแหน่งงาน ช่ือ-สกุล อีเมล์ รหสัผา่น  

ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์สามารถท ารายการเพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก และช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือพนกังานท่ี

ตอ้งการคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี  3.6 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ สามารถกรอกรหสัลูกคา้ ช่ือ-สกุล กรุ๊ปเลือด โรคประจ าตวั ประวติัแพย้า ท่ี

อยู่ และเบอร์โทรศพัท์ สามารถท ารายการเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก และช่องว่างส าหรับกรอกช่ือลูกคา้ท่ี

ตอ้งการคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอขอ้มูลประเภทการรักษา 
 

หน้าจอขอ้มูลประเภทการรักษา สามารถกรอกรหัสประเภทการรักษา ช่ือประเภทการรักษา 
และราคา โดยสามารถท าการ เพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก และช่องว่างส าหรับกรอกช่ือประเภทการรักษาเพื่อ
คน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอขอ้มูลโปรโมชนั 
 

หน้าจอขอ้มูลโปรโมชัน สามารถกรอกรหัสโปรโมชัน  ช่ือโปรโมชัน ช่ือประเภทการรักษา
ส่วนลด และรายละเอียด โดยสามารถท าการ เพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก และช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือโปรโม
ชนัเพื่อคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอขอ้มูลประเภทยา 
 

หนา้จอขอ้มูลประเภทยา สามารถกรอกรหสัประเภทยา และช่ือประเภทยา โดยสามารถท าการ 

เพิ่ม แก้ไข ยกเลิก และช่องว่างส าหรับกรอกช่ือประเภทยาท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลใน

ตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอขอ้มูลยา 
 

หน้าจอขอ้มูลยา สามารถกรอกรหัสยา ช่ือประเภทยา ช่ือยา รายละเอียด ราคาซ้ือ ราคาขาย 
หน่วยนบั และช่ือผูจ้  าหน่าย จ านวนคงเหลือระบบจะแสดงใหอ้ตัโนมติั โดยสามารถท าการ เพิ่ม แกไ้ข 
ยกเลิก ช่องวา่งส าหรับกรอกรหสัยาและล็อตยาเพื่อคน้หา และช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือยาเพื่อคน้หา 
โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด   
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอขอ้มูลวสัดุ 
 

หน้าจอข้อมูลวสัดุ สามารถกรอกรหัสวสัดุ ช่ือวสัดุ รายละเอียด ราคา หน่วยนับ และช่ือผู ้
จ  าหน่าย จ านวนคงเหลือระบบจะแสดงให้อตัโนมติั โดยสามารถท าการ เพิ่ม แก้ไข ยกเลิก และ
ช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือวสัดุเพื่อคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.12 หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 
 

หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย สามารถกรอกรหสัผูจ้  าหน่าย ช่ือผูจ้  าหน่าย ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท์ และ 
อีเมล์ โดยสามารถท าการ เพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก และช่องวา่งส าหรับกรอกช่ือผูจ้  าหน่ายเพื่อคน้หา โดยจะ
แสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือยา 

หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือยา โดยจะแสดงรหสัใบสั่งซ้ือยา วนัท่ีสั่งซ้ือ พนกังานสั่งซ้ือ สามารถเลือก
ช่ือผูจ้  าหน่ายท่ีตอ้งการ สามารถคน้หาขอ้มูลยา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางรายละเอียด ประกอบดว้ย 
รหสัยา ช่ือยา ราคา(บาท) ราคารวม(บาท) หน่วยนบั และสามารถกรอกจ านวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ รวมถึง
สามารถท ารายการเพิ่ม ลบขอ้มูลยา บนัทึก ยกเลิกการสั่งซ้ือยา และออกใบสั่งซ้ือยา 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอคน้หาขอ้มูลยา 

หน้าจอคน้หาขอ้มูลยา มีช่องว่างส าหรับกรอกรหัสหรือช่ือยาท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดง
ขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด ประกอบดว้ย รหัสยา ช่ือยา จ านวนคงเหลือ หน่วยนบั ราคาขาย
(บาท) และรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอรับยา 
 
หน้าจอรับยาจากผูจ้  าหน่าย โดยจะแสดงวนัท่ีรับ ช่ือผูรั้บ สามารถคน้หาใบสั่งซ้ือยา โดยจะ

แสดงรหัสใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ พนักงานสั่งซ้ือ ช่ือผูจ้  าหน่าย   แสดงรหัสยา ช่ือยา จ านวนสั่งซ้ือ 
จ านวนคา้งรับ หน่วยนบัในตารางรายละเอียดใบสั่งซ้ือ แสดงราคารวมตามรายการใบสั่งซ้ือ สามารถ
ท ารายการบนัทึกล็อตแบบคา้งรับตามรายการท่ีเลือก  โดยจะแสดงรหัสล็อต รหัสยา สถานะ และ
สามารถกรอกจ านวนรับ วนัหมดอายขุองยา รวมถึงสามารถท ารายการบนัทึก และยกเลิกการรับยา 
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือยา 

หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือยา มีช่องวา่งส าหรับกรอกรหสัใบสั่งซ้ือยาท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดง
ขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด ประกอบดว้ย รหัสใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ ช่ือพนกังานท่ีสั่งซ้ือ ช่ือผู ้
จ  าหน่าย ราคารวม(บาท) 
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุ 

หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุ โดยจะแสดงรหสัใบสั่งซ้ือวสัดุ วนัท่ีสั่งซ้ือ พนกังานสั่งซ้ือ สามารถ
เลือกช่ือผูจ้  าหน่ายท่ีต้องการ สามารถค้นหาข้อมูลวสัดุ โดยจะแสดงข้อมูลในตารางรายละเอียด 
ประกอบดว้ย รหสัวสัดุ ช่ือวสัดุ  ราคา(บาท) ราคารวม(บาท) หน่วยนบั และสามารถกรอกจ านวนท่ี
ตอ้งการส่งซ้ือ รวมถึงสามารถท ารายการเพิ่ม ลบขอ้มูลวสัดุ บนัทึก ยกเลิกการสั่งซ้ือวสัดุ และออก
ใบสั่งซ้ือวสัดุ 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอคน้หาขอ้มูลวสัดุ 

หนา้จอคน้หาขอ้มูลวสัดุ มีช่องวา่งส าหรับกรอกรหสัหรือช่ือวสัดุท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดง
ขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด ประกอบดว้ย รหสัวสัดุ ช่ือวสัดุ จ  านวนคงเหลือ และหน่วยนบั 
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ภาพท่ี 3.19 หนา้จอขอ้มูลรับวสัดุ 

หนา้จอรับวสัดุจากผูจ้  าหน่าย โดยจะแสดงวนัท่ีรับ ช่ือผูรั้บ สามารถคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ โดยจะ
แสดงรหสัใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ พนกังานสั่งซ้ือ ช่ือผูจ้  าหน่าย  รวมถึงสามารถท ารายการบนัทึก และ
ยกเลิกการรับวสัดุ 
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ภาพท่ี 3.20 หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ 

หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ มีช่องวา่งส าหรับกรอกรหสัใบสั่งซ้ือวสัดุท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะ
แสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด ประกอบดว้ย รหสัใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ ช่ือพนกังานสั่งซ้ือ ช่ือ
ผูจ้  าหน่าย และราคารวม(บาท) 
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ภาพท่ี 3.21 หนา้จอเบิกวสัดุ 

หน้าจอเบิกวสัดุ โดยจะแสดงรหัสเบิก วนัท่ีเบิก พนักงานเบิก สามารถคน้หารายการวสัดุท่ี

ตอ้งการเบิก สามารถกรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิก รวมถึงสามารถท ารายการเพิ่ม ลบขอ้มูลการเบิก 

บนัทึก และยกเลิกการเบิกวสัดุ   
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ภาพท่ี 3.22  หนา้จอขอ้มูลรักษา 

หน้าจอขอ้มูลรักษา โดยจะแสดงรหัสการรักษา ช่ือแพทย ์วนัท่ีรักษา  สามารถคน้หาขอ้มูล
ลูกคา้ เม่ือมีการนดัหมายจะแสดงรหัสนดัหมาย และเร่ือง สามารถตรวจสอบประวติัการรักษาก่อน
หนา้ สามารถกรอกช่ือประเภทการรักษา ช่ือโปรโมชนั ค าวินิจฉยัการรักษา  สามารถคน้หาขอ้มูลยา 
โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางรายละเอียด ประกอบดว้ย รหสัยา ช่ือยา รายละเอียด คงเหลือ ราคา ค่ายา
รวม สามารถกรอกจ านวนยาท่ีตอ้งการ กรอกวิธีรับประทาน วิธีใช้ และหมายเหตุของยาแต่ละตวั 
รวมถึงสามารถท ารายการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลยา บนัทึก และยกเลิกรายการรักษา 
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ภาพท่ี 3.23  หนา้จอคน้หาประวติัการรักษา 

หนา้จอคน้หาประวติัการรักษา จะแสดงประวติัการรักษาก่อนหนา้ของลูกคา้แต่ละคน สามารถ

ดูรายละเอียดการจ่ายยา หน้าจอจะแสดงขอ้มูลยาท่ีจ่ายแต่ละคร้ังโดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดง

รายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.24 หนา้จอนดัหมาย 
หนา้จอนดัหมาย จะแสดงรหสัการนดัหมาย  ช่ือแพทย ์วนัท่ีบนัทึกการนดัหมาย  สามารถคน้หา

ขอ้มูลลูกคา้ สามารถกรอกวนัท่ีนดัหมาย เวลาท่ีนดัหมาย เร่ืองท่ีนดัหมาย สามารถคน้หารายการนดั

หมาย โดยกรอกวนัท่ี หรือเวลาท่ีตอ้งการคน้หา โดยจะแสดงขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียด รวมถึง

สามารถท ารายการตกลง ยกเลิก และออกใบนดัหมาย 
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ภาพท่ี 3.25 หนา้จอการเงิน 
 

หน้าจอการเงิน จะแสดงรหัสรักษา ช่ือลูกคา้ ช่ือแพทย ์ช่ือประเภทการรักษา ช่ือโปรโมชัน 

วนัท่ีรักษา แสดงรายละเอียดการจ่ายยาโดยแพทยข์องลูกคา้แต่ละคน โดยสามารถค านวณค่ารักษา 

ส่วนลด(เปอร์เซ็นต์) ส่วนลด(บาท) ค่ายารวม ค่ารักษารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่ารักษารวมทั้งหมด 

สามารถท ารายการบนัทึก ยกเลิก และออกใบเสร็จ 
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ภาพท่ี 3.26 หนา้จอรายงานระบบ 

หน้าจอรายงานระบบ จะแสดงขอ้มูลรายงานต่างๆ ประกอบดว้ย รายงานประเภทการรักษา 
รายการการนดัหมาย รายงานยาคงเหลือ รายงานการเบิกวสัดุ และรายงานวสัดุคงเหลือ 
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 3.27 ใบสั่งซ้ือยา 

 

 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160                       

   โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
 

 
                                                                                                                         
                                                                                     
 
 
 
 
รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวน      หน่วย ราคา  

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

1 
2 

Amoxycillin  
Cetirizine 

5 
2 

แผง 
กระปุก 

1,500.00 
1,000.00 

7,500.00 
2,000.00 

                                                                                           รวมทั้งส้ิน 9,500.00 
 
                                                                                                 …………………………… 

                                                                                ผูส้ัง่ซ้ือ 
 

Purchase Order เลขที่ใบส่ังซ้ือ 

PO_00001 

ผู้ส่ังซ้ือ :  สมใจ  สีฟ้า 

วนัที่ส่ังซ้ือ : 28 /03/ 2562 

Beauty Clinic     

 ผู้จ าหน่าย :  บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : 10 ซอย 30 ถนนบางกระด่ี แขวงแสม
ด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
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155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160   

  โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
 
 
 
 

      
 
 
 

รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวน หน่วย ราคา 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 
2 

ส าลี 
ผา้กอซ 

12 
    10 

ห่อ 
มว้น 

50.00 
30.00 

600.00 
300.00 

 รวมทั้งส้ิน 900.00 
 
                                                                                                              .……………………… 

                                                                                                ผูส้ัง่ซ้ือ 
 

 

ภาพท่ี 3.28 ใบสั่งซ้ือวสัดุ 

ผู้ส่ังซ้ือ :  สมใจ  สีฟ้า 

วนัที่ส่ังซ้ือ : 28 /03/ 2562 

Purchase Order 
เลขที่ใบส่ังซ้ือ 

PO_00001 

Beauty Clinic     

ผู้จ าหน่าย : บริษทั ไตรชนม ์จ ากดั  
ที่อยู่ :  101/49 หมู่ท่ี 20 นวนคร 10   
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 12120                   
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 

 
ใบเสร็จรับเงนิ 

      ช่ือลูกคา้  สิริพร สดใส                                                                    เลขท่ีใบเสร็จ 001 
       แพทยผ์ูรั้กษา ประภา  สุขสมบติั                                                   วนัท่ี  28 /03/ 2562 
       ประเภทการรักษา  โบทอ็กซ์  
 

ล าดบั รายการ จ านวนเงิน 
(บาท)  

ส่วนลด
(บาท) 

จ านวนเงินสุทธิ
(บาท) 

1 
 

    2 
 

รายการยา 
        Amoxi 
ฟิลเลอร์ 

 
850.00 

17,000.00 

 
      0.00 
  850.00 

 
850.00 

16,150.00 

ยอดรวม 17,850.00  850.00 17,000.00 
VAT 7% 1,190.00  1,190.00 

ยอดสุทธิ 18,190.00 
 

                                                                                                                          .………………………… 
                                                                                                                  ผูรั้บเงิน 

 
 

ภาพท่ี 3.29 ใบเสร็จรับเงิน 
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
                                                                   ใบนัดหมาย                      เลขที่               :  TM_00001 

                                                                                            วนัที่ออกใบนัด : 20/5/2563 
       ช่ือผู้มารับบริการ   :  จริงใจ แสนดี       
        แพทย์                    :  วรดา รุ่งเจริญ 
       วนัที่นัดหมาย        :  1/03/ 2562   เวลา  10.00  น. 
        เร่ือง                      :  ติดตามอาการรักษา 
 
 
 
                                                                                                            ……..…………..............    
                                                                                                                         ผูอ้อกใบนดั 

*** กรุณาน าใบนดัมาดว้ยทุกคร้ัง 

 

ภาพท่ี 3.30 ใบนดัหมาย 
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ล าดบั รหัสวสัดุ ช่ือวสัดุ จ านวน หน่วย 
1 
2 

MAT_00001 
MAT_00008 

ส าลี 
ผา้กอซ 

           12 
       10 

ห่อ 
มว้น 

                                                                                                 รวมทั้งส้ิน   2   รายการ 
 
                                                                                                              .……………………… 

                                                                                                ผูเ้บิก 
 

 

ภาพท่ี 3.31  ใบเบิกวสัดุ 

 

 

155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 

 

Requisition 

    Material 

เลขที่ใบเบิก

Dis_0001 

Beauty Clinic     

ผู้ท าการเบิก :  สมใจ  สีฟ้า 

วนัที่เบิก : 28 /03/ 2562 
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Beauty Clinic  
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
รายงานประเภทการรักษา 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์  ถึง  31 มีนาคม 2563 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการรักษา  จ านวน(คร้ัง)     ค่ารักษารวม(บาท) 
    โบทอ็กซ์ 
    ฟิลเลอร์ 
    ฉีดผิวขาว 
    ร้อยไหม 

      10 
        5 
       4 
       4 

50,000.00 
60,000.00 
28,000.00 
24,000.00 

 
 

162,000.00 

 

ภาพท่ี 3.32 รายงานประเภทการรักษา 

 

วนัที่พมิพ์ : 31/3/2563 

หน้า 1/1  
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
รายงานการนัดหมาย 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 
 
     สถานะ  เข้ารับการรักษาแล้ว 

                                                                                          

วนัที ่ รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1/03/2562 
10/03/2562 
25/03/2562 

01 
02 
03 

 
 

มะปราง  ดวงดี 
วนัชยั เขม้แขง็ 
สมใจ อ่างทอง 

12/1 บางแค เขตบางแค กทม.10160 
55 /4 บางบอน เขต บางบอน กทม.
1054 
17/12 บางแค เขตบางแค กทม.10160 

098-1247899 
097-1542033 
085-4123457 

     จ านวนลูกค้า สถานะ  เข้ารับการรักษาแล้ว  3     คน 

สถานะ  ยงัไม่ได้เข้ารับการรักษา   

วนัที ่ รหสัลูกคา้ ช่ือลูกคา้ ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
10/04/2562 
29/03/2562 

08 
07 

 
 

เฉลิม   มีดวง 
ฟาง  ทองค า 

55 /4 บางขนุเทียน   กทม.1054 
59 / 111  สมุทรสาคร  74000 

097-1542033 
087-1493457 

     จ านวนลูกค้า สถานะ  ยงัไม่ได้เข้ารับการรักษา         2    คน  

 

ภาพท่ี 3.33 รายงานการนดัหมาย 

 

วนัที่พมิพ์ : 31/3/2563 

หน้า 1/1  
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
รายงานยาคงเหลือ 

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 
  ประเภท : ยาอนัตราย 

  ประเภท : ยาสามญัประจ าบ้าน 

  ประเภท : ยาควบคุมพเิศษ 

 

รหัสยา ช่ือยา จ านวนคงเหลือ หน่วย 
1 
2 

           Amoxycillin 
           Lidocaine 

 

                   10 
                     3 

แผง 
แผง 

รหัสยา ช่ือยา จ านวนคงเหลือ หน่วย 
3 
 

           CetirizineLidocaine 
 

                     5 
 

กระปุก 
 

รหัสยา ช่ือยา จ านวนคงเหลือ หน่วย 
4 
 

           Juvederm                    9 
 

กล่อง 
 

  

ภาพท่ี 3.34 รายงานยาคงเหลือ 

วนัที่พมิพ์ : 31/3/2563 

หน้า 1/1  
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
รายงานการเบิกวสัดุ 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 มีนาคม 2562  ถึง  31 มีนาคม 2562 
 

    ผู้ท าการเบิก  : สมใจ สุขสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 

    ผู้ท าการเบิก  : ดวงด ี  มดีวง 
 

ช่ือวสัดุ จ านวนเบิกรวม หน่วยนับ 

  ส าล ี
  ผ้ากอซ 
  ถุงมือยาง 

                     10 
                     50 
                   100 

ห่อ 
มว้น 
คู่ 

ช่ือวสัดุ จ านวนเบิกรวม หน่วยนับ 

  เข็มฉีดยา 
  ผ้าพนัแผล 
  ผ้าปิดปาก 

                  100 
                    10 
                    20 

อนั 
กล่อง 
กล่อง 

 

ภาพท่ี 3.35 รายงานการเบิกวสัดุ 

วนัที่พมิพ์ : 31/3/2563 

หน้า 1/1  
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Beauty Clinic 
155/59 แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02-854-45887 มือถือ 098-784-1234 
รายงานวสัดุคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 
 

รหัสวสัดุ ช่ือวสัดุ จ านวนคงเหลือ หน่วย 

01 เขม็ฉีดยา 9 อนั 

02 ผา้พนัแผล 50 กล่อง 

03 ผา้ปิดปาก 20 กล่อง 

 

 

ภาพท่ี 3.36  รายงานวสัดุคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 1/1  

วนัที่พมิพ์ : 31/3/2563 



 

59 

 

 
 

3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.37 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Agent  

Appointment 

Customers 

Disburse 

DisburseDetail 

Employees 

LotMedicine 

Material 

Medicine 

OrderMaterial 

OrderMaterialDetail 

OrderMedicine 

OrderMedicineDetail 

Position 

Promotion 

Treatment 

TreatmentDetail 

TypeMedicine 

TypeTreatment 

 

ตารางผูจ้  าหน่าย 

ตารางการนดัหมาย 

ตารางลูกคา้ 

ตารางเบิกจ่ายวสัดุ 

ตารางรายละเอียดการเบิกจ่ายวสัดุ 

ตารางพนกังาน 

ตารางล็อตยา 

ตารางวสัดุ 

ตารางยา 

ตารางสั่งซ้ือวสัดุ 

ตารางรายละเอียดการสั่งซ้ือวสัดุ 

ตารางสั่งซ้ือยา 

ตารางรายละเอียดการสั่งซ้ือยา 

ตารางต าแหน่งงาน 

ตารางโปรโมชนั 

ตารางการรักษา 

ตารางรายละเอียดการรักษา 

ตารางประเภทยา 

ตารางประเภทการรักษา 



 

61 

 

 
 

4. การพฒันาโปรแกรม 

4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภาพท่ี 3.38  การออกแบบฐานขอ้มูล 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

 
 

ภาพท่ี 3.39 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.40  แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 



 
 

บทท่ี 4  

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

โปรแกรมระบบคลินิกเสริมความงาม ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

4.1 พนักงานดูแลระบบ  มีสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน เข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน้าจอของ

ระบบ 

4.2 เจา้ของกิจการ มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กหนา้จอของระบบ 

4.3 แพทย ์มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน  เขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ฉพาะหนา้จอรักษา และหนา้จอ

แพทยน์ดัหมายเท่านั้น 

4.4 พนกังาน มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน  เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กหนา้จอ ยกเวน้หนา้จอรักษา 

และหนา้จอแพทยน์ดัหมาย 
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โปรแกรมระบบคลินิกเสริมความงาม  มีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1  หนา้จอ Login  เขา้สู่ระบบ 

หนา้จอแรกส าหรับการใชร้ะบบ คือ การเขา้ระบบโดยการ Login มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กรอกช่ือผูใ้ช ้

2. กรอกรหสัผา่น 

3. คลิกปุ่ม LOGIN เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 

4. เม่ือไม่ตอ้งการเขา้สู่ระบบใหค้ลิก CANCEL เพื่อยกเลิก 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอเมนูหลกัของระบบ 

เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบแลว้จะแสดงหนา้เมนูหลกัต่างๆ ของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

1. เมนูขอ้มูลพื้นฐาน  ส าหรับจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

2. เมนูสั่งซ้ือ ส าหรับจดัการขอ้มูลสั่งซ้ือยา และวสัดุ 

3. เมนูจดัรับ  ส าหรับจดัการขอ้มูลรับยา และวสัดุ 

4. เมนูรักษา  ส าหรับจดัการ การรักษาใหแ้ก่ลูกคา้ 

5. เมนูการเงิน  ส าหรับจดัการ การช าระเงินใหแ้ก่ลูกคา้ 

6. เมนูแพทยน์ดัหมาย ส าหรับจดัการ การนดัหมายใหแ้ก่ลูกคา้ 

7. เมนูเบิกวสัดุ  ส าหรับการจดัการเบิกวสัดุใชภ้ายในคลินิก 

8. เมนูรายงาน  ส าหรับออกรายงานต่างๆ ของระบบ 

9. เมนูออกจากระบบ  ส าหรับออกจากโปรแกรม 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอเมนูขอ้มูลพื้นฐาน 

เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มเมนูขอ้มูลพื้นฐาน จะแสดงเมนูขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลพนกังาน ส าหรับจดัการขอ้มูลพนกังาน 

2. ขอ้มูลต าแหน่งงาน ส าหรับจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

3. ขอ้มูลลูกคา้ ส าหรับจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

4. ขอ้มูลประเภทการรักษา ส าหรับจดัการขอ้มูลประเภทการรักษา 

5. ขอ้มูลประเภทยา ส าหรับจดัการขอ้มูลประเภทยา 

6. ขอ้มูลโปรโมชนั ส าหรับจดัการขอ้มูลโปรโมชนั 

7. ขอ้มูลยา ส าหรับจดัการขอ้มูลยา 

8. ขอ้มูลวสัดุ ส าหรับจดัการขอ้มูลวสัดุ 

9. ขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ส าหรับจดัการขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอเมนูสั่งซ้ือ 

เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มเมนูสั่งซ้ือ จะแสดงเมนูสั่งซ้ือต่างๆ ของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

1. สั่งซ้ือยา 

2. สั่งซ้ือวสัดุ 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอเมนูจดัรับ 

เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มเมนูจดัรับ จะแสดงเมนูจดัรับต่างๆ ของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

1. รับยา 

2. รับวสัดุ 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลพนกังาน โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มข้อมูลพนักงาน ให้เลือกต าแหน่งงาน และกรอกช่ือ – นามสกุล 

อีเมล ์รหสัผา่น ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ โดยระบบจะแสดงรหสัพนกังานอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลพนกังาน ใหก้รอกรหสัพนกังาน หรือ ช่ือพนกังาน 

4. ปุ่มแก้ไข คลิกเม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลพนักงานท่ีมีอยู่แล้ว โดยจะต้องเลือกข้อมูล

พนกังานจากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอขอ้มูลต าแหน่งงาน 

 หน้าจอขอ้มูลต าแหน่งงาน ใช้ส าหรับจดัการข้อมูลต าแหน่งงาน โดยมีขั้นตอนการใช้งาน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลต าแหน่งงาน ให้กรอกช่ือต าแหน่งงาน โดยระบบจะแสดง

รหสัต าแหน่งงานอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลต าแหน่งงาน ให้กรอกรหสัต าแหน่งงาน หรือ ช่ือต าแหน่ง

งาน 

4. ปุ่มแกไ้ข คลิกเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงานท่ีมีอยู่แลว้ โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูล

ต าแหน่งงานจากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้จอขอ้มูลลูกคา้  ส าหรับจดัการขอ้มูลลูกคา้ โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ ใหก้รอกช่ือ – นามสกุลลูกคา้  กรุ๊ปเลือด โรคประจ าตวั 

ประวติัการแพย้า ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์โดยระบบจะแสดงรหสัลูกคา้อตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ใหก้รอกรหสัลูกคา้ หรือ ช่ือลูกคา้ 

4. ปุ่มแกไ้ข คลิกเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูลลูกคา้จาก

ตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอขอ้มูลประเภทการรักษา 

หนา้จอขอ้มูลประเภทการรักษา ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลประเภทการรักษา โดยมีขั้นตอนการใช้

งานดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลประเภทการรักษา ให้กรอกช่ือประเภทการรักษา และราคา

ประเภทการรักษา โดยระบบจะแสดงรหสัประเภทการรักษาอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลประเภทการรักษาให้กรอกรหสัประเภทการรักษาหรือ ช่ือ

ประเภทการรักษา 

4. ปุ่มแก้ไข คลิกเม่ือตอ้งการแก้ไขขอ้มูลประเภทการรักษาท่ีมีอยู่แล้ว โดยจะตอ้งเลือก

ขอ้มูลประเภทการรักษาจากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลประเภทการรักษา 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลประเภทการรักษา 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอขอ้มูลประเภทยา 

หนา้จอขอ้มูลประเภทยา ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลประเภทยา โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลประเภทยา ให้กรอกช่ือประเภทยา โดยระบบจะแสดงรหัส

ประเภทยาอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลประเภทยา ใหก้รอกรหสัประเภทยา หรือ ช่ือประเภทยา 

4. ปุ่มแก้ไข คลิกเม่ือตอ้งการแก้ไขขอ้มูลประเภทยา ท่ีมีอยู่แล้ว โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูล

ประเภทยา จากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลประเภทยา 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลประเภทยา 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอขอ้มูลโปรโมชนั 

หนา้จอขอ้มูลโปรโมชนั ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลโปรโมชนั โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลโปรโมชันให้กรอกช่ือโปรโมชัน เลือกประเภทการรักษา 

กรอกส่วนลด และรายละเอียด โดยระบบจะแสดงรหสัโปรโมชนัอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลโปรโมชนั ใหก้รอกรหสัโปรโมชนั หรือ ช่ือโปรโมชนั 

4. ปุ่มแกไ้ข คลิกเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลโปรโมชนัท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูลโปร

โมชนัจากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลโปรโมชนั 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลโปรโมชนั 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอขอ้มูลยา 

หนา้จอขอ้มูลยา ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลยา โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลยา ใหเ้ลือกประเภทยา กรอกช่ือยา กรอกรายละเอียด ราคาซ้ือ 

ราคาขาย หน่วยนบั และเลือกผูจ้  าหน่าย โดยระบบจะแสดงรหสัยาอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลยา ให้กรอกรหสัยา ช่ือยา หรือคลิกเลือกยาจากตาราง เพื่อ

แสดงขอ้มูลล็อตของยาตวันั้น ๆ โดยจะแสดงขอ้มูลล็อตในตารางขวามือ 

4. ปุ่มแกไ้ข คลิกเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลยาท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูลยาจากตาราง

ก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลยา 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลยา 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอขอ้มูลวสัดุ 

หนา้จอขอ้มูลวสัดุ ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลวสัดุ โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลวสัดุ ใหก้รอกช่ือวสัดุ รายละเอียด ราคา หน่วยนบั และเลือกผู ้

จ  าหน่าย โดยระบบจะแสดงรหสัวสัดุอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลวสัดุ ใหก้รอกรหสัวสัดุ หรือ ช่ือวสัดุ  

4. ปุ่มแกไ้ข คลิกเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลวสัดุ ท่ีมีอยู่แลว้ โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูลวสัดุจาก

ตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลวสัดุ 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลวสัดุ 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 

หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลผูจ้  าหน่าย โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ให้กรอกช่ือผูจ้  าหน่าย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และ

อีเมล ์โดยระบบจะแสดงรหสัผูจ้  าหน่ายอตัโนมติั 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเม่ือมีการเพิ่มขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

3. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ใหก้รอกรหสัผูจ้  าหน่าย หรือ ช่ือผูจ้  าหน่าย 

4. ปุ่มแก้ไข คลิกเม่ือตอ้งการแก้ไขขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ท่ีมีอยู่แล้ว โดยจะตอ้งเลือกขอ้มูลผู ้

จ  าหน่าย จากตารางก่อน จากนั้นท าการแกไ้ขขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอสั่งซ้ือยา 

หนา้จอสั่งซ้ือยา  ส าหรับการจดัการสั่งซ้ือยาจากผูจ้  าหน่าย โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกผูจ้  าหน่ายท่ีต้องการ ระบบจะแสดง รหัสใบสั่งซ้ือยา วนัท่ีสั่งซ้ือ และพนักงาน

สั่งซ้ือโดยอตัโนมติั 

2. ปุ่มคน้หารายการยา เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หารายการยา ตามผูจ้  าหน่ายท่ี

เลือก ดงัภาพท่ี 4.16  

3. กรอกจ านวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 

4. เม่ือกรอกจ านวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือแลว้ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะค านวณราคายาทั้งหมดให้

โดยอตัโนมติั และแสดงขอ้มูลลงในตารางดา้นล่าง 

5. ปุ่มลบในตาราง คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกรายการยาตวันั้น ๆ 

6. ปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกข้อมูลการสั่งซ้ือลงฐานข้อมูล และเม่ือบนัทึกเสร็จ 

ระบบจะพิมพใ์บสั่งซ้ือโดยอตัโนมติั ดงัภาพท่ี ค.9 ใบสั่งซ้ือยา 

7. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการสั่งซ้ือยาทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอคน้หารายการยา 

จากการคลิกปุ่มคน้หารายการยา โดยระบบจะแสดงหน้าจอคน้หารายการยา ตามผูจ้  าหน่ายท่ี

เลือก โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หารายการยา ใหก้รอกรหสัยา หรือ ช่ือยา 

2. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกรายการยาท่ีตอ้งการในตาราง  

3. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอรับยา 

หนา้จอรับยา  ส าหรับการจดัการรับยาจากผูจ้  าหน่าย โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. ปุ่มคน้หาใบสั่งซ้ือยา เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หารายการใบสั่งซ้ือ ดงัภาพ

ท่ี 4.18 

2. กรอกจ านวนยาท่ีตอ้งการรับ 

3. คลิกเลือกวนัหมดอายขุองยา 

4. ปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการรับยาลงฐานขอ้มูล 

5. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการท ารายการรับยา 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือยา 

จากการคลิกปุ่มคน้หาใบสั่งซ้ือยา เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หารายการใบสั่งซ้ือ 

โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หารายการใบสั่งซ้ือยา ใหก้รอกรหสัใบสั่งซ้ือยา  

2. คลิกเลือกรายการใบสั่งซ้ือยาท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกรายการใบสั่งซ้ือยาท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 

  



 

83 

 

 

ภาพท่ี 4.19 หนา้จอสั่งซ้ือวสัดุ 

หน้าจอสั่งซ้ือวสัดุ  ส าหรับการจดัการสั่งซ้ือวสัดุจากผูจ้  าหน่าย โดยมีขั้นตอนการใช้งาน

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกผูจ้  าหน่ายท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดง รหัสใบสั่งซ้ือวสัดุ  วนัท่ีสั่งซ้ือ และพนกังาน

สั่งซ้ือโดยอตัโนมติั 

2. ปุ่มคน้หารายการวสัดุ  เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หารายการวสัดุ  ตามผู ้

จ  าหน่ายท่ีเลือก ดงัภาพท่ี 4.20  

3. กรอกจ านวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 

4. เม่ือกรอกจ านวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือแลว้ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะค านวณราคาวสัดุ  ทั้งหมด

ใหโ้ดยอตัโนมติั และแสดงขอ้มูลลงในตารางดา้นล่าง 

5. ปุ่มลบในตาราง คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกรายการวสัดุนั้น ๆ 

6. ปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกข้อมูลการสั่งซ้ือลงฐานข้อมูล และเม่ือบนัทึกเสร็จ 

ระบบจะพิมพใ์บสั่งซ้ือโดยอตัโนมติั ดงัภาพท่ี ค.8 ใบสั่งซ้ือวสัดุ 

7. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการสั่งซ้ือวสัดุทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอคน้หารายการวสัดุ 

จากการคลิกปุ่มคน้หารายการวสัดุ โดยระบบจะแสดงหนา้จอคน้หารายการวสัดุ ตามผูจ้  าหน่าย

ท่ีเลือก โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หารายการวสัดุ ใหก้รอกรหสัวสัดุ หรือ ช่ือวสัดุ 

2. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกรายการวสัดุท่ีตอ้งการในตาราง  

3. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอรับวสัดุ 

หนา้จอรับวสัดุ  ส าหรับการจดัการรับวสัดุจากผูจ้  าหน่าย โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. ปุ่มคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หารายการใบสั่งซ้ือ ดงั

ภาพท่ี 4.22 

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเพื่อท าการรับวสัดุ โดยระบบจะบนัทึกวนัท่ีรับ และ ช่ือผูรั้บลงฐานขอ้มูล 

3. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการท ารายการรับวสัดุ 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ 

จากการคลิกปุ่มคน้หาใบสั่งซ้ือวสัดุ เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หารายการใบสั่งซ้ือ 

โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หารายการใบสั่งซ้ือวสัดุ ใหก้รอกรหสัใบสั่งซ้ือวสัดุ 

2. คลิกเลือกรายการใบสั่งซ้ือวสัดุท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกรายการใบสั่งซ้ือวสัดุท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอการเงิน 

หนา้จอการเงิน ส าหรับจดัการ การช าระเงินใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกเลือกรายการรักษาจากตาราง ระบบจะแสดงขอ้มูลการรักษา การจ่ายยา และค านวณ

ราคาค่ารักษารวมทั้งหมด ท่ีลูกคา้ตอ้งช าระโดยอตัโนมติั  

2. ปุ่มบนัทึก คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการช าระเงินลงฐานขอ้มูล และเม่ือบนัทึกเสร็จ ระบบจะ

พิมพใ์บเสร็จโดยอตัโนมติั ดงัภาพท่ี ค.6 ใบเสร็จรับเงิน 

3. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกรายการการช าระเงินนั้น ๆ 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอเบิกวสัดุ   

หน้าจอเบิกวสัดุ  ส าหรับการจัดการเบิกวสัดุใช้ภายในคลินิก โดยมีขั้นตอนการใช้งาน

ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบจะแสดงรหสัเบิกวสัดุ วนัท่ีเบิก พนกังานเบิกใหอ้ตัโนมติั  

2. ปุ่มคน้หาขอ้มูลวสัดุ เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลวสัดุ ดงัภาพท่ี 4.25 

3. กรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิก 

4. เม่ือกรอกจ านวนท่ีตอ้งการเบิกแล้วให้คลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะแสดงขอ้มูลลงในตาราง

ดา้นล่าง 

5. ปุ่มลบในตาราง คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกรายการวสัดุนั้น ๆ 

6. ปุ่มบนัทึก คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการเบิกวสัดุลงฐานขอ้มูล และเม่ือบนัทึกเสร็จ ระบบจะ

พิมพใ์บเบิกวสัดุโดยอตัโนมติั ภาพท่ี ค.10 ใบเบิกวสัดุ 

7. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกการเบิกวสัดุ 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอคน้หาขอ้มูลวสัดุ 

จากการคลิกปุ่มคน้หาขอ้มูลวสัดุ เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาขอ้มูลขอ้มูลวสัดุ 

โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี  

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลขอ้มูลวสัดุ ใหก้รอกรหสัขอ้มูลวสัดุ หรือ ช่ือขอ้มูลวสัดุ 

2. คลิกเลือกขอ้มูลขอ้มูลวสัดุท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกขอ้มูลขอ้มูลวสัดุท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.26  หนา้จอรักษา 

หนา้จอรักษา  ส าหรับจดัการการรักษาใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบจะแสดงรหสัรักษา ช่ือแพทย ์ วนัท่ีรักษาใหอ้ตัโนมติั  โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกค าวนิิฉยั 

2. ปุ่มคน้หาขอ้มูลลูกคา้ เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ดงัภาพท่ี 

4.27 

3. คลิกเลือกประเภทการรักษา 

4. ปุ่มคน้หาขอ้มูลโปรโมชัน เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาขอ้มูลโปรโมชัน 

ตามประเภทการรักษาท่ีเลือก ดงัภาพท่ี 4.28 

5. ปุ่มคน้หาประวติัการรักษา เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาประวติัการรักษา

ตามลูกคา้ท่ีเลือก ดงัภาพท่ี 4.29 

6. ปุ่มคน้หารายการยา เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลยา ดงัภาพท่ี 4.30 

7. กรอกจ านวนท่ีตอ้งการจ่ายยา 
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8. กรอกวธีิรับประทาน / วธีิใช ้

9. เม่ือกรอกจ านวนยาท่ีตอ้งการจ่ายแลว้ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะแสดงขอ้มูลลงในตาราง

ดา้นล่าง พร้อมค านวณค่ายารวมทั้งหมดดา้นล่างตาราง 

10. ปุ่มลบในตาราง คลิกเม่ือตอ้งการยกเลิกรายการยาตวันั้น ๆ 

11. ปุ่มบนัทึก คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการรักษาลงฐานขอ้มูล โดยระบบจะท าการตดัล็อตยา 

แบบเขา้ก่อนออกก่อนใหอ้ตัโนมติั 

12. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการท ารายการรักษา 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

จากการคลิกปุ่มคน้หาขอ้มูลลูกคา้ เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ โดยมี

ขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ใหก้รอกรหสัลูกคา้ หรือช่ือลูกคา้ 

2. คลิกเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอคน้หาขอ้มูลโปรโมชนั 

จากการคลิกปุ่มคน้หาขอ้มูลโปรโมชัน เม่ือผูใ้ชค้ลิกระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูลโปรโม

ชนั ตามขอ้มูลประเภทการรักษาท่ีเลือก โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี  

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลโปรโมชนั ใหก้รอกรหสัโปรโมชนั หรือ ช่ือโปรโมชนั 

2. คลิกเลือกขอ้มูลโปรโมชนัท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกขอ้มูลโปรโมชนัท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอคน้หาประวติัการรักษา 

จากการคลิกปุ่มคน้หาประวติัการรักษา เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาประวติัการ

รักษา ตามขอ้มูลลูกคา้ท่ีเลือก โดยมีขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกเลือกประวติัการรักษาก่อนหนา้จากตาราง เพื่อแสดงขอ้มูลยาท่ีจ่ายในแต่ละคร้ัง โดย

จะแสดงขอ้มูลยาท่ีจ่ายในตารางขวามือ 

2. ปุ่มปิดหนา้จอ คลิกเม่ือดูประวติัการรักษาเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอคน้หาขอ้มูลยา 

จากการคลิกปุ่มค้นหาข้อมูลยา เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลยา โดยมี

ขั้นตอนการใชง้านดงัต่อไปน้ี  

1. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลยา ใหก้รอกรหสัยา หรือ ช่ือยา 

2. คลิกเลือกขอ้มูลยาท่ีตอ้งการ 

3. ปุ่มตกลง คลิกเม่ือเลือกขอ้มูลยา ท่ีตอ้งการในตารางแลว้  

4. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการเลือกรายการ 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอแพทยน์ดัหมาย 

หน้าจอแพทย์นัดหมาย ส าหรับจดัการ การนัดหมายให้แก่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการใช้งาน

ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบจะแสดงรหสัการนดัหมาย ช่ือแพทย ์ วนัท่ีใหอ้ตัโนมติั  

2. ปุ่มคน้หาขอ้มูลลูกคา้ เม่ือผูใ้ช้คลิกระบบจะแสดงหน้าจอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ดงัภาพท่ี 

4.27 

3. คลิกเลือกวนัท่ีนดัหมาย 

4. คลิกเลือกเวลานดัหมาย 

5. กรอกเร่ืองท่ีนดัหมาย 

6. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลการนดัหมาย ใหก้รอกวนัท่ีนดัหมาย หรือ เวลาท่ีนดัหมาย 

7. ปุ่มตกลง คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการนดัหมายลงฐานขอ้มูล และเม่ือบนัทึกเสร็จ ระบบจะ

พิมพใ์บนดัหมายโดยอตัโนมติั ดงัภาพท่ี ค.7 ใบนดัหมาย 

8. ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือไม่ตอ้งการท ารายการการนดัหมาย 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอรายงานระบบ 

เมนูรายงาน  ส าหรับออกรายงานต่างๆ ของระบบ ประกอบด้วย รายงานประเภทการรักษา 

รายงานยาคงเหลือ รายงานการเบิกวสัดุ รายงานวสัดุคงเหลือ รายงานนดัหมาย โดยมีขั้นตอนการใช้

งานดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกเลือกขอ้มูลรายงานท่ีตอ้งการ 

2. คลิกเลือกวนัท่ีเร่ิมออกรายงาน 

3. คลิกเลือกวนัท่ีส้ินสุดออกรายงาน 

4. คลิกปุ่มคน้หา เพื่อแสดงรายงานท่ีผูใ้ชเ้ลือก  

4.1 ดงัภาพท่ี ค.1 รายงานประเภทการรักษา 

4.2 ดงัภาพท่ี ค.2 รายงานยาคงเหลือ 

4.3 ดงัภาพท่ี ค.3 รายงานการเบิกวสัดุ 

4.4 ดงัภาพท่ี ค.4 รายงานวสัดุคงเหลือ 

4.5 ดงัภาพท่ี ค.5 รายงานการนดัหมาย 
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การทดสอบโปรแกรม 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม ดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ Login  

 

ภาพท่ี  4.33 กรณีกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

ผูใ้ช้ระบบท าการกรอก ช่ือผูใ้ช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ หากผูใ้ช้กรอกช่ือผูใ้ช้ หรือ

รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง  เม่ือคลิกปุ่ม LOGIN จะแสดงข้อความ “!กรุณาตรวจสอบข้อมูลล็อกอินให้

ถูกตอ้ง” ใตปุ่้ม LOGIN และ CANCEL 
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2. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลพนกังาน 

 

ภาพท่ี 4.34 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หน้าจอขอ้มูลพนกังานจะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของพนกังาน เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.34 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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2.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลพนกังาน ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูล

ไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.35 

 

ภาพท่ี  4.35 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

2.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.36 

 

ภาพท่ี  4.36 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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3. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลต าแหน่งงาน 

 

ภาพท่ี 4.37 หนา้จอขอ้มูลต าแหน่งงาน 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอขอ้มูลต าแหน่งงาน จะพบกบัรายละเอียด

ต่างๆ ของขอ้มูลต าแหน่งงาน เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.37 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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3.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลต าแหน่งงาน ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอก

ขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.38 

 

ภาพท่ี  4.38  ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

3.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลต าแหน่งงาน ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ได้เลือก ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.39 

 

ภาพท่ี  4.39 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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4. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลลูกคา้ 

 

ภาพท่ี 4.40 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ ของ

ขอ้มูลลูกคา้ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.40 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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4.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลขอ้มูลลูกคา้ ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ได้กรอกขอ้มูล หรือกรอก

ขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.41 

 

ภาพท่ี  4.41 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

4.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงั

ภาพท่ี 4.42 

 

ภาพท่ี  4.42 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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5. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลประเภทการรักษา 

 

ภาพท่ี 4.43 หนา้จอขอ้มูลประเภทการรักษา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผู ้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอข้อมูลประเภทการรักษา จะพบกับ

รายละเอียดต่างๆ ของขอ้มูลประเภทการรักษา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.43 จะข้ึนขอ้ความ

ดงัน้ี 
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5.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลประเภทการรักษา ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ได้กรอกขอ้มูล หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.44 

 

ภาพท่ี  4.44 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

5.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลประเภทการรักษา ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.45 

 

ภาพท่ี  4.45 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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6. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลประเภทยา 

 

ภาพท่ี 4.46 หนา้จอขอ้มูลประเภทยา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลประเภทยา จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลประเภทยา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.46 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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6.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลประเภทการรักษา ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.47 

 

ภาพท่ี  4.47 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

6.2  เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลประเภทยา ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.48 

 

ภาพท่ี  4.48 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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7. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลโปรโมชนั 

 

ภาพท่ี 4.49 หนา้จอขอ้มูลโปรโมชนั 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลโปรโมชนั จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลโปรโมชนั เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.49 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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7.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกข้อมูลโปรโมชัน ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ได้กรอกขอ้มูล หรือกรอก

ขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.50 

 

ภาพท่ี  4.50 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

7.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลโปรโมชนั ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.51 

 

ภาพท่ี  4.51 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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8. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้ขอ้มูลยา 

 

ภาพท่ี 4.52 หนา้จอขอ้มูลยา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอขอ้มูลยา จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ ของ

ขอ้มูลยา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.52 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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8.1      เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลยา ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ได้กรอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่

ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.53 

 

ภาพท่ี  4.53 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

8.2     เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลยา ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพ

ท่ี 4.54 

 

ภาพท่ี  4.54 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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8.3 ผูใ้ช้ท  าการเขา้หน้าจอขอ้มูลยา  เม่ือจ านวนคงเหลือยา เหลือน้อยกว่าก าหนด ระบบจะ

แสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.55 

 

ภาพท่ี  4.55 ผลการตรวจสอบยาใกลห้มดแลว้ 

8.4 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลราคาขาย นอ้ยกวา่ราคาซ้ือ ก าหนด ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 

4.56 

 

ภาพท่ี  4.56 ผลการตรวจสอบราคาขายนอ้ยกวา่ราคาซ้ือ 
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9. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในขอ้มูลวสัดุ 

 

ภาพท่ี 4.57 หนา้จอขอ้มูลวสัดุ 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลวสัดุ จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ ของ

ขอ้มูลวสัดุ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.57 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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9.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลวสัดุ ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูลไม่

ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.58 

 

ภาพท่ี  4.58 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

9.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลวสัดุ ในกรณีท่ีผูใ้ช้ไม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงั

ภาพท่ี 4.59 

 

ภาพท่ี  4.59 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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10. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 

 

ภาพท่ี 4.60 หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลผูจ้  าหน่าย จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลผูจ้  าหน่าย เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.60 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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10.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกขอ้มูล หรือกรอกขอ้มูล

ไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.61 

 

ภาพท่ี  4.61 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

10.2 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือก ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.62 

 

ภาพท่ี  4.62 ผลการตรวจสอบโปรดเลือกขอ้มูลก่อนกดปุ่มแกไ้ข 
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11. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในขอ้มูลสั่งซ้ือยา 

 

ภาพท่ี 4.63 หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือยา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือยา  จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลสั่งซ้ือยา  เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.63 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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11.1 ผูใ้ช้ระบบท าการคลิกปุ่มบันทึก โดยไม่มีรายการสั่งซ้ือยาใดๆ เลย ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.64 

 

ภาพท่ี  4.64 ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลยา 

11.2 ผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกปุ่มเพิ่ม โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกรายการยาท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ ระบบจะ

แสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.65  

 

ภาพท่ี  4.65 ผลการตรวจสอบกรุณาเพิ่มขอ้มูลยา 
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12. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้สั่งซ้ือวสัดุ 

 

ภาพท่ี 4.66 หนา้จอขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุ 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผู ้ใช้งานเขา้สู่หน้าจอขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุ  จะพบกบัรายละเอียด

ต่างๆ ของขอ้มูลสั่งซ้ือวสัดุ  เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.66 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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12.1 ผูใ้ช้ท  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยไม่มีรายการสั่งซ้ือวสัดุใดๆ เลย ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.67 

 

ภาพท่ี  4.67 ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลวสัดุ 

12.2 ผูใ้ช้ท  าการคลิกปุ่มเพิ่ม โดยผูใ้ช้ยงัไม่ได้เลือกรายการวสัดุท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ ระบบจะ

แสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี  4.68 

 

ภาพท่ี  4.68 ผลการตรวจสอบกรุณาเพิ่มขอ้มูลวสัดุ 

  



 

122 

 

13. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้รับยา 

 

ภาพท่ี 4.69 หนา้จอขอ้มูลรับยา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลรับยา  จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ ของ

ขอ้มูลรับยา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.69 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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13.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดก้รอกจ านวนท่ีตอ้งการรับ ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.70 

 

ภาพท่ี  4.70 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกจ านวนท่ีตอ้งการรับ 

13.2 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดก้รอกวนัหมดอาย ุระบบจะแสดงขอ้ความ ดงั

ภาพท่ี 4.71 

 

ภาพท่ี  4.71 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกวนัหมดอายุ 
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13.3 ผูใ้ชท้  าการกรอกจ านวนท่ีตอ้งการรับ โดยผูใ้ชก้รอกจ านวนท่ีตอ้งการรับเกินจ านวนคา้ง

รับ ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.72 

 

ภาพท่ี  4.72 ผลการตรวจสอบกรอกเกินจ านวนคา้งรับ 
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14. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้รับวสัดุ 

 

ภาพท่ี 4.73 หนา้จอขอ้มูลรับวสัดุ 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอขอ้มูลรับวสัดุ  จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลรับวสัดุ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.73 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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14.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกรายการใบสั่งซ้ือวสัดุท่ีตอ้งการับ ระบบ

จะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.74 

 

ภาพท่ี  4.74 ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกใบสั่งซ้ือท่ีจะท าการรับวสัดุ 
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15. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้รักษา 

 

ภาพท่ี 4.75 หนา้จอขอ้มูลรักษา 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลรักษา จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ ของ

ขอ้มูลรักษา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.75 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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15.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกขอ้มูลลูกคา้ ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงั

ภาพท่ี 4.76 

 

ภาพท่ี  4.76  ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีจะท าการรักษา 

15.2 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดก้รอกขอ้มูลค าวนิิจฉยั ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.77 

 

ภาพท่ี  4.77 ผลการตรวจสอบกรุณากรอกขอ้มูลค าวนิิจฉยั 
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15.3 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มคน้หาประวติัการรักษา โดยผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกขอ้มูลลูกคา้ ระบบจะ

แสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.78 

 

ภาพท่ี  4.78ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีจะท าการคน้หา 

15.4 พนกังานดูแลระบบท าการบนัทึกขอ้มูลในหนา้จอรักษา ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพ

ท่ี 4.79 

 

ภาพท่ี  4.79 ผลการตรวจสอบไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
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15.5 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มเพิ่ม โดยผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ลือกรายการยา ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 

4.80 

 

ภาพท่ี  4.80 ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกรายการยาท่ีตอ้งการจ่าย 

15.6 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มเพิ่ม โดยผูใ้ชก้รอกจ านวนยาเกิน จ านวนคงเหลือ ระบบจะแสดง

ขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.81 

 

ภาพท่ี  4.81 ผลการตรวจสอบยาไม่เพียงพอ 
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16. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้การเงิน 

 

ภาพท่ี 4.82 หนา้จอขอ้มูลการเงิน 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลการเงิน จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลการเงิน เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.82 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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16.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกขอ้มูลการรักษาท่ีตอ้งการช าระเงิน 

ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.83 

 

ภาพท่ี  4.83 การตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลการรักษาท่ีตอ้งการช าระเงิน 
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17. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้แพทยน์ดัหมาย 

 

ภาพท่ี 4.84 หนา้จอขอ้มูลแพทยน์ดัหมาย 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลแพทยน์ดัหมาย จะพบกบัรายละเอียด

ต่างๆ ของขอ้มูลแพทยน์ดัหมาย เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.84 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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17.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกขอ้มูลลูกคา้ ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงั

ภาพท่ี 4.85 

 

ภาพท่ี  4.85  ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีจะท าการนดัหมาย 

17.2 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ลือกเวลานดัหมาย ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.86 

 

ภาพท่ี  4.86  ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกเวลานดัหมาย 
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17.3 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยผูใ้ชย้งัไม่ไดก้รอกเร่ืองนดัหมาย ระบบจะแสดงขอ้ความ 

ดงัภาพท่ี 4.87 

 

ภาพท่ี  4.87  ผลการตรวจสอบกรุณากรอกเร่ืองนดัหมาย 

17.4 ผูใ้ชท้  าการเลือกวนัท่ีและเวลาซ ้ า ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 4.88 ตวัอยา่งเช่น 

“แพทยส์มใจ สีฟ้า มีคิวนดัแลว้” เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี  4.88 ผลการตรวจสอบแพทยมี์คิวนดัแลว้ 
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18. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในหนา้เบิกวสัดุ 

 

ภาพท่ี 4.89 หนา้จอขอ้มูลเบิกวสัดุ 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลเบิกวสัดุ จะพบกบัรายละเอียดต่างๆ 

ของขอ้มูลเบิกวสัดุ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.89 จะข้ึนขอ้ความดงัน้ี 
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18.1 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มบนัทึก โดยไม่มีรายการเบิกวสัดุ ระบบจะแสดงขอ้ความ ดงัภาพท่ี 

4.90 

 

ภาพท่ี  4.90 ผลการตรวจสอบกรุณาเลือกขอ้มูลวสัดุ 

18.2 ผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่มเพิ่ม โดยไม่มีรายการเลือกวสัดุท่ีตอ้งการเบิก ระบบจะแสดงขอ้ความ

ดงัภาพท่ี 4.91 

 

ภาพท่ี  4.91 ผลการตรวจสอบกรุณาเพิ่มขอ้มูลวสัดุ 



 
 

บทท่ี 5  

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

การพฒันาระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม เร่ิมตน้โดยคณะผูจ้ดัท าเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ขณะด าเนินงานในการเก็บรวบรวมเอกสาร การจ่ายยา และการนดัหมาย ท าให้ทราบว่าการด าเนินงาน

เป็นไปอยา่งล่าช้าไม่เป็นระบบ คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระบบคลินิก 

จึงน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์เพื่อท าการวางแผน ก าหนดขอบเขตของระบบ และออกแบบหนา้จอ

การท างานของระบบให้เหมาะสมกบัการใช้งาน คณะผูจ้ดัท าได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Visual Studio 2017 เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบและเขียนโปรแกรมการท างานของระบบ ใชโ้ปรแกรม 

Microsoft SQL Server 2008 R2  เป็นเคร่ืองมือในการจดัการฐานข้อมูล   ระบบบริหารงานคลินิกเสริม

ความงาม สามารถใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆได ้สามารถท ารายการสั่งซ้ือยา และวสัดุ รับ

ยา และวสัดุ สามารถท าการเบิกวสัดุ แพทยส์ามารถท าการรักษาใหแ้ก่ลูกคา้ได ้สามารถจองเวลาในการเขา้

รับการรักษา และสามารถจดัการคลงัยาแบบเขา้ก่อน-ออกก่อนได ้  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาในการออกแบบหนา้จอของระบบ จะตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และง่าย

ต่อการใชง้าน 

2. ปัญหาการเขียนโปรแกรมค่อนขา้งซบัซอ้น ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 

3. ปัญหาในเร่ืองของฐานขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 

4. ปัญหาในการทดสอบโปรแกรมและตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาดของระบบค่อนขา้งนาน 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต หรือโอนจ่ายผา่นแอปพลิเคชนัของธนาคาร 

2. ควรมีระบบการจองเวลาผา่นทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเขา้รับการรักษา 

3. ควรมีรูปภาพลูกคา้ประกอบการรรักษา เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา 

4. ควรมีการจดัการราคายาท่ีหมดอาย ุเพื่อน าไปค านวณหาตน้ทุนกิจการ 
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ภา  ี  ก.1 Program Map 
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ภา  ี  ก.2 E-R Diagram (ภา าไ  ) 
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ภา  ี  ก.3 E-R Diagram (ภา าอ งกฤ ) 
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 าราง ี  ก.1 รา การ าราง  อ    

   อ าราง ค าอธ บา  

Agent  
Appointment 
Customers 
Disburse 
DisburseDetail 
Employees 
LotMedicine 
Material 
Medicine 
OrderMaterial 
OrderMaterialDetail 
OrderMedicine 
OrderMedicineDetail 
Position 
Promotion 
Treatment 
TypeMedicine 
TreatmentDetail 
TypeTreatment 

 ารางผ    า น า  
 ารางการน    า  
 าราง  กค า 
 าราง บ ก  า ว      
 ารางรา  ะ อี  การ บ ก  า ว      
 าราง น กงาน 
 าราง ็อ  า 
 ารางว      
 าราง า 
 าราง   ง   อว      
 ารางรา  ะ อี  การ   ง   อว      
 าราง   ง   อ า 
 ารางรา  ะ อี  การ   ง   อ า 
 าราง  าแ น งงาน 
 าราง  ร    น 
 ารางการร ก า 
 าราง ระ ภ  า 
 ารางรา  ะ อี  การร ก า 
 าราง ระ ภ การร ก า 
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 าราง ี  ก.2 รา การ ารางผ    า น า  (Agent) 

Name Type P M Refer to Description 
AgentID nvarchar(50) Yes Yes  ร   ผ    า น า  
AgentName nvarchar(250) No No     อผ    า น า  
Address nvarchar(600) No No   ี อ   ผ    า น า  
Phone nvarchar(50) No No   บอร   รศ     
Email nvarchar(50) No No  อี     

 าราง ี  ก.3 รา การ ารางการน    า  (Appointment) 

Name Type P M Refer to Description 
AppID nvarchar(50) Yes Yes  ร   การน    า  
Subject nvarchar(100) No No   ร  องการน    า  
RecorDate Date No No  ว น ี บ น ึกน    า  
AppDate Date No No  ว น ี น    า  
Time nvarchar(50) No No   ว าน    า  
Status nvarchar(50) No No   ถานะใบน    า  
CusID nvarchar(50) No No Customers.CusID ร     กค า 
EmpID nvarchar(50) No No Employee. EmpID ร    น กงาน 

 าราง ี  ก.4 รา การ าราง  กค า (Customers) 

Name Type P M Refer to Description 
CusID nvarchar(50) Yes Yes  ร     กค า 
CusName nvarchar(200) No No     อ  กค า 
Address nvarchar(200) No No   ี อ    
Phone nvarchar(50) No No   บอร   รศ     
BloodType nvarchar(10) No No  กร ๊    อ  
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 าราง ี  ก.4(  อ) รา การ าราง  กค า (Customers) 

Name Type P M Refer to Description 
Disease nvarchar(100) No No   รค ระ  า  ว 
Allergic nvarchar(200) No No   ระว   การแ   า 

 าราง ี  ก.5 รา การ าราง บ ก  า ว      (Disburse) 

Name Type P M Refer to Description 
DisID nvarchar(50) Yes Yes  ร   การ บ ก  า ว      
DisDate Date No No  ว น ี  บ ก 
EmpID nvarchar(50) No No Employee. EmpID ร    น กงาน 

 าราง ี  ก.6 รา การ ารางรา  ะ อี   บ ก  า ว      (DisburseDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
DisID nvarchar(50) Yes Yes Disburse. DisID ร   การ บ ก  า ว      
MatID nvarchar(50) Yes Yes Material. MatID ร   ว      
Amuont int No No    านวน 

 าราง ี  ก.7 รา การ าราง น กงาน (Employee) 

Name Type P M Refer to Description 
EmpID nvarchar(50) Yes Yes  ร    น กงาน 
PosID nvarchar(50) No Yes Position. PosID ร     าแ น งงาน 
EmpName nvarchar(200) No No     อ น กงาน 
EmpEmail nvarchar(200) No No  อี     
Password nvarchar(50) No No  ร   ผ าน 
Address nvarchar(200) No No   ี อ    
Phone nvarchar(50) No No   บอร   รศ     
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 าราง ี  ก.8 รา การ าราง ็อ  า (LotMedicine) 

Name Type P M Refer to Description 
LotMedi nvarchar(50) Yes Yes  ร    ็อ  า 
MediID nvarchar(50) No Yes Medicine. MediID ร    า 
LotQty int No No    านวน 
LotEXP Date No No  ว น   อา   
StatusEXP nvarchar(50) No No   ถานะ า   อา   

 าราง ี  ก.9 รา การ ารางว      (Material) 

Name Type P M Refer to Description 
MatID nvarchar(50) Yes Yes  ร   ว      
MatName nvarchar(200) No No     อว      
MatDetail nvarchar(50) No No  รา  ะ อี   
MatUnit nvarchar(50) No No   น ว น บ 
MatPurchasePrice decimal(18, 2) No No  ราคา   อ 
MatQty int No No    านวนคง    อ 
AgentID nvarchar(50) No No Agent. AgentID ร   ผ    า น า  

 าราง ี  ก.10 รา การ าราง า (Medicine) 

Name Type P M Refer to Description 
MediID nvarchar(50) Yes Yes  ร    า 
MediName nvarchar(100) No No     อ า 
MediDetail nvarchar(500) No No  รา  ะ อี   
MediQty int No No    านวนคง    อ 
MediUnit nvarchar(50) No No   น ว น บ 
MediPurchasePrice decimal(18, 2) No No  ราคา   อ 



 

149 
 

 าราง ี  ก.10(  อ) รา การ าราง า (Medicine) 

Name Type P M Refer to Description 
MediSalePrice decimal(18, 2) No No  ราคา า  
AgentID nvarchar(50) No No Agent. AgentID ร   ผ    า น า  
TypeMediID nvarchar(50) No No TypeMedicine. 

TypeMediID 
ร    ระ ภ  า 

 าราง ี  ก.11 รา การ าราง   ง   อว      (OrderMaterial) 

Name Type P M Refer to Description 
PoID nvarchar(50) Yes Yes  ร   ใบ   ง   อ 
OrDate date No No  ว น ี    ง   อ 
TotalPrice decimal(18, 2) No No  ราคารว  
ReceiveDate date No No  ว น ี ร บ 
OrStatus nvarchar(20) No No   ถานะใบ   ง   อ 
EmpID nvarchar(50) No No Employee.EmpID ร    น กงาน   ง   อ 
EmpIDReceive nvarchar(50) No No Employee.EmpID ร    น กงานร บ 
AgentID nvarchar(50) No No Agent. AgentID ร   ผ    า น า  

 าราง ี  ก.12 รา การ ารางรา  ะ อี  การ   ง   อว      (OrderMaterialDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
PoID nvarchar(50) Yes Yes OrderMaterial.PoID ร   ใบ   ง   อ 
MatID nvarchar(50) Yes Yes Material. MatID ร   ว      
Amount int No No    านวน 
PriceUnit nvarchar(50) No No  ราคา  อ น ว  
Total decimal(18, 2) No No  ราคารว  
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 าราง ี  ก.13 รา การ าราง   ง   อ า (OrderMedicine) 

Name Type P M Refer to Description 
OrID nvarchar(50) Yes Yes  ร   ใบ   ง   อ 
OrDate date No No  ว น ี    ง   อ 
TotalPrice decimal(18, 2) No No  ราคารว  
ReceiveDate date No No  ว น ี ร บ 
OrStatus nvarchar(20) No No   ถานะใบ   ง   อ 
EmpID nvarchar(50) No No Employee.EmpID ร    น กงาน   ง   อ 
EmpIDReceive nvarchar(50) No No Employee.EmpID ร    น กงานร บ 
AgentID nvarchar(50) No No Agent. AgentID ร   ผ    า น า  

 าราง ี  ก.14 รา การ ารางรา  ะ อี  การ   ง   อ า (OrderMedicineDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
OrID nvarchar(50) Yes Yes OrderMedicine.OrID ร   ใบ   ง   อ 
MediID nvarchar(50) Yes Yes Medicine. MediID ร    า 
Amount int No No    านวน   ง   อ 
Remain int No No    านวนค างร บ 
PriceUnit nvarchar(50) No No  ราคา  อ น ว  
Total decimal(18, 2) No No  ราคารว  

 าราง ี  ก.15 รา การ าราง  าแ น งงาน (Position) 

Name Type P M Refer to Description 

PosID nvarchar(50) Yes Yes  ร     าแ น งงาน 

Position nvarchar(100) No No     อ  าแ น งงาน 
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 าราง ี  ก.16 รา การ าราง  ร    น (Promotion) 

Name Type P M Refer to Description 
ProID nvarchar(50) Yes Yes  ร     ร    น 
ProName nvarchar(100) No No     อ  ร    น 
Detail nvarchar(200) No No  รา  ะ อี   
Discount decimal(18, 0) No No    วน   
TypeTreatID nvarchar(50) No No TypeTreatment. 

TypeTreatID 
ร    ระ ภ การ
ร ก า 

 าราง ี  ก.17 รา การ ารางการร ก า (Treatment) 

Name Type P M Refer to Description 
TreatID nvarchar(50) Yes Yes  ร   การร ก า 
CusID nvarchar(50) No No Customer.CusID ร     กค า 
EmpID nvarchar(50) No No Employee.EmpID ร    น กงาน 
TypeTreatID nvarchar(50) No No TypeTreatment. 

TypeTreatID 
ร    ระ ภ การ
ร ก า 

AppID nvarchar(50) No No Appointment.AppID ร   การน    า  
ProID nvarchar(50) No No Promotion.ProID ร     ร    น 
Discount_Bath nvarchar(50) No No    วน   
Date nvarchar(20) No No  ว น ี  
Diagnose nvarchar(200) No No  ค าว น  ฉ  การร ก า 
TotalPrice decimal(18, 2) No No  ราคารว  
VAT decimal(18, 2) No No  ภา ี   ค า      
NetPrice decimal(18, 2) No No  ราคา   ธ  
Status nvarchar(50) No No   ถานะการ  าระ ง น 
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 าราง ี  ก.18 รา การ าราง ระ ภ  า (TypeMedicine) 

Name Type P M Refer to Description 
TypeMediID nvarchar(50) Yes Yes  ร    ระ ภ  า 
TypeMedi nvarchar(100) No No     อ ระ ภ  า 

 าราง ี  ก.19 รา การ ารางรา  ะ อี  การร ก า (TreatmentDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
TreatID nvarchar(50) Yes Yes Treatment.TreatID ร   การร ก า 
MediID nvarchar(50) Yes Yes Medicine.MediID ร    า 
MediName nvarchar(200) No No     อ า 
Amount int No No    านวน 
MediPrice decimal(18, 2) No No  ราคา 
HowToEat nvarchar(100) No No  ว ธีร บ ระ าน 
HowToApply nvarchar(100) No No  ว ธีการ า า 
HowToTime nvarchar(100) No No   ว า 

 าราง ี  ก.20 รา การ าราง ระ ภ การร ก า (TypeTreatment) 

Name Type P M Refer to Description 
TypeTreatID nvarchar(50) Yes Yes  ร    ระ ภ การร ก า 
TypeTreat nvarchar(100) No No     อ ระ ภ การร ก า 
Price decimal(18, 2) No No  ราคา 

  า      

P = Primary Key 

M = Mandatory  
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ภา  ี  ก.4 Context Diagram ระบบบร  ารงานค  น ก  ร  ควา งา  

  



 

154 
 

 

ภา  ี  ก.5 Data Flow Diagram  Level 0 ระบบบร  ารงานค  น ก  ร  ควา งา  

  



 

155 
 

 

ภา  ี  ก.6 Data Flow Diagram  Level 0 ระบบบร  ารงานค  น ก  ร  ควา งา  (  อ) 



 

156 
 

 

ภา  ี  ก.7 Data Flow Diagram  Level 1 Process 1 :    การ  อ      น าน 
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ภา  ี  ก.8 Data Flow Diagram  Level 1 Process 2 :    ง   อ า 
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ภา  ี  ก.9 Data Flow Diagram  Level 1 Process 3 : ร บ า 
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ภา  ี  ก.10 Data Flow Diagram  Level 1 Process 4 :    ง   อว      
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ภา  ี  ก.11 Data Flow Diagram  Level 1 Process 5 : ร บว      
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ภา  ี  ก.12 Data Flow Diagram  Level 1 Process 6 : ร ก า 
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ภา  ี  ก.13 Data Flow Diagram  Level 1 Process 6 : ร ก า (  อ) 
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ภา  ี  ก.14  Data Flow Diagram  Level 1 Process 7 :  บ กว      
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ภา  ี  ก.15  Data Flow Diagram  Level 1 Process 8 : ออกรา งาน 

 



 
 

ภาคผนวก   

ค    อการ      ง  รแกร  

Install Program 

 
ภา  ี   .1  น า อแ  งไฟ    างๆ  องแผ น DVD ระบบ 

ผ  ใ  น าแผ น      งใ    อง DVD-Drive ใน ี นี ค อ Drive E  ากน  นใ  ผ  ใ    บ บ   ค  ก ี  Folder 

Setup     อ  าการ      ง  รแกร  
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ภา  ี   .2  น า อ   อกไฟ        งระบบบร  ารงานค  น ก  ร  ควา งา  

ผ  ใ    บ บ   ค  ก ี ไฟ   Beauty Clinic.mis     อ  าการ      งระบบบร  ารงานค  น ก  ร  ควา 

งา  
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ภา  ี   .3  น า อ  อนร บ   การ      งระบบ  

ค  ก     Next     อ   า   การ      ง  รแกร    
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ภา  ี   .4  น า อแ  ง  าแ น งการ      งระบบ 

  รแกร  ะ  าการ      งระบบไ   ง ฟ   อร   อไ นี    าก  องการ      งใ  ค  ก     Next แ  

ถ า าก  องการ      ง ี  ฟ   อร อ  นใ  ค  ก     Browse 
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ภา  ี   .5  น า อ  น  นการ      งระบบ 

ค  ก     Next     อ  น  นการ      ง 



 
170 

 

 

ภา  ี   .6  น า อ      งระบบ รี บร อ แ  ว 

 น า อแ  งการ      งระบบ รี บร อ แ  ว ค  ก     Close     อ  าการ    น า อ 
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Install Crystal Reports 

 
ภา  ี   .7  น า อการ     Folder Crystal Reports 

ผ  ใ    าการ  บ บ   ค  ก ี  Folder Crystal Reports     อแ  งไฟ   ี ใ  ในการ      ง 
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ภา  ี   .8  น า อไฟ   CRVS201024_0-10010309 

ผ  ใ    าการ  บ บ   ค  ก ี ไฟ   CRVS201024_0-10010309.EXE     อ      ง  รแกร  SAP 

Crystal Reports 
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ภา  ี   .9  น า อแ กไฟ    รี  การ      ง 

ระบบก า  ง  รี  การ      ง  รแกร  SAP Crystal Reports 
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ภา  ี   .10  น า อ   อกภา า  า ร บ  รแกร  SAP Crystal Reports 

   อกภา า  า ร บ  รแกร  SAP Crystal Reports ใน ี นี    อก ภา า English  ากน  นค  ก     

OK 

 

ภา  ี   .11  น า อ  รี  การ      ง 

    อผ  ใ  ค  ก     OK  ะ ึ น น า อ  รี  การ      ง 
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ภา  ี   .12  น า อ  าการ      ง 

ระบบก า  ง   า   การ      ง  รแกร  SAP Crystal Reports  ผ  ใ  ค  ก     Next     อ   า   การ

      ง  รแกร  
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ภา  ี   .13  น า อ อ ร บ ง  อนไ  อง  รแกร  SAP Crystal Reports   

ผ  ใ  ค  ก   อก I accept the License Agreement  ากน  นค  ก     Next >      อ  าการ      ง

  รแกร  
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ภา  ี   .14  น า อ ร   การ      ง  รแกร  SAP Crystal Reports   

ผ  ใ  ค  ก     Next >     อ ร         ง  รแกร  SAP Crystal Reports   
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ภา  ี   .15  น า อก า  ง      ง  รแกร  SAP Crystal Reports   

ระบบก า  ง      ง  รแกร  SAP Crystal Reports   
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ภา  ี   .16  น า อ  ร็    นการ      ง  รแกร  SAP Crystal Reports   

ระบบ      ง  รแกร  SAP Crystal Reports   ค  ก     Finish     อ    น า อ 
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Restore Database 

 

ภา  ี   .17  น า อ  รแกร  Microsoft SQL Server 2008 R2 

    อ   า     รแกร  Microsoft SQL Server 2008 R2  ผ  ใ    าการ   อก  อ     งนี  

- Server Name   ็น LAPTOP-75GRPIEE\SQLEXPRESS 

- Authentication   ็น SQL Server Authentication 

- Login   ็น dev 

- Password   ็น 123456 

ค  ก     Connect 
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ภา  ี   .18  น า อ      ง าน  อ    

ใ  ผ  ใ  ค  ก วา ี   Databases   ากน  น  าการ   อก Restore  Databases 
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ภา  ี   .19  น า อ   อกว ธี      ง าน  อ    

ใ  ผ  ใ  ค  ก ี  From device  ากน  นค  ก     (…) 
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ภา  ี   .20  น า อ     ไฟ   าน  อ    

ใ  ผ  ใ  ค  ก ี      Add     อ   อกไฟ   าน  อ    
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ภา  ี   .21  น า อ     ไฟ   าน  อ    

ผ  ใ     อก ClinicBeauty.bak ใน Folder DB Backup  าก DVD-Drive E แ ะค  ก     OK     อ  า
การ  น  น 
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ภา  ี   .22  น า อ  น  นไฟ   าน  อ    ี    อก 

    อไฟ   าน  อ    ี  รี บร อ แ  ว ใ  ผ  ใ  ค  ก     OK 
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ภา  ี   .23  น า อ   ง   อ าน  อ    ี    อก 

ผ  ใ     อก คร  อง  า ถ ก  น าไฟ   าน  อ    แ ะ  าการ        อไฟ   าน  อ    ClinicBeauty 

 ี   อง To databases:   ากน  นค  ก      OK 
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ภา  ี   .24  น า อ      ง าน  อ    รี บร อ แ  ว 

ผ  ใ  ค  ก     OK  

 

ภา  ี   .25  น า อ      ง าน  อ    รี บร อ แ  ว 

    อ  าการ      ง าน  อ    รี บร อ แ  ว  ะ รากฏ าน  อ   ใน ฟ    อร  Databases 
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ภา  ี   .26  น า อก า น    ธ ์    าใ   าน  อ    

ผ  ใ  ค  ก   อก  Security   >   Logins  >   ค  ก วา ี  dev      อ  าการก า น    ธ ์  ร   ผ านแ ะ

   ธ ์ ในการ   าใ   าน  อ     
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ภา  ี   .27  น า อก า น    ธ ์ ผ  ใ   dev 

ก า น ใ  ผ  ใ     อก  อ   ในการก า น    ธ ์    งนี  

- Password ก า น   ็น 123456 

- Confirm Password ก า น   ็น 123456 

- Default databases ก า น   ็น ClinicBeauty 

ค  ก     OK 

 



 
 

ภาคผนวก ค 

  วอ  างรา งาน 

รา งานระบบ 

 

ภา  ี  ค.1 รา งาน ระ ภ การร ก า 
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ภา  ี  ค.2 รา งาน าคง    อ 
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ภา  ี  ค.3 รา งานการ บ กว      
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ภา  ี  ค.4 รา งานว    คง    อ 
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ภา  ี  ค.5 รา งานการน    า  
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ภา  ี  ค.6 ใบ  ร็ ร บ ง น 
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ภา  ี  ค.7 ใบน    า  
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ภา  ี  ค.8 ใบ   ง   อว      

  



 
198 

 

 

ภา  ี  ค.9 ใบ   ง   อ า 
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ภา  ี  ค.10 ใบ บ กว      
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