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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
ในปัจจุบนั เทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึนกนัมำกในหมู่วยัรุ่น ซ่ึงคนไทยรู้จกักนัก็คือ 

“เทคโนโลยีสำรสนเทศ” ท่ีไม่ค่อยนิยมเรียกกนัมำกนกั เทคโนโลยีสำรสนเทศนั้นมีคุณลกัษณะเด่น 
คือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมำก เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั ถูกพฒันำและเกิดข้ึนมำอยำ่งต่อเน่ือง 
เช่น กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีกนัอยำ่งแพร่หลำย มีกำรส่งอีเมล์ มีกำรท่องเวบ็ไซด์ต่ำง ๆ มีกำรส่งขอ้มูล
ผำ่นเวบ็ไซด ์มีกำรส่งขอ้ควำมผำ่นอินเทอร์เน็ต มีกำรเล่นเกมออนไลน์ นอกจำกอินเทอร์เน็ตแลว้ ยงัมี
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวกบักบัโทรศพัทมื์อถือ เช่น กำรส่งขอ้มูลผำ่นทำงโทรศพัท ์กำรอพัโหลด
ข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และมีกำรใช้เว็บไซด์ผ่ำนทำงโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น ในทำง
คมนำคมก็ไดมี้กำรน ำระบบสำรสนเทศเขำ้ในช่วยในกำรเก็บขอ้มูลทำงจรำจรผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ ช่วย
เก็บขอ้มูลกำรเกิดอุบติัเหตุทำงทอ้งถนน และกำรระบุต ำแหน่งท่ีเกิดอุบติัเหตุ เพรำะในปัจจุบนักำร
ระบบขนส่งสำธำรณะยงัไม่มีระบบกำรจดักำรท่ีดีมำกพอ เน่ืองจำกผูบ้ริหำรในประเทศในอดีต ไม่ได้
วำงแผนระบบขนส่งมวลชลให้เท่ำทนักบัควำมเจริญเติบโตของบำ้นเมือง ท ำให้เกิดปัญหำจรำจรต่ำง 
ๆ ก่อตวัสะสมปัญหำมำกข้ึน และกำรจดักำรระบบขนส่งสำธำรณะท่ีไม่ดี จึงท ำให้ผูค้นมีควำม
ตอ้งกำรใชร้ถส่วนตวัมำกข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงกำรใชบ้ริกำรขนส่งสำธำรณะ จนท ำให้เกิดปัญหำจรำจรท่ี
ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ได ้เช่น รถติด กำรเกิดอุบติัเหตุ กำรท ำผิดวินยัจรำจร รวมทั้งผูใ้ช้รถท่ี
ไม่ไดใ้ส่ใจปัญหำจรำจรอยำ่งจริงจงั รวมทั้งไม่มีควำมระมดัระวงั และประมำทจนท ำให้เกิดอุบติัเหตุ 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรให้เกิดปัญหำกำรจรำจรติดขดั เม่ือมีกำรจรำจรท่ีติดขดัจึงท ำให้กำรปฏิบติังำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเขำ้ไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุไดท้นัท่วงที ท ำให้กำรท ำงำนไม่มี
ประสิทธิภำพมำกพอ และผูค้นต่ำง ๆ ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงเส้นทำงท่ีเกิดอุบติัเหตุได้ เป็นผลท ำให้
กำรจรำจรบริเวณนั้น ๆ เกิดกำรติดขดัในกำรเดินทำง และกำรท ำงำนท่ียำกล ำบำกมำกยิ่งข้ึน รวมถึง
ผูใ้ช้ท่ีไม่มีข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่มำกพอจึงท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนล่ำช้ำ เว็บไซด์
ส่วนมำกไม่มีกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกำรระบุสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุต่ำง ๆ ท่ีผูใ้ช้
ต้องกำร อุบัติเหตุจรำจร (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหำระดับโลกของสังคมท่ีใช้รถในกำร 
คมนำคมขนส่งท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง องคก์ำรอนำมยัโลกคำดกำรณ์วำ่ ปี พ.ศ.2573 หำกแต่ 
ละประเทศไม่มีมำตรกำรท่ีดีในกำรป้องกนัอุบติัภยัทำงถนน จ ำนวนผูเ้สียชีวิตทัว่โลกจะเพิ่มสูงข้ึน
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อยำ่งมำกเฉล่ียปีละ 2 .4 ลำ้นคน ซ่ึงท ำให้อนัดบัสำเหตุกำรเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุขยบัสูงข้ึนจำกอนัดบั 
9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นอนัดบั 5 น ำหนำ้โรคร้ำยหลำยโรครวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ง ประเทศไทย
เป็นหน่ึงในหลำยประเทศทัว่โลกท่ีก ำลงัเผชิญกบัผลกระทบจำกอุบติัเหตุจรำจรอยำ่งหนกัหน่วง ท ำให้
รัฐบำล ตอ้งยกใหปั้ญหำดงักล่ำวเป็นวำระแห่งชำติ โดยก ำหนดใหปี้ พ.ศ. 2554 - 2563 ใหทุ้กภำคส่วน
ด ำเนินโครงกำรทศวรรษควำมปลอดภยัทำงถนน  

จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดร้วบรวมควำมคิดท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจกำรเก็บขอ้มูลกำรเกิดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน จึงมีควำมสนใจในกำรเก็บขอ้มูลอุบติัเหตุ เน่ืองจำกเวบ็ไซด์อุบติัเหตุต่ำง ๆ ผูใ้ชไ้ม่สำมำรถ
ระบุอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง เพื่อเก็บเป็นขอ้มูลและแสดงผลทั้งในแบบ Realtime และ Non-
Realtime  ตลอดจนน ำขอ้มูลท่ีเก็บไวม้ำจดัท ำรำยงำนสถิติ วิเครำะห์ ประเมินผล และใชป้ระกอบกำร
ตดัสินใจป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรและอุบติัเหตุจรำจร อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และไม่
สำมำรถดูรำยละเอียดของอุบติัเหตุท่ีสนใจได ้ในปัจจุบนักำรแจง้เตือนอุบติัเหตุมีแค่กำรโทรศพัทไ์ป
ยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนส่วนมำกไม่มีข้อมูลหน่วยงำน หรือช่องทำงกำรติดต่อของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีใกล้ท่ีสุด จึงท ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนกบัผูแ้จง้เป็นไปได้อย่ำง
ยำกล ำบำก และประชำชนไม่สำมำรถรับรู้ไดถึ้งอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโดยรอบ ท ำให้ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์หรือวำงแผนกำรเตรียมตวัในกำรเดินทำงเพื่อหลีกเล่ียงเส้นทำงท่ีมีอุบติัเหตุได ้ผูใ้ชส้ำมำรถ
ระบุสถำนะของอุบติัเหตุเพื่อให้ข้อมูลได้อย่ำงทันที และมีระบบสมำชิกเพื่อให้กำรแจ้งข้อมูลได้
สะดวกข้ึน  ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดค้  ำนึงถึงระบบท่ีมีควำมยืดหยุน่ และสำมำรถพฒันำตำมควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ช ้แต่ละคนไดอ้ยำ่งเหมำะสมอีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท ำจึงช่วยกนัพฒันำระบบกำรแจง้เตือนอุบติัเหตุ ข้ึนมำเพื่อแกไ้ขหรือลด
ปัญหำในระบบงำนเดิม ท่ีมีควำมสนใจในรำยงำนอุบัติเหตุได้ทันที และสำมำรถให้ผูใ้ช้รถ ได้
หลีกเล่ียงกำรใชเ้ส้นทำงจรำจรท่ีติดขดัจำกกำรเกิดอุบติัเหตุได ้ท ำใหก้ำรเดินทำงของผูใ้ชร้ถบนถนนมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน มีควำมคล่องตวัและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน ลดปัญหำกำรจรำจรท่ีติดขดั อีกทั้งยงั
สำมำรถท ำให้เจำ้หน้ำท่ีหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเขำ้ไปแกไ้ขปัญหำยงัสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุได้
อยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และยงัมีกำรรวบรวมสถิติต่ำง ๆ ของกำรเกิดอุบติัเหตุมำท ำ
เป็นรำยงำนสถิติ เพื่อใหผู้ใ้ชห้รือหน่วยงำนเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถดูรำยงำนสถิติต่ำง ๆ ได ้ท ำให้ประชำชน
ไดรั้บรู้ถึงสำเหตุ วนั-เวลำ และสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุไดอ้ยำ่งทนัที 
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วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อออกแบบและพฒันำเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
2. เพื่อสำมำรถออกรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุในวนัและเวลำต่ำง ๆ ได ้

กลุ่มเป้ำหมำย  

ประชำชนท่ีมีอำยุระหวำ่ง 18 – 35 ปี และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสียชีวติจำกอุบติัเหตุ
จรำจร เช่น ต ำรวจ สำธำรณสุข แขวงกำรทำง ทำงหลวงชนบท ส ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน มีควำมสำมำรถดงัน้ี 
1.1 คุณสมบติัดำ้นเวบ็แอพพลิเคชัน่ของผูดู้แลระบบ 

1.1.1 กำรจดักำรขอ้มูลพื้นฐำน 
1.1.1.1 ขอ้มูลสมำชิก 
1.1.1.2 ขอ้มูลหน่วยงำนผูรั้บผดิชอบทำงดำ้นอุบติัเหตุ 
1.1.1.3 ขอ้มูลอุบติัเหตุ 

1.1.2 กำรคน้หำสถำนท่ี 
1.1.2.1 คน้หำสถำนท่ี ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.1.2.2 คน้หำขอ้มูลสมำชิก 
1.1.2.3 คน้หำหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบทำงดำ้นอุบติัเหตุ 

1.1.3 ตรวจสอบสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.1.3.1 ตรวจสอบสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.1.3.2 กำรยนืยนักำรเกิดอุบติัเหตุ 
1.1.3.3 แจง้เตือนกำรเกิดอุบติัเหตุไปยงัผูใ้ช ้

1.1.4 กำรออกรำยงำน 
1.1.4.1 รำยงำนสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุในแต่ละเดือน 
1.1.4.2 ช่วงเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
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1.2 คุณสมบติัดำ้นเวบ็แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชร้ะบบ 
1.2.1 กำรจดักำรขอ้มูลสมำชิก 
1.2.2 กำรคน้หำสถำนท่ี 

1.2.2.1 คน้หำสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.2.2.2 คน้หำหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบทำงดำ้นอุบติัเหตุ 

1.2.3 รำยงำนสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.2.4 รำยงำนสถำนะอุบติัเหตุ 
1.2.5 ออกรำยงำน 

1.2.5.1 รำยงำนสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุในแต่ละเดือน 
1.2.5.2 ช่วงเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
1.2.5.3 ขอ้มูลรับแจง้อุบติัเหตุบนทอ้งถนนในรอบ 24 ชัว่โมง 
1.2.5.4 ขอ้มูลรับแจง้อุบติัเหตุบนทอ้งถนนสะสมใน 1 ปี 
1.2.5.5 แสดงสถำนท่ีเกิดอุบติัเหตุในแผนท่ี 
1.2.5.6 ขอ้มูลอุบติัเหตุล่ำสุด 

2. คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 
2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ  

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 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
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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2.3 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
2.3.1 CPU 1.3 GHz. หรือสูงกวำ่ 
2.3.2  Hard Disk มีเน้ือท่ีเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 1 GB. 
2.3.3  RAM 2 MB. หรือมำกกวำ่ 
2.3.4  CD-ROM Drive 
2.3.5  Printer 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

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 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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 เวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

3.3 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
3.3.1 Microsoft SQL Server 2008 R2 
3.3.2 Window 7 Ultimate SP1 หรือสูงกวำ่ 
3.3.3 Google Chrome Version 49.0.2623.87 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจดัท ำเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน คณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกนัวำงแผนด ำเนินงำน
ไวด้งัน้ี 
1. ส ำรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของระบบงำนเดิม โดยท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์จำกหน่วยงำน

ต่ำง ๆ และผูใ้ชร้ะบบ เพื่อใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรของระบบงำนใหม่ 
2. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงำนเดิม และศึกษำแนวทำงในกำรก ำหนดกำรแกไ้ขปัญหำ

ในดำ้นบุคลำกร หรือดำ้นอ่ืน ๆ ซ่ึงน่ำจะไปสู่ควำมมีประสิทธิภำพในระบบงำนใหม่ 
3. วิเครำะห์ระบบ ซ่ึงจะน ำขอ้มูลในระบบงำนเดิมท่ีไดม้ำจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำน และผูใ้ช้

ระบบมำวิเครำะห์ แกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ำมำออกแบบโครงกำรสร้ำงของระบบงำนใหม่ 
ซ่ึงจะตอ้งตรงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ะบบ 

4. ออกแบบระบบงำน โดยน ำขอ้มูลท่ีไดข้องระบบงำนเดิม มำเปล่ียนแปลงตำมควำมตอ้งกำรของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และผูใ้ชร้ะบบในดำ้นกำรออกแบบฐำนขอ้มูล หนำ้จอหลกั และรำยงำนต่ำง ๆ 
ของกิจกำร 

5. พฒันำระบบ จะเขียนโปรแกรมในหน้ำจอต่ำง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบระบบงำนเอำไว ้ซ่ึงให้เป็นไป
ตำมรูปแบบของ Microsoft Visual Studio 2010 

6. ทดสอบและปรับปรุงระบบ ทดลองโปรแกรมโดยคณะผูจ้ดัท ำ เพื่อจะหำข้อผิดพลำดของ
โปรแกรม และน ำไปแกไ้ขปรับปรุงในสำวนท่ีมีขอ้ผดิพลำด 

7. จดัท ำเอกสำร คณะผูจ้ดัท ำจะตอ้งจดัเอกสำรคู่มือของระบบ เพื่อให้ผูใ้ชร้ะบบใชง้ำนโปรแกรม
ไดช้ ำนำญ และกำรศึกษำโปรแกรมไดด้ว้ยคู่มือเอกสำร ซ่ึงจะครอบคลุมกำรท ำงำนของแต่ละ
ขั้นตอน แต่ละเมนูใหมี้ควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนของโปรแกรมมำกข้ึน 

8. น ำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ดัท ำจะตอ้งท ำโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ์ น ำไปอธิบำยขั้นตอนกำร
ท ำงำนของแต่ละเมนู เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของโปรแกรมมำกท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. สำมำรถช่วยระบุอุบติัเหตุไดท้นัที 
2. รับรู้ถึงขอ้มูลกำรเกิดอุบติัเหตุท่ีสำมำรถออกรำยงำนเป็นสถิติได ้
3. ช่วยลดปัญหำกำรจรำจรติดขดั 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 

 การท างานของเว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติ เหตุบนท้องถนน  สามารถเรียกดูได้ผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมี เวบ็เบราวเ์ซอร์ ในการท างานของ Client จะใช้ระบบการแจง้เตือนอุบติัเหตุโดยการ
ท างานจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ีหน่ึง ผูพ้ฒันาท าการเปิดเว็บไซต์ในส่วนของผูดู้แล
ระบบ และผูใ้ชร้ะบบ ในส่วนของผูใ้ชง้าน ส่วนท่ีสอง ผูดู้แลระบบ ตรวจสอบขอ้มูลของรายงานการ
เกิดอุบติัเหตุ และยืนยนัสถานท่ี ส่วนท่ีสาม ผูใ้ช้สามารถแจง้การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนผ่านเว็บ
เบราวเ์ซอร์ 



8 
 

 

 โดยข้อมูลทั้ งหมดจะถูกเก็บไวใ้นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ในส่วนของ
ผูพ้ฒันาจะใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการพฒันา การจดัการ Database Server จะ
เป็นการจดัการผ่านเวบ็ไซต์ในส่วนของผูใ้ช้ท่ีเป็นผูดู้แลระบบรวมถึง Web Server เป็น Services ให้
ผูใ้ชผ้า่นเวบ็ไซด ์
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 บญัชา  ปะสีละเตสัง (2554)  .NET Framework เป็นแพลตฟอร์มส าหรับพฒันาซอฟต์แวร์ท่ี
รองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษา ซ่ึงมี Library เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม 
รวมถึงบริหารการด าเนินการของโปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นไดร้วมถึงส่วนต่อ
ประสานกับผูใ้ช้ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการพฒันาเว็บแอพพลิเคชั่น โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น คือ 

1. Programming Language: เป็นรูปแบบของ ภาษา ท่ี ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถท างาน
ในสภาวะท่ีเป็น .NET ได้โดยท่ีทาง Microsoft ได้เปิดตัว ภาษาหลักท่ีจะใช้ใน การ
พฒันาบน .NET มี 3 ภาษา ไดแ้ก่  
- C# เป็น ภาษา ใหม่ท่ี Microsoft พฒันา มาจาก C++ กบัJAVA เป็นหลกั 
- VB.NET เป็น ภาษา ท่ี พฒันา มาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน่ 6.0 
- JScript.net เป็น ภาษา ท่ี พัฒนา มาจาก JScript ซ่ึงเป็น JavaScript ใน เวอร์ชั่น 

ของ Microsoft 
2. Base Classes Library: Library นั้นเปรียบเสมือน ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ท่ีเพิ่มเขา้มา ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็น ชุดค าสั่ง ท่ีตอ้งใชง้านอยูเ่ป็นประจ า ดงันั้นจึงมีผูคิ้ดคน้ เคร่ืองอ านวยความ
สะดวก ใน การเขียนโปรแกรม ซ่ึง Library ใน ภาษาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน รูปแบบ
ไฟล์ incould แต่ถา้เป็น ASP ส่ิงท่ีเป็น library ก็คือ component ต่าง ๆ นัน่เอง ซ่ึงภายใน
ระบบ .NET จะสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่เป็น Library พื้นฐานข้ึน ท าให้ไม่วา่จะใช ้ภาษา ใดใน
การพฒันา โปรแกรม ก็สามารถท่ีจะเรียกใช ้Library ท่ีเป็นตวัเดียวกนัไดห้มด 

3.  Common Language Runtime (CLR) : นับเป็น ส่ิงส าคญั แทบจะท่ีสุดของระบบ .NET 
น้ีก็ว่าได้ เพราะ CLR ท่ีว่าน้ีมีหน้าท่ีท าให้ โปรแกรม ท่ีเขียนข้ึนมาด้วยภาษาต่าง ๆ 
กลายเป็น  ภาษา รูปแบบ มาตรฐาน เดียวกัน  ทั้ งหมด เราเรียก  ภาษาท่ีว่าน้ี ว่า 
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Intermediate language (IL) ซ่ึ ง เม่ือต้องการท่ี จะรัน  โปรแกรม ใด CLR ท่ี ว่าน้ี จะ 
ตรวจสอบ เคร่ืองท่ีรันวา่มี สภาวะแวดลอ้ม การท างาน เช่นใดหลงัจากนั้นก็จะ คอมไพล ์
เป็น โปรแกรม ท่ีเหมาะสมต่อ การท างาน ของเคร่ืองนั้ น ท าให้เราสามารถใช้งาน 
โปรแกรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละเคร่ือง 

ผลกระทบเม่ือเลือกใช้งาน .NET Framework Technology 

.NET Framework ไ ม่ ใ ช่ เป็ น  ส่ วน ป ระ ก อบ  (Component)  ท่ี ติ ด ตั้ ง ให้ ทั น ที เม่ื อ ล ง
ระบบปฏิบติัการวินโดว ์XP หรือวินโดว ์2000 แต่เป็น Component หน่ึงท่ีสามารถติดตั้งเพิ่มจากแผ่น
ติดตั้งหรือ Download เพื่อติดตั้งเองได ้ทั้งน้ีการติดตั้งน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองลิขสิทธ์ิหรือมีผลกระทบต่อ 
โปรแกรมท่ีไดติ้ดตั้งอยูแ่ต่เดิมแต่อยา่งไร โปรแกรมท่ีพฒันา .NET Application จะพฒันาโปรแกรมท่ี
จะไดภ้าษากลางท่ีเรียกวา่ Intermediate Language (IL) ท่ีจะตอ้งส่งให้ .NET Platform เป็นตวักลางใน
การแปลภาษาท่ีไดพ้ฒันาเป็นภาษาเคร่ือง (Machine code) อีกทีหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากโปรแกรมท่ีไม่ได้
พัฒนาด้วย .NET Technology ท่ีจะพัฒนาแล้วได้ภาษาเคร่ืองออกมาทันที ซ่ึงมีการประมาณว่า 
ประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีท างานบน .Net Framework นั้น จะไดป้ระมาณ 80% ของโปรแกรมท่ี
ไม่ได้พฒันาด้วย .NET Technology (เช่น Visual Basic 6.0) ทั้ งน้ีความแตกต่างจะเห็นได้ชัดขนาด
ไหนนั้น จะข้ึนกบัทรัพยากรของเคร่ืองดว้ย โปรแกรมท่ีพฒันา .NET Application จะถูกควบคุมให้อยู่
ในสภาพแวดลอ้มท่ีควบคุมไวบ้น .NET Framework ซ่ึงเป็นขอ้ดีในแง่ของความน่าเช่ือถือของระบบ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนว่าจะไม่กระทบต่อการท างานส่วนอ่ืน ๆ โปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย .NET 
Technology นั้น โดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่สามารถเช่ือมต่อโดยตรงให้เขา้กบัโปรแกรมท่ีไม่ไดพ้ฒันา 
ดว้ย .NET Technology ได ้การใช้งานร่วมกนัระหวา่งโปรแกรมจึงเกิดข้ึนเฉพาะระหวา่งโปรแกรมท่ี
พฒันาดว้ย .NET Technology อย่างไรก็ดี ทาง Microsoftไดอ้อกแบบให้มีทางออกในการเช่ือมต่อกบั
โปรแกรมอ่ืน  ๆ ได้โดยง่ายผ่านเทคโนโลยี Web Service ซ่ึงท าให้รูปแบบการท างานระหว่าง
โปรแกรมอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและเปิด กวา้งมากข้ึน 

ประโยชน์ทีไ่ด้เม่ือเลือกใช้โปรแกรมทีพ่ฒันาบน .NET Technology 

.NET Framework มีดีและประโยชน์ตรงไหนนั้นพอจะสรุปออกมาไดเ้ป็นขอ้ๆดงัน้ี 
1. เป็นระบบท่ีมี Library ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากมี Library ท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ทั้งหมดท าให้เราไม่ตอ้งกงัวลวา่ ภาษา ท่ีใชเ้ขียนนั้นมี Library ตวันั้นตวัน้ี
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หรือไม่ รวมทั้งไม่ตอ้งคอยกงัวลวา่ถา้ใช ้Library ของ ภาษา หน่ึงแลว้อีก ภาษา หน่ึงจะ
ไม่มี Library ตวันั้น 

2. ไม่ข้ึนกบั ระบบปฏิบติัการ (OS) เน่ืองจาก ระบบปฏิบติัการ ท่ีแต่ละบุคคล หรือ องคก์ร 
ใช้นั้ นย่อมไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .NET Framework จะไม่มีปัญหาน้ีของเพียงแค่มี
ระบบ .NET Framework ก็จะท าให้สามารถใชง้านโปรแกรมต่าง ๆได ้ซ่ึงเป็นขอ้ดีตรงท่ี
เราจะสามารถใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ไดทุ้ก ระบบปฏิบติัการ 

3. ใชใ้นการพฒันาไดทุ้กภาษา ท าใหไ้ม่ตอ้งศึกษาภาษาใหม่ ๆ เม่ือตอ้ง การสร้างโปรแกรม 
ในแต่ละคร้ัง นอกจากนั้น เรายงัสามารถเลือก ใช้ ภาษา ท่ีเราถนัดท่ีสุดใน การพฒันา
โปรแกรมต่าง ๆไดด้ว้ย 

4.  มีการควบคุม ส่ิงแวดลอ้ม ในการท างานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็น มาตรฐาน 
ท าให้  การควบคุมจัดสรรระบบต่าง  ๆ ท าได้ ง่าย ข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรร 
หน่วยความจ า ดา้นการใชง้านเคร่ืองก็มีความรวดเร็วมากข้ึน ลดโอกาสท่ีเคร่ืองจะแฮงค์
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. ความปลอดภยั ท่ีมีมากข้ึน .NET Framework สามารถก าหนดสิทธ์ิ การใช้งานหรือ การ
อนุญาตของ ผูใ้ชง้าน ไดม้ากข้ึนท าให้สามารถก าหนดวา่ จะให้ โปรแกรม ในส่วนใดใช้
งานไดห้รือไม่ได ้แลว้แต่เฉพาะบุคคล  

 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2558)  ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีจะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกนั ระบบฐานขอ้มูลจึงนับว่า 

เป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่าง ๆทั้งการเพิ่ม 

การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยกุตน์ าเอาระบบคอมพิวเตอร์

เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลจากการจดัเก็บขอ้มูลรวมเป็นฐานขอ้มูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1.  สามารถลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลายๆท่ีท าให้เกิด

ความซ ้ าซอ้นของงานได้ (Redundancy) ดงันั้น การน าขอ้มูลมารวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล

จะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ ้ าซ้อนของข้อมูลได้โดยระบบจัดการฐานข้อมูล 

(Database Management System: DBMS) จะช่วยควบคุมความซ ้ าซอ้นได ้
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2.  หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้หากมีการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวนัไวห้ลายๆท่ีและมี

การปรับปรุงขอ้มูลเดียวกนัน้ี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะท าให้เกิด

ปัญหาขอ้มูลชนิด เดียวกนัอาจมีค่าไม่เหมือนกนั จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของขอ้มูลข้ึน 

3. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดฐ้านขอ้มูลจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั ดงันั้น หาก

ผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ก็จะท าไดโ้ดยง่าย 

4.  สามารถรักษาความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้อ้งขอ้มูลบางคร้ังพบวา่การจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้ 

มูลอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ีนเช่น จากการท่ีผูป้้อนขอ้มูลป้อนขอ้มูลผิดพลาดคือป้อนจาก

ตัวเลขหน่ึงไปเป็นอีกตัวเลขหน่ึง โดยเฉพาะกรณีมีผู ้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลร่วมกันหากผู ้ใช้ค้นใดคนหน่ึงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ท าให้ผู ้อ่ืนได้รับ

ผลกระทบตามไปดว้ย ในระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพื่อ

ควบคุมความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูลได้การเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้น

ฐานขอ้มูลจะท าให้สามารถก าหนดมาตรฐานของขอ้มูลไดร้วมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ใน

การจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนัไดเ้ช่นการก าหนดรูปแบบการเขียนวนัท่ี

ในลักษณะ วนั /เดือน/ปี หรือปี/เดือน/วนั ทั้ งน้ีจะมีผูค้อยบริหารฐานขอ ้มูลท่ีเรียกว่า 

ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator: DBA) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานต่าง ๆ 

6.  สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลไดร้ะบบความปลอดภัยในท่ีน้ีเป็นการ

ป้องกัน ไม่ให้ผู ้ใช้ท่ีไม่มีสิทธิมาใช้หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบผู ้บริหาร

ฐานข้อมูลจะสามารถก าหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผูใ้ช้แต่ละคนได้ตามความ

เหมาะสม 

7. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล ในระบบฐานขอ้มูลจะมีตวัจดัการฐานขอ้มูลท่ีท าหน้าท่ี
เป็นตวัเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลโปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุก
คร้ัง ดงันั้น การแกไ้ขขอ้มูลบางคร้ังจึงอาจกระท าเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใช้ขอ้มูลท่ี
เปล่ียนแปลงเท่านั้น ส่วนโปรแกรมท่ีไม่ไดเ้รียกใชข้อ้มูลดงักล่าวก็จะเป็นอิสระจากการ
เปล่ียนแปลง   
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัท าโครงการท าการคน้ควา้เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต์ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัแผนท่ี 
และการจราจร เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการในดา้นการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชง้านการท่ี
ตอ้งการแจง้การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนบนเวบ็ไซด ์ผูดู้แลระบบสามารถประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งรวดเร็วบนเวบ็ไชดไ์ด ้  

 

 

ภาพท่ี 2.2 http://www.js100.com/en/site/traffic 

เวบ็ไซต ์ของ จส 100 ซ่ึงจะคอยอพัเดทข่าวสารต่างๆ ของการจราจร เช่น อุบติัเหตุ ขอความ

ช่วยเหลือ และ การรายงานถึงเจา้หนา้ท่ี รวมทั้ง การแจง้ส่ิงของหรือบุลคลท่ีหาย 
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ภาพท่ี 2.3 http://www.yellowpages.co.th/emergency/hotline 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการค้นหาสถานท่ีต่างๆ และ ข้อมูลเบอร์ฉุกเฉิน เช่น บริษัท 

หน่วยงาน สถานท่ีต ารวจ โรงพยาบาล และสถานท่ีส าคญั ซ่ึงจะบอกขอ้มูล สถานท่ีตั้ง และเบอร์

ติดต่อ สามารถมาคน้หาและดูขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.4 https://www.google.co.th/maps 

เวบ็ไซต ์Google map เป็นเวบ็ไซต ์ท่ีบอกเส้นทางการเดินทางต่างๆ ระหวา่งสถานท่ีหน่ึงไป

อีกสถานท่ีหน่ึง ใช้ในการคน้หาเส้นทาง ซ่ึงจะมีทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ ทางเดิน และรถขนส่ง

สาธารณะ 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.thaicreate.com/ 

เวบ็ไซตท่ี์ รวบรวมขอ้มูลการเขียนโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงจะมีให้เรียนรู้ไดห้ลายอย่างท่ีเก่ียวกบั

การเขียนโปรแกรม และยงัมีเวบ็บอร์ด ส าหรับตั้งค  าถามหรือตอบค าถามเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.6 http://www.thairsc.com/th-version/ 

เว็บไซต์ ท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน มีการเก็บสถิติการเกิด

อุบติัเหตุ และขอ้มูลของอุบติัเหตุท่ีส าคญั รวมทั้งรับแจง้อุบติัเหตุต่างๆ  
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงงานของระบบการแจ้งเตือนอุบัติเหตุมีการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็น
ประโยชน์ในการพฒันา และด าเนินงาน เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อโครงงาน 
 

 

ภาพท่ี 2.7  การพฒันาและทดสอบระบบเวบ็เซอร์วสิบริการเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาเฟสบุค๊ 

ประภัสสร ศรีเผด็จ  (2558) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  ส าหรับโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบคือ  Microsoft Visual Studio 2010 และใช ้
Microsoft SQL Server 2008 R2 โครงงานน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางในการจดัการการเช่ือมโยง
และจดัการขอ้มูลไวท่ี้จุดเดียวกนัเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน นกัวิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาเวบ็เซอร์วิส
เครือข่ายสังคม เพื่อให้บริการเช่ือมต่อกบับริการเครือข่าย สังคมโดยเลือกกรณีศึกษาเป็นเครือข่าย
สังคมเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นช่องทางให้กบัระบบงานต่าง ๆ ท่ีจะมีการ ประยุกตน์ าบริการเครือข่ายสังคมมา
ใชใ้นระบบงานใหส้ามารถใชบ้ริการเหล่านั้น 
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ภาพท่ี 2.8 การพฒันาเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษาแหล่ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

  ธชัพล บุญบุตร (2557) ภาควิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกบัแผนท่ีของ Google Maps API ในการพฒันาระบบ โดย
ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นท่ีใช้การเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูล MySQL เพื่อแสดงผล 
สารสนเทศของแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคตะวนัตกใน 2 ส่วน ส าคญัคือ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีแสดงผลใน
รูปแบบแผนท่ี Google Maps API และขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะแสดงผลเป็น  ตารางขอ้มูลและรูปของ
แหล่งโบราณคดีเพื่อเป็นการแสดงขอ้มูลในส่วนประกอบต่าง ๆ บนแผนท่ีใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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ภาพท่ี 2.9  การจดัเตรียมเวบ็แอพพลิเคชัน่ส าหรับระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เลือกรีสอร์ท่ีพกัเขาคอ้ 

กนกกร รุ่งเรือง และ อรอนงค์ จนัอน้ (2558)  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร  ระบบน้ีสามารถแสดง
ต าแหน่งของรีสอร์ทท่ีพกัในแผนท่ี ซ่ึงมีส่วนช่วยในเร่ืองการคน้หาและตดัสินใจเลือกรีสอร์ทท่ีพกัเขา
คอ้ อ าเภอ เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบสนบัการตดัสินใจเลือกรีสอร์ทท่ีพกัน้ีพฒันาข้ึนดว้ยภาษา 
PHP ให้ท างานร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS และชุดค าสั่งภาษา JavaScript ท่ีใช้งาน
ร่วมกบั Google Maps API การท างานของระบบจะเป็นการให้ผูใ้ช้งานทัว่ไปเขา้มาใช้ ผูใ้ช้สามารถ
คลิกดูขอ้มูลราคาและหน้าเวบ็ไซต์โดยตรงของรีสอร์ทท่ีพกั บนจุด Marker ของรีสอร์ทท่ีแสดงใน
แผนท่ี นอกจากน้ีจะมีภาพ Google street view แสดงควบคู่ไปกบัแผนท่ีดว้ย เพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ง่ายมากข้ึนส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเลือกท่ีพกัท่ีมีววิทิวทศัน์บริเวณรอบ ๆ ท่ีสวยงาม 
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ภาพท่ี 2.10  เวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบบริหารจดัการสนามฟุตบอล Midfield FC. 

กิติยา หอมรส และ สุรกิต ฉิมจนัทร์ (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม การส าหรับโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบและเคร่ืองมือในการจดัการใช้
โปรแกรม คือ Microsoft Visual Studio 2010  และฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 เพื่อ
เก็บและรวบรวมขอ้มูลของเวบ็แอพพลิเคชัน่  โดยพฒันาระบบสมาชิกระบบบนัทึกรายการจอง / เช่า
สนามฟุตบอล ระบบค านวณค่าบริการเช่าสนามและบริการอ่ืน ๆ ส่งผลให้การท างานสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ ข้ึน 
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ภาพท่ี 2.11   ระบบจองสนามฟุตบอลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

สุรสิทธ์ิ จนัทเลิศนภากร และ ยงยุทธ ศิริวารีรัตน (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม โดยมีการใช ้Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการท าระบบจดัเก็บ
ฐานขอ้มูลและ Microsoft Visual Studio 2012 ในการท าเวบ็แอพพลิเคชั่น และมีการปรับปรุงระบบ
จดัการต่าง ๆ โดยการ พฒันาระบบบันทึกรายการจองเวลาเช่าสนามฟุตบอล สามารถเพิ่มความ 
สะดวกสบายในการจองสนามฟุตบอลและการบนัทึกขอ้มูล ท าให้ผูใ้ช้สามารถดูขอ้มูลของแต่ละ
สนามเพื่อใชใ้นการตดัสินใจและสามารถจองสนามท่ีตนเองตอ้งการไดใ้นทนัที 
 



 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและวิเคราะห์เวบ็ไซต์แจง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนนแลว้ พบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ  

1. ความไม่เป็นระเบียบของการจราจร และปัญหาจราจรท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ ซ่ึงท าให้เกิด
การจราจรท่ียากล าบาก และท าใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่สามารถเขา้ไปช่วยเหลือประชาชน
ท่ีเกิดอุบติัเหตุได ้

2. ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถรับรู้ถึงอุบติัเหตุ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั รวมถึงขอ้มูลท่ียืนยนั
การเกิดอุบติัเหตท่ีเกิดข้ึนจริง และไม่สามารถวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเล่ียงเส้นทาง
ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

3. ความล่าชา้และความผิดพลาดในการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน เพราะเน่ืองจากขาด
ขอ้มูลอุบติัเหตุและความร่วมมือการท างานระหวา่งหน่วยงานกบับุคคลอ่ืนๆ  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1. คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากการสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ จากการสัมภาษณ์
พบวา่ ทางหน่วยงานตอ้งการรับรู้ถึงขอ้มูลอุบติัเหตุ และรวมถึงความร่วมมือจากบุคคล
อ่ืนๆ ในการเขา้ไปช่วยเหลือประชาชนท่ีเกิดอุบติัเหตุ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
ระบบ ไดแ้ก่  
- http://www.js100.com/en/site/traffic เป็ น เว็บ ไซต์ ให้ ข้อ มู ล รายล ะ เอี ยดของ

การจราจรต่างๆภายในประเทศ 
- http://www.yellowpages.co.th/emergency/hotline เป็นเว็บไซต์ท่ี เก่ียวข้องกับการ

คน้หาสถานท่ีต่างๆ และ ขอ้มูลเบอร์ฉุกเฉิน 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มาช่วย

ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
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การวเิคราะห์ระบบงาน  

การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัท าให้คณะผูจ้ดัท า พฒันาโปรแกรมเป็นไปตามความตอ้งการ
ของหน่วยงานและผูใ้ชร้ะบบ ซ่ึงจะท าใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผดิชอบ 

1. การแจง้รายงาน
อุบติัเหตุ 

แจง้ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ และ
น าไปแสดงผล 

แฟ้มขอ้มูลอุบติัเหตุ ผูดู้แลระบบ 

2. การจดัการขอ้มูล
หน่วยงาน 

สามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูล
ของขอ้มูลหน่วยงาน 

แฟ้มขอ้มูลหน่วยงาน ผูดู้แลระบบ 

3. การตรวจสอบ และ
ยนืยนัขอ้มูลอุบติัเหตุ 

ตรวจสอบ และยนืยนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

แฟ้มขอ้มูลสมาชิก 

แฟ้มขอ้มูลหน่วยงาน 

แฟ้มขอ้มูลอุบติัเหตุ 

ผูดู้แลระบบ 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1.  การแจง้รายงานอุบติัเหตุ ขอ้มูลอุบติัเหตุไม่ไดรั้บการ
ยนืยนัหรือเป็นความจริง 

ท าการตรวจสอบขอ้มูลก่อนจะ
ท าการแจง้เตือนแก่ผูใ้ช ้

2. การจดัการขอ้มูลหน่วยงาน ผูใ้ชไ้ม่ทราบถึงขอ้มูลและท่ีอยู่
ของหน่วยงาน 

ผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลหน่วยงาน
ต่างๆ 

3. การตรวจสอบ และยนืยนั
ขอ้มูลอุบติัเหตุ 

ผูใ้ชไ้ม่มีส่วนร่วมในการยนืยนั
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

ผูใ้ชส้ามารถยนืยนัการเกิด
อุบติัเหตุได ้

 



24 
 

 
 

แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้  
1.1 การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ (ผูดู้แลระบบ) 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

หน้าจอการเขา้สู่ระบบการแจง้เตือนอุบติัเหตุ โดยตอ้งมีการพิมพช่ื์อผูเ้ขา้ระบบและรหัสผ่าน 
แลว้กดปุ่มเขา้ระบบ เพื่อเป็นการป้องกนัการเขา้ใชง้านโปรแกรมจากผูอ่ื้นและยงัเป็นการก าหนดสิทธิ
ในการใชง้านแต่ละเมนูของพนกังานแต่ละคน  
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอการจดัการขอ้มูลของสมาชิก 

 หลังจากได้เข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักของระบบ โดยจะมีปุ่มต่าง ๆ เช่น ปุ่ม 
Member Management ท่ีจะเขา้สู่หนา้จอการจดัการขอ้มูลสมาชิกหรือแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก ปุ่ม Official 
Management ท่ีจะเขา้สู่หน้าจอการจดัการขอ้มูลหน่วยงานหรือแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน ปุ่ม Find And 
Check Accident ท่ีจะเขา้สู่หน้าจอการคน้หาสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุและตรวจสอบอุบติัเหตุ ปุ่ม Report 
ไวใ้ชดู้สถิติของอุบติัเหตุ  สามารถดูขอ้มูลของสมาชิกไดทุ้กคนผา่นตาราง และยงัสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ของสมาชิกได ้โดนเลือกขอ้มูลจากปุ่ม Select ท่ีอยู่คอลมัน์แรกของตาราง จากนั้นขอ้มูลจะส่งไปใน
ช่องขอ้มูลต่างๆ เช่น รหัสผ่าน  ช่ือ  หมายเลขโทรศพัท์  และเพศได้ เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
แกไ้ขเพื่อ ยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูล และสามารถกดปุ่ม Delete เพื่อลบขอ้มูลของสมาชิกคนนั้นๆได ้  

http://localhost:38896/AlertPro/Find.aspx
http://localhost:38896/AlertPro/Find.aspx
http://localhost:38896/AlertPro/Find2.aspx
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอคน้หาและตรวจสอบสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

หนา้จอคน้หาและตรวจสอบสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ เม่ือมีการรายงานการเกิดอุบติัเหตุจากผูใ้ช ้จะ
มีขอ้มูลของอุบติัเหตุข้ึนมาบนตาราง สามารถกดปุ่ม Select เพื่อดูขอ้มูลของอุบติัเหตุนั้น ๆได ้และยงั
สามารถดูไดว้า่ใครเป็นคนรายงานการเกิดอุบติัเหตุ เม่ือตรวจสอบขอ้มูลแลว้ สามารถยืนยนัว่ามีการ
เกิดอุบติัเหตุข้ึนจริง ให้เปล่ียนขอ้มูลในช่อง Status วา่ตรวจสอบแลว้ และยงัสามารถเลือกหน่วยงาน
วา่จะใหห้น่วยงานไหนไปดูแลสถานท่ีเกิดเหตุได ้
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลหน่วยงานหรือแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน 

สามารถดูขอ้มูลของหน่วยงานไดทุ้กคนผา่นตาราง และยงัสามารถเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลของ
หน่วยงานได ้โดยเลือกขอ้มูลจากปุ่ม Select ท่ีอยูค่อลมัน์แรกของตาราง จากนั้นขอ้มูลจะส่งไปในช่อง
ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ช่ือหน่วยงาน  รายละเอียด  หมายเลขโทรศพัท์ได้ และยงัสามารถเลือกบริเวณท่ีตั้ง
ของหน่วยงานไดผ้่านทางแผนท่ี โดนท าการคลิกคา้งท่ีรูปภาพแลว้ลากไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ เม่ือ
เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่มบนัทึกเพื่อเพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน  และสามารถ
กดปุ่ม Delete เพื่อลบขอ้มูลของหน่วยงานนั้น ๆ ได ้
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1.2 การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ (ผูใ้ชร้ะบบ) 

 

ภาพท่ี 3.6 หนา้จอแสดงผล 

 สามารถดูรายละเอียดผูบ้าดเจ็บ เสียชีวิต ของวนัท่ีปัจจุบนั และรายละเอียดผูบ้าดเจ็บ เสียชีวิต 
ในรอบน้ีได ้สามารถดูต าแหน่งและดูรายละเอียดยอ่ยของอุบติัเหตุในแผนท่ี และยงัมี Widget ของส่ือ
สังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter  
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอรายงานอุบติัเหตุ 

 สามารถแจง้เตือนอุบติัเหตุ โดยผูใ้ช้สามารถกรอกขอ้มูลต่าง ๆ สามารถเลือกต าแหน่งท่ีเกิด
อุบติัเหตุ และหน่วยงานจากแผนท่ีได ้สามารถเลือกสถานะของอุบติัเหตุ และอพัโหลดรูปภาพของ
อุบติัเหตุได ้
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอคน้หาหน่วยงาน 

 สามารถคน้หาหน่วยงานต่าง ๆ จากในแผนท่ีได ้และสามารถคดักรอกประเภทของหน่วยงานท่ี
จะแสดงในแผนท่ีได ้

 

ภาพท่ี 3.9 หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุ 

 สามารถดูรายละเอียดของอุบติัเหตุท่ีเลือก และสามารถแกไ้ขสถานะของอุบติัเหตุได ้
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอรายละเอียดหน่วยงาน 

สามารถดูรายละเอียดของต่าง ๆ หน่วยงานท่ีเลือก 

 

ภาพท่ี 3.11 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

 หน้าจอการเขา้สู่ระบบการแจง้เตือนอุบติัเหตุ โดยตอ้งมีการพิมพช่ื์อผูเ้ขา้ระบบและรหัสผ่าน 
แลว้กดปุ่มเขา้ระบบ เพื่อเป็นการป้องกนัการเขา้ใชง้านโปรแกรมจากผูอ่ื้นและยงัเป็นการก าหนดสิทธิ
ในการใชง้านแต่ละเมนู 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 กรอกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นลงไปในแบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มสมคัรสมาชิก เพื่อสมคัรสมาชิก 

  



34 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3.13 แกไ้ขสมาชิก 

 สามารถแกไ้ขขอ้มูลบางส่วน ของสมาชิกท่ีไดท้  าการเขา้สู่ระบบแลว้ 

 

ภาพท่ี 3.14 กูคื้นรหสัผา่น 

 กรอก E-Mail ท่ีลงไปเพื่อท าการกูร้หสัผา่น 
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ภาพท่ี 3.15 เปล่ียนรหสัผา่น 

 กรอกขอ้มูลเพื่อสร้างรหสัผา่นใหม่  
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 
1.2 การออกแบบส่วนผลลพัธ์ (ผูดู้แลระบบ) 

 

ภาพท่ี 3.16 รายงานสถิติการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละเดือน 

 

ภาพท่ี 3.17 รายงานสถิติช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
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2.2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ (ผูใ้ชร้ะบบ) 

 

ภาพท่ี 3.18 รายงานสถิติการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละเดือน 

 

ภาพท่ี 3.19 รายงานสถิติช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
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ภาพท่ี 3.20 ขอ้มูลรับแจง้อุบติัเหตุบนทอ้งถนนในรอบ 24 ชัว่โมง 
 

 

ภาพท่ี 3.21 ขอ้มูลรับแจง้อุบติัเหตุบนทอ้งถนนสะสมใน 1 ปี 
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ภาพท่ี 3.22 แสดงสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุในแผนท่ี 
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ภาพท่ี 3.23 ขอ้มูลอุบติัเหตุล่าสุด 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

TypeMember

Member

date

Accident OfficialType

Official TypeAccident

CheckAccident

typeIDPK

typeName

memIDPK

memUser

memPass

memName

sex

memPhone

typeIDFK

accidentIDPK

accidentDetail

accidentLocation1

officialtypeIDPK

officialtypeName

officialIDPK

officialName

officialDetail

typeAccIDPK

typeAccName

accidentstatusIDPK

accidentstatusName

accidentLocation2

accidentstatusIDFK

accidentName

date

memIDFK

officialIDFK

accidentLocation

accidentPic

die

injury

typeAccIDFK

officialtypeIDFK

officialPhone

officialLo1

officialLo2

officialAddress

officialPic

UniqueCode

memPic

Email

 

ภาพท่ี 3.24 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

  



42 
 

 
 

ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Accident ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ 
CheckAccident ตารางการตรวจสอบการเกิดอุบติัเหตุ 
TypeAccident สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 
Member ตารางสมาชิก 
Official ตารางหน่วยงาน 
Sex ตารางเพศ 
TypeMember ตารางประเภทของสมาชิก 
TypeOfficial ตารางประเภทของหน่วยงาน 
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4. การพฒันาโปรแกรม 
4.1. การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภาพท่ี 3.25 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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4.2. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

 

ภาพท่ี 3.26 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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4.3. การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.27 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 
 



 

 

บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 เวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน มีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

สิทธิของผูดู้แลระบบ (Admin) 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

หนา้จอแรกส าหรับ Login สามารถเขา้สู่เวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนนซ่ึงมีขั้นตอนใน
การปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. ผูดู้แลระบบ (admin) กรอกช่ือผูใ้ชง้าน admin 
2. กรอกรหสัผา่น 123 
3. กดปุ่มเขา้สู่ระบบ 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอหลกัของแอดมินผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอหลกัของแอดมินผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. การจดัการขอ้มูลสมาชิกของผูดู้แลระบบ 

2. การจดัการขอ้มูลหน่วยงานของผูดู้แลระบบ 

3. การจดัการและตรวจสอบอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ 

4. การจดัการขอ้มูลรายงานอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ 

5. การออกจากระบบ กดปุ่ม Logout 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิกของผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก โดยผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 
1. กรอกขอ้มูลของสมาชิกท่ีตอ้งคน้หา เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน ช่ือ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศพัท์ 

ประเภทผูใ้ชง้าน 
2. จากนั้นกดปุ่มคน้หา 

 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิกของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิกของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. การแกไ้ขขอ้มูล กดเลือกสมาชิกท่ีตอ้งการแกไ้ข 

2. เปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

3. อีเมล 

4. เบอร์โทรศพัท ์

5. เพศ 

6. รูปภาพผูใ้ชง้าน 

7. ประเภทผูใ้ชง้าน  

8. เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้ใหก้ดปุ่มแกไ้ขขอ้มูล 

9. เลือกขอ้มูลสมาชิกท่ีตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบขอ้มูล 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

1 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลหน่วยงานของผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลหน่วยงานของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลของหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หา เช่น ช่ือหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน 

2. จากนั้นกดปุ่มคน้หา 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลหน่วยงานของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลหน่วยงานของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. การแกไ้ขขอ้มูล กดเลือกสมาชิกท่ีตอ้งการแกไ้ข 

2. แกไ้ขช่ือของหน่วยงาน 

3. แกไ้ขรายละเอียดของหน่วยงาน 

4. แกไ้ขเบอร์โทรศพัทข์องหน่วยงาน 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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5. แกไ้ขท่ีอยูข่องหน่วยงาน 

6. แกไ้ขละติจูดของหน่วยงาน 

7. แกไ้ขลองติจูดของหน่วยงาน 

8. แกไ้ขประเภทของหน่วยงาน 

9. แกไ้ขรูปภาพของหน่วยงาน 

10. จากนั้น กดปุ่มแกไ้ขขอ้มูล 

11. เลือกขอ้มูลหน่วยงานท่ีตอ้งการลบจากรูปภาพท่ี 4.5 จากนั้นกดปุ่มลบขอ้มูล 

12. ถา้ตอ้งการเพิ่มหน่วยงาน ใหก้ดปุ่มเพิ่มหน่วยงาน 

13. เม่ือเพิ่มหน่วยงานใหม่ท่ีตอ้งการเสร็จส้ินแลว้ จากนั้นกดปุ่มเพิ่มขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอสถานท่ีตั้งหน่วยงานของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

 หนา้จอสถานท่ีตั้งหน่วยงานของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 
1. แผนท่ีแสดงต าแหน่งปัจจุบนัของผูดู้แลระบบ และต าแหน่งหน่วยงานท่ีอยูใ่กล ้

2. ขยายระยะต าแหน่งในแผนท่ี 

3. ท่ีอยูข่องหน่วยงาน 

 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอจดัการและตรวจสอบอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอจดัการและตรวจสอบอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลของอุบติัท่ีตอ้งการตรวจสอบ เช่น  ช่ืออุบติัเหตุ เวลาท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ 

หน่วยงานท่ีตรวจสอบสถานะอุบติัเหตุ  

2. จากนั้นกดปุ่มคน้หา 

 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

หนา้จอจดัการขอ้มูลอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. การแกไ้ขขอ้มูล กดเลือกสมาชิกท่ีตอ้งการแกไ้ข 

2. ตรวจสอบสถานะของอุบติัเหตุเมื แลว้กดปุ่มลบขอ้มูล 

2 

3

2 
4 

5 

6 

7 

8 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

หนา้จอสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. แผนท่ีแสดงต าแหน่งอุบติัเหตุท่ีอยูใ่กล ้หรือ แสดงสถานท่ีอุบติัเหตุท่ีเราเลือก 

2. ต าแหน่งท่ีอยูข่องอุบติัเหตุ 

 

 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอการรายงานอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ 

หนา้จอรายงานอุบติัเหตุของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. เลือกปีท่ีตอ้งการตรวจสอบสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุ 

2. เลือกเดือนท่ีตอ้งการตรวจสอบสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุ 

3. จากท่ีเราเลือกมาจะแสดงในกราฟ 

 

 

 

 

1 

2 

3 



58 
 

 

 

ภาพท่ี 4.12 หนา้จอการรายงานจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ วนั-เวลา ของผูดู้แลระบบ ( ต่อ ) 

 หนา้จอการรายงานจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ วนั-เวลา ของผูดู้แลระบบ มีส่วนประกอบ

ดงัน้ี  

1. เลือก วนั-เดือน-ปี  และเวลาท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ตรวจสอบ 

2. เลือก วนั-เดือน-ปี  และเวลาท่ีตอ้งการส้ินสุด 

3. จากนั้นกดปุ่ม set 

4. จากท่ีเลือกจะแสดงผลในกราฟ 

 

 

  

1 
2 

3 
4 
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สิทธิของผูใ้ชง้าน (User)  

 

ภาพท่ี 4.13 หนา้จอหลกัผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 หน้าจอแรกส าหรับการเขา้ใช้ระบบ คือหน้าจอหลกัของเว็บไซต์แจง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ซ่ึงประกอบไปดว้ย เมนูดงัน้ี 

1. หนา้หลกั 
2. สมาชิก 
3. แจง้อุบติัเหตุ 
4. ขอ้มูลหน่วยงาน 
5. สถิติ 
6. เขา้สู่ระบบ 

  

1 2 3 4 5 6 



60 
 

 

 

ภาพท่ี 4.14 หนา้จอหลกัผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ( ต่อ ) 

 หนา้จอแรกส าหรับการรายงานขอ้มูลอุบติัเหตุต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย รายงานขอ้มูลดงัน้ี 
1. ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ เสียชีวติ และยอดรวม ( ผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติ ) ของวนัท่ีปัจจุบนั 
2. ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็ เสียชีวติ และยอดรวม ( ผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติ ) ของปีปัจจุบนั 
3. แผนท่ีแสดงต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้าน และต าแหน่งท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
4. รายละเอียดอุบติัเหตุล่าสุด 

1 

2 

3 
4 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอหลกัผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ( ต่อ ) 

5. Facebook Fan page ของ Alert อุบติัเหตุ 
6. Twitter ของ จส.100 

  

5 
6 
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ภาพท่ี 4.16 รายละเอียดของอุบติัเหตุในแผนท่ี 

 แผนท่ีสามารถกดท่ีรูปภาพเพื่อดู รายละเอียดต่าง ๆ ของอุบติัเหตุ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ช่ืออุบติัเหตุ 
2. รายละเอียดอุบติัเหตุ 
3. สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
4. เวลา และวนั เดือน ปี ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
5. สถานะของอุบติัเหตุ 
6. สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อเขา้ไปสู่หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุได ้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ภาพท่ี 4.17 รายละเอียดของอุบติัเหตุล่าสุด 

 รายละเอียดของอุบติัเหตุต่าง ๆ  สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อเขา้ไปสู่หนา้จอรายละเอียด
อุบติัเหตุได ้ 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุ 

 แสดงขอ้มูลรายละเอียดของอุบติัเหตุ และสามารถปรับสถานะอุบติัเหตุได ้

1. แผนท่ีแสดงต าแหน่งของอุบติัเหตุ 

2. ช่ือผูแ้จง้อุบติัเหตุ 

3. ช่ืออุบติัเหตุ 

4. รายละเอียดของอุบติัเหตุ 

5. วนัท่ี และเวลาของอุบติัเหตุ 

6. สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

  

1 

2 

3 

4 

6 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุ (ต่อ) 

7. สถานะอุบติัเหตุ ( สามารถแกไ้ขสถานะได ้) 
8. ปุ่มแกไ้ข ( กดเพื่อยนืยนัการเปล่ียนสถานะของอุบติัเหตุ ) 
9. ปุ่มยอ้นกลบั 

7 

9 

8 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ ( Login ) 

 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ ( Login ) ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
1. ช่ือผูใ้ชง้าน  
2. กรอก รหสัผา่น  
3. กดปุ่ม Login 
4. ส าหรับผูใ้ชง้านท่ียงัไม่เป็นสมาชิก กดปุ่มสมคัรสมาชิก 
5. ลืมรหสัผา่น 

  

1 

2 

3 

4 
5 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอการสมคัรสมาชิก 

 หนา้จอการสมคัรสมาชิก มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กรอกช่ือผูใ้ชง้าน 
2. กรอกรหสัผา่น 
3. ยนืยนัรหสัผา่น  
4. ช่ือ-นามสกุล 
5. เลือกเพศ 
6. เบอร์โทรศพัท์ 
7. เลือกรูปภาพผูใ้ชง้าน ( สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได ้) 
8. กดปุ่มสมคัรสมาชิก เพื่อเสร็จส้ินขั้นตอน 

  

1 

2 

4 

6 
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3 

5 

7 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอกูคื้นรหสัผา่น 

 หนา้จอกูคื้นรหสัผา่นมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กรอกอีเมลท่ีใชใ้นการสมคัรสมาชิก 
2. คลิกท่ีปุ่มยนืยนั 

 

ภาพท่ี 4.23 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น 

 หนา้จอกูคื้นรหสัผา่นมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. กรอกรหสัผา่นใหม่ 
2. กรอกรหสัผา่นอีกคร้ังเพื่อยนืยนั 
3. คลิกท่ีปุ่ม ยนืยนั เพื่อเสร็จส้ินการเปล่ียนรหสัผา่น 

1 

2 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอสมาชิก 

 สามารถแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกท่ีไดท้  าการเขา้สู่ระบบได ้การแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ช่ือผูใ้ชง้าน 
2. รหสัผา่น 
3. ยนืยนัรหสัผา่น 
4. ช่ือ-นามสกุล 
5. เลือกเพศ 
6. เบอร์โทรศพัท์ 
7. รูปภาพผูใ้ชง้าน 
8. กดปุ่มแกไ้ข 

1 

2 

4 

6 

7 

3 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอการแจง้อุบติัเหตุ 

 หนา้จอการแจง้อุบติัเหตุผูใ้ชส้ามารถแจง้เตือนไดท้ั้งผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิก และยงัไม่เป็นสมาชิก มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกต าแหน่งเพื่อก าหนดสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
2. ช่ือผูแ้จง้  
3. ช่ืออุบติัเหตุ  
4. รายละเอียดการเกิดอุบติัเหตุ 
5.  เวลา 
6.  ต  าแหน่งท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

1 

3 

6 

8 
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7. เบอร์ติดต่อ  
8. กดท่ีหน่วยงานในแผนท่ี เพื่อเลือกหน่วยงาน  ( สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได ้) 
9. สถานะ  
10. รูปภาพ   
11. กดปุ่มรายงาน 

 

ภาพท่ี 4.26 หนา้จอการคน้หาหน่วยงาน 

 สามารถเลือกประเภทของหน่วยงาน และกดเขา้ไปดูรายละเอียดของหน่วยงานได ้มีขั้นตอน
ดงัน้ี 

1. เลือกประเภทของหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หา  
2. กดปุ่มในหนา้แผนท่ีจะข้ึนรายละเอียด สถานท่ีตั้ง เบอร์โทรศพัท ์
3. กด ดูรายละเอียด เพื่อไปท่ีหนา้รายละเอียดของหน่วยงาน 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอสถิติของอุบติัเหตุ 

 สามารถเลือกปี และเดือนเพื่อใชใ้นการดูสถิติได ้มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. เลือกปี 
2. เลือกเดือน 
3. รายงานสถิติจ านวนผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวติจากสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ในแต่ละปี - 

เดือน 
4. รายงานสถิติสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ในแต่ละปี - เดือน 

 

 

1 
2 

3 
4 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอสถิติของอุบติัเหตุ ( ต่อ ) 

5. เลือกวนัท่ีเร่ิมตน้ 
6. เลือกวนัท่ีส้ินสุด 
7. กดปุ่ม Set 
8. รายงานจ านวนการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั-เวลา ขอ้มูลจะแสดงเป็นกราฟ  

  

1 

2 

3 

4 
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ทดสอบโปรแกรม 

สิทธิของผูดู้แลระบบ (Admin) 

 

ภาพท่ี 4.29 หนา้จอการเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ 

ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการกรอกช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพท่ี 4.30 หนา้เขา้สู่ระบบ (คุณกรอกช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นผดิพลาด) 

ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการกรอกช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านให้ถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะกดปุ่มเขา้สู่ระบบ มิ
เช่นนั้นระบบจะแจง้เตือน “ คุณกรอกช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นผดิพลาด ” 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก (เลือกขอ้มูลสมาชิก) 

 ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเลือกขอ้มูลสมาชิกท่ีอยูใ่นตารางท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 

ภาพท่ี 4.32 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก (แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก) 

เม่ือผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลจากภาพท่ี 4.31 แลว้ท าการแกไ้ขในส่วนท่ีเราตอ้งการ เสร็จส้ินแลว้
กดปุ่มแกไ้ขขอ้มูล และ ถา้ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตจ์ะลบขอ้มูลให้เลือกขอ้มูล แลว้ท าการลบขอ้มูล 



76 
 

 

 

ภาพท่ี 4.33 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก ( ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้โปรดลองใหม่อีกคร้ัง ) 

 ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเลือกขอ้มูลก่อนถึงจะท าการแกไ้ขขอ้มูลได ้มิเช่นนั้นระบบจะแจง้
เตือน “ ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้โปรดลองใหม่อีกคร้ัง ” 

 

 

ภาพท่ี 4.34 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก ( ท าการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ระบบจะแจง้เตือน “ ท าการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั

เรียบร้อย ” 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอการลบขอ้มูลสมาชิก ( กรุณาเลือกขอ้มูลก่อนท ารายการ) 

 ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเลือกขอ้มูลก่อนถึงจะท าการลบขอ้มูลได ้มิเช่นนั้นระบบจะแจง้
เตือน “ กรุณาเลือกขอ้มูลก่อนท ารายการ ” 

 

ภาพท่ี 4.36 หนา้จอการลบขอ้มูลสมาชิก ( ท าการลบขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบลบขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ระบบจะแจง้ “ ท าการลบขอ้มูลเรียบร้อย ” 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน 

 ผูดู้แลระบบจะสามารถเพิ่มขอ้มูลหน่วยงาน ใหอ้ยูใ่นระบบจะตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นหลงั
จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงานใหท้ าการเลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการแกไ้ขหลงั
จากนั้นกดปุ่มแกไ้ขขอ้มูล ถา้ไม่ตอ้งการขอ้มูลของหน่วยงานให้เลือกหน่วยงานท่ีไม่ตอ้งการแลว้กด
ปุ่มลบขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.38 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน  ( ท าการเพิ่มขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบท าการเพิ่มขอ้มูลของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแจง้ “ ท าการเพิ่ม

ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย “ 

 

ภาพท่ี 4.39 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน ( ท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแจง้ “ ท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จ

เรียบร้อย “ 
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน ( ท าการลบขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบท าการลบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ท าการลบข้อมูลเสร็จ

เรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.41 หนา้จอการตรวจสอบอุบติัเหตุ 

 ผู ้ดูแลระบบจะตรวจสอบข้อมูลของอุบัติเหตุท่ีได้รับแจ้ง และท าการตรวจสอบแก้ไข
สถานะการเกิดอุบติัเหตุ หลกัจากนั้นกดปุ่ม แกไ้ขขอ้มูล และถา้ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจริงใหเ้ลือกขอ้มูล
อุบติัเหตุนั้น หลกัจากนั้นกดปุ่มลบขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอการตรวจสอบอุบติัเหตุ ( ท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแจง้ “ท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จ

เรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.43 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลของหน่วยงาน ( ท าการลบขอ้มูลเรียบร้อย ) 

เม่ือผูดู้แลระบบท าการลบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้ง “ท าการลบข้อมูลเสร็จ

เรียบร้อย” 
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สิทธิของผูใ้ชง้าน (User)  

 

ภาพท่ี 4.44 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตต์อ้งท าการกรอกช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพท่ี 4.45 หนา้เขา้สู่ระบบ ( คุณกรอกช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นผดิพลาด ) 

 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตจ์ะตอ้งท าการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง ก่อนท่ีจะกดปุ่มเขา้สู่ระบบ 
มิเช่นนั้นระบบจะแจง้เตือน “คุณกรอกช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นผดิพลาด” 
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ภาพท่ี 4.46 หนา้จอหลกั 

 หลงัจากท่ีผูใ้ชก้รอกช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จะพบกบัหนา้จอหลกั 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 ผูใ้ชร้ะบบจะตอ้งกรอกขอ้มูลสมาชิกใหค้รบถว้น เพื่อท าการสมคัรสมาชิก จากนั้นกดปุ่ม สมคัร
สมาชิก 
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอสมคัรสมาชิก  

 ถา้ผูใ้ช้ไม่ไดก้รอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นแลว้กดปุ่ม สมคัรสมาชิก ระบบจะข้ึนขอ้ความ “จ าเป็นตอ้ง
กรอก” ดา้นล่างขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งกรอก 

 

ภาพท่ี 4.49 หนา้จอสมคัรสมาชิก ( ท าการสร้างขอ้มูลส่วนตวัใหม่เรียบร้อย )  

 เม่ือกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นครบถว้น แลว้กดปุ่ม สมคัรสมาชิก ระบบจะแจง้เตือนวา่ “ท าการสร้าง
ขอ้มูลส่วนตวัใหม่เรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอสมาชิก ( กรุณาเขา้สู่ระบบ เพื่อแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ) 

 ถา้ผูใ้ชย้งัไม่เขา้สู่ระบบก่อนท่ีจะเขา้เมนูสมาชิก ระบบแจง้เตือนวา่ “กรุณาเขา้สู่ระบบ เพื่อแกไ้ข
ขอ้มูลส่วนตวั” 

 

ภาพท่ี 4.51 หนา้จอสมาชิก 

 เม่ือผูใ้ช้ไดท้  าการเขา้สู้ระบบแลว้ จะไปสู่หน้าจอสมาชิก สามารถแกไ้ขรหัสผ่าน และขอ้มูล
ส่วนตวั จากนั้นกดปุ่ม แกไ้ข 
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 ภาพท่ี 4.52 หนา้จอสมาชิก ( ท าการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัเรียบร้อย ) 

 เม่ือผูใ้ช้กดปุ่ม แก้ไข เพื่อบนัทึกขอ้มูลแล้วระบบจะแจง้เตือน “ท าการแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั
เรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.53 หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุ 

 ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขสถานะอุบติัเหตุได ้เม่ือแกไ้ขแลว้กดท่ีปุ่ม แกไ้ข จะท าการแกไ้ขสถานะของ
อุบติัเหตุนั้น ๆ 
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ภาพท่ี 4.54 หนา้จอรายละเอียดอุบติัเหตุ ( ท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย ) 

 เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม แกไ้ข ระบบจะแจง้เตือนวา่ “ท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.55 หนา้จอรายงานอุบติัเหตุ 

 กรอกช่ือผูแ้จง้ ขอ้มูลอุบติัเหตุทั้งหมดใหค้รบถว้น สามารถละเวน้ขอ้มูลสถานะ หน่วยงาน และ
รูปภาพได ้จากนั้นกดปุ่ม รายงาน 
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ภาพท่ี 4.56 หนา้จอรายงานอุบติัเหตุ ( จ าเป็นตอ้งกรอก ) 

 ถา้ผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกช่ือผูใ้ช ้และช่ืออุบติัเหตุ ระบบจะข้ึนขอ้ความ “จ าเป็นตอ้งกรอก” อยูด่า้นขา้ง 

 

 

ภาพท่ี 4.57 หนา้จอรายงานอุบติัเหตุ ( ท าการสร้างขอ้มูลรายงานใหม่เรียบร้อย ) 

 เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ผูใ้ช้กดท่ีปุ่ม รายงาน ระบบจะแจง้เตือนว่า “ท าการสร้างขอ้มูล
รายงานใหม่เรียบร้อย” 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การท าเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัเก็บขอ้มูลจากหน่วยงาน 
และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ถึงความตอ้งการ โดยการคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดม้าวเิคราะห์ เพื่อท่ีจะสร้างระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพรองรับกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยไดเ้ลือกใช ้ 
เวบ็แอพพลิเคชัน่ ในการจดัท าระบบการแจง้เตือนอุบติัเหตุ หลงัจากนั้นไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูล 
เพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดรวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าทราบถึงปัญหาการด าเนินงาน เช่น การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูล
อุบติัเหตุ ขอ้มูลหน่วยงาน ท่ีไม่มีการบอกต าแหน่งท่ีชัดเจน รวมถึงการท่ีไม่มีการแสดงสถิติของ
อุบติัเหตุ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้จดัท าเวบ็ไซด์แจง้เตือนอุบติัเหตุ ข้ึน โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2017 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมและใช้โปรแกรม SQL Server 2008 R2 ใน
การจดัการฐานขอ้มูล 

 โดยคุณสมบติัของเวบ็ไซตแ์จง้เตือนอุบติัเหตุบนทอ้งถนน สามารถให้ผูใ้ชร้ถ ไดห้ลีกเล่ียง
การใช้เส้นทางจราจรท่ีติดขัดจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ท าให้การเดินทางของผู ้ใช้รถบนถนนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคล่องตวัและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ลดปัญหาการจราจรท่ีติดขดั อีกทั้งยงั
สามารถท าให้เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้ไปแกไ้ขปัญหายงัสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัมีการรวบรวมสถิติต่าง ๆ ของการเกิดอุบติัเหตุมาท า
เป็นรายงานสถิติ เพื่อใหผู้ใ้ชห้รือหน่วยงานเจา้หนา้ท่ีสามารถดูรายงานสถิติต่าง ๆ ได ้ท าให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ถึงสาเหตุ วนั-เวลา และสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุไดอ้ยา่งทนัที 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1.  เน่ืองด้วยเว็บไซต์ได้พฒันาด้วย ASP.NET ท าให้การจดัหน้าจอของเว็บไซต์ในแต่ละ
ขนาดไม่มีความยืนหยุ่น ท าให้ผูพ้ฒันาจ าเป็นตอ้งน า CSS และ Bootstrap มาใช้ในการ
ท างาน 
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 2.  การจ ากดัสิทธิของ Google Map API Key ท าให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นของ Google 
Map ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

 3.  การปรับแกฐ้านขอ้มูลหลายคร้ัง เพราะความไม่เขา้ใจในระบบงานดีพอ 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรจะเพิ่มฟังกช์นัการคน้หาสถานท่ี 
 2. ควรจะเพิ่มแอพพลิเคชัน่บนมือถือ เพื่อความสะดวกต่อการแจง้เตือน 
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