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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของโครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อออกแบบและพฒันาระบบ  แอพพลิเคชั่นขับข่ี
ปลอดภยัส าหรับการแจง้เตือนการหมดอายกุารใชง้านพ.ร.บ.ภาษีประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัร
ใจของผูข้บัข่ีพร้อมทั้งการค านวณอตัราเบ้ียภาษีประจ าปีและเปรียบเทียบราคาประกนัภยัภาคสมคัรใจ
และภาคบงัคบัรถจกัรยนตแ์ละรถยนต์อีกทั้งยงัสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัการเกิดอุบติัเหตุของการเคลม
ประกนั  ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีติดตั้งระบบปฎิบติัการแอนดรอย ์โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio Code v.1.32 ในการออกแบบและพฒันาแอพพลิเคชัน่ ใช้ภาษา C# และใช ้
JavaScript ส าหรับการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ส าหรับ
จดัการฐานขอ้มูลของระบบ  
 
 
ค าส าคญั: การแจง้เตือน, ขบัข่ี, ประกนัภยั 
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บทที่1 
บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนต์และรถยนต์เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของ

มนุษย ์เน่ืองจากมนุษยใ์ช้เป็นยานพาหนะและใช้ในการคมนาคมขนส่ง ประกอบกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการคมนาคมขนส่งถือเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเน่ืองและท่ี

ส าคญัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้คือ การขบัข่ีบนทอ้งถนนขณะเวลาเดินทาง รถจกัรยานยนต์และรถยนต์จึงมี

บทบาทในการขนส่งเป็นอยา่งมาก รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีมีความคล่องตวัและ

สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษยเ์ป็นอย่างดี แต่รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ทุกคนัตอ้งมีการ

คุ้มครอง พ.ร.บ. เป็นการประกันภาคพื้นฐานท่ีต้องท าการต่อพ.ร.บ.ทุกปี ค าว่า พ.ร.บ. หมายถึง 

พระราชบญัญติั หรือกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบติั เช่น พ.ร.บ. รถยนตท่ี์มี

ทั้งการประกนัภยัรถภาคบงัคบัโดยกฎหมายให้เจา้ของรถซ่ึงใช้หรือมีรถไวเ้พื่อใช้ ตอ้งจดัให้มีการ

ประกนัความเสียหายส าหรับผูป้ระสบภยั และการประกนัภยัรถภาคสมคัรใจ ท่ีกฎหมายไม่ไดบ้งัคบั 

ข้ึนอยู่กบัความพอใจของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเห็นถึงความเส่ียงภยัแห่งตนและมีความคิดท่ีจะกระจาย

ความเส่ียงภยัออกไปยงับุคคลอ่ืนนั้นก็คือ การประกนัภยัไวก้บับริษทัผูรั้บประกนัภยั ส าหรับ พ.ร.บ.

รถจกัรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ กฎหมายให้ความคุม้ครองเช่นเดียวกบั พ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อให้

ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีตามกฎหมายทนัทีเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนและการประกนัภยัของ

รถจกัรยานยนตข้ึ์นอยูก่บัความสมคัรใจของผูข้บัข่ีในการคุม้ครองการเกิดความเสียหายบนทอ้งถนน 

เช่น มีคู่กรณีชนท าให้เกิดความเสียหายประกันภัยท่ีท าจะคุ้มครองค่าเสียหายในการซ่อมแซม

รถจกัรยานยนตใ์ห้กบัผูท้  าประกนัภยัไวก้บับริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทักลางประกนัภยัเป็นบริษทัท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวักลางในการเบิกจ่ายค่าสินไหมต่างๆ ตาม พ.ร.บ.รถยนตต์ั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา 

และมีสาขาอยูท่ ัว่ประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการติดต่อของประชาชนทัว่ประเทศ ส่วนในปี 2542 

เป็นตน้มาก็สามารถรับประกนัภยัเฉพาะรถจกัรยานยนต์ได ้รวมถึงเป็นส านกังานประกนัภยัรถผา่น

แดนแห่งชาติในกรณีท่ีรถทะเบียนต่างประเทศตอ้งการน ามาขบัข่ีในประเทศไทยดว้ย (Thai National 

Bureau of Insurance) ส่วนของการคุม้ครองดา้นอุบติัเหตุการรักษาพยาบาลหรือการเสียชีวิตจากการ
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เกิดอุบติัเหตุทางบนทอ้งถนนขณะขบัข่ี ส าหรับการคุม้ครองตาม พ.ร.บ. เช่น 1. จะชดเชยจ านวนเงิน

ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ จะได้รับโดยไม่ตอ้งรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 

(ตามจริง) แต่ไม่เกิน 30,000 หากเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุม้ครอง

35,000บาท 2. สินไหมทดแทนค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบ้ืองต้น ผูป้ระสบภยัจะได้รับ

ภายหลงัจากการพิสูจน์วา่เป็นฝ่ายถูก โดยมีวงเงินคุม้ครอง (บริษทัสตาร์ทกรุงเทพประกนัภยั,2017) 

จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดส้อบถามความตอ้งการและรวบรวมรายละเอียดจากผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวนหน่ึงเ ก่ียวกับปัญหาของการขับข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ท าให้ทราบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาของการขาดต่อวนัท่ีหมดอายุการใช้งานของ พ.ร.บ.การต่อภาษี

ประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัรใจหรือภาคบงัคบัของผูข้บัข่ี ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาของการขาดต่อ

อายุ พ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปี และอตัราเบ้ีย พ.ร.บ.และภาษีท่ีผูข้บัข่ีลืมอตัราค่าธรรมเนียม โดยจะ

ผิดกฎจราจรทางบก ส าหรับการขาดต่อ พ.ร.บ. จะเสียค่าปรับไม่เกิน 10,000  บาท และไม่ต่อภาษี

ประจ าปี เสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเสียค่าภาษียอ้นหลงัตามวนัท่ีขาด  ดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้ว

ไกลจึงมีแอพพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวกบัรถจกัยานยนตเ์กิดข้ึนมากมาย ยกตวัอยา่งเช่น การค านวณภาษีรถยนต์ 

แต่ละประเภทของรถยนต์ราคาภาษีไม่เท่ากนั โดยเลือกประเภทของรถยนต์ท่ีตอ้งการค านวณภาษี

พิมพซี์ซีของรถยนตจ์ะข้ึนรายละเอียดขอ้มูลอายขุองรถยนต ์อตัราภาษีประจ าปี อตัราเบ้ีย พ.ร.บ. และ

สามารถบนัทึกดูขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุการเคลมประกนัได ้แต่ยงัไม่มีแอพพลิเคชัน่ท่ีช่วยแจง้เตือน

การหมดอายกุารใชง้านของ พ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัรใจเป็นตน้ 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวม วิเคราะห์ ปัญหาการหมดอายุการใช้งานของ พ.ร.บ.การต่อภาษี

ประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของผูข้บัข่ีของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์คณะ

ผูจ้ดัท าจึงออกแบบและพฒันาระบบ Application Drive Security บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เขา้

มาแกไ้ขปัญหา โดยแจง้เตือนการหมดอายุการใช้งานของ พ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและประกนัภยั

รถภาคสมคัรใจแลภาคบงัคบัก่อนก าหนด 1 เดือน เพื่อให้ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ไดมี้เวลาเตรียมตวั 

สามารถเช็คอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ.และภาษีประจ าปีและสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัการเกิด

อุบติัเหตุของการเคลมประกนั เปรียบเทียบราคาประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัผ่านทาง

เวบ็ไซตไ์ด ้
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วตัถุประสงค ์
 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบ Application Drive Security บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัยานยนต์และรถยนต ์

ขอบเขต  

1. คุณสมบติัของระบบ Application Drive Security มีความสามารถดงัน้ี 

 1.1 ส่วนของโมบายแอพพลิเคชัน่ (ผูใ้ช)้ 
  1.1.1 สามารถสมคัรสมาชิกได ้

  1.1.2  สามารถแจง้เตือนการหมดอาย ุพ.ร.บ.รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
  1.1.3  สามารถแจง้เตือนการหมดอายปุระกนัภยัรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
  1.1.4 สามารถค านวณเบ้ียประกนั พ.ร.บ.และภาษีประจ าปี 
  1.1.5   สามารถเปรียบเทียบราคาประกนัภยัภาคสมคัรใจและภาคบงัคบั 
  1.1.6 สามารถดูขอ้มูลประกนัและพ.ร.บ.ยอ้นหลงัได ้
  1.1.7 สามารถดูขอ้มูลการเคลมประกนัได ้
2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

  2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ  
  2.1.1 CPU Intel i5-7300HQ Processor 
  2.1.2 NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) 
  2.1.3 Hard Disk 1 TB 5400 RPM 
  2.1.4 RAM 8 GB  
  2.1.5 Printer 

  2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ (สมาร์ทโฟน) 
  2.2.1 CPU Quad-Core 1.2 GHz 
  2.2.2 RAM 2 GB 
  2.2.3 ROM 4 GB 
  2.2.4 SD CARD 8 GB 
  2.2.5 Battery 2,600 mAh 
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 2.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 
  2.3.1 CPU Intel Xeon E3-1230v6, 3.50GHz, 4C/8T 
  2.3.2 RAM Kingston DDR4 8GB  
  2.3.3 Graphic Asus Quadro P600, 2GB GDDR5 
  2.3.4 Hard Disk 500GB WD5000AZLX 7200rpm 

 3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  3.1.1 Microsoft Windows 10 
  3.1.2 Microsoft Word 2016 
  3.1.3 Adobe Photoshop CC 2014 
  3.1.4 Java JDK  
  3.1.5 Microsoft SQL Server 2008 R2 
  3.1.6 Microsoft  Visual Studio Code v.1.32 
 3.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  3.2.1 Android 4.0 ข้ึนไป 
  3.2.2 Application Drive Security 
 3.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 
  3.3.1 Microsoft Window Server 2010 R2 64 bit หรือ32 bit 
  3.3.2 Microsoft .NET Framework 4.5 
  3.3.3 Microsoft SQL Server 2008 R2 
  3.3.4 Internet Information Server (IIS) version 7.0 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าระบบ Application Drive Security คณะผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผลการด าเนินงานไว้
ดงัน้ี 

1. ส ารวจข้อมูลและปัญหาเ บ้ืองต้นของผู ้ข ับ ข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์จาก

แบบสอบถาม 
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2. รวบรวมขอ้มูลการต่อ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัและอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั พ.ร.บ.

รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบงานวา่จะสามารถ

ออกแบบไปในดา้นใด เพื่อให้สอดคลอ้งต่อผูข้บัข่ีท่ีใช้งาน Application Drive Security 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. ท าการออกแบบระบบของ Application Drive Security วิเคราะห์หลกัการโดยใช ้ขอ้มูล 

DFD และขอ้มูล E-R Diagram 

4. ท าการพัฒนาระบบ Application Drive Security โดยใช้โปรแกรม Microsoft  Visual 

Studio Code v.1.32 เป็นเคร่ืองมือ 

5. ทดสอบการท างานของ Application Drive Security ดว้ยการน าเขา้ขอ้มูล แสดงผลขอ้มูล 

และท าการประเมินความพึงพอใจในการใชง้าน 

6. จดัท าเอกสาร คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าคู่มือหรือวิธีการใช้งาน ท่ีสามารถท าให้ผูข้บัข่ีท่ีใช้

งาน Application Drive Security สามารถติดตั้งโปรแกรมและใชง้านโปรแกรม 

7. น าเสนอโครงงาน คณะผูจ้ดัท าจะตอ้งน า Application Drive Security ท่ีเสร็จแล้วหรือ

สมบูรณ์ไปอธิบายถึงขั้นตอนการท างานแต่ละหนา้เมนูของ Application Drive Security 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของ Application Drive Security 

 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่ไดรั้บ 

 1. ช่วยลดปัญหาการขาดต่อ พ.ร.บ.ภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 
 2. ผูข้บัข่ีไดเ้รียนรู้สิทธ์ิประโยชน์ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัมากข้ึน 
 3. ผูข้บัข่ีสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัการเกิดอุบติัเหตุได ้
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

Internet

Data

Mobile

        

                 

User          
             

Server

            
             
         

             

         
             

            
             

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานระบบ 

 การท างานของระบบ  Application Drive Security คือการแจง้เตือนการหมดอายุการใชง้านของ
พ.ร.บ. ภาษีประจ าปีและประกนัภาคบงัคบัหรือภาคสมคัรใจของรถจกัรยานยนต์และรถยนต ์พร้อม
เช็คอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ. ภาษีประจ าปีของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ผูใ้ชง้านสามารถเพิ่ม
ขอ้มูลประวติัการเคลมประกนัของรถจกัรยนต์และรถยนต์ได ้แอพพลิเคชัน่ขบัข่ีปลอดภยัน้ีจะมีการ
ท างานอยู ่2 ส่วน คือส่วนของผูพ้ฒันาท าการอพัเดทอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ.และภาษีประจ าปี 
เม่ือถึงเวลามีข้อมูลใหม่ๆ ผูดู้พฒันาจะท าการป้อนข้อมูลอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ.และภาษี
ประจ าปี โดยทั้งหมดผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการบนัทึกจดัเก็บลง
ฐานขอ้มูล ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถรับการแจง้เตือนหมดอายุการใช้
งานของ พ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและประกนัภยับงัคบัและรถภาคสมคัรใจก่อนก าหนด 1 เดือน 
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สามารถเพิ่มขอ้มูลประวติัการเคลมประกนัของรถจกัรยนต์และรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft  
Visual Studio Code v.1.32ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่  
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แอนดรอยด์ (Android)  คือถูกพฒันามาจากบริษทั แอนดรอยด์ (Android Inc.) เม่ือปี พ.ศ 2546 
โดยมีนาย แอนด้ี รูบิน (Andy Rubin) ผูใ้หก้  าเนิดระบบปฏิบติัการน้ี และถูกบริษทั กูเก้ิล ซ้ือกิจการเม่ือ 
เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ 2548 โดยบริษทัแอนดรอยด์ ไดก้ลายเป็นมาบริษทัลูก ของบริษทักูเก้ิล และยงัมี
นาย แอนด้ี รูบิน ด าเนินงานอยูใ่นทีมพฒันาระบบปฏิบติัการต่อไป ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็น
ระบบปฏิบติัการท่ีพฒันามาจากการน าเอา แกนกลางของระบบปฏิบติัการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซ่ึง
เป็นระบบปฏิบติัการท่ีออกแบบมาเพื่อท างานเป็นเคร่ืองท่ีให้บริการมาพฒันาต่อ เพื่อให้กลายเป็น
ระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System) ต่อมาเม่ือเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ 
2550 บริษทักูเก้ิล ไดท้  าการก่อตั้งสมาคม OHA (Open Handset Alliance) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางใน
การก าหนดมาตรฐานกลาง ของอุปกรณ์พกพาและระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยมีสมาชิกในช่วง
ก่อนตั้ งจ  านวน 34 รายเข้าร่วม ซ่ึงประกอบไปด้วยบริษัทชั้นน าท่ีด าเนินธุรกิจด้าการส่ือสาร เช่น 
โรงงานผลิตอุปกรณ์พกพา, บริษทัพฒันาโปรแกรม, ผูใ้หบ้ริการส่ือสาร และผูผ้ลิตอะไหล่อุปกรณ์ดา้น
ส่ือสาร เน่ืองจากระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเปิดเผยตน้ฉบบั จึงอนุญาติใหน้กัพฒันา
หรือผูท่ี้สนใจ สามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ตน้ฉบบัได ้ท าใหมี้ผูพ้ฒันาจากหลายๆ ฝ่ายน าซอฟตแ์วร์
ตน้ฉบบัมาปรับแต่งและพฒันาสร้างแอพพลิเคชัน่บนระบบ แอนดรอยด์ในแบบฉบบัของตนเองมาก
ข้ึน โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอนดรอยดอ์อกเป็นกลุ่มๆ ได ้3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 1.Android 
Open Sorce Project (AOSP) เป็นระบบแอนดรอยด์ ประเภทแรกท่ีทางบริษทักูเกิลเปิดให้นักพฒันา
สามารถน าซอฟตแ์วร์ตน้ฉบบัไปติดตั้งและใชง้านในอุปกรณ์ ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปเสียค่าใช่จ่าย 2.Open 
Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยท่ี์ไดรั้บการพฒันากบักลุ่ม Open Handset ALLiances (OHM) 
ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีจะพฒันาระบบแอนดรอยด์ในแบบฉบบัของตนเอง โดยมีรูปร่าง หนา้ตาการแสดงผล 
และฟังก์ชัน่ การใชง้านท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงอาจจะมีความเป็นเอกลกัษณ์ และรูปแบบการใช้งาน
เป็นของแต่ละบริษทัและโปรแกรมแอนดรอยดป์ระเภทน้ีก็จะไดรั้บสิทธ์ิ บริการเสริมต่างๆ จากกูเกิลท่ี
เรียกว่า GMS (Google Mobile Service) ซ่ึงเป็นบริการเสริมท่ีท าให้ระบบแอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ
ข้ึนนั้นเอง 3.Cooking หรือ Customize เป็น ระบบแอนดรอยดท่ี์นกัพฒันาน าเอาซอฟตแ์วร์ตน้ฉบบัจาก
แหล่งต่างๆ มาปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบบัของตนเอง ซ่ึงการพฒันาจะตอ้งปลดล็อกสิทธ์ิ ในการใช้
งานอุปกรณ์ (Unlock) เสียก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได ้ทั้งน้ีระบบแอนดรอยด์ประเภทน้ี ถือไดว้า่เป็น
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ประเภทท่ีมีความสามารถสูงท่ีสุด เน่ืองจากจะไดรั้บการปรับแต่งขีดความสามารถต่างๆ ใหมี้เขา้กนัได้
กบัอุปกรณ์นั้นๆ จากผูใ้ช้งานจริง ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั น าหนา้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2553 และยงัเป็นทางเลือกของผูผ้ลิตท่ีจะใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีมีราคาต ่า ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดดี้ ส าหรับอุปกรณ์ในสมยัใหม่ แมว้า่แอน
ดรอยด์จะดูเหมือนได้รับการพฒันาเพื่อใช้กบัสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แต่มนัยงัสามารถใช้ได้กบั
โทรทศัน์, เคร่ืองเล่นวิดีโอเกม, กลอ้งดิจิทลั, นาฬิกาขอ้มือ, หมอ้หุงขา้ว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ แอนดรอยดเ์ป็นระบบเปิด ท าให้นกัพฒันาสามารถพฒันาคุณสมบติัใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา (ครูดวง
พร เพรช์แบน, 2556) 
ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 
 ศุภชัย จิวะรังสินี  และ ขจรศักด์ิ สังเจริญ , (2550 : 1-27) อธิบายความหมายไว้ว่า ระบบ
ฐานขอ้มูล จะประกอบท่ีส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในงานธุรกิจ  หรืองาน ในสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก   
 ฐานขอ้มูลในความหมายแบบง่าย ๆ คือ ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัในเร่ืองหน่ึงท่ีน ามาจดัเก็บรวมในท่ี
เดียวกนัเพื่อสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวไดส้ะดวก ตวัอยา่งเช่น ฐานขอ้มูลของระบบร้าน
เช่าหนงัสือการ์ตูนอาจประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัในการท าธุรกิจร้านเช่าหนงัสือการ์ตูน เป็นตน้วา่ 
ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลหนงัสือการ์ตูนในร้าน ขอ้มูลการเช่าหนงัสือการ์ตูน และอาจจะมีการเก็บขอ้มูล
อ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจร้านเช่าหนงัสือการ์ตูนเพิ่มเติม ข้ึนอยูเ่ง่ือนไขและความตอ้งการ
ของเจา้ของร้าน ตวัอย่างการใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูลร้านเช่าหนงัสือการ์ตูน เช่น สามารถคน้หา
หนงัสือการ์ตูนท่ีตอ้งการได ้สามารถตรวจสอบได้วา่สมาชิกคนในบางท่ียงัไม่ไดคื้นหนงัสือ สามารถ
ค านวณการเช่าหนงัสือการ์ตูนท่ีสมาชิกน ามาคืนได ้
 ฐานขอ้มูลจะมีรูปแบบในการจดัเก็บขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีหลงัการ
และขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป ในหนงัสือเล่มน้ีจะน ารูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเรียกวา่ ฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ (Relational database) ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด ปัจจุบนั
เม่ือกล่าวถึงฐานขอ้มูล จะเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่หมาถึงฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพราะจะเกิด
ความสะดวกในการจดัการและการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูล 
 การใช้ระบบฐานข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะมีหลักการเดียวกันการท างานต่าง ๆ ด้วย
คอมพิวเตอร์ นัน่คือตอ้งมีซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการท่ีเหมาะสม เพื่อท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมใชง้าน จากนั้นจะตอ้งมีการสตาร์ทซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
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ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลน่ีเรียกวา่ Database management system (DBMS) ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์
ประเภท DBMS ท่ีรู้จกักนักวา้งขวางในปัจจุบนั เช่น Oracle , Mysql , Sqlsever    เป็นตน้ ดงันั้น ใน
การจัดการเก็บและใช้งานฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องติดตั้ ง DBMS ลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เม่ือไดจ้ะท างานเก่ียวกบัฐานขอ้มูล หลงัจากเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ
ได้สตาร์ทข้ึนมาจนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแลว้ตอ้งสตาร์ทซอฟต์แวร์ DBMS 
เพื่อท่ีจะท างานเก่ียวกบัฐานขอ้มูล  
 โดยทัว่ไปซอฟต์แวร์ DBMS จะประกอบไปดว้ย ค าสั่ง (Command) และเคร่ืองมือ (Tools) ท่ี
ช่วยในการสร้างฐานขอ้มูล การสร้าง User ของระบบฐานขอ้มูลพร้อมทั้งสิทธิท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ี 
ค าสั่งหรือเคร่ืองมือของ DBMS ยงัจะช่วยในการเพิ่ม การปรับปรุง และการลบขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
รวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูล ตลอดจนการจดัการฐานขอ้มูลให้มี
ประสิทธิภาพในการใชง้าน 
 ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูล  ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ท่ีถูกน ามาเก็บรวบรวมในท่ีเดียวกนัอย่างเป็น
ระบบเพื ่อน าไปใช้ในวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงโดยกลุ่มผูใ้ช ้ตั้งแต่หน่ึงกลุ่มข้ึนไปขอ้มูล
เหล่าน้ีอาจเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกนับุคคล ส่ิงของ สถานท่ี หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงเป็นไดท้ั้งตวัเลข 
ขอ้ความ รูปภาพหรืออ่ืน ๆ จากค าจ ากดัความขา้งตน้ ลกัษณะของฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ย 
 1. ขอ้มูลทั้งหมดจะตอ้งเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั 
 2. จะตอ้งมีการจดัการขอ้มูลนั้นอยา่งเป็นระบบ 
 3. ตอ้งสามารถน าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
 ฐานขอ้มูลเขา้มามีบทบาท เก่ียวขอ้งกบัเราตลอดเวลานบัตั้งแต่ส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั การท างาน การศึกษา ไปจนถึงขอ้มูลในระดบัประเทศ เช่นสมุดโทรศพัทซ่ึ์งมีขอ้มูลช่ือ
ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ของบุคคลทัว่ไปบริษทัห้างร้านองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ขอ้มูล
ของบริษทั ประกอบดว้ยขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้แต่
ละราย ขอ้มูลทะเบียนนักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยรหัสประจ าตวั ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ รหัสคณะ รหัส
สาขาวชิา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทะเบียนส ามะโนประชากรของประเทศ 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับการพฒันาระบบแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ในส่วน
โปรแกรมท่ีใช้พฒันาระบบทางผูจ้ดัท าไดห้าแหล่งขอ้มูลเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน โดยการคน้หาจาก
เวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2  https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1866&lang=th 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ.และรวมภาษีอากรประจ าปีตาม 

ซีซีรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
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ภาพท่ี 2.3 https://www.aphonda.co.th 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ความรู้ในดา้นการเลือกประกนัรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตท่ี์เหมาะกบัผูข้บัข่ี 
มี 4 วิธีโดยจะแบ่งเป็นชั้นประกนัรถจกัรยานยนตช์ั้น 1 , 2 + , 3 + และ 3 การคุม้ครองก็จะแตกต่างกนั
ออกไปประโยชน์  
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ภาพท่ี 2.4 https://www.wynnsoftstudio.com/Mobile_Application_Design_Tips 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบอยา่งไรให้เหมาสมกบัผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ใน

การออกแบบภาพลักษณ์ท่ีดีและสวยงามสะดุดตาและบอกเก่ียวกับข้อควรระวงัในการออกแบบ

แอพพลิเคชัน่ใหผู้ใ้ชง้านสนใจเขา้ใจง่ายข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wynnsoftstudio.com/Mobile_Application_Design_Tips
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ภาพท่ี 2.5  https://www.thaicreate.com/tutorial/sqlserver-2008-introduction.html 

 เว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลและรายละเอียดในการใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

วธีิการติดตั้งแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม การใชค้  าสั่งหรือฟังกช์นัในการใชง้าน  

 
  
 

 

 

https://www.thaicreate.com/tutorial/sqlserver-2008-introduction.html
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ภาพท่ี 2.6 https://code.visualstudio.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ ท่ีบอกข้อมูลของโปรแกรม visual studio code V1.32 บน Windows บอก
รายละเอียดการใชง้านของโปรแกรมทีละขั้นตอน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ภาพท่ี 2.7 แอปพลิเคชัน่คน้หาร้านอาหารและน าทางในกรุงเทพมหานคร 

 ศรัญยา   นารัตฐา , ชัชวาลย์  พรเกษม  , ภูรินทร์  ทัศนาญชลี (2560) สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม หลกัการท างานในส่วนของแอปพลิเคชนั 
เป็นการเรียกขอ้มูลในฐานขอ้มูลผ่านตวัแปร JSon (JavaScript Object Notation) จาก Web API ของ
ระบบ และมีการเรียกใช ้Google Map API จากภายนอกเพื่อนามาใช้งานในฟังก์ชนั Get Map เพื่อให้
ไดแ้ผนท่ีในการระบุต าแหน่งของร้านอาหารและการน าทาง โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 
2012 ในการจดัเก็บฐานขอ้มูลและเขียนเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 
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ภาพท่ี 2.8 แอปพลิเคชัน่ระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ภายในองคก์รกลัฟ์ 

 จารุวฒัน์ สุวานิชย ์(2561) สาขาวทิยาศาสตรบนัฑิต คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
สยาม เป็นการออกแบบแอปพลิเคชัน่ระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ภายใน
องค์กร เพื่อเป็นการส่ือสารภานในองค์กรมีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้งาน โดยใช้
โปรแกรม Visual Studio Code v.1.36.1 ในการท าแอปพลิเคชั่น และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
Database เวอร์ชนั 5.0.51b 
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ภาพท่ี 2.9 แอปพลิเคชัน่คาร์แคร์เซอร์วสิ 

  ปริญญ์  ศุภกิจพฒันา (2561) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม แอปพลิเคชนัคาร์แคร์เซอร์วิส พฒันาแอปพลิเคชัน่เพื่อแกปั้ญหาการจองคิวลา้งรถและการรอ
คิวนาน ลูกคา้ท่ีไม่ทราบโปรโมชัน่และการสอบถามเส้นทางมายงัร้านเพื่อไม่ใหเ้กิดการสับสน โดยใช้
โปรแกรม Net beans IDE 8.2 ส าหรับใช้เขียนชุดค าสั่งและบริหารจดัการฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรม 
MYSQL Workbench  6.3 CE 
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ภาพท่ี 2.10 แอปพลิเคชัน่คน้หาร้านกาแฟ ร้านไหนดี 

 เอก บ ารุงศรี, วิชัยยนัร์ ศรีอัดฮาด และ ชัชวาลย์ โมกขะรัตน์  (2562) สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการออกแบบแอปพลิเคชนัคน้หาร้านกาแฟ 

“ร้านไหนดี เพื่อเป็นแหล่งรวมขอ้มูลร้านกาแฟ และเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ของร้านกาแฟไดอี้ก

ช่องทาง โดยพฒันาดว้ยภาษา PHP v.7.3.10 และส่วน Front-End System เป็นโมบายแอปพลิเคชนับน

แพลตฟอร์มแอนดรอยดส์ าหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL v.8.0 
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ภาพท่ี 2.11 แอปพลิเคชัน่แนะน าแหล่งท่องเท่ียวจากพฤติกรรมของผูใ้ช ้

 จันทร์ธิดา ระบือธรรม ,กนกวรรณ์ นันทะวงค์ (2561) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นการออกแบบแอปพลิเคชันแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวจาก

พฤติกรรมของผูใ้ช ้โดยท างานบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ มุ่งเนน้การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงวิเคราะห์จากไลฟ์สไตล์การท่องเท่ียว โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม

พฤติกรรมในการท่องเท่ียวของกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาท าแบบสอบถามจ านวน  200 คน โดยใชภ้าษา PHP 

v.7.3.10 สร้างฟังก์ชันรองรับการท างานของฝ่ังโมบายแอปพลิเคชัน และจดัการฐานข้อมูลด้วย 

MySQL v.8.0 และใชโ้ปรแกรม Android Studio v.3.6.3 ส าหรับโมบายแอปพลิเคชนั 

 

 



 
 

บทที ่3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ศึกษาค้นหาและวิเคราะห์ระบบ Application Drive Security บน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ลว้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 

1. ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต์และรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่รู้การหมดอายุการใช้งานของ พ.ร.บ. การ

ต่อภาษีประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของรถจกัรยานยนต์และ

รถยนตไ์ม่ไดจ้  าวา่หมดอายเุม่ือไหร่ 

2. ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่รู้อตัราค่าธรรมเนียมเบ้ีย พ.ร.บ. และภาษี

ประจ าปีและอตัราค่าประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัได ้ 

3. อัตราการขาดต่อ พ.ร.บ. ภาษีประจ าปีและประกันภัยรถภาคสมัครใจและภาคบงัคบั

เน่ืองจากผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้จ  าวนัเดือนปีการหมดอายุของ

พ.ร.บ. ภาษีประจ าปีและประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบั จึงท าให้เสียค่าปรับ

ยอ้นหลังและผิดกฎจราจรทางบกหากตรวจพบว่าขาดต่อ พ.ร.บ. ภาษีประจ าปีและ

ประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัได ้

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ทางคณะผูจ้ดัท าได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผูใ้ช้งานรถจกัรยานยนต์และ

รถยนต ์พบปัญหาการหมดอายกุารใชง้านของพ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและประกนัภยัรถ

ภาคสมคัรใจของรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ ผูใ้ช้งานส่วนใหญ่จะไม่จ  าวนัเดือนปีการ

หมดอายุการใชง้านและไม่ทราบอตัราเบ้ียพ.ร.บ.ภาษีประจ าปีและอตัราค่าประกนัภยัรภาค

สมคัรใจและภาคบงัคบัได ้
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2. เก็บรวบรวมขอ้มูลอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ียพ.ร.บ.และภาษีประจ าปี อตัราค่าประกนัภยัรถ

ภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตต์ามซีซีต่างๆ  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซต์ของการเขียนแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Visual Studio 

Code เพื่อน าขอ้มูลต่างๆมาใชใ้นการออกแบบและเขียนแอพพลิเคชัน่ 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ฝ่ังผูใ้ช ้

 

ภาพท่ี 3.1 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอ Login ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูล Username Password ของผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 3.2 หนา้จอสมคัรสมาชิก เพื่อสมคัรเขา้ใชง้าน 

 หนา้จอสมคัรสมาชิกน้ี ท าหนา้ท่ี บนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั 

 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั ท าหนา้ท่ี แสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอยนืยนัการบนัทึก  

 หนา้จอยืนยนัการบนัทึก ท าหนา้ท่ี บนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอกรอกขอ้มูลรายละเอียดประกนั 

  หนา้จอกรอกขอ้มูลรายละเอียดประกนั ท าหนา้ท่ี กรอกขอ้มูลรายละเอียดประกนัของ
ผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลประกนั 

  หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลประกนั ท าหนา้ท่ี แสดงขอ้มูลรายละเอียดประกนัท่ีกรอก
ไวข้องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอกรอกขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลรถ 

  หนา้จอกรอกขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลรถ ท าหนา้ท่ี แสดงขอ้มูลรายละเอียดพ.ร.บ.รถของ
ผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรถ 

  หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูรถ ท าหนา้ท่ี แสดงรายละเอียดขอ้มูลของรถจกัรยานยนต์
และรถยนตท่ี์กรอกไวข้องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอแสดงประวติัขอ้มูลการเคลมประกนั 

  หนา้จอแสดงประวติัขอ้มูลการเคลมประกนั ท าหนา้ท่ี แสดงประวติัขอ้มูลการเคลม
ประกนัของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตข์องผูใ้ชง้าน 

 

1 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลการเคลมประกนั 

 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเคลมประกนั ท าหนา้ท่ี แสดงรายละเอียดขอ้มูลการเคลมประกนั
ของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตท่ี์กรอกไวข้องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ. รถยนต ์

 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ.รถยนต ์ท าหนา้ท่ี อตัราภาษี พ.ร.บ.ประจ าปีตามขนาดซีซีรถยนตข์อง
ผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอแสดงรายละเอียดค านวณรถยนต ์

 หนา้จอแสดงรายละเอียดค านวณรถยนต ์ท าหนา้ท่ี แสดงรายละเอียดอตัราภาษี พ.ร.บ.ประจ าปี
ตามขนาดซีซีรถยนตข์องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต์ 

 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์ท าหนา้ท่ี อตัราภาษี พ.ร.บ.ประจ าปีตามขนาดซีซี
รถจกัรยานยนตข์องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษี พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์

 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษี พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์ท าหนา้ท่ี แสดงรายละเอียดอตัรา
ภาษี พ.ร.บ.ประจ าปีตามขนาดซีซีรถจกัรยานยนตข์องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอเมนูหลกั 

 หนา้จอเมนูหลกั ท าหนา้ท่ี แสดงเมนูต่างๆ เมนูขอ้มูลส่วนตวั เมนูอตัราภาษี พ.ร.บ.  
เมนูการเคลมประกนัและออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอลืมรหสัผา่น 

  หนา้จอลืมรหสัผา่น ท าหนา้ท่ี ส่งรหสัผา่นไปทางอีเมลข์องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอยนืยนัอีเมล ์

 หนา้จอยืนยนัอีเมล ์ท าหนา้ท่ี หนา้จอยืนยนัการส่งรหสัผา่นทางอีเมลเ์รียบร้อย 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอแจง้รหสัผา่นทางอีเมล์ 

 หนา้จอแจง้รหสัผา่นทางอีเมล ์ท าหนา้ท่ี แสดงรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.19 หนา้จอแจง้เตือนประกนั 

 หนา้แจง้เตือนประกนั ท าหนา้ท่ี แจง้เตือนขอ้ความล่วงหนา้วนัเดือนปีการหมดอายขุองประกนั 



40 
 

 

ภาพท่ี 3.20 หนา้แจง้เตือน พ.ร.บ 

 หนา้แจง้เตือน พ.ร.บ ท าหนา้ท่ี แจง้เตือนขอ้ความล่วงหนา้วนัเดือนปีการหมดอายขุอง พ.ร.บ. 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.21 แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Ownercar ตารางขอ้มูลเจา้ของรถ 

Act ตารางขอ้มูลพ.ร.บ. 

Calculate ตารางอตัราเบ้ียภาษี 

Claim ตารางเคลมประกนั 

Insurance ตารางประกนัภยั 

Insurance Company ตารางบริษทัประกนั 

Vehicle ตารางยานพาหนะ 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 
ภาพท่ี 3.22 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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 4.2 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.23 แสดงการเขียนโปรแกรมท่ีใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Visio Studio Code  

 

ภาพท่ี 3.24 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ขั้นตอนการปฎบิัตงิานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฎิบติังาน  

  

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอ Login ไวใ้ชใ้นการเขา้สู่ระบบ Application ดว้ย Username และ Password  เม่ือกรอก
เสร็จใหก้ดปุ่ม Login เพื่อไปยงัหนา้จอหลกัต่อไป อีกทั้งยงัมีปุ่ม Forgot Password ไวใ้ชใ้นการท่ีผูใ้ช้
ลืม Password และมีปุ่ม Sign up ไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชง้านสมคัรสมาชิก 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก  

  หนา้จอกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิกน้ี ท าการกรอก ช่ือ-นามสกุล  เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ท่ี
อยู ่ช่ือท่ีจะสมคัร Password และConfirm password จากนั้นกดปุ่ม Create Account 



48 
 

 

 

ภาพท่ี 4.3 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั 

 หนา้จอบอกรายละเอียด แสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั และแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ท าการกรอก 
ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์บญัชีผูใ้ช ้รหสัผา่น เม่ือแกไ้ขทุกอยา่งเสร็จ กดปุ่ม บนัทึก 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอยนืยนัการบนัทึก  

 หนา้จอยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล มีไวแ้สดงใหผู้ใ้ชง้านเลือกยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเพื่อ
บนัทึกขอ้มูลถา้ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหก้ดใช ้แต่ถา้ไม่ตอ้งการใหก้ดยกเลิก เม่ือเสร็จแลว้จะกลบัไป
ยงัหนา้ขอ้มูลส่วนตวั 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอกรอกรายละเอียดประกนั 

  หน้าจอแสดงรายละเอียดประกัน แสดงกรอกรายละเอียดข้อมูลประกัน โดยจะมีช่ือ
บริษทัประกนั ชนิดรถ ชั้นประกนั ช่ือ-นามสกุลเจา้ของรถ เลขทะเบียนรถ วนัเดือนปีท่ีซ้ือประกนัและ
วนัส้ินสุดประกนัของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลประกนั 

  หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลประกัน แสดงรายละเอียดข้อมูลประกันของ
รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีช่ือเจา้ของรถ ประเภทรถ เลขทะเบียน บริษทัประกนั ชั้นประกนั 
ราคา วนัท่ีเร่ิมประกนัและวนัส้ินสุดประกนัสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้รูปไอคอนแกไ้ขของผูใ้ชง้านได ้
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอยนืยนัแกไ้ขขอ้มูลประกนั 

 หนา้จอยืนยนัแกไ้ขขอ้มูลประกนั แสดงหนา้ยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอแสดงประวติัขอ้มูลการเคลมประกนั 

 หน้าจอแสดงประวัติข้อมูลการเคลมประกัน แสดงรายละเอียดข้อมูลย้อนหลังของ
รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ โดยเลือกเลขทะเบียน จะโชว์ตารางท่ีเลือกวนัท่ีเกิดเหตุ สาเหตุและ
สามารถกดดูขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีรูปไอคอนได ้
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลเคลมประกนั 

  หน้าจอแสดงรายละเอียดขอ้มูลประกนั แสดงขอ้มูลรายละเอียดเคลมประกนั โดยมีช่ือ
เจา้ของรถ ทะเบียน วนัท่ีเกิดเหตุ เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ สาเหตุ สถานะประกนัคุม้ครอง จ านวนเงินกรณี
ท่ีประกนัไม่คุม้ครองของผูใ้ชง้าน  
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอกรอกรายละเอียดขอ้มูลรถ 

  หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรถ แสดงรายละเอียดขอ้มูลรถพ.ร.บ. โดยจะมีประเภทรถ
ใหเ้ลือก ยีห่อ้ เลขทะเบียน สีรถ ราคา ซีซี วนัท่ีเร่ิมพ.ร.บ.และวนัส้ินสุดพ.ร.บ.ของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรถ 

 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรถ แสดงรายละเอียดขอ้มูลรถ โดยมีช่ือเจา้ของรถ ประเภทรถ 
ทะเบียนรถ บริษทัประกนั ชั้นประกนั ราคา วนัท่ีเร่ิมประกนัและวนัหมดอายปุระกนัของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอยนืยนัแกไ้ขขอ้มูลรถ 

 หนา้จอยืนยนัแกไ้ขขอ้มูลประกนั แสดงหนา้ยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ. รถยนต ์

 หนา้จออตัราภาษีพ.ร.บ.รถยนต ์ใหผู้ใ้ชง้านเลือกซีซีรถยนตใ์หต้รงกบัการใชง้านของผูใ้ชเ้พื่อดู
อตัราภาษีพ.ร.บ.ประจ าปี 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษี พ.ร.บ. รถยนต ์

 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษีพ.ร.บ. มีไวแ้สดงใหผู้ใ้ชง้านดูรายละเอียดอตัราภาษีพ.ร.บ. 
และภาษีประจ าปีรถยนต์เท่านั้น เม่ือดูเสร็จหรือตอ้งการไปยงัหนา้จอหลกัใหก้ดปุ่ม Back 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จออตัราภาษี พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์ 

 หนา้จอค านวณอตัราภาษีพ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์ใหผู้ใ้ชง้านเลือกซีซีรถจกัรยานยนตใ์ห้ตรงกบั
การใชง้านของผูใ้ชเ้พื่อดูอตัราภาษีพ.ร.บ.ประจ าปี 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษี พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต ์

 หนา้จอแสดงรายละเอียดอตัราภาษีพ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์มีไวแ้สดงให้ผูใ้ชง้านดูรายละเอียด
อตัราภาษีพ.ร.บ.และภาษีประจ าปีรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น เม่ือดูเสร็จหรือตอ้งการไปยงัหนา้จอหลกัให้
กดปุ่ม Back 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอเมนูหลกั 

 หน้าเมนูหลกั ท าหน้าท่ี มีเมนู6 อย่าง คือ 1. .เมนูอตัราภาษีพ.ร.บ.สามารถดูอตัราภาษี พ.ร.บ.
ประจ าปี 2.เมนูขอ้มูลส่วนตวั สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ช ้3.เมนูค านวณประกนัภยั สามารถดูเบ้ีย
ประกนัทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์4.เมนูขอ้มูลรถ สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดของขอ้มูลรถ 5.เมนู
ขอ้มูลประกนั สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดของขอ้มูลประกนัและเมนูสุดทา้ยคือออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอลืมรหสัผา่น 

 หนา้จอลืมรหสัผา่น ท าหนา้ท่ี ส่งรหสัผา่นไปทางอีเมลข์องผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอยนืยนัอีเมล ์

หนา้จอยืนยนัอีเมล ์ท าหนา้ท่ี หนา้จอยืนยนัการส่งรหสัผา่นทางอีเมลเ์รียบร้อย 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอแจง้รหสัผา่นทางอีเมล์ 

หนา้จอแจง้รหสัผา่นทางอีเมล ์ท าหนา้ท่ี แสดงรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอแจง้เตือนประกนั 

 หนา้แจง้เตือนประกนั ท าหนา้ท่ี แจง้เตือนขอ้ความล่วงหนา้วนัเดือนปีการหมดอายขุองประกนั 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้แจง้เตือน พ.ร.บ 

 หนา้แจง้เตือนพ.ร.บ ท าหนา้ท่ี แจง้เตือนขอ้ความล่วงหนา้วนัเดือนปีการหมดอายขุองพ.ร.บ. 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 การพฒันา Application Drive Security ทางผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัของ พ.ร.บ.การต่อ

ภาษีประจ าปีและอตัราค่าประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของผูข้บัข่ีของรถจกัรยานยนต์และ

รถยนต์ อตัราภาษีรถตามพ.ร.บ.รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ จากหนังสือ นิตยสาร และเว็บไซต์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัของ พ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและอตัราค่าประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของ

ผูข้บัข่ีของรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ อตัราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต์และรถยนต์และ

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังการเกิดอุบัติเหตุของการเคลมประกัน เพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นน้ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด สามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า และท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูท่ี้

สนใจขอ้มูลของพ.ร.บ.การต่อภาษีประจ าปีและอตัราค่าประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัของ

ผูข้บัข่ีของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์อตัราภาษีรถตามพ.ร.บ.รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตต่์อไป คณะ

ผูจ้ ัดท าได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบและพฒันาระบบโดยใช้

โปรแกรม Microsoft Office Visio 2016 ในการออกแบบโครงสร้างของระบบในส่วนของ E-R 

Diagram และ Data Flow Diagram (DFD) ในส่วนโปรแกรมใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 ใน

การจดัการฐานข้อมูล และโปรแกรม Visual Studio Code ใช้ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบ

หนา้จอการท างานผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ  

 เม่ือพฒันาแอพพลิเคชัน่เรียบร้อย ทางคณะผูจ้ดัท าตอ้งท าการตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม

ว่าเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดประการใด หากพบข้อมูลผิดพลาดในแอพพลิเคชั่นจะต้องท าการ

ปรับปรุง แกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จนกวา่แอพพลิเคชัน่จะเสร็จสมบูรณ์และสามารถใชง้านตามขอบเขต

ท่ีวางไว ้ซ่ึง Application Drive Security จะช่วยแจง้เตือนการหมดอายกุารใชง้าน พ.ร.บรถจกัรยานยนต์

และรถยนต์และอตัราค่าประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัล่วงหน้า 1 เดือนและสามารถดู

ขอ้มูลยอ้นหลงัการเกิดอุบติัเหตุของการเคลมประกนัอกัทั้งยงัช่วยค านวณอตัราภาษีประจ าปีไดอี้กดว้ย 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการท่ีคณะผู ้จ ัดท าได้พัฒนาโปรแกรม Application Drive Security ได้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ปัญหาในเร่ืองของการออกแบบหนา้จอแอพพลิเคชัน่ จะตอ้งค านึงถึงผูใ้ชง้านโดยจะตอ้ง

ออกแบบใหเ้หมาะสมและผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจง่ายท่ีสุด 

2. ปัญหาในเร่ืองของฐานขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นจึงท าใหย้ากต่อการเขียนโปรแกรม 

3. ในการพฒันาเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่มีความซบัซ้อนและยากต่อการเขา้ใจท าให้ตอ้งมี

การแก้ไขค่อนข้างบ่อย จึงเกิดให้เสียเวลาและใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมให้เสร็จ

สมบูรณ์ตามท่ีก าหนดไวค้่อนขา้งใชเ้วลานาน 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีรูปภาพประกอบประกนัภยัรถภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ

และเลือกซ้ือประกนัภาคสมคัรใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ควรมีข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัอตัราภาษีรถจกัรยานยนต์และรถยนต์หรือกฎหมายข้อควร

ปฏิบติัต่อการขบัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
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ภาพท   ก.1 ER Diagram (ภาษาไท ) 
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P
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ภาพท   ก.2 ER Diagram (ภาษา งักฤษ) 
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ตา างท   ก.1   า กา ตา างข  ม ล 

ชื  ตา าง ค า ธิ า  

Ownercar ตา างข  ม ลเจ าข ง ถ 

Act ตา างข  ม ลพ. . . 

Calculate ตา าง ตั าเ  ้ ภาษ  

Claim ตา างเคลมป  กนั 

Insurance ตา างป  กนัภ ั 

Insurance Company ตา าง  ิษทัป  กนั 

Vehicle ตา าง านพา น  
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ตา างท   ก.2 ตา าง ตั าเ  ้ ภาษ    (Calculate) 

Name Type P M Refer to Description 
Calculate_ID int Yes Yes     ั ตั าเ  ้ ภาษ  
CC nvarchar(50) No Yes  ก    ก    
Tax nvarchar(50) No Yes  ภาษ  
Price nvarchar(50) No Yes   าคา 

ตา างท   ก.3 ตา างข  ม ลเจ าข ง ถ   (Ownercar) 

Name Type P M Refer to Description 
Ownercar _ID int Yes Yes     ัเจ าข ง ถ 
Name nvarchar(MAX) No Yes  ชื   
Email nvarchar(MAX) No Yes    เมล์ 
Phone number nvarchar(10) No Yes  เ   ์โท ศพัท ์
Address nvarchar(MAX) No Yes  ท       
UserName nvarchar(50) No Yes  ชื  ผ  ใช ล็ ก ิน 
Password nvarchar(50) No Yes     ัผ าน 

ตา างท   ก.4  ตา างข  ม ลพ. . .   (Act) 

Name Type P M Refer to Description 
Act_ID int Yes Yes     ัพ. . . 
ActDataStart date No Yes  วนัท  เ ิ มพ. . . 
ActDataEnd date No Yes  วนัท   มดพ. . . 
ActPrice decimal(18, 0) No Yes   าคาพ. . . 
statusAct int No Yes   ถาน พ. . . 
Alert int No Yes  แจ งเตื น 



76 
 

ตา างท   ก.4  ตา างข  ม ลพ. . . (Act)  (ต  ) 

Name Type P M Refer to Description 

Vehicle_ID varchar(10) No Yes 
Vehicle. 
Vehicle_ID 

   ั านพา น  

ตา างท   ก.5 ตา าง ถ านพา น   (Vehicle) 

Name Type P M Refer to Description 
Vehicle_ID varchar(10) Yes Yes     ั านพา น  
Vehicle_Name nvarchar(MAX) No Yes  ชื   านพา น  
Brand nvarchar(50) No Yes         
Model Nvarchar(50) No Yes     น 
Color nvarchar(50) No Yes     
Cylinder Nvarchar(50) No Yes  ก    ก    
License plate nvarchar(MAX) No Yes  ป า ท เ   น 

Ownercar_ID int No Yes 
Ownercar. 
Ownercar_ID 

   ัเจ าข ง ถ 

Calculate_ID int No Yes 
Calculate.Calcul
ate_ID 

   ั ตั าเ  ้ ภาษ  

ตา างท   ก.6  ตา างป  กนัภ ั   (Insurance) 

Name Type P M Refer to Description 
Insurance_ID int Yes Yes     ัป  กนั 
Insurance DataStart date No Yes  วนัท  ป  กนั 
Insurance DataEnd date No Yes  วนัท   มดป  กนั 

Insurance_Class nvarchar(10) No Yes  ชั้นป  กนัภ ั 
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ตา างท   ก.6  ตา างป  กนัภ ั   (Insurance)  (ต  ) 

Name Type P M Refer to Description 
Insurance_Type nvarchar(10) No Yes  ป  เภทป  กนัภ ั 
Insurance _Price decimal(18, 0) No Yes   าคา 
Alert int No Yes  แจ งเตื น 

Insurancecompany_ID int No Yes 
Insurance 
Company.Insura
ncecompany_ID 

   ั  ิษทัป  กนั 

Vehicle_ID varchar(10) No Yes     ั านพา น  

ตา างท   ก.7 ตา าง  ิษทัป  กนั (Insurance Company) 

Name Type P M Refer to Description 
Insurancecompany_ID int Yes Yes     ั  ิษทัป  กนั 
Company_Name nvarchar(3) No Yes  ชื    ิษทั 
Phone number decimal(18, 0) No Yes  เ   ์โท ศพัท ์

ตา างท   ก.8  ตา างเคลมป  กนั (Claim) 

Name Type P M Refer to Description 
Cliam_ID int Yes Yes     ัเคลมป  กนั 
Accident_Data date No Yes  วนัท  เคลมป  กนั 
Accident_Time nvarchar(100) No Yes  เวลา 
Accident_Location nvarchar(MAX) No Yes   ถานท   
Cause nvarchar(MAX) No Yes   าเ ต  
Insurance_ Status nvarchar(MAX) No Yes   ถาน ป  กนั 
Price_Insurance nvarchar(MAX) No Yes   าคาป  กนั 
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ตา างท   ก.8  ตา างเคลมป  กนั (Claim) (ต  ) 

Name Type P M Refer to Description 

Vehicle_ID int No Yes 
Vehicle. 
Vehicle_ID 

   ั านพา น  

 

 มา เ ต  

 P = Primary Key 

 M = Mandatory 
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0

แ พพลิเคชั  นข ัข  
ปล ดภ ั 

         

ข  ม ลเคลมป  กัน

ข  ม ลเจ าข ง ถ
ข  ม ล พ. . .
ข  ม ลป  กัน

ข  ม ลต วจ    ัต าภาษ 

ความต   งกา ต วจ    ตั าภาษ 

ความต  งกา  มคั  มาชิก

ความต  งกา เคลมป  กนั

ความต  งกา แจ  งเตื น พ. . .
ความต  งกา แจ  งเตื นป  กัน

ความต  งกา  า งาน

ข  ม ล า งาน

 

ภาพท   ก.3 Context Diagram แ พพลิเคชั นข ัข  ปล ดภ ั 
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1

 มคั  มาชิก
D1              ข  ม ลผ  ใช 

2

ท า พ. . .

3

ท าป  กันภ ั.

4

ต วจ   
 ตั าภาษ D5              ข  ม ล ัต าภาษ 

5

เคลมป  กนั
D6               ข  ม ลเคลมป  กัน

D4              ข  ม ลป  กัน

เจ  าข ง ถ

D2ข  ม ล        

            

ข  ม ลป  กัน

            

ความต  งกา ต วจ    ตั าภาษ 

ข  ม ล ัต าภาษ 

ข  ม ลผ  ใช 

ความต  งกา เคลมป  กนั

ข  ม ลเคลมป  กัน

ข  ม ล พ. . .

ข  ม ล พ. . .

6

พิมพ์ า งาน

D3       . . .
ข  ม ล พ. . .
ข  ม ล พ. . .

D4              ข  ม ลป  กัน
ข  ม ลป  กัน

D2             ข  ม ล านพา น 

D2             ข  ม ล านพา น 

D1              

D2             

D3       . . .

D4              

D5              

D6               

D7                 

ความต  งกา  า งาน

ข  ม ล า งาน

ข  ม ล            

                

               

ข  ม ลป  กันภ ั

ข  ม ล านพา น 

ข  ม ล พ. . .

ข  ม ลผ  ใช 

            

D2ข  ม ล                    

 

ภาพท   ก.4 Data Flow Diagram Level 0 แ พพลิเคชั นข ัข  ปล ดภ ั 
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1.1

ต วจ   
ข  ม ล มาชิก

เจ  าข ง ถ

1.2

ก  กข  ม ล
 มาชิก

            

1.3

 นัท กข   ม ล
 มาชิก

            

D1              

D1              ข  ม ลผ  ใช 

ข  ม ลผ  ใช 
            

 

ภาพท   ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 1 :  มคั  มาชิก 
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2.1

ต วจ   
ข  ม ลพ. . .

เจ  าข ง ถ

ข  ม ล พ. . .

2.3

 นัท ก
ข  ม ลพ. . .

D3      . . .ข  ม ลพ. . .

2.4
แจ  งเตื น 
 มด า   
พ. . .

ข  ม ล พ. . .

ข  ม ล พ. . .

ข  ม ล พ. . .

D3      . . .ข  ม ล พ. . .

D2             ข  ม ล านพา น 

 

ภาพท   ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 2 : ท า พ. . . 
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3.1

ต วจ   
ข  ม ลป  กัน

เจ  าข ง ถ

3.2

ก  ก
ข  ม ลป  กัน

            

3.3

 นัท ก
ข  ม ลป  กัน

D4              ข  ม ลป  กัน

            

3.4
แจ  งเตื น
 มด า  
ป  กนั

            

ข  ม ลป  กัน

             

ข  ม ลป  กัน
D2             ข  ม ล านพา น 

D4ข  ม ลป  กัน

 

ภาพท   ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 3 : ท าป  กนัภ ั 
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4.1

เลื กข  ม ล
 ตั าภาษ 

เจ  าข ง ถ

4.2

ต วจ   
ข  ม ล ัต าภาษ 

4.3

แ ดงข  ม ล
 ตั าภาษ 

D2ข  ม ล านพา น 

            

               

D5              ข  ม ล ัต าภาษ 

ข  ม ล านพา น 

               

            

 

ภาพท   ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 4 : ต วจ    ตั าเ  ้ ภาษ  

 

 

 

 

 

 



85 
 

5.1

ต วจ   
ข  ม ลป  กัน

เจ  าข ง ถ

5.2

ก  กข  ม ล
เคลมป  กนั

            

            

5.3

 นัท กข  ม ล
เคลมป  กนั

D4              

D6ข  ม ลเคลมป  กัน               
ข  ม ลเคลมป  กัน

                                    

D2             ข  ม ล านพา น 

 

ภาพท   ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 5 : เคลมป  กนั 
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ข  ม ล ตั าภาษ 

ข  ม ลป  กนั

ข  ม ล านพา น 

ข  ม ล พ. . .

เจ  าข ง ถ

6
เลื ก
 า งาน

6.1
  ก า งาน
เจ าข ง ถ

6.2
  ก า งาน
 านพา น 

6.3
         

 . . .

6.4
  ก า งาน
ป  กัน

6.5
         
         

6.6
  ก

 า งานเคลม
ป  กัน

6.7
         
            

6.8
พิมพ์
 า งาน

เจ  าข ง ถ

D1              

D3       . . .

D4              

D5              

D6               

                

D2             

D7

            

            

            

            

            

            

            

                 
            

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

ข  ม ลผ   ใช  

 

ภาพท   ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ข ง Process 6 : พิมพ ์า งาน 
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ภาคผนวก ข 

ขั้นต นกา ติดตั้งแ พพลิเคชั นข ัข  ปล ดภ ั น    ปฏิ ติักา แ นด   ด์ 

 

ภาพท   ข.1 กา ติดตั้ง แ พพลิเคชั นข ัข  ปล ดภ ั 

 ขั้นต นกา น าไฟลติ์ดตั้งลง   โท ศพัท ์ น    ปฏิ ติักา แ นด   ด ์โด ม ขั้นต นดงัน ้  

1. เชื  มต  โท ศพัท ์ก ัค มพิวเต  ์ด ว  า  USB 
2. เปิดแผ นติดตั้งใน DVD-Drive ในท  น ้ คื  Drive G 
3. เข าโฟลเด  ์ Drive Security  
4.   า ไฟล ์app-debug ไป งั This PC\โท ศพัท ์ในท  น ้ คื  Galaxy note 8 ดงัภาพท   ข.2 
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ภาพท   ข.2 กา   า ไฟลเ์ข า      ปก ณ์มื ถื  

 โฟล์เด  ์ท  จ แ ดงข ้นเมื  เชื  มต  โท ศพัท์ แ นด   ด์เข าก ัค มพิวเต  ์ เพื  ท ากา   า 
ไฟลเ์ข า   โป แก ม File  น    ปฏิ ติักา แ นด   ด ์
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ภาพท   ข.3 กา ติดตั้งแ พพลิเคชั น 

   ลงัจากท ากา   า ไฟล์ ดงัภาพท   ข.1 แล  ข.2 ใ  ท ากา เปิดแ พพลิเคชั น File ในโท ศพัท์ 
แล วท ากา เข า   โฟล์เด  ์ 67dee035f1fa789/f แล วท ากา  แตกไฟล์ app-debug.apk เพื  ด าเนินกา 
ติดตั้ง 
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ภาพท   ข.4  นื นักา ติดตั้งแ พพลิเคชั น 

  น าจ  ืน นัความต  งกา ในกา ติดตั้งแ พพลิเคชั น คลิกป  ม ติดตั้ง เพื  ไป   ข ั้นต นกา 
ติดตั้ง 
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ภาพท   ข.5  น าจ กา ติดตั้งแ พพลิเคชั น 

  น าจ ท      ก าลงัท ากา ติดตั้งแ พพลิเคชั นข ัข  ปล ดภ ั ลง   โท ศพัท ์
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ภาพท   ข.6  น าจ เ  ็จ ้ินกา ติดตั้ง 

   น าจ ท  แ ดงว าแ พพลิเคชั นติดตั้ง ม   ณ์ คลิกป  ม เปิด เพื  เปิดแ พพลิเคชั น 
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