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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นที่รู้จกั มำกขึ้นกันมำกในหมู่วยั รุ่ น ซึ่ งคนไทยรู ้จกั กันก็คือ
“เทคโนโลยีสำรสนเทศ” ที่ไม่ค่อยนิ ยมเรี ยกกันมำกนัก เทคโนโลยีสำรสนเทศนั้นมีคุณลักษณะเด่น
คือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วมำก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทนั สมัย ถูกพัฒนำและเกิดขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่น กำรใช้อินเทอร์ เน็ตที่มีกนั อย่ำงแพร่ หลำย มีกำรส่ งอีเมล์ มีกำรท่องเว็บไซด์ต่ำง ๆ มีกำรส่ งข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซด์ มีกำรส่ งข้อควำมผ่ำนอินเทอร์ เน็ต มีกำรเล่นเกมออนไลน์ นอกจำกอินเทอร์ เน็ตแล้ว ยังมี
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกับโทรศัพท์มือถือ เช่น กำรส่ งข้อมูลผ่ำนทำงโทรศัพท์ กำรอัพโหลด
ข้อ มู ล ต่ ำง ๆ ผ่ำ นโทรศัพ ท์ มื อถื อ และมี ก ำรใช้เว็บ ไซด์ ผ่ำนทำงโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นต้น ในทำง
คมนำคมก็ได้มีกำรนำระบบสำรสนเทศเข้ำในช่ วยในกำรเก็บข้อมูลทำงจรำจรผ่ำนทำงเว็บไซด์ ช่ วย
เก็บข้อมู ลกำรเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ทำงท้องถนน และกำรระบุ ตำแหน่ งที่เกิ ดอุบตั ิ เหตุ เพรำะในปั จจุบนั กำร
ระบบขนส่ งสำธำรณะยังไม่มีระบบกำรจัดกำรที่ดีมำกพอ เนื่ องจำกผูบ้ ริ หำรในประเทศในอดีต ไม่ได้
วำงแผนระบบขนส่ งมวลชลให้เท่ำทันกับควำมเจริ ญเติบโตของบ้ำนเมือง ทำให้เกิดปั ญหำจรำจรต่ำง
ๆ ก่ อ ตัวสะสมปั ญ หำมำกขึ้ น และกำรจัด กำรระบบขนส่ ง สำธำรณะที่ ไ ม่ ดี จึ งท ำให้ ผู ค้ นมี ค วำม
ต้องกำรใช้รถส่ วนตัวมำกขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้บริ กำรขนส่ งสำธำรณะ จนทำให้เกิดปั ญหำจรำจรที่
ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ได้ เช่ น รถติด กำรเกิดอุบตั ิเหตุ กำรทำผิดวินยั จรำจร รวมทั้งผูใ้ ช้รถที่
ไม่ได้ใส่ ใจปั ญหำจรำจรอย่ำงจริ งจัง รวมทั้งไม่มีควำมระมัดระวัง และประมำทจนทำให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรให้เกิดปั ญหำกำรจรำจรติดขัด เมื่อมีกำรจรำจรที่ติดขัดจึงทำให้กำรปฏิบตั ิงำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเข้ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุได้ทนั ท่วงที ทำให้กำรทำงำนไม่มี
ประสิ ทธิ ภำพมำกพอ และผูค้ นต่ำง ๆ ไม่สำมำรถหลี กเลี่ ยงเส้ นทำงที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ได้ เป็ นผลท ำให้
กำรจรำจรบริ เวณนั้น ๆ เกิ ดกำรติดขัดในกำรเดิ นทำง และกำรทำงำนที่ยำกลำบำกมำกยิ่งขึ้น รวมถึ ง
ผูใ้ ช้ที่ ไ ม่ มี ข ้อ มู ล ของหน่ วยงำนต่ ำ ง ๆ ไม่ ม ำกพอจึ ง ท ำให้ ก ำรติ ด ต่ อประสำนงำนล่ ำช้ำ เว็บ ไซด์
ส่ วนมำกไม่ มี ก ำรเก็ บ สถิ ติ ก ำรเกิ ดอุ บ ัติเหตุ รวมถึ ง กำรระบุ ส ำเหตุ ก ำรเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ต่ำง ๆ ที่ ผูใ้ ช้
ต้องกำร อุ บ ัติ เหตุ จรำจร (Road Traffic Accidents) เป็ นปั ญ หำระดับ โลกของสั งคมที่ ใ ช้รถในกำร
คมนำคมขนส่ งที่มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง องค์กำรอนำมัยโลกคำดกำรณ์วำ่ ปี พ.ศ.2573 หำกแต่
ละประเทศไม่มีมำตรกำรที่ ดีในกำรป้ องกันอุบตั ิภยั ทำงถนน จำนวนผูเ้ สี ยชี วิตทัว่ โลกจะเพิ่มสู งขึ้ น
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อย่ำงมำกเฉลี่ยปี ละ 2 .4 ล้ำนคน ซึ่ งทำให้อนั ดับสำเหตุกำรเสี ยชี วิตจำกอุบตั ิเหตุขยับสู งขึ้นจำกอันดับ
9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นอันดับ 5 นำหน้ำโรคร้ำยหลำยโรครวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ ง ประเทศไทย
เป็ นหนึ่งในหลำยประเทศทัว่ โลกที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจำกอุบตั ิเหตุจรำจรอย่ำงหนักหน่วง ทำให้
รัฐบำล ต้องยกให้ปัญหำดังกล่ำวเป็ นวำระแห่งชำติ โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 ให้ทุกภำคส่ วน
ดำเนินโครงกำรทศวรรษควำมปลอดภัยทำงถนน
จำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมควำมคิดที่ได้จำกกำรสำรวจกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน จึงมีควำมสนใจในกำรเก็บข้อมูลอุบตั ิเหตุ เนื่ องจำกเว็บไซด์อุบตั ิเหตุต่ำง ๆ ผูใ้ ช้ไม่สำมำรถ
ระบุอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้ นได้ดว้ ยตนเอง เพื่อเก็บเป็ นข้อมู ลและแสดงผลทั้งในแบบ Realtime และ NonRealtime ตลอดจนนำข้อมูลที่เก็บไว้มำจัดทำรำยงำนสถิติ วิเครำะห์ ประเมินผล และใช้ประกอบกำร
ตัดสิ นใจป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรจรำจรและอุบตั ิเหตุจรำจร อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และไม่
สำมำรถดู รำยละเอียดของอุบตั ิเหตุที่สนใจได้ ในปั จจุบนั กำรแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุมีแค่กำรโทรศัพท์ไป
ยัง หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ และประชำชนส่ ว นมำกไม่ มี ข ้อ มู ล หน่ ว ยงำน หรื อ ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ ของ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ที่ ใกล้ที่ สุด จึ งท ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่ วยงำนกับ ผูแ้ จ้งเป็ นไปได้อย่ำง
ยำกลำบำก และประชำชนไม่สำมำรถรับรู ้ได้ถึงอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ทำให้ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์หรื อวำงแผนกำรเตรี ยมตัวในกำรเดินทำงเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทำงที่มีอุบตั ิเหตุได้ ผูใ้ ช้สำมำรถ
ระบุ ส ถำนะของอุ บ ตั ิ เหตุ เพื่ อให้ข ้อมู ล ได้อย่ำงทันที และมี ระบบสมำชิ ก เพื่ อให้ ก ำรแจ้งข้อมู ล ได้
สะดวกขึ้น ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้คำนึ งถึงระบบที่มีควำมยืดหยุน่ และสำมำรถพัฒนำตำมควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้ แต่ละคนได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำจึงช่ วยกันพัฒนำระบบกำรแจ้งเตื อนอุ บตั ิเหตุ ขึ้นมำเพื่อแก้ไขหรื อลด
ปั ญ หำในระบบงำนเดิ ม ที่ มี ค วำมสนใจในรำยงำนอุ บ ัติ เหตุ ไ ด้ท ัน ที และสำมำรถให้ ผูใ้ ช้รถ ได้
หลีกเลี่ยงกำรใช้เส้นทำงจรำจรที่ติดขัดจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุได้ ทำให้กำรเดินทำงของผูใ้ ช้รถบนถนนมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น มี ควำมคล่ องตัวและรวดเร็ วมำกยิ่งขึ้น ลดปั ญหำกำรจรำจรที่ ติดขัด อีกทั้งยัง
สำมำรถทำให้เจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่ วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำไปแก้ไขปั ญหำยังสถำนที่เกิ ดอุบตั ิเหตุได้
อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น และยังมีกำรรวบรวมสถิ ติต่ำง ๆ ของกำรเกิ ดอุบตั ิเหตุมำทำ
เป็ นรำยงำนสถิติ เพื่อให้ผใู ้ ช้หรื อหน่วยงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถดูรำยงำนสถิติต่ำง ๆ ได้ ทำให้ประชำชน
ได้รับรู ้ถึงสำเหตุ วัน-เวลำ และสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุได้อย่ำงทันที
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วัตถุประสงค์
1.
2.

เพื่อออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
เพื่อสำมำรถออกรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุในวันและเวลำต่ำง ๆ ได้

กลุ่มเป้ ำหมำย
ประชำชนที่มีอำยุระหว่ำง 18 – 35 ปี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุ
จรำจร เช่น ตำรวจ สำธำรณสุ ข แขวงกำรทำง ทำงหลวงชนบท สำนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน มีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 คุณสมบัติดำ้ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ของผูด้ ูแลระบบ
1.1.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน
1.1.1.1 ข้อมูลสมำชิก
1.1.1.2 ข้อมูลหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบทำงด้ำนอุบตั ิเหตุ
1.1.1.3 ข้อมูลอุบตั ิเหตุ
1.1.2 กำรค้นหำสถำนที่
1.1.2.1 ค้นหำสถำนที่ ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.1.2.2 ค้นหำข้อมูลสมำชิก
1.1.2.3 ค้นหำหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบทำงด้ำนอุบตั ิเหตุ
1.1.3 ตรวจสอบสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.1.3.1 ตรวจสอบสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.1.3.2 กำรยืนยันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
1.1.3.3 แจ้งเตือนกำรเกิดอุบตั ิเหตุไปยังผูใ้ ช้
1.1.4 กำรออกรำยงำน
1.1.4.1 รำยงำนสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละเดือน
1.1.4.2 ช่วงเวลำที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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2.

1.2 คุณสมบัติดำ้ นเว็บแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้ระบบ
1.2.1 กำรจัดกำรข้อมูลสมำชิก
1.2.2 กำรค้นหำสถำนที่
1.2.2.1 ค้นหำสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.2.2.2 ค้นหำหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบทำงด้ำนอุบตั ิเหตุ
1.2.3 รำยงำนสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.2.4 รำยงำนสถำนะอุบตั ิเหตุ
1.2.5 ออกรำยงำน
1.2.5.1 รำยงำนสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละเดือน
1.2.5.2 ช่วงเวลำที่เกิดอุบตั ิเหตุ
1.2.5.3 ข้อมูลรับแจ้งอุบตั ิเหตุบนท้องถนนในรอบ 24 ชัว่ โมง
1.2.5.4 ข้อมูลรับแจ้งอุบตั ิเหตุบนท้องถนนสะสมใน 1 ปี
1.2.5.5 แสดงสถำนที่เกิดอุบตั ิเหตุในแผนที่
1.2.5.6 ข้อมูลอุบตั ิเหตุล่ำสุ ด
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU 2.4 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 8 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
2.2.1 INTEL CORE I3 2100 (3.1 GHz. Cores: 2 Threads: 4)
2.2.2 8 GB. PC DDR-III/1866 G. SKILL 4*2SSD 60 Gb
2.2.3 Main Board GIGABYTE H61M-S2PV (Socket 1155)
2.2.4 500 GB. WESTERN SATA-III 7200RPM.
2.2.5 Case + Power supply Gview Minislim
2.2.6 Lan Card PCIe 100/1000
2.2.7 UPS 1000VA
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3.

2.3 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.3.1 CPU 1.3 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.3.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 1 GB.
2.3.3 RAM 2 MB. หรื อมำกกว่ำ
2.3.4 CD-ROM Drive
2.3.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Google Map Api
3.1.2 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
3.1.3 Microsoft Visual Studio 2017
3.1.4 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.5 Microsoft Office Word 2010
3.1.6 Google Chrome Version 49.0.2623.87
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.2.1 Window 7 Ultimate SP1
3.2.2 Internet Information Service 8.0 Express
3.2.3 Microsoft Visual Studio 2017
3.2.4 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.5 Google Chrome Version 49.0.2623.87
3.2.6 เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
3.3 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.3.1 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.3.2 Window 7 Ultimate SP1 หรื อสู งกว่ำ
3.3.3 Google Chrome Version 49.0.2623.87
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ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ในกำรจัดทำเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนดำเนิ นงำน
ไว้ดงั นี้
1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของระบบงำนเดิม โดยทำกำรเก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ จำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ และผูใ้ ช้ระบบ เพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับระบบงำนเดิม และศึกษำแนวทำงในกำรกำหนดกำรแก้ไขปั ญหำ
ในด้ำนบุคลำกร หรื อด้ำนอื่น ๆ ซึ่ งน่ำจะไปสู่ ควำมมีประสิ ทธิ ภำพในระบบงำนใหม่
3. วิเครำะห์ระบบ ซึ่ งจะนำข้อมูลในระบบงำนเดิ มที่ได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ หน่ วยงำน และผูใ้ ช้
ระบบมำวิเครำะห์ แก้ไขปั ญหำที่เกิ ดขึ้น เพื่อนำมำออกแบบโครงกำรสร้ ำงของระบบงำนใหม่
ซึ่งจะต้องตรงควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบ
4. ออกแบบระบบงำน โดยนำข้อมูลที่ได้ของระบบงำนเดิม มำเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และผูใ้ ช้ระบบในด้ำนกำรออกแบบฐำนข้อมูล หน้ำจอหลัก และรำยงำนต่ำง ๆ
ของกิจกำร
5. พัฒนำระบบ จะเขียนโปรแกรมในหน้ำจอต่ำง ๆ ที่ได้ออกแบบระบบงำนเอำไว้ ซึ่ งให้เป็ นไป
ตำมรู ปแบบของ Microsoft Visual Studio 2010
6. ทดสอบและปรับ ปรุ งระบบ ทดลองโปรแกรมโดยคณะผูจ้ ดั ท ำ เพื่ อจะหำข้อผิดพลำดของ
โปรแกรม และนำไปแก้ไขปรับปรุ งในสำวนที่มีขอ้ ผิดพลำด
7. จัดทำเอกสำร คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องจัดเอกสำรคู่มือของระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบใช้งำนโปรแกรม
ได้ชำนำญ และกำรศึกษำโปรแกรมได้ดว้ ยคู่มือเอกสำร ซึ่ งจะครอบคลุมกำรทำงำนของแต่ละ
ขั้นตอน แต่ละเมนูให้มีควำมเข้ำใจในกำรทำงำนของโปรแกรมมำกขึ้น
8. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องทำโปรแกรมที่ เสร็ จสมบู รณ์ นำไปอธิ บำยขั้นตอนกำร
ทำงำนของแต่ละเมนู เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของโปรแกรมมำกที่สุด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

สำมำรถช่วยระบุอุบตั ิเหตุได้ทนั ที
รับรู ้ถึงข้อมูลกำรเกิดอุบตั ิเหตุที่สำมำรถออกรำยงำนเป็ นสถิติได้
ช่วยลดปั ญหำกำรจรำจรติดขัด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
การท างานของเว็บ ไซต์ แ จ้ง เตื อ นอุ บ ัติ เหตุ บ นท้ อ งถนน สามารถเรี ยกดู ไ ด้ ผ่ า นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่มี เว็บเบราว์เซอร์ ในการทางานของ Client จะใช้ระบบการแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุโดยการ
ทางานจะแบ่ งเป็ นทั้งหมด 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ หนึ่ ง ผูพ้ ฒ
ั นาท าการเปิ ดเว็บ ไซต์ในส่ วนของผูด้ ู แล
ระบบ และผูใ้ ช้ระบบ ในส่ วนของผูใ้ ช้งาน ส่ วนที่สอง ผูด้ ูแลระบบ ตรวจสอบข้อมูลของรายงานการ
เกิ ดอุบตั ิ เหตุ และยืนยันสถานที่ ส่ วนที่ สาม ผูใ้ ช้สามารถแจ้งการเกิ ดอุบตั ิ เหตุบนท้องถนนผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์
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โดยข้อ มู ล ทั้ง หมดจะถู ก เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล Microsoft SQL Server 2008 R2 ในส่ ว นของ
ผูพ้ ฒั นาจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการพัฒนา การจัดการ Database Server จะ
เป็ นการจัดการผ่านเว็บไซต์ในส่ วนของผูใ้ ช้ที่เป็ นผูด้ ู แลระบบรวมถึง Web Server เป็ น Services ให้
ผูใ้ ช้ผา่ นเว็บไซด์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บัญชา ปะสี ละเตสัง (2554) .NET Framework เป็ นแพลตฟอร์ มส าหรับพัฒ นาซอฟต์แวร์ ที่
รองรั บ ภาษาดอตเน็ ตมากกว่า 40 ภาษา ซึ่ งมี Library เป็ นจานวนมากส าหรั บ การเขี ยนโปรแกรม
รวมถึงบริ หารการดาเนิ นการของโปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึงส่ วนต่อ
ประสานกับ ผู ใ้ ช้ การเชื่ อ มต่ อฐานข้อ มู ล วิท ยาการเข้ารหัส ลับ อัล กอริ ทึ ม การเชื่ อ มต่ อเครื อ ข่ า ย
คอมพิ วเตอร์ และการพัฒ นาเว็บ แอพพลิ เคชั่น โดย .NET Framework มี ส่วนประกอบ ภายในแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ชั้น คือ
1. Programming Language: เป็ นรู ปแบบของ ภาษา ที่ ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถทางาน
ในสภาวะที่ เป็ น .NET ได้โ ดยที่ ท าง Microsoft ได้เปิ ดตัว ภาษาหลัก ที่ จ ะใช้ใ น การ
พัฒนาบน .NET มี 3 ภาษา ได้แก่
C# เป็ น ภาษา ใหม่ที่ Microsoft พัฒนา มาจาก C++ กับJAVA เป็ นหลัก
VB.NET เป็ น ภาษา ที่ พัฒนา มาจาก Visual Basic ในเวอร์ ชนั่ 6.0
JScript.net เป็ น ภาษา ที่ พัฒ นา มาจาก JScript ซึ่ งเป็ น JavaScript ใน เวอร์ ชั่น
ของ Microsoft
2. Base Classes Library: Library นั้นเปรี ยบเสมือน ชุ ดคาสั่งสาเร็ จรู ป ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ น ชุ ดคาสั่ง ที่ตอ้ งใช้งานอยูเ่ ป็ นประจา ดังนั้นจึงมีผคู ้ ิดค้น เครื่ องอานวยความ
สะดวก ใน การเขียนโปรแกรม ซึ่ ง Library ใน ภาษาต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะอยู่ใน รู ปแบบ
ไฟล์ incould แต่ถา้ เป็ น ASP สิ่ งที่เป็ น library ก็คือ component ต่าง ๆ นัน่ เอง ซึ่ งภายใน
ระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ น Library พื้นฐานขึ้น ทาให้ไม่วา่ จะใช้ ภาษา ใดใน
การพัฒนา โปรแกรม ก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ Library ที่เป็ นตัวเดียวกันได้หมด
3. Common Language Runtime (CLR) : นับเป็ น สิ่ งสาคัญ แทบจะที่ สุดของระบบ .NET
นี้ ก็ ว่า ได้ เพราะ CLR ที่ ว่านี้ มี ห น้า ที่ ท าให้ โปรแกรม ที่ เขี ย นขึ้ น มาด้วยภาษาต่ า ง ๆ
กลายเป็ น ภาษา รู ปแบบ มาตรฐาน เดี ย วกั น ทั้ งหมด เราเรี ยก ภาษาที่ ว่ า นี้ ว่ า
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Intermediate language (IL) ซึ่ งเมื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะรั น โปรแกรม ใด CLR ที่ ว่ า นี้ จะ
ตรวจสอบ เครื่ องที่รันว่ามี สภาวะแวดล้อม การทางาน เช่นใดหลังจากนั้นก็จะ คอมไพล์
เป็ น โปรแกรม ที่ เหมาะสมต่ อ การท างาน ของเครื่ อ งนั้น ท าให้ เราสามารถใช้ ง าน
โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในแต่ละเครื่ อง
ผลกระทบเมื่อเลือกใช้ งาน .NET Framework Technology
.NET Framework ไ ม่ ใ ช่ เป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ (Component) ที่ ติ ด ตั้ งใ ห้ ทั น ที เมื่ อ ล ง
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ XP หรื อวินโดว์ 2000 แต่เป็ น Component หนึ่ งที่สามารถติดตั้งเพิ่มจากแผ่น
ติดตั้งหรื อ Download เพื่อติดตั้งเองได้ ทั้งนี้ การติดตั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่ องลิขสิ ทธิ์ หรื อมีผลกระทบต่อ
โปรแกรมที่ได้ติดตั้งอยูแ่ ต่เดิมแต่อย่างไร โปรแกรมที่พฒั นา .NET Application จะพัฒนาโปรแกรมที่
จะได้ภาษากลางที่เรี ยกว่า Intermediate Language (IL) ที่จะต้องส่ งให้ .NET Platform เป็ นตัวกลางใน
การแปลภาษาที่ได้พฒั นาเป็ นภาษาเครื่ อง (Machine code) อีกทีหนึ่ง ซึ่ งแตกต่างจากโปรแกรมที่ไม่ได้
พัฒ นาด้ว ย .NET Technology ที่ จ ะพัฒ นาแล้ว ได้ ภ าษาเครื่ อ งออกมาทัน ที ซึ่ งมี ก ารประมาณว่ า
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมที่ทางานบน .Net Framework นั้น จะได้ประมาณ 80% ของโปรแกรมที่
ไม่ ไ ด้พ ฒ
ั นาด้วย .NET Technology (เช่ น Visual Basic 6.0) ทั้งนี้ ความแตกต่ างจะเห็ น ได้ชัดขนาด
ไหนนั้น จะขึ้นกับทรัพยากรของเครื่ องด้วย โปรแกรมที่พฒั นา .NET Application จะถูกควบคุมให้อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้บน .NET Framework ซึ่ งเป็ นข้อดีในแง่ของความน่ าเชื่ อถือของระบบ
และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นว่าจะไม่กระทบต่อการทางานส่ วนอื่น ๆ โปรแกรมที่พ ฒ
ั นาด้วย .NET
Technology นั้น โดยส่ วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถเชื่ อมต่อโดยตรงให้เข้ากับโปรแกรมที่ไม่ได้พฒั นา
ด้วย .NET Technology ได้ การใช้งานร่ วมกันระหว่างโปรแกรมจึงเกิ ดขึ้นเฉพาะระหว่างโปรแกรมที่
พัฒนาด้วย .NET Technology อย่างไรก็ดี ทาง Microsoftได้ออกแบบให้มีทางออกในการเชื่ อมต่อกับ
โปรแกรมอื่ น ๆ ได้ โ ดยง่ า ยผ่ า นเทคโนโลยี Web Service ซึ่ งท าให้ รู ป แบบการท างานระหว่ า ง
โปรแกรมอยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานและเปิ ด กว้างมากขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ เมื่อเลือกใช้ โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาบน .NET Technology
.NET Framework มีดีและประโยชน์ตรงไหนนั้นพอจะสรุ ปออกมาได้เป็ นข้อๆดังนี้
1. เป็ นระบบที่มี Library ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เนื่ องจากมี Library ที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งหมดทาให้เราไม่ตอ้ งกังวลว่า ภาษา ที่ใช้เขียนนั้นมี Library ตัวนั้นตัวนี้
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2.

3.

4.

5.

หรื อไม่ รวมทั้งไม่ตอ้ งคอยกังวลว่าถ้าใช้ Library ของ ภาษา หนึ่งแล้วอีก ภาษา หนึ่งจะ
ไม่มี Library ตัวนั้น
ไม่ข้ ึนกับ ระบบปฏิบตั ิการ (OS) เนื่ องจาก ระบบปฏิบตั ิการ ที่แต่ละบุคคล หรื อ องค์กร
ใช้น้ ัน ย่อมไม่ เหมื อนกัน แต่ ภายใน .NET Framework จะไม่ มี ปั ญ หานี้ ของเพี ย งแค่ มี
ระบบ .NET Framework ก็จะทาให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆได้ ซึ่ งเป็ นข้อดีตรงที่
เราจะสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ทุก ระบบปฏิบตั ิการ
ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ทาให้ไม่ตอ้ งศึกษาภาษาใหม่ ๆ เมื่อต้อง การสร้างโปรแกรม
ในแต่ละครั้ง นอกจากนั้น เรายังสามารถเลื อก ใช้ ภาษา ที่ เราถนัดที่ สุดใน การพัฒนา
โปรแกรมต่าง ๆได้ดว้ ย
มีการควบคุม สิ่ งแวดล้อม ในการทางานเป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นระบบที่เป็ น มาตรฐาน
ท าให้ การควบคุ ม จั ด สรรระบบต่ า ง ๆ ท าได้ ง่ า ยขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการจั ด สรร
หน่วยความจา ด้านการใช้งานเครื่ องก็มีความรวดเร็ วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่ องจะแฮงค์
ได้เป็ นอย่างดี
ความปลอดภัย ที่มีมากขึ้น .NET Framework สามารถกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานหรื อ การ
อนุญาตของ ผูใ้ ช้งาน ได้มากขึ้นทาให้สามารถกาหนดว่า จะให้ โปรแกรม ในส่ วนใดใช้
งานได้หรื อไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล

โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์ (2558) ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย
รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกัน ที่จะนามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน ระบบฐานข้อมูลจึงนับว่า
เป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆทั้งการเพิ่ม
การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็ นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1.

สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิ ดเดียวกันไว้หลายๆที่ทาให้เกิ ด
ความซ้ าซ้อนของงานได้ (Redundancy) ดังนั้น การนาข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล
จะช่ ว ยลดปั ญ หาการเกิ ด ความซ้ าซ้ อ นของข้อ มู ล ได้โ ดยระบบจัด การฐานข้อ มู ล
(Database Management System: DBMS) จะช่วยควบคุมความซ้ าซ้อนได้
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2.

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ หากมีการเก็บข้อมูลชนิ ดเดียวันไว้หลายๆที่และมี
การปรับปรุ งข้อมู ลเดี ยวกันนี้ แต่ปรั บปรุ งไม่ครบทุ กที่ ที่มีขอ้ มู ลเก็บอยู่ก็จะท าให้เกิ ด
ปัญหาข้อมูลชนิด เดียวกันอาจมีค่าไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น

3.

สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ฐานข้อมูลจะเป็ นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ดว้ ยกัน ดังนั้น หาก
ผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ก็จะทาได้โดยง่าย

4.

สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ขอ้ งข้อมูลบางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อ
มูลอาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขี้นเช่ น จากการที่ผูป้ ้ อนข้อมูลป้ อนข้อมูลผิดพลาดคือป้ อนจาก
ตัวเลขหนึ่ งไปเป็ นอี ก ตัวเลขหนึ่ ง โดยเฉพาะกรณี มี ผู ้ใ ช้ห ลายคนต้อ งใช้ข้อ มู ล จาก
ฐานข้อ มู ล ร่ ว มกัน หากผู ้ใ ช้ ค้น ใดคนหนึ่ งแก้ไ ขข้อ มู ล ผิ ด พลาดก็ ท าให้ ผู ้อื่ น ได้รั บ
ผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่ กฎเกณฑ์เพื่อ
ควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

5.

สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันของข้อมู ลได้การเก็บข้อมู ลร่ วมกันไว้ใน
ฐานข้อมูลจะทาให้สามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ใน
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปในลักษณะเดียวกันได้เช่นการกาหนดรู ปแบบการเขียนวันที่
ในลักษณะ วัน /เดื อน/ปี หรื อปี /เดื อน/วัน ทั้งนี้ จะมี ผูค้ อยบริ หารฐานขอ้ มู ลที่เรี ยกว่า
ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็ นผูก้ าหนดมาตรฐานต่าง ๆ

6.

สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ระบบความปลอดภัยในที่น้ ี เป็ นการ
ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ผู ้ใ ช้ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ม าใช้ ห รื อ มาเห็ น ข้อ มู ล บางอย่า งในระบบผู ้บ ริ ห าร
ฐานข้อมู ล จะสามารถก าหนดระดับ การเรี ยกใช้ข้อมู ลของผูใ้ ช้แต่ ละคนได้ตามความ
เหมาะสม

7.

เกิ ดความเป็ นอิสระของข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลจะมีตวั จัดการฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่
เป็ นตัวเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จาเป็ นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุก
ครั้ง ดังนั้น การแก้ไขข้อมูลบางครั้งจึงอาจกระทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่ วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรี ยกใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก็จะเป็ นอิสระจากการ
เปลี่ยนแปลง
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาโครงการทาการค้นคว้าเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับแผนที่
และการจราจร เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานโครงการในด้านการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้งานการที่
ต้องการแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนบนเว็บไซด์ ผูด้ ูแลระบบสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ วบนเว็บไชด์ได้

ภาพที่ 2.2 http://www.js100.com/en/site/traffic
เว็บไซต์ ของ จส 100 ซึ่ งจะคอยอัพเดทข่าวสารต่างๆ ของการจราจร เช่น อุบตั ิเหตุ ขอความ
ช่วยเหลือ และ การรายงานถึงเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การแจ้งสิ่ งของหรื อบุลคลที่หาย
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ภาพที่ 2.3 http://www.yellowpages.co.th/emergency/hotline
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การค้น หาสถานที่ ต่ างๆ และ ข้อ มู ล เบอร์ ฉุ ก เฉิ น เช่ น บริ ษ ัท
หน่ วยงาน สถานที่ ตารวจ โรงพยาบาล และสถานที่ ส าคัญ ซึ่ งจะบอกข้อมู ล สถานที่ ต้ งั และเบอร์
ติดต่อ สามารถมาค้นหาและดูขอ้ มูล
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ภาพที่ 2.4 https://www.google.co.th/maps
เว็บไซต์ Google map เป็ นเว็บไซต์ ที่บอกเส้นทางการเดินทางต่างๆ ระหว่างสถานที่หนึ่ งไป
อีกสถานที่ หนึ่ ง ใช้ในการค้นหาเส้ นทาง ซึ่ งจะมี ท้ งั การเดิ นทางโดยรถยนต์ ทางเดิ น และรถขนส่ ง
สาธารณะ
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ภาพที่ 2.5 https://www.thaicreate.com/
เว็บไซต์ที่ รวบรวมข้อมูลการเขียนโปรแกรมต่างๆ ซึ่ งจะมีให้เรี ยนรู ้ ได้หลายอย่างที่เกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม และยังมีเว็บบอร์ ด สาหรับตั้งคาถามหรื อตอบคาถามเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ
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ภาพที่ 2.6 http://www.thairsc.com/th-version/
เว็บ ไซต์ ที่ รวบรวมข้อมู ล ข่ าวสารการเกิ ดอุ บ ัติเหตุ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น มี ก ารเก็ บ สถิ ติก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุ และข้อมูลของอุบตั ิเหตุที่สาคัญ รวมทั้งรับแจ้งอุบตั ิเหตุต่างๆ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานของระบบการแจ้ง เตื อ นอุ บ ัติ เหตุ มี ก ารศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น ามาเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนา และดาเนินงาน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อโครงงาน

ภาพที่ 2.7 การพัฒนาและทดสอบระบบเว็บเซอร์ วสิ บริ การเครื อข่ายสังคมกรณี ศึกษาเฟสบุค๊
ประภัส สร ศรี เผด็ จ (2558) สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
หาดใหญ่ ส าหรั บ โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบคื อ Microsoft Visual Studio 2010 และใช้
Microsoft SQL Server 2008 R2 โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดการการเชื่อมโยง
และจัดการข้อมูลไว้ที่จุดเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นักวิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บเซอร์ วิส
เครื อข่ายสั งคม เพื่ อให้บริ การเชื่ อมต่อกับ บริ การเครื อข่าย สังคมโดยเลื อ กกรณี ศึกษาเป็ นเครื อข่าย
สังคมเฟสบุ๊ค เพื่อเป็ นช่องทางให้กบั ระบบงานต่าง ๆ ที่จะมีการ ประยุกต์นาบริ การเครื อข่ายสังคมมา
ใช้ในระบบงานให้สามารถใช้บริ การเหล่านั้น
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ภาพที่ 2.8 การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณี ศึกษาแหล่ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ธัชพล บุญบุตร (2557) ภาควิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่ วมกับแผนที่ของ Google Maps API ในการพัฒนาระบบ โดย
ผลลัพ ธ์ที่ได้เป็ นเว็บไซต์แอพพลิ เคชั่นที่ ใช้การเชื่ อมต่อกับระบบฐานข้อมู ล MySQL เพื่อแสดงผล
สารสนเทศของแหล่งโบราณคดี ในภูมิภาคตะวันตกใน 2 ส่ วน สาคัญคือ ข้อมูลเชิ งพื้นที่แสดงผลใน
รู ป แบบแผนที่ Google Maps API และข้อมู ลเชิ งคุ ณลัก ษณะแสดงผลเป็ น ตารางข้อมู ลและรู ป ของ
แหล่งโบราณคดีเพื่อเป็ นการแสดงข้อมูลในส่ วนประกอบต่าง ๆ บนแผนที่ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.9 การจัดเตรี ยมเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ เลือกรี สอร์ที่พกั เขาค้อ
กนกกร รุ่ งเรื อง และ อรอนงค์ จันอ้น (2558) ภาควิชาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบนี้ สามารถแสดง
ตาแหน่งของรี สอร์ ทที่พกั ในแผนที่ ซึ่ งมีส่วนช่วยในเรื่ องการค้นหาและตัดสิ นใจเลือกรี สอร์ ทที่พกั เขา
ค้อ อาเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระบบสนับการตัดสิ นใจเลื อกรี สอร์ ทที่พกั นี้ พฒั นาขึ้นด้วยภาษา
PHP ให้ ท างานร่ ว มกับ ฐานข้อ มู ล PostgreSQL/PostGIS และชุ ด ค าสั่ ง ภาษา JavaScript ที่ ใ ช้ ง าน
ร่ วมกับ Google Maps API การทางานของระบบจะเป็ นการให้ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปเข้ามาใช้ ผูใ้ ช้สามารถ
คลิ กดูขอ้ มูลราคาและหน้าเว็บไซต์โดยตรงของรี สอร์ ทที่พกั บนจุด Marker ของรี สอร์ ทที่แสดงใน
แผนที่ นอกจากนี้ จะมีภาพ Google street view แสดงควบคู่ไปกับแผนที่ดว้ ย เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
ง่ายมากขึ้นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเลือกที่พกั ที่มีววิ ทิวทัศน์บริ เวณรอบ ๆ ที่สวยงาม
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ภาพที่ 2.10 เว็บแอพพลิเคชัน่ ระบบบริ หารจัดการสนามฟุตบอล Midfield FC.
กิติยา หอมรส และ สุ รกิ ต ฉิ มจันทร์ (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัยสยาม การส าหรับ โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นาระบบและเครื่ องมื อในการจัดการใช้
โปรแกรม คือ Microsoft Visual Studio 2010 และฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 เพื่อ
เก็บและรวบรวมข้อมูลของเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยพัฒนาระบบสมาชิกระบบบันทึกรายการจอง / เช่ า
สนามฟุ ตบอล ระบบคานวณค่าบริ การเช่ าสนามและบริ การอื่ น ๆ ส่ งผลให้การท างานสะดวกและ
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.11 ระบบจองสนามฟุตบอลผ่านเว็บเบราว์เซอร์
สุ รสิ ทธิ์ จันทเลิศนภากร และ ยงยุทธ ศิริวารี รัตน (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีการใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการทาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลและ Microsoft Visual Studio 2012 ในการทาเว็บแอพพลิ เคชั่น และมีการปรับปรุ งระบบ
จัดการต่ าง ๆ โดยการ พัฒ นาระบบบัน ทึ ก รายการจองเวลาเช่ าสนามฟุ ต บอล สามารถเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในการจองสนามฟุ ตบอลและการบันทึกข้อมู ล ท าให้ผูใ้ ช้สามารถดู ขอ้ มู ล ของแต่ล ะ
สนามเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจและสามารถจองสนามที่ตนเองต้องการได้ในทันที

บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและวิเคราะห์ เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนนแล้ว พบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ
1. ความไม่เป็ นระเบียบของการจราจร และปั ญหาจราจรที่เกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งทาให้เกิด
การจราจรที่ยากลาบาก และทาให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ที่เกิดอุบตั ิเหตุได้
2. ประชาชนทัว่ ไปไม่สามารถรับรู ้ถึงอุบตั ิเหตุ ที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั รวมถึ งข้อมูลที่ยืนยัน
การเกิดอุบตั ิเหตที่เกิดขึ้นจริ ง และไม่สามารถวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
3. ความล่าช้าและความผิดพลาดในการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงาน เพราะเนื่องจากขาด
ข้อมูลอุบตั ิเหตุและความร่ วมมือการทางานระหว่างหน่วยงานกับบุคคลอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.

2.

3.

คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บข้อมูลจากการสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ทางหน่ วยงานต้องการรับรู ้ถึงข้อมูลอุบตั ิเหตุ และรวมถึงความร่ วมมือจากบุคคล
อื่นๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลทางเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
ระบบ ได้แก่
- http://www.js100.com/en/site/traffic เป็ น เว็ บ ไซ ต์ ใ ห้ ข้ อ มู ล รายล ะเอี ยดข อ ง
การจราจรต่างๆภายในประเทศ
- http://www.yellowpages.co.th/emergency/hotline เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ค้นหาสถานที่ต่างๆ และ ข้อมูลเบอร์ ฉุกเฉิ น
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาช่ วย
ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม
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การวิเคราะห์ระบบงาน
การวิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา พัฒนาโปรแกรมเป็ นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานและผูใ้ ช้ระบบ ซึ่ งจะทาให้โปรแกรมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั
รายละเอียดของงาน/กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผูร้ ับผิดชอบ

1. การแจ้งรายงาน
อุบตั ิเหตุ

แจ้งข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ และ
นาไปแสดงผล

แฟ้มข้อมูลอุบตั ิเหตุ

ผูด้ ูแลระบบ

2. การจัดการข้อมูล
หน่วยงาน

สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล
ของข้อมูลหน่วยงาน

แฟ้มข้อมูลหน่วยงาน ผูด้ ูแลระบบ

งาน/กิจกรรม

3. การตรวจสอบ และ ตรวจสอบ และยืนยันการเกิด
ยืนยันข้อมูลอุบตั ิเหตุ อุบตั ิเหตุ

แฟ้มข้อมูลสมาชิก

ผูด้ ูแลระบบ

แฟ้มข้อมูลหน่วยงาน
แฟ้มข้อมูลอุบตั ิเหตุ

ตารางที่ 3.2 แสดงสภาพปั ญหาที่เกิดจากระบบงานในปั จจุบนั
งาน/กิจกรรม

ปัญหา

ความต้องการ

1. การแจ้งรายงานอุบตั ิเหตุ

ข้อมูลอุบตั ิเหตุไม่ได้รับการ
ยืนยันหรื อเป็ นความจริ ง

ทาการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะ
ทาการแจ้งเตือนแก่ผใู ้ ช้

2. การจัดการข้อมูลหน่วยงาน

ผูใ้ ช้ไม่ทราบถึงข้อมูลและที่อยู่ ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลหน่วยงาน
ของหน่วยงาน
ต่างๆ

3. การตรวจสอบ และยืนยัน
ข้อมูลอุบตั ิเหตุ

ผูใ้ ช้ไม่มีส่วนร่ วมในการยืนยัน ผูใ้ ช้สามารถยืนยันการเกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
อุบตั ิเหตุได้
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แผนผังการทางานของระบบปัจจุบนั

ภาพที่ 3.1 แผนผังการทางานของระบบปัจจุบนั
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การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
1. การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้า
1.1 การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้า (ผูด้ ูแลระบบ)

ภาพที่ 3.2 หน้าจอ Login เข้าสู่ ระบบ
หน้าจอการเข้าสู่ ระบบการแจ้งเตือนอุบตั ิ เหตุ โดยต้องมี การพิมพ์ชื่อผูเ้ ข้าระบบและรหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ มเข้าระบบ เพื่อเป็ นการป้ องกันการเข้าใช้งานโปรแกรมจากผูอ้ ื่นและยังเป็ นการกาหนดสิ ทธิ
ในการใช้งานแต่ละเมนูของพนักงานแต่ละคน
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ภาพที่ 3.3 หน้าจอการจัดการข้อมูลของสมาชิก
หลังจากได้เข้าสู่ ระบบแล้วจะเข้าสู่ ห น้าจอเมนู ห ลัก ของระบบ โดยจะมี ปุ่ มต่ าง ๆ เช่ น ปุ่ ม
Member Management ที่จะเข้าสู่ หน้าจอการจัดการข้อมูลสมาชิ กหรื อแก้ไขข้อมูลสมาชิ ก ปุ่ ม Official
Management ที่ จะเข้าสู่ หน้าจอการจัดการข้อมูลหน่ วยงานหรื อแก้ไขข้อมู ลหน่ วยงาน ปุ่ ม Find And
Check Accident ที่ จะเข้าสู่ หน้าจอการค้นหาสถานที่เกิ ดอุบตั ิ เหตุและตรวจสอบอุบตั ิเหตุ ปุ่ ม Report
ไว้ใช้ดูสถิติของอุบตั ิเหตุ สามารถดูขอ้ มูลของสมาชิกได้ทุกคนผ่านตาราง และยังสามารถแก้ไขข้อมูล
ของสมาชิกได้ โดนเลือกข้อมูลจากปุ่ ม Select ที่อยู่คอลัมน์แรกของตาราง จากนั้นข้อมูลจะส่ งไปใน
ช่ องข้อมูลต่างๆ เช่ น รหัสผ่าน ชื่ อ หมายเลขโทรศัพท์ และเพศได้ เมื่อแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ว กดปุ่ ม
แก้ไขเพื่อ ยืนยันการแก้ไขข้อมูล และสามารถกดปุ่ ม Delete เพื่อลบข้อมูลของสมาชิกคนนั้นๆได้
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ภาพที่ 3.4 หน้าจอค้นหาและตรวจสอบสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ
หน้าจอค้นหาและตรวจสอบสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ เมื่อมีการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุจากผูใ้ ช้ จะ
มีขอ้ มูลของอุบตั ิเหตุข้ ึนมาบนตาราง สามารถกดปุ่ ม Select เพื่อดูขอ้ มูลของอุบตั ิเหตุน้ นั ๆได้ และยัง
สามารถดู ได้วา่ ใครเป็ นคนรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว สามารถยืนยันว่ามีการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนจริ ง ให้เปลี่ยนข้อมูลในช่ อง Status ว่าตรวจสอบแล้ว และยังสามารถเลื อกหน่ วยงาน
ว่าจะให้หน่วยงานไหนไปดูแลสถานที่เกิดเหตุได้
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ภาพที่ 3.5 หน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงานหรื อแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน
สามารถดูขอ้ มูลของหน่วยงานได้ทุกคนผ่านตาราง และยังสามารถเพิ่ม ลบ หรื อแก้ไขข้อมูลของ
หน่วยงานได้ โดยเลือกข้อมูลจากปุ่ ม Select ที่อยูค่ อลัมน์แรกของตาราง จากนั้นข้อมูลจะส่ งไปในช่อง
ข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ชื่ อหน่ วยงาน รายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ได้ และยังสามารถเลื อกบริ เวณที่ต้ งั
ของหน่ วยงานได้ผ่านทางแผนที่ โดนทาการคลิ กค้างที่รูปภาพแล้วลากไปยังตาแหน่ งที่ตอ้ งการ เมื่อ
เพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ มบันทึกเพื่อเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน และสามารถ
กดปุ่ ม Delete เพื่อลบข้อมูลของหน่วยงานนั้น ๆ ได้
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1.2 การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้า (ผูใ้ ช้ระบบ)

ภาพที่ 3.6 หน้าจอแสดงผล
สามารถดูรายละเอียดผูบ้ าดเจ็บ เสี ยชี วิต ของวันที่ปัจจุบนั และรายละเอียดผูบ้ าดเจ็บ เสี ยชี วิต
ในรอบนี้ ได้ สามารถดูตาแหน่งและดูรายละเอียดย่อยของอุบตั ิเหตุในแผนที่ และยังมี Widget ของสื่ อ
สังคมออนไลน์ท้ งั Facebook และ Twitter
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ภาพที่ 3.7 หน้าจอรายงานอุบตั ิเหตุ
สามารถแจ้งเตื อนอุ บตั ิ เหตุ โดยผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมู ลต่าง ๆ สามารถเลื อกตาแหน่ งที่ เกิ ด
อุบตั ิ เหตุ และหน่ วยงานจากแผนที่ ได้ สามารถเลือกสถานะของอุบตั ิเหตุ และอัพโหลดรู ปภาพของ
อุบตั ิเหตุได้
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ภาพที่ 3.8 หน้าจอค้นหาหน่วยงาน
สามารถค้นหาหน่วยงานต่าง ๆ จากในแผนที่ได้ และสามารถคัดกรอกประเภทของหน่วยงานที่
จะแสดงในแผนที่ได้

ภาพที่ 3.9 หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุ
สามารถดูรายละเอียดของอุบตั ิเหตุที่เลือก และสามารถแก้ไขสถานะของอุบตั ิเหตุได้
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ภาพที่ 3.10 หน้าจอรายละเอียดหน่วยงาน
สามารถดูรายละเอียดของต่าง ๆ หน่วยงานที่เลือก

ภาพที่ 3.11 หน้า Login เข้าสู่ ระบบ
หน้าจอการเข้าสู่ ระบบการแจ้งเตือนอุบตั ิ เหตุ โดยต้องมี การพิมพ์ชื่อผูเ้ ข้าระบบและรหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ มเข้าระบบ เพื่อเป็ นการป้ องกันการเข้าใช้งานโปรแกรมจากผูอ้ ื่นและยังเป็ นการกาหนดสิ ทธิ
ในการใช้งานแต่ละเมนู
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ภาพที่ 3.12 หน้าจอสมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นลงไปในแบบฟอร์ ม จากนั้นกดปุ่ มสมัครสมาชิก เพื่อสมัครสมาชิก
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ภาพที่ 3.13 แก้ไขสมาชิก
สามารถแก้ไขข้อมูลบางส่ วน ของสมาชิกที่ได้ทาการเข้าสู่ ระบบแล้ว

ภาพที่ 3.14 กูค้ ืนรหัสผ่าน
กรอก E-Mail ที่ลงไปเพื่อทาการกูร้ หัสผ่าน
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ภาพที่ 3.15 เปลี่ยนรหัสผ่าน
กรอกข้อมูลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
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2. การออกแบบส่ วนผลลัพธ์
1.2 การออกแบบส่ วนผลลัพธ์ (ผูด้ ูแลระบบ)

ภาพที่ 3.16 รายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละเดือน

ภาพที่ 3.17 รายงานสถิติช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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2.2. การออกแบบส่ วนผลลัพธ์ (ผูใ้ ช้ระบบ)

ภาพที่ 3.18 รายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละเดือน

ภาพที่ 3.19 รายงานสถิติช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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ภาพที่ 3.20 ข้อมูลรับแจ้งอุบตั ิเหตุบนท้องถนนในรอบ 24 ชัว่ โมง

ภาพที่ 3.21 ข้อมูลรับแจ้งอุบตั ิเหตุบนท้องถนนสะสมใน 1 ปี

39

ภาพที่ 3.22 แสดงสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุในแผนที่

40

ภาพที่ 3.23 ข้อมูลอุบตั ิเหตุล่าสุ ด
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3. การออกแบบฐานข้อมูล
Accident

TypeMember
PK

typeID

typeName

PK

accidentID

CheckAccident
PK

accidentstatusID

accidentDetail

OfficialType
PK

accidentstatusName

officialtypeID
officialtypeName

accidentLocation1
Member
PK

memID

FK accidentstatusID

PK

officialID

memUser

accidentName

officialName

memPass

datedate

officialDetail

memName

FK memID

FK officialtypeID

sex

FK officialID

officialPhone

accidentLocation

officialLo1

accidentPic

officialLo2

memPic

injury

officialAddress

Email

die

officialPic

memPhone
FK typeID

UniqueCode

TypeAccident

Official

accidentLocation2

FK typeAccID

ภาพที่ 3.24 การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

PK

typeAccID

typeAccName
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ตารางที่ 3.3 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง
Accident
CheckAccident
TypeAccident
Member
Official
Sex
TypeMember
TypeOfficial

คาอธิบาย
ตารางข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ
ตารางการตรวจสอบการเกิดอุบตั ิเหตุ
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
ตารางสมาชิก
ตารางหน่วยงาน
ตารางเพศ
ตารางประเภทของสมาชิก
ตารางประเภทของหน่วยงาน
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4.

การพัฒนาโปรแกรม
4.1. การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2

ภาพที่ 3.25 การออกแบบฐานข้อมูล

44

4.2. การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017

ภาพที่ 3.26 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ระบบ
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4.3. การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา C#

ภาพที่ 3.27 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและทดสอบโปรแกรม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน มีข้ นั ตอนการทางานดังต่อไปนี้
สิ ทธิ ของผูด้ ูแลระบบ (Admin)
1

2
3

ภาพที่ 4.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ ระบบ
หน้าจอแรกสาหรับ Login สามารถเข้าสู่ เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนนซึ่ งมีข้ นั ตอนใน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ผูด้ ูแลระบบ (admin) กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน admin
2. กรอกรหัสผ่าน 123
3. กดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ
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1

5

2
3
4

ภาพที่ 4.2 หน้าจอหลักของแอดมินผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอหลักของแอดมินผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

การจัดการข้อมูลสมาชิกของผูด้ ูแลระบบ

2.

การจัดการข้อมูลหน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ

3.

การจัดการและตรวจสอบอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ

4.

การจัดการข้อมูลรายงานอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ

5.

การออกจากระบบ กดปุ่ ม Logout
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1
2

ภาพที่ 4.3 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิกของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก โดยผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1. กรอกข้อมูลของสมาชิกที่ตอ้ งค้นหา เช่น ชื่อผูใ้ ช้งาน ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์ โทรศัพท์
ประเภทผูใ้ ช้งาน
2. จากนั้นกดปุ่ มค้นหา
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1
2
3
4
5

6
7
9
8

ภาพที่ 4.4 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิกของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิกของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

การแก้ไขข้อมูล กดเลือกสมาชิกที่ตอ้ งการแก้ไข

2.

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

3.

อีเมล

4.

เบอร์โทรศัพท์

5.

เพศ

6.

รู ปภาพผูใ้ ช้งาน

7.

ประเภทผูใ้ ช้งาน

8.

เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ นแล้วให้กดปุ่ มแก้ไขข้อมูล

9.

เลือกข้อมูลสมาชิกที่ตอ้ งการลบ จากนั้นกดปุ่ มลบข้อมูล

50

1

2

ภาพที่ 4.5 หน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

กรอกข้อมูลของหน่วยงานที่ตอ้ งการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน

2.

จากนั้นกดปุ่ มค้นหา
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12

2
3
4
5
6
7
8
8

9
10
13
11

ภาพที่ 4.6 หน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

การแก้ไขข้อมูล กดเลือกสมาชิกที่ตอ้ งการแก้ไข

2.

แก้ไขชื่อของหน่วยงาน

3.

แก้ไขรายละเอียดของหน่วยงาน

4.

แก้ไขเบอร์ โทรศัพท์ของหน่วยงาน
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5.

แก้ไขที่อยูข่ องหน่วยงาน

6.

แก้ไขละติจูดของหน่วยงาน

7.

แก้ไขลองติจูดของหน่วยงาน

8.

แก้ไขประเภทของหน่วยงาน

9.

แก้ไขรู ปภาพของหน่วยงาน

10. จากนั้น กดปุ่ มแก้ไขข้อมูล
11. เลือกข้อมูลหน่วยงานที่ตอ้ งการลบจากรู ปภาพที่ 4.5 จากนั้นกดปุ่ มลบข้อมูล
12. ถ้าต้องการเพิ่มหน่วยงาน ให้กดปุ่ มเพิ่มหน่วยงาน
13. เมื่อเพิ่มหน่วยงานใหม่ที่ตอ้ งการเสร็ จสิ้ นแล้ว จากนั้นกดปุ่ มเพิ่มข้อมูล
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1

2

3

ภาพที่ 4.7 หน้าจอสถานที่ต้ งั หน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอสถานที่ต้ งั หน่วยงานของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1. แผนที่แสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของผูด้ ูแลระบบ และตาแหน่งหน่วยงานที่อยูใ่ กล้
2.

ขยายระยะตาแหน่งในแผนที่

3.

ที่อยูข่ องหน่วยงาน
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1
2

ภาพที่ 4.8 หน้าจอจัดการและตรวจสอบอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอจัดการและตรวจสอบอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

กรอกข้อมูลของอุบตั ิที่ตอ้ งการตรวจสอบ เช่น ชื่ออุบตั ิเหตุ เวลาที่แจ้ง ชื่อผูแ้ จ้ง
หน่วยงานที่ตรวจสอบสถานะอุบตั ิเหตุ

2.

จากนั้นกดปุ่ มค้นหา

55

2

3
2

4
5

6

7
8

ภาพที่ 4.9 หน้าจอจัดการข้อมูลอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอจัดการข้อมูลอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

การแก้ไขข้อมูล กดเลือกสมาชิกที่ตอ้ งการแก้ไข

2.

ตรวจสอบสถานะของอุบตั ิเหตุเมื แล้วกดปุ่ มลบข้อมูล
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1

2

ภาพที่ 4.10 หน้าจอสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

แผนที่แสดงตาแหน่งอุบตั ิเหตุที่อยูใ่ กล้ หรื อ แสดงสถานที่อุบตั ิเหตุที่เราเลือก

2.

ตาแหน่งที่อยูข่ องอุบตั ิเหตุ
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1
2

3

ภาพที่ 4.11 หน้าจอการรายงานอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอรายงานอุบตั ิเหตุของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
1.

เลือกปี ที่ตอ้ งการตรวจสอบสาเหตุในการเกิดอุบตั ิเหตุ

2.

เลือกเดือนที่ตอ้ งการตรวจสอบสาเหตุในการเกิดอุบตั ิเหตุ

3.

จากที่เราเลือกมาจะแสดงในกราฟ
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1

2
3
4

ภาพที่ 4.12 หน้าจอการรายงานจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน-เวลา ของผูด้ ูแลระบบ ( ต่อ )
หน้าจอการรายงานจานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน-เวลา ของผูด้ ูแลระบบ มีส่วนประกอบ
ดังนี้
1.

เลือก วัน-เดือน-ปี และเวลาที่ตอ้ งการเริ่ มต้นตรวจสอบ

2.

เลือก วัน-เดือน-ปี และเวลาที่ตอ้ งการสิ้ นสุ ด

3.

จากนั้นกดปุ่ ม set

4.

จากที่เลือกจะแสดงผลในกราฟ

59

สิ ทธิของผูใ้ ช้งาน (User)

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 4.13 หน้าจอหลักผูใ้ ช้งานเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
หน้าจอแรกสาหรับการเข้าใช้ระบบ คือหน้าจอหลักของเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้อง
ถนน ซึ่งประกอบไปด้วย เมนูดงั นี้
1. หน้าหลัก
2. สมาชิก
3. แจ้งอุบตั ิเหตุ
4. ข้อมูลหน่วยงาน
5. สถิติ
6. เข้าสู่ ระบบ
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1

3

2

4

ภาพที่ 4.14 หน้าจอหลักผูใ้ ช้งานเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ( ต่อ )
หน้าจอแรกสาหรับการรายงานข้อมูลอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย รายงานข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลผูบ้ าดเจ็บ เสี ยชีวติ และยอดรวม ( ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวติ ) ของวันที่ปัจจุบนั
2. ข้อมูลผูบ้ าดเจ็บ เสี ยชีวติ และยอดรวม ( ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวติ ) ของปี ปั จจุบนั
3. แผนที่แสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้งาน และตาแหน่งที่เกิดอุบตั ิเหตุ
4. รายละเอียดอุบตั ิเหตุล่าสุ ด
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ภาพที่ 4.15 หน้าจอหลักผูใ้ ช้งานเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ( ต่อ )
5.
6.

Facebook Fan page ของ Alert อุบตั ิเหตุ
Twitter ของ จส.100
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ภาพที่ 4.16 รายละเอียดของอุบตั ิเหตุในแผนที่
แผนที่สามารถกดที่รูปภาพเพื่อดู รายละเอียดต่าง ๆ ของอุบตั ิเหตุ มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่ออุบตั ิเหตุ
2. รายละเอียดอุบตั ิเหตุ
3. สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ
4. เวลา และวัน เดือน ปี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
5. สถานะของอุบตั ิเหตุ
6. สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อเข้าไปสู่ หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุได้
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ภาพที่ 4.17 รายละเอียดของอุบตั ิเหตุล่าสุ ด
รายละเอียดของอุบตั ิเหตุต่าง ๆ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อเข้าไปสู่ หน้าจอรายละเอียด
อุบตั ิเหตุได้
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ภาพที่ 4.18 หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุ
แสดงข้อมูลรายละเอียดของอุบตั ิเหตุ และสามารถปรับสถานะอุบตั ิเหตุได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนที่แสดงตาแหน่งของอุบตั ิเหตุ
ชื่อผูแ้ จ้งอุบตั ิเหตุ
ชื่ออุบตั ิเหตุ
รายละเอียดของอุบตั ิเหตุ
วันที่ และเวลาของอุบตั ิเหตุ
สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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ภาพที่ 4.19 หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุ (ต่อ)
7.
8.
9.

สถานะอุบตั ิเหตุ ( สามารถแก้ไขสถานะได้ )
ปุ่ มแก้ไข ( กดเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะของอุบตั ิเหตุ )
ปุ่ มย้อนกลับ

66

1

2
3
5
4

ภาพที่ 4.20 หน้าจอการเข้าสู่ ระบบ ( Login )
หน้าจอการเข้าสู่ ระบบ ( Login ) ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ชื่อผูใ้ ช้งาน
2. กรอก รหัสผ่าน
3. กดปุ่ ม Login
4. สาหรับผูใ้ ช้งานที่ยงั ไม่เป็ นสมาชิก กดปุ่ มสมัครสมาชิก
5. ลืมรหัสผ่าน
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ภาพที่ 4.21 หน้าจอการสมัครสมาชิก
หน้าจอการสมัครสมาชิก มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน
2. กรอกรหัสผ่าน
3. ยืนยันรหัสผ่าน
4. ชื่อ-นามสกุล
5. เลือกเพศ
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลือกรู ปภาพผูใ้ ช้งาน ( สามารถเลือกหรื อไม่เลือกก็ได้ )
8. กดปุ่ มสมัครสมาชิก เพื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอน

68

1
2

ภาพที่ 4.22 หน้าจอกูค้ ืนรหัสผ่าน
หน้าจอกูค้ ืนรหัสผ่านมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
2. คลิกที่ปุ่มยืนยัน

1
2

3

ภาพที่ 4.23 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน
หน้าจอกูค้ ืนรหัสผ่านมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกรหัสผ่านใหม่
2. กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
3. คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน เพื่อเสร็ จสิ้ นการเปลี่ยนรหัสผ่าน
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ภาพที่ 4.24 หน้าจอสมาชิก
สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกที่ได้ทาการเข้าสู่ ระบบได้ การแก้ไขข้อมูลสมาชิกมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ชื่อผูใ้ ช้งาน
2. รหัสผ่าน
3. ยืนยันรหัสผ่าน
4. ชื่อ-นามสกุล
5. เลือกเพศ
6. เบอร์โทรศัพท์
7. รู ปภาพผูใ้ ช้งาน
8. กดปุ่ มแก้ไข
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ภาพที่ 4.25 หน้าจอการแจ้งอุบตั ิเหตุ

หน้าจอการแจ้งอุบตั ิเหตุผใู ้ ช้สามารถแจ้งเตือนได้ท้ งั ผูใ้ ช้ที่เป็ นสมาชิก และยังไม่เป็ นสมาชิ ก มี
ขั้นตอนดังนี้
1. เลือกตาแหน่งเพื่อกาหนดสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุ
2. ชื่อผูแ้ จ้ง
3. ชื่ออุบตั ิเหตุ
4. รายละเอียดการเกิดอุบตั ิเหตุ
5. เวลา
6. ตาแหน่งที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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7.
8.
9.
10.
11.

เบอร์ ติดต่อ
กดที่หน่วยงานในแผนที่ เพื่อเลือกหน่วยงาน ( สามารถเลือกหรื อไม่เลือกก็ได้ )
สถานะ
รู ปภาพ
กดปุ่ มรายงาน

1

3
2

ภาพที่ 4.26 หน้าจอการค้นหาหน่วยงาน
สามารถเลือกประเภทของหน่วยงาน และกดเข้าไปดูรายละเอียดของหน่วยงานได้ มีข้ นั ตอน
ดังนี้
1.
2.
3.

เลือกประเภทของหน่วยงานที่ตอ้ งการค้นหา
กดปุ่ มในหน้าแผนที่จะขึ้นรายละเอียด สถานที่ต้ งั เบอร์ โทรศัพท์
กด ดูรายละเอียด เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดของหน่วยงาน

72

1
3

2
4

ภาพที่ 4.27 หน้าจอสถิติของอุบตั ิเหตุ
สามารถเลือกปี และเดือนเพื่อใช้ในการดูสถิติได้ มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เลือกปี
2. เลือกเดือน
3. รายงานสถิติจานวนผูบ้ าดเจ็บ และเสี ยชีวติ จากสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ในแต่ละปี เดือน
4. รายงานสถิติสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ในแต่ละปี - เดือน
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ภาพที่ 4.28 หน้าจอสถิติของอุบตั ิเหตุ ( ต่อ )
5.
6.
7.
8.

เลือกวันที่เริ่ มต้น
เลือกวันที่สิ้นสุ ด
กดปุ่ ม Set
รายงานจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน-เวลา ข้อมูลจะแสดงเป็ นกราฟ
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ทดสอบโปรแกรม
สิ ทธิ ของผูด้ ูแลระบบ (Admin)

ภาพที่ 4.29 หน้าจอการเข้าสู่ ระบบของผูด้ ูแลระบบ
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ

ภาพที่ 4.30 หน้าเข้าสู่ ระบบ (คุณกรอกชื่ อผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านผิดพลาด)
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง ก่อนที่จะกดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ มิ
เช่นนั้นระบบจะแจ้งเตือน “ คุณกรอกชื่อผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านผิดพลาด ”
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ภาพที่ 4.31 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสมาชิก (เลือกข้อมูลสมาชิก)
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการเลือกข้อมูลสมาชิกที่อยูใ่ นตารางที่ตอ้ งการแก้ไข

ภาพที่ 4.32 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสมาชิก (แก้ไขข้อมูลสมาชิก)
เมื่อผูด้ ูแลระบบเลือกข้อมูลจากภาพที่ 4.31 แล้วทาการแก้ไขในส่ วนที่เราต้องการ เสร็ จสิ้ นแล้ว
กดปุ่ มแก้ไขข้อมูล และ ถ้าผูใ้ ช้งานเว็บไซต์จะลบข้อมูลให้เลือกข้อมูล แล้วทาการลบข้อมูล
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ภาพที่ 4.33 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสมาชิก ( ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง )
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการเลื อกข้อมูลก่อนถึ งจะทาการแก้ไขข้อมูลได้ มิเช่ นนั้นระบบจะแจ้ง
เตือน “ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง ”

ภาพที่ 4.34 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสมาชิก ( ทาการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวเรี ยบร้อย )
เมื่อผูด้ ูแลระบบแก้ไขข้อมูลเสร็ จสมบูรณ์ แล้วระบบจะแจ้งเตือน “ ทาการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
เรี ยบร้อย ”
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ภาพที่ 4.35 หน้าจอการลบข้อมูลสมาชิก ( กรุ ณาเลือกข้อมูลก่อนทารายการ)
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการเลื อกข้อมูลก่ อนถึ งจะทาการลบข้อมูลได้ มิเช่ นนั้นระบบจะแจ้ง
เตือน “ กรุ ณาเลือกข้อมูลก่อนทารายการ ”

ภาพที่ 4.36 หน้าจอการลบข้อมูลสมาชิก ( ทาการลบข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่อผูด้ ูแลระบบลบข้อมูลเสร็ จสมบูรณ์แล้วระบบจะแจ้ง “ ทาการลบข้อมูลเรี ยบร้อย ”
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ภาพที่ 4.37 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน
ผูด้ ูแลระบบจะสามารถเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน ให้อยูใ่ นระบบจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหลัง
จากนั้นกดปุ่ ม เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานให้ทาการเลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการแก้ไขหลัง
จากนั้นกดปุ่ มแก้ไขข้อมูล ถ้าไม่ตอ้ งการข้อมูลของหน่วยงานให้เลื อกหน่วยงานที่ไม่ตอ้ งการแล้วกด
ปุ่ มลบข้อมูล
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ภาพที่ 4.38 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน ( ทาการเพิ่มข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่อผูด้ ูแลระบบทาการเพิ่มข้อมูลของหน่วยงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ ทาการเพิ่ม
ข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อย “

ภาพที่ 4.39 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน ( ทาการแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่อผูด้ ูแลระบบทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ ทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จ
เรี ยบร้อย “
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ภาพที่ 4.40 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน ( ทาการลบข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่ อผูด้ ู แลระบบท าการลบข้อมูล เสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ท าการลบข้อมู ลเสร็ จ
เรี ยบร้อย”

ภาพที่ 4.41 หน้าจอการตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
ผู ้ดู แ ลระบบจะตรวจสอบข้อ มู ล ของอุ บ ัติ เ หตุ ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ง และท าการตรวจสอบแก้ไ ข
สถานะการเกิดอุบตั ิเหตุ หลักจากนั้นกดปุ่ ม แก้ไขข้อมูล และถ้าไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นจริ งให้เลือกข้อมูล
อุบตั ิเหตุน้ นั หลักจากนั้นกดปุ่ มลบข้อมูล
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ภาพที่ 4.42 หน้าจอการตรวจสอบอุบตั ิเหตุ ( ทาการแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่อผูด้ ูแลระบบทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ทาการแก้ไขข้อมูลเสร็ จ
เรี ยบร้อย”

ภาพที่ 4.43 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน ( ทาการลบข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่ อ ผูด้ ู แ ลระบบท าการลบข้อ มู ล เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ท าการลบข้อ มู ล เสร็ จ
เรี ยบร้อย”
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สิ ทธิของผูใ้ ช้งาน (User)

ภาพที่ 4.44 หน้าเข้าสู่ ระบบ
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ตอ้ งทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ

ภาพที่ 4.45 หน้าเข้าสู่ ระบบ ( คุณกรอกชื่ อผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านผิดพลาด )
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์จะต้องทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง ก่อนที่จะกดปุ่ มเข้าสู่ ระบบ
มิเช่นนั้นระบบจะแจ้งเตือน “คุณกรอกชื่อผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านผิดพลาด”
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ภาพที่ 4.46 หน้าจอหลัก
หลังจากที่ผใู ้ ช้กรอกชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอหลัก
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ภาพที่ 4.47 หน้าจอสมัครสมาชิก
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน เพื่อทาการสมัครสมาชิก จากนั้นกดปุ่ ม สมัคร
สมาชิก

85

ภาพที่ 4.48 หน้าจอสมัครสมาชิก
ถ้าผูใ้ ช้ไม่ได้กรอกข้อมูลที่จาเป็ นแล้วกดปุ่ ม สมัครสมาชิ ก ระบบจะขึ้นข้อความ “จาเป็ นต้อง
กรอก” ด้านล่างข้อมูลที่จาเป็ นต้องกรอก

ภาพที่ 4.49 หน้าจอสมัครสมาชิก ( ทาการสร้างข้อมูลส่ วนตัวใหม่เรี ยบร้อย )
เมื่อกรอกข้อมูลที่จาเป็ นครบถ้วน แล้วกดปุ่ ม สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ทาการสร้าง
ข้อมูลส่ วนตัวใหม่เรี ยบร้อย”
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ภาพที่ 4.50 หน้าจอสมาชิก ( กรุ ณาเข้าสู่ ระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว )
ถ้าผูใ้ ช้ยงั ไม่เข้าสู่ ระบบก่อนที่จะเข้าเมนูสมาชิก ระบบแจ้งเตือนว่า “กรุ ณาเข้าสู่ ระบบ เพื่อแก้ไข
ข้อมูลส่ วนตัว”

ภาพที่ 4.51 หน้าจอสมาชิก
เมื่อผูใ้ ช้ได้ทาการเข้าสู ้ ระบบแล้ว จะไปสู่ หน้าจอสมาชิ ก สามารถแก้ไขรหัสผ่าน และข้อมูล
ส่ วนตัว จากนั้นกดปุ่ ม แก้ไข
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ภาพที่ 4.52 หน้าจอสมาชิก ( ทาการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวเรี ยบร้อย )
เมื่ อผูใ้ ช้กดปุ่ ม แก้ไข เพื่อบันทึ กข้อมู ล แล้วระบบจะแจ้ง เตื อน “ทาการแก้ไขข้อมู ลส่ ว นตัว
เรี ยบร้อย”

ภาพที่ 4.53 หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุ
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขสถานะอุบตั ิเหตุได้ เมื่อแก้ไขแล้วกดที่ปุ่ม แก้ไข จะทาการแก้ไขสถานะของ
อุบตั ิเหตุน้ นั ๆ
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ภาพที่ 4.54 หน้าจอรายละเอียดอุบตั ิเหตุ ( ทาการแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อย )
เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม แก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ทาการแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อย”

ภาพที่ 4.55 หน้าจอรายงานอุบตั ิเหตุ
กรอกชื่อผูแ้ จ้ง ข้อมูลอุบตั ิเหตุท้ งั หมดให้ครบถ้วน สามารถละเว้นข้อมูลสถานะ หน่วยงาน และ
รู ปภาพได้ จากนั้นกดปุ่ ม รายงาน
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ภาพที่ 4.56 หน้าจอรายงานอุบตั ิเหตุ ( จาเป็ นต้องกรอก )
ถ้าผูใ้ ช้ไม่ได้กรอกชื่อผูใ้ ช้ และชื่ออุบตั ิเหตุ ระบบจะขึ้นข้อความ “จาเป็ นต้องกรอก” อยูด่ า้ นข้าง

ภาพที่ 4.57 หน้าจอรายงานอุบตั ิเหตุ ( ทาการสร้างข้อมูลรายงานใหม่เรี ยบร้อย )
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้กดที่ปุ่ม รายงาน ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ทาการสร้างข้อมูล
รายงานใหม่เรี ยบร้อย”

บทที่ 5
สรุ ปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
การทาเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้จดั เก็บข้อมูลจากหน่ วยงาน
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ถึงความต้องการ โดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงปั ญหาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน จากนั้นจึงนาข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะสร้างระบบการ
ทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพรองรับกับปั ญหาที่เกิดขึ้น และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยได้เลือกใช้
เว็บแอพพลิ เคชัน่ ในการจัดทาระบบการแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุ หลังจากนั้นได้ทาการตรวจสอบข้อมู ล
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทาทราบถึงปั ญหาการดาเนิ นงาน เช่ น การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่ น ข้อมูล
อุบ ตั ิ เหตุ ข้อมู ล หน่ วยงาน ที่ ไม่ มี ก ารบอกตาแหน่ งที่ ชัดเจน รวมถึ งการที่ ไม่ มี ก ารแสดงสถิ ติข อง
อุบตั ิเหตุ ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ท าเว็บไซด์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุ ขึ้ น โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2017 เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมและใช้โปรแกรม SQL Server 2008 R2 ใน
การจัดการฐานข้อมูล
โดยคุณสมบัติของเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบตั ิเหตุบนท้องถนน สามารถให้ผใู ้ ช้รถ ได้หลีกเลี่ยง
การใช้ เส้ น ทางจราจรที่ ติ ด ขัด จากการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ไ ด้ ท าให้ ก ารเดิ น ทางของผู ้ใ ช้ ร ถบนถนนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น มี ความคล่ องตัวและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ลดปั ญหาการจราจรที่ ติดขัด อีกทั้งยัง
สามารถทาให้เจ้าหน้าที่ หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปแก้ไขปั ญหายังสถานที่เกิ ดอุบตั ิเหตุได้
อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และยังมีการรวบรวมสถิ ติต่าง ๆ ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุมาทา
เป็ นรายงานสถิติ เพื่อให้ผใู ้ ช้หรื อหน่วยงานเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานสถิติต่าง ๆ ได้ ทาให้ประชาชน
ได้รับรู ้ถึงสาเหตุ วัน-เวลา และสถานที่เกิดอุบตั ิเหตุได้อย่างทันที
ปัญหาและอุปสรรค
1.

เนื่ องด้วยเว็บ ไซต์ได้พฒั นาด้วย ASP.NET ท าให้ก ารจัดหน้าจอของเว็บไซต์ในแต่ล ะ
ขนาดไม่มีความยืนหยุ่น ทาให้ผูพ้ ฒั นาจาเป็ นต้องนา CSS และ Bootstrap มาใช้ในการ
ทางาน
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2.
3.

การจากัดสิ ทธิ ของ Google Map API Key ทาให้ไม่สามารถใช้งานฟั งก์ชั่นของ Google
Map ได้ไม่เต็มที่
การปรับแก้ฐานข้อมูลหลายครั้ง เพราะความไม่เข้าใจในระบบงานดีพอ

ข้อเสนอแนะ
1.
2.

ควรจะเพิ่มฟังก์ชนั การค้นหาสถานที่
ควรจะเพิ่มแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ เพื่อความสะดวกต่อการแจ้งเตือน
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