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บทคัดย่อ 
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล และ 2) สร้างระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการสร้างแบบจําลองวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 จำนวน 1,194 ข้อมูล จากงาน
สารสนเทศจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) ด้วยเทคนิค
แบบเคมีน (K-means)  จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้มาพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ ใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ด้วยภาษา PHP HTML JAVASCRIPT CSS และระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL  

ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่มีการจัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด 
กลุ ่มพื ้นที่ เสี ่ยงมาก กลุ ่มพื ้นที่ เสี ่ยงปานกลาง กลุ ่มพื ้นที่ เสี ่ยงน้อย และกลุ ่มพื ้นที่ เสี ่ยงน้อยที่สุด  
ผลการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของ
ผู้ใช้งานทั่วไป ทีส่ามารถดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงในเส้นทางที่ต้องการเดินทาง โดยการกำหนดจุดเริ่มต้น และจุด
สิ้นจุดในการเดินทาง 2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพ่ือดูรายงานการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ และดู
รายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการประเมินผลความพึงพอใจระบบรายงานพื้นที่
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์แบบออนไลน์ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าผู้ใช้
มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 3.76, S.D. = 0.85)  
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โครงงานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย ที่ได้ให้คำปรึกษา ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนสำเร็จสมบูรณ์ได้ ขอขอบคุณ ดร. ชูศักดิ์ ยาทองไชย ที่ให้ความช่วยเหลือ
ตรวจสอบตัวโครงงานและการทำงานของระบบ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบโครงงานอาจารย์พิชิต 
วันดี และอาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารและการทำงานของระบบ  
และขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีทีอ่าจารย์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านมีให้ตลอดมา 
จนสามารถทำให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบพระคุณงานสารสนเทศจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
อำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ที่สนับหนุนโครงงานวิจัยในครั้งนี้  

คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณ
ทุก ๆ ท่าน  

 
 
 

 

 

         

         ภาณุพงษ์  หินหล่าย 
          ทิพย์จุฑารัตน์ ผูกจิตต์ 



 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็น
อันดับที่ 5 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน
สำคัญสมัยอารยธรรมขอมอย่างปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์
กีฬาขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยสโมสรฟุตบอล สนามแข่งรถ และค่ายมวย การปกครองแบ่งออกเป็น 23 
อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,553,765 คน โดยมีจำนวนประชากรชาย 
775,766 คน และจำนวนประชากรหญิง 777,999 คน (สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2563) 

เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยังเป็นทางผ่านที่จะ
สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้ โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางหลัก คือ เดินทางไปเที่ยวพักผ่อน 
เดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลและแข่งรถ เดินทางมาซื้อของ หรือเดินทางไปทำธุ ระต่าง ๆ ทำให้มี
ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ผู้ขับขี่บางส่วนพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายขึ้น นอกจากการเดินทางดังกล่าวแล้ว ยังมีการไปกินเลี้ยงสังสรรค์กัน ไม่ว่าจะเป็นภายในเครือญาติ
หรือระหว่างเพื่อนฝูง ซึ่งมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย ดังนั้นเมื่อมีการเดินทาง
เกิดขึ ้นแม้ไม่ได้เป็นการเดินทางไกล ก็ม ีโอกาสเกิดอุบ ัต ิเหตุบนท้องถนนได้ โดยเฉพาะผู ้ข ับขี่
รถจักรยานยนต์ ซึ่งอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2559 มี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 4,996 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 831 ราย(ต่อประชากรแสนคน) ปี 2560 มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ 963 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 365 ราย(ต่อประชากรแสนคน) และในปี 2561 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
1,041 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 128 ราย(ต่อประชากรแสนคน) (สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2563) อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อย และเป็นปัญหาหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ความสนใจและพยายามที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง  

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาและแยกแยะสาระที่เป็นประโยชน์ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ออกมา
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ลักษณะของสาระจะต้องมีความชัดเจน มีรูปแบบมีเหตุผลใหม่
ใช้ประโยชน์ได้และเข้าใจได้ การทำเหมืองข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำกระบวนการค้นหาความรู้  ซึ่ง
เหมืองข้อมูลยังเป็นกระบวนการของการกลั่นกรองสารสนเทศที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลใหญ่ จัดได้ว่าเป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง  อาศัยข้อมูลใน
อดีตและเพ่ือใช้สารสนเทศเหล่านี้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
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การแบ่งกลุ ่มข้อมูล (Clustering) คือ แบบจำลองการแบ่งกลุ ่ม (Clustering Model) เป็นการ
เร ียนร ู ้ เครื่ องแบบจำลอง  (Machine learning Model) ประเภทการเร ียนร ู ้ แบบไม ่ต ้องสอน
(Unsupervised Learning) ที่ไม่มีชุดทดสอบหรือไม่มีต้นแบบของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เอาไว้ใช้
การจัดกลุ่มของข้อมูล ที่ไม่เคยมีการจัดกลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มข้อมูลจากความคล้ายกัน การจัดกลุ่ม
เหมาะสำหรับการศึกษาหรือสำรวจข้อมูลตามธรรมชาติที่มีจำนวนมากและไม่ทราบคุณลักษณะของข้อมูล
เหล่านั้น (ศุภามณ จันทร์สกุล, 2561) งานวิจัยการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนี้จะใช้กฎการ
แบ่งกลุ่มข้อมูล โดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้คัดเลือกมาทำการศึกษาวิจัย และแบ่งกลุ่ม โดยคัดข้อมูลที่เป็น
ประเภทเดียวกันมาอยู่กลุ่มเดียวกัน หรือข้อมูลที่อยู่ต่างกลุ่มกัน จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อลดขนาด
ข้อมูลด้วยเทคนิคที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพโดยสูญเสียลักษณะสำคัญของข้อมูลน้อยที่สุด 

ผู้จัดทำได้มีแนวคิดการทำเหมืองข้อมูล มาช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการใช้กฎการแบ่งกลุ่มข้อมูล ด้วยเทคนิคแบบเคมีน (K-means) ตามกรอบการ
ทำเหมืองข้อมูลและข้ันตอนกระบวนการทำสร้างแบบจำลอง CRISP DM ด้วยโปรแกรม WEKA ซึ่งผู้จัดทำ
ได้เลือกศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาศึกษา โดยได้ข้อมูลมาจากสถานีตำรวจภูธร
เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งผู้จัดทำคาดว่าผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้เทคนิค
การทำเหมืองข้อมูล จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย 
หรือมาตรการในการควบคุมอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
1.2.2 เพ่ือสร้างระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.3.2 สามารถเห็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากแผนที่ 
1.3.3 เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยทางถนน ในการหา

มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  
1.3.4 เพื่อนำผลวิจัยที ่ได้ไปใช้หามาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความ

ปลอดภัยทางถนน 
 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
การจัดทำโครงงานนักศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้

เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มีขอบเขตของโครงงานดังนี้ 
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1.4.1 ขอบเขตความสามารถของแบบจำลอง 

1.4.1.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ปี 2560 - 

2563 จำแนกตามสถานีตำรวจภูธรทั ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ ่งเก็บรวบรวมโดยงานสารสนเทศจากสถานี
ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทำให้ได้ข้อมูลประกอบไปด้วย  แอตทริบิวท์ 14 แอตทริบิวท์ จำนวน 1,193 เรคคอร์ด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุ 
2) ประเภทบาดเจ็บและเสียชีวิต 
3) ประเภทถนนในที่เกิดเหตุ 
4) ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ 
5) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
6) สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
7) ประเภทรถที่เกิดเหตุ 
8) เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ 
9) เพศผู้ตาย 
10) คนตายเป็นคนในพ้ืนที่หรือไม ่
11) คนบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่หรือไม ่
12) สถานที่เกิดเหต ุ
13) ตำบลที่เกิดเหตุ 
14) อำเภอ/จังหวัดที่เกิดเหต ุ
โดยการแบ่งกลุ่มพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 5 

กลุ่ม คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย เสี่ยงน้อยที่สุด 
1.4.1.2 ขอบเขตด้านเทคนิค 

การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการทำนายความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุพื ้นที ่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล  (Data Clustering) ด้วยอัลกอริทึม  
K-means  

1.4.1.3 การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง 
การวัดประสิทธิภาพในการแบ่งกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่ากลางของแต่ละกลุ่ม

ค่า Mean Square ระหว่างกลุ่ม (Between-cluster Mean Square) และค่า Mean Square Error ด้วย
ค่าสถิติ F ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน พบว่า
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรของทุกกลุ่มแตกต่างกัน เมื่ออยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดแบบจำลอง
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จะนำเสนอกลุ่มพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำกลุ่มที่ได้ไปใช้ในการสร้างการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลจากแบบจำลอง 

1.4.2   ความสามารถของระบบพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ระบบทำงานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ประกอบด้วย ส่วน

สำคัญ 2 ส่วน คือ 
1.4.2.1 หน้าจอใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย 

1) ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งเพ่ือดูพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้โดยการ
กำหนด 

1.1) ตำแหน่งปัจจุบัน โดยค้นหา ตำบล และอำเภอ 
1.2) จุดหมายปลายทาง โดยค้นหา ตำบล และอำเภอ 

2) หน้าจอการแสดงผลข้อมูล 
ระบบสามารถแสดงผลรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านแผนที่แสดงจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ที่ประกอบด้วย ถนน ตำบล อำเภอ และระดับความเสี่ยง 
1.4.2.2 หน้าจอใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย 

1) เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ เข้าสู่ระบบ 
โดยกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

2) เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดูรายงานพ้ืนที่การเกิดอุบัติเหตุได้โดยการกำหนด
ตำบล และอำเภอ 

1.4.2.3 หน้าจอการแสดงผลข้อมูล 
ระบบสามารถแสดงผลรายงานความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประกอบด้วย ตำบล อำเภอ หมายเลขถนน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุและระดับ
ความรุนแรง 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 

การจัดโครงงานนักศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ดังนี้ 

1.5.1 ซอฟต์แวร์  
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงานการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด

บุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มีดังนี้ 
1.5.1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 pro  
1.5.1.2 จัดการตารางข้อมูล Microsoft Excel  
1.5.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล WEKA  
1.5.1.4 สร้างและพัฒนาเว็บ Sublime  
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1.5.2 ฮาร์ดแวร์ 
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงานการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด

บุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มีดังนี้ 
1.5.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ intel Core i5-8500 
1.5.2.2 หน่วยความจำหลัก (RAM) มีความจุ 8 GB 

1.5.3 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บ  
ภาษาท่ีใช้การพัฒนาเว็บในการดำเนินโครงงานการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มีดังนี้ 
1.5.3.1 HTML เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บ มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag และ 

attribute ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอ่ืน ๆ 
1.5.3.2 MySQL สำหร ับเก ็บข ้อม ูล  ที่ ต ้องทำงานร ่วมก ับเคร ื ่ องบร ิการ เว็บ  

(Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) 
1.5.3.3 PHP เป็นภาษา Script ที่ประมวลผลที่ฝั่ง Server แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่

ฝั่ง Client ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน 
1.5.3.4 Javascript ภาษา script ที่ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี ่ยมชม

เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ จะช่วยแบ่งเบาการทำงานให้กับเครื่อง Web Server ได ้
1.5.3.5 CSS มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ กำหนดขึ้นเพื่อใช้เสริมภาษา HTML 

ให้สามารถจัดรูปแบบการแสดงผลให้กับเอกสาร HTML ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น 
 
1.6 คำนิยามและศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมายถึง พื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ยานพาหนะต่าง ๆ ในการเดินทางบนท้องถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ ระดับความ
เสี่ยงมากที่สุด ระดับความเสี่ยงมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงน้อย  และระดับความ
เสี่ยงน้อยที่สุด  

1.6.2 พื้นที่การเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการปกครอง 23 อำเภอ 189 
ตำบล 

1.6.3 ถนน หมายถึง ถนนสาธารณะ หรือทางหลวงที่มีหมายเลขถนนตั้งแต่ 1-4 หมายเลข ได้แก่ 
ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว คือ ทางหลวงหลัก ทางหลวงที่มีหมายเลขสองและสามตัว คือ ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงที่มีหมายเลขถนนสี่ตัว คือ ทางหลวงชนบท ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.6.4 ระบบวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  หมายถึง ระบบที่ทำงานผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกตำแหน่งเพื่อดูพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์
ในรูปแบบของแผนที่ 



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดโครงงานนักศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้

เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลได้มีการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำโครงงาน
นักศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 การเกิดอุบัติเหตุการจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ 
2.2 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
2.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)  
2.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM 
2.5 WEKA 
2.6 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

 
2.1 การเกิดอุบัติเหตุการจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ 

การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลได้มี
การศึกษาทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุการจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

2.1.1 อุบัติเหตุการจราจร 
ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์ทุกปีจะมีคนที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ

จำนวนเกือบพันคนและจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายหมื่นคน สถิติมีแนวโน้มจะเพิ่มทุกปี แต่การรู้เพียง
ตัวเลขแค่นี้ไม่มีทางท่ีจะช่วยให้กรมตำรวจจราจรลดจำนวนอุบัติเหตุได้ เพราะเราไม่รู้ชัดเจนว่า สาเหตุการ
ตายเกิดจากผู้ตายขาดความรู้เรื่องกฎจราจรกี่ราย คนขับรถมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายกี่ราย 
ถนนไม่ดีก่ีราย สัญญาณจราจรไม่ดีหรือบกพร่องกี่ราย คนขับรถขับด้วยความเร็วสูงก่ีราย คนที่ตายไม่สวม
หมวกกันน็อกกี่ราย คนขับรถเมาสุราหรือยาบ้าก่ีราย และคนที่ตายมากที่สุดมีอายุประมาณช่วงไหน  

ทุกประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญปัญหาอุบัติเหตุจราจร เพราะสถิติท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่าใน
แต่ละปีจะมีคนเสียชีว ิตด้วยอุบัติเหตุจราจรในประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลกกว่า 1 ล้านคน อดีตพบว่า 
เมื่อ 100 ปีก่อนโลกไม่มีใครตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ และถ้าจำนวนอุบัติเหตุแบ่งโดยตรงกับจำนวน
รถยนต์ที่แล่นบนถนน จำนวนผู้ที ่จะเสียชีวิตเพราะรถยนต์ก็จะต้องเพิ่มจากตัวเลขเดิมอีกหลายเท่า  

เทคโนโลยีการสร้างถนนก็มีบทบาทไม่น้อย
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ในการควบคุมอุบัติเหตุ ตามปรกติถนนตามชนบทค่อนข้างแคบ ดังนั้นเวลารถสวนกัน ถ้า
รถวิ่งสวนกันด้วยความเร็วคันละ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพราะความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถสูงถึง 100 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น หากรถเสียจังหวะพุ่งชนกันตรง ๆ คนขับทั้งสองคนก็จะตาย แต่สำหรับถนนใน
เมืองใหญ่ ๆ ที่มีทางด่วน มีถนนลอยฟ้า ทำให้รถที่จะวิ่งสวนกันอยู่ห่างกันมาก อุบัติเหตุที่เกิดจากการชน
กันตรง ๆ ก็น้อยลง แต่อาจเกิดได้เวลารถวิ่งตามกันและใกล้กันด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อย  

การศึกษากลศาสตร์ของการชนกัน ทำให้ Evans พบว่า สำหรับรถที่มีขนาดใหญ่และหนัก 
คนขับจะไม่เป็นอันตรายมาก เช่น เวลารถคันหนึ่งพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งที่หนักกว่าประมาณ 2 เท่า คนขับรถ
คันที่น้ำหนักเบาจะมีโอกาสเสียชีวิตมากเป็น 12 เท่าของคนขับรถคันที่มีน้ำหนักมากกว่า และจากกฎ
ความถาวรของโมเมนตัม ถ้ารถคันหนึ่งหนักกว่ารถอีกคันหนึ่งร้อยละ 5 และรถทั้งสองพุ่งเข้าหากันด้วย
ความเร็ว 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าให้รถทั้งสองเมื่อชนกันหลอมรวมกัน รถคันท่ีหนักกว่าจะมีความเร็ว 1.2 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในทิศทางเดิม แต่รถคันที่เบากว่าจะกลับทิศและพุ่งไปในทิศเดียวกับรถคันที่หนักคือ 
ด้วยความเร็ว 1.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น รถคันหนักจะเปลี่ยนความเร็วไป 1.2-5 = 48.8 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ในขณะที่รถคันเบาจะเปลี่ยนความเร็วไป 1.2-(-50) = 51.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพราะโมเมนตัม
ขึ้นกับความเร็ว ดังนั้น ถ้าความเร็วเปลี่ยนมาก แรงกระทำที่คนขับก็จะมากด้วย และนั่นหมายความว่า 
โอกาสตายก็มากด้วย ดังนั้น คนขับรถที่หนักกว่ามีโอกาสตายน้อยกว่าคนขับรถที่เบากว่า ถ้ารถทั้งสองชน
สวนกัน เมื่อหลักการของวิทยาศาสตร์เป็นเช่นนี้ นั่นก็แสดงว่า ถ้าคุณมีรถที่น้ำหนักเบา หนทางหนึ่งที่จะ
ลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเวลาชนกับรถที่หนักกว่าคือ นำผู้โดยสารมานั่งเพิ่มในรถที่ขับ เพราะน้ำหนักของ
ผู้โดยสาร 1 คน เป็นประมาณร้อยละ 5 ของน้ำหนักรถ Evans พบว่า การมีน้ำใจเยี่ยงนี้จะทำให้คนขับมี
โอกาสเสียชีวิตน้อยลงร้อยละ 14 และถ้าจำนวนผู้โดยสารยิ่งมากโอกาสเสียชีวิตก็ยิ่งน้อย คงเป็นที่ยอมรับ
กันว่าพฤติกรรมของคนขับรถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญมากในการทำให้เกิดอุบัติเหตุ  สถิติการสำรวจชี้ชัดว่า
คนขับรถที่เป็นผู้ชายทำให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรมากกว่าผู้หญิง ทั้ง  ๆ ที่ผู้ชายมีความรู้เรื่องรถดีกว่า
ผู้หญิง ทั้งนี้มีสาเหตุจากนิสัยที่ชอบขับเร็ว และชอบเสี่ยงเพราะเหตุว่าความเร็วของรถเป็นตัวกำหนดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บของผู้โดยสารเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชน ดังนั้นความเร็วสูงจึงเป็นอันตรายมาก และ
นักอุบัติเหตุวิทยาก็ได้พบว่าอาการบาดเจ็บเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็วยกกำลังสอง ซึ ่งนั ่นก็
หมายความว่า ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่า อาการบาดเจ็บจะมากขึ้น 4 เท่า ส่วนโอกาสตายนั้นขึ้นกับ
ความเร็วยกกำลังสี่ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเร่งรัดให้เร็วขึ้น 2 เท่า โอกาสตายของคุณจะเพิ่มเป็น 16 
เท่า ดังนั้นการตรวจสภาพเมาของคนขับรถก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนได้ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ หรือการสวมหมวกกันน็อกขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ก็สามารถลดอุบัติเหตุ
การตายได้ถึงร้อยละ 42 ซึ่งนับว่ามากเช่นกัน การมีรถไฮเทคที่มีอุปกรณ์สำหรับเตือนคนขับว่าจะมี
อุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นก็ช่วยได้มาก และถ้าคนขับยังไม่เบรกรถที่ทันสมัยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยดึงเข็มขัด
นิรภัยให้แน่นขึ้น เพ่ือเตือนคนขับให้รีบระวังภัยชน เป็นต้น (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559) 
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2.1.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ ่งจะมีการประชุมเพ่ือประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์ และหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจำทุกวัน
ในช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในที่ประชุม
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการไม่จำหน่าย
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการเมาสุรา รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม) รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  เช่น การตั้งด่าน
ชุมชน และด่านครอบครัว พร้อมดูแลกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ในแต่ละหมู่บ้าน 
จะช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้คนในครอบครัวและชุมชน ดื่มไม่ขับ สวมหมวกกันน็อค และไม่ขับรถเร็ว ให้
ความรู้แบบเข้าถึงทุกบ้าน (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์, 2563) 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมา
จากศูนย์อุบัติเหตุจราจรภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรทั่วจังหวัดบุรีรมัย์ 
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมมาเป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 นำเสนอดังภาพที ่2.1 

 

 
ภาพที่ 2.1 กราฟแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 และ ปี 2562 

ที่มา : ศูนย์อุบัติเหตุจราจรภูธรเมืองบุรีรัมย์, 2563 
 

จากภาพที่ 2.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 
2561 มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1,041 ครั้ง มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,261 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 
128 ราย และในปี 2562 มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 962 ครั้ง มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ,024 ราย และ
จำนวนผู้เสียชีวิต 305 ราย 
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2.2 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เป็น

เครื่องมือที่ช่วยค้นหาและแยกแยะสาระที่เป็นประโยชน์ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ออกมาเป็น
การเพิ่มคุณค่าให้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ลักษณะของสาระจะต้องมีความชัดเจน มีรูปแบบมีเหตุผลใหม่  ใช้
ประโยชน์ได้และเข้าใจได้ เหมืองข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำกระบวนการค้นหาความรู้ ซึ่งเหมือง
ข้อมูลยังเป็นกระบวนการของการกลั ่นกรองสารสนเทศที่ซ่อนอยู ่ในฐานข้อมูลใหญ่ จัดได้ว่า  เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับความ
สนใจนำไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกวงการเพ่ือทำนายแนวโน้มและพฤติกรรม โดยอาศัย ข้อมูลในอดีตและ
เพื่อใช้สารสนเทศเหล่านี้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจและการประมวลผล  ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการใช้ช่วงระยะเวลาและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีผู้เข้าใช้บริการจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้บริการ
เว็บ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการโดยอาจจะเพิ่มหรือลดการให้บริการบางชนิดให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ใช้แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีความสนใจแตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะมีหนึ่งเทคนิคหรือ
มากกว่ามาประมวลผล เพ่ือดึงความรู้หรือสิ่งที่ต้องการจากฐานข้อมูลที่ได้ผ่านขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล 
(Data Cleaning) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผลโดยใช้เทคนิคในการทำงานเหมืองข้อมูล
ต่อไป 

การทำเหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือข้อความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่
ซับซ้อนเพื่อนำข้อความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้อาจนำมาสร้างการพยากรณ์
หรือสร้างตัวแบบสำหรับการจำแนกหน่วยหรือกลุ่มหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือให้
ข้อสรุปของสาระในฐานข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลประกอบขึ้นด้วยการนำกระบวนการทางสถิติและการ
เรียนรู ้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื ่อสร้างตัวแบบกฎเกณฑ์รูปแบบการพยากรณ์และข้อความรู ้จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการทำเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค
หรือวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดกลุ่มการค้นหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์ เป็นต้น การดำเนินงานมักอยู่
ในลักษณะของการสร้างตัวแบบจำลองที่อธิบายความเป็นไปหรือสภาพการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่เรา
ทราบคำตอบ แล้วนำตัวแบบนี้มาใช้อธิบายสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่ไม่ทราบคำตอบ ตัวแบบ
เหล่านี้อาจเป็นตัวแบบที่เรียบง่ายไปจนถึงตัวแบบที่ยุ่งยากซับซ้อนและอาจใช้การผสมผสานแนวคิดหรือ
เครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถสกัดข้อความรู้ที่อยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยใช้เทคโนโลยี
คลังข้อมูล (Data Warehouse) เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำเหมือง
ข้อมูล ดังนั้นถ้ามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลคุณภาพดีเทคโนโลยี การทำเหมืองข้อมูลจะช่วยในการค้น
หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการทำเหมืองข้อมูลจะก่อให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติในการค้นพบ
สารสนเทศหรือข้อความรู้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการใช้วิธีการ เช่น การพยากรณ์แนวโน้มและ
พฤติกรรม การบริโภคแบบอัตโนมัติ หรือเกิดกระบวนการอัตโนมัติในการค้นพบรูปแบบที่ไม่เคยรู้จักมา
ก่อนด้วย การใช้วิธีการค้นหาเข้าไปในรายละเอียดของฐานข้อมูลเพ่ือหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลนั้น 
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2545) 
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2.2.1 เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) 
2.2.1.1 เหมืองข้อมูล เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อค้นหารูปแบบ(pattern) 

ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจในการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
ใกล้เคียงกับสมองมนุษย์ มีชนิดของการเร ียนรู ้ข ้อมูล 2 แบบคือ (1) การเรียนรู ้แบบมีการสอน 
(Supervised Learning) เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีผู้สอน หรือกล่าวได้ว่าข้อมูลนั้นมีการกำหนดคลาส
หรือคำเฉลยและ (2) การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน (Unsupervised Learning) เป็นการเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้สอน หรือกล่าวได้ว่าข้อมูลนั้น ไม่มีการกำหนดคลาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลธรรมชาติที่พบได้โดยทั่ วไป
กระบวนการทำเหมืองข้อมูลใช้โมเดลในการเรียนรู ้ จึงต้องนำอัลกอริทึมของการเรียนรู ้ของเครื่อง 
(Machine Learning)มาใช้โดยชนิดของอัลกอริทึมในการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining Algorithms) 
แบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพ่ือการทำนาย (Predictive) มีการเรียนรู้แบบมี
การสอน โดยเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อทำนายข้อมูล ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ถ้าข้อมูลมีการ
จัดลำดับ ของผู้เรียนไว้แล้วว่าใครเป็นผู้เรียนกลุ่มเก่ง ใครเป็นผู้เรียนกลุ่มปานกลาง และใครเป็นผู้เรียน
กลุ่มอ่อน เหมืองข้อมูลสามารถเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้และค้นหาโมเดลที่สามารถใช้อธิบายลักษณะของ
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ จากโมเดลที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ทำนายผู้เรียนใหม่ว่าน่าจะเป็นผู้เรียนใหม่ว่าน่าจะเป็น
ผู้เรียนกลุ่มประเภทใด เทคนิคการวิเคราะห์ได้แก่ การจำแนกประเภท (Classification) หรือการสร้างตัว
แบบทำนาย (Prediction Models) 

2) การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพ่ือการอธิบาย (Descriptive) มีการเรียนรู้แบบ
ไม่มีการสอน โดยค้นหารูปแบบความสัมพันธ์  หรือลักษณะที่เชื่อมโยงกันของข้อมูล การวิเคราะห์ต่าง 
จากแบบแรกตรงที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าว่าจะให้โปรแกรม วิเคราะห์เหมืองข้อมูลค้นหารูปแบบหรือโมเดล
แต่ให้ค้นหาทุกรูปแบบที่น่าสนใจจากข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ ได้แก่ การจัดกลุ่ม (Clustering) และ
การหากฎความสัมพันธ์ (Association rule) (ศุภามณ จันทร์สกุล, 2561) 

2.2.1.2 เทคนิคเหมืองข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้มี 3 เทคนิค ดังนี้ (ศุภามณ 
จันทร์สกุล, 2561) 

1) การจำแนกประเภท (Classification & Prediction) มีการเรียนรู ้แบบมี
การสอนซึ่งกำหนดคลาส (Class) ไว้แล้วในการจัดประเภท คลาสในการจำแนก ประเภทเป็นคุณลักษณะ 
(Attribute or Feature) ในชุดข้อมูลนั้น ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ (Smoking) กำหนดคลาสไว้ 2 อย่างคือ 
Yes หรือ No เป็นต้น กระบวนการในการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลมี 2 ขั้นตอนคือ (1) การหาชุดต้นแบบ
ซึ่งสร้างจากการวิเคราะห์ชุดของข้อมูลฝึกสอน (Training Data) และ (2) ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing-
Data) โดยตรวจสอบความตรงในการจำแนกเมื่อนำต้นแบบที่ได้มาใช้ทำนายข้อมูลจำแนกกลุ่ม เช่น การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจร่างกายต่าง ๆ กับการเกิดโรคโดยใช้ข้อมูล ผู้ป่วยและการวินิจฉัย  
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ของแพทย์ที่เก็บไว้ เพ่ือนำมาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย สำหรับเทคนิควิธีการจำแนกกลุ่ม (Classification) 
ที่นิยมได้แก่ การวิเคราะห์เครือข่ายใยประสาท (Neuron Networks) และการวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) 

2) การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) มีการเรียนรู้แบบไม่มีการสอนซึ่งแตกต่าง
จากการจำแนกประเภท โดยการจัดกลุ่มจะไม่มีการกำหนดคลาสไว้ก่อนจึงไม่มีต้นแบบที่สร้างสำหรับ
ขั้นตอนของการจัดกลุ่มมีการจัดข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายกันจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน เช่น การจัดกลุ่ม ผู้ป่วย
ที่เป็นโรคเดียวกันตามลักษณะอาการเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดย
พิจารณาจากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกัน เป็นต้น การจัดกลุ่มเหมาะสำหรับการศึกษาหรือสำรวจข้อมูล
ตามธรรมชาติที่มีจำนวนมากและไม่ทราบคุณลักษณะของข้อมูลเหล่านั้นสำหรับอัลกอริทึมที่ใช้ในการจัด
กลุ่มข้อมูลได้แก่ Hierarchical Clustering Algorithms (Single-Link, Complete-Link, Average-Link) 
และ Partitional Clustering Algorithms (K-means, K-Medoids) 

3) การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule Discovery) มี
การเรียนรู้แบบไม่มีการสอนโดยค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูลมากกว่าสองชุดขึ้นไป บางครั้ง
เรียกเทคนิคนี้ว่า“วิเคราะห์ตะกร้าตลาด (Market Basket Analysis)” ซึ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดย
วิเคราะห์ความสัมพันธ์จากใบรายการซื้อสินค้า (Transaction) เช่น เมื่อลูกค้าซื้อขนมปังจะซื้อเนยด้วย
เป็นต้น สำหรับอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหา กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลได้แก่ Apriori Algorithm โดยหา
กฎความสัมพันธ์ที่มีค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการที่กฎสามารถนำไปใช้มี
ความถูกต้อง และค่าความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งเป็นจำนวนของกรณีที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์กับ
จำนวนของกรณีที่กฎสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจากการจำแนกประเภทและการจัดกลุ่มข้อมูลที่ให้
ความสำคัญในการตรวจสอบความตรง (Accuracy) ของการจำแนกประเภทและการจัดกลุ่ม  

2.2.2 การนำเหมืองข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงาน  
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาในธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก ดังนี้ (นิพนธ์ อยู่จู, 2555) 
2.2.2.1 ทางด้านการตลาดสามารถนำเทคนิคการทำดาต้าไมน์นิงไปใช้ในการทำนายผล

การตอบสนองกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ การทำนายยอดขายเมื่อมีการลดราคาสินค้า และการทำนายกลุ่ม
ลูกค้าท่ีน่าจะใช้สินค้าของเรา เป็นต้น ซึ่งกระบวนการทำนายเหล่านี้จะต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้สินค้าของลูกค้าในอดีต  

2.2.2.2 ทางด้านการเงินการธนาคาร สามารถนำเทคนิคในการทำดาต้าไมนิ่ งไปช่วยใน
การคาดการณ์ถึงโอกาสในการชำระหนี้ของลูกค้า ค้นหาลูกค้าที่ขาดคุณภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ใน
การปล่อยกู้หรือค้นหาลูกค้าชั้นดีเพ่ือเสนอการปล่อยกู้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำนายแนวโน้มของ
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าได้โดยการเก็บพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าในอดีตหรือทำ
การเก็บลักษณะข้อมูลของลูกค้าในแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มลูกค้าชั้นดีและกลุ่มลูกค้าที่ขาดคุณภาพ เพื่อนำมา
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เป็นพื้นฐานในการจัดกลุ่มให้กับข้อมูลที่เข้ามาใหม่ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนมากจะใช้เทคนิคการ
จำแนกกลุ่ม และเทคนิคการหาความสัมพันธ์ เป็นต้น  

2.2.2.3 ทางด้านสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุสามารถนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลไปใช้ใน
การค้นหา รายการที่ดีและเหมาะสมต่อช่วงเวลามากที่สุดเพื่อทำการวางผังรายการในแต่ละเดือน โดย
จะต้องอาศัยข้อมูลพฤติกรรมการชมรายการของลูกค้ามาวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มใดมักจะเลือกดู
รายการในช่วงไหนมากท่ีสุด  

2.2.2.4 ทางด้านการค้าขาย สามารถนำเทคนิคในการทำเหมืองข้อมูลไปช่วยในการ
ทำนายผลกำไรเมื่อทำการลงทุนซื้อสินค้ามาเพื่อขายและสามารถนำมาใช้ในการค้นหาจุดคุ้มทุน เช่น มี
การนำรายได้ทีได้จากการขายในอดีตมาทำนายยอดขายในอนาคต เพื่อทำการวางแผนการผลิตและการ
ขายให้ม ีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

2.2.2.5 ทางด้านโรงพยาบาล สามารถนำเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้ในการทำนายอาการ
ของโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด เช่น นำข้อมูลอาการของ
ผู้ป่วยในอดีตมาหาความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการหาความสัมพันธ์  เพื่อหาว่าส่วนมากเมื่อผู้ป่วยมีอาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมักจะเกิดอาการใดตามมา ส่งผลให้มีการวางแผนในการรักษาโรคดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น 
 
2.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) 

แบบจำลองการแบ่งกลุ ่ม (Clustering Model) เป็นการเรียนรู้เครื่องแบบจำลอง ประเภทการ
เรียนรู้แบบไม่ต้องสอน ที่ไม่มีชุดทดสอบหรือไม่มีต้นแบบของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เอาไว้ใช้การจัด
กลุ่มของข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัดกลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มข้อมูลจากความคล้าย เช่น การจัดกลุ่มลูกค้า
จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกัน อัลกอริทึมที่
ใช้ในการทำแบบจำลองการจัดกลุ่ม ได้แก่ การแบ่งกลุ่มเคมีน (K-Mean Clustering) คือ วิธีการหนึ่งใน
เหมืองข้อมูล อยู่ในกลุ่มของ Unsupervised Learning หรือแปลตรง ๆ คือการเรียนรู้แบบไม่ต้องสอน 
โดยหน้าที่หลักของเคมีน (K-Means) คือการแบ่งกลุ่มแบบการจัดกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มในลักษณะนี้จะใช้
พื้นฐานทางสถิติ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีตัวเลขประกอบอย่างน้อย 2 ตัวแปรขึ้นไปวิธีการของเคมีน เคมีนมี 4 
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดจำนวนกลุ่มขึ้นมาก่อนเช่น 2 กลุ่มหรือหมายความว่าค่า K=2 (กำหนดเป็น C1
และ C2) และสุ่มตำแหน่งแกน x,y ให้กับ C1  และ C2 จะได้ C1(x1,y1) และ C2(x2,y2)  

ตัวอย่างเช่น กำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการจัดกลุ่มของข้อมูล แทนค่าด้วย K ต้องการแบ่งกลุ่มข้อมูล
ตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ดังนั้น ค่า K = 2 ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 จุดข้อมูลบนกราฟแบบ Scatter plot 

ขัน้ตอนที ่2 ดูตำแหน่งของสมาชิกแต่ละสมาชิกว่าอยู่ใกล้ใครมากกว่ากันก็ให้คนนั้นเป็นสมาชิกของ 
C นั้น จากตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าสมาชิกแต่ละคนอยู่ในกลุ่มใดระหว่าง C1 และ C2  

ตัวอย่างเช่น อัลกอรึทึมจะคำนวณค่าจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม เรียกว่า จุดศูนย์กลาง (Centroid) 
จากข้อมูลตัวอย่าง สมมุติให้จุด 1 และจุด 5 เป็นจุดศูนย์กลางโดยจุด 1 เป็นกลุ่มที่ 1 และจุด 5 เป็นกลุ่ม
ที่ 2 ดังภาพที่ 2.3 

 
 

ภาพที่ 2.3 จุดศูนย์กลาง 
 

ขั้นตอนที่ 3 ปรับ x,y ของ C1 และ C2 ใหม่ให้อยู่ตรงกลางของกลุ่ม 
ตัวอย่างเช่น คำนวณระยะทางจากจุดข้อมูลต่างๆ กับจุดศูนย์กลาง ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มกับจุด

ศูนย์กลางที่ใกล้ที่สุด คำนวณระยะทางจากจุดข้อมูลกับจุดศูนย์กลาง โดยใช้สูตร  
Distance = √(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ระยะห่างจุดศูนย์กลางของเเต่ละกลุ่ม คำนวณครั้งที่ 1 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 : ทำตามข้อ 2 และข้อ 3 อีกครั้งจนกว่า C1 และ C2 ตำแหน่งไม่เปล ี่ยน 
ตัวอย่างเช่น หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มเพ่ือกำหนดจุดศูนย์กลางใหม่ แล้วทำข้ันตอนที่ 3 ซ้ำจนกว่า

ค่าเฉลี่ยหรือจุดศูนย์กลางไม่เปลี่ยนแปลง 
คำนวณครั้งที่ 1 หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มหรือจุดศูนย์กลางใหม่ 
กลุ่ม 1 = ((32+64+11)/3 , (54+62+30)/3) = (35.67 , 48.67) 
กลุ่ม 2 = ((102+70)/2 , (70+105)/2) = (86 , 87.5) ดังภาพที่ 2.4 

 
 

ภาพที่ 2.4 กลุ่มของข้อมูล 
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คำนวณระยะทางจากจุดข้อมูลกับจุดศูนย์กลาง ดังตารางที่ 2.2 
ตารางท่ี 2.2 เเสดงระยะห่างจุดศูนย์กลางของเเต่ละกลุ่ม คำนวณครั้งที ่2 

 
คำนวณครั้งที่ 2 หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มหรือจุดศูนย์กลางใหม่ 
กลุ่ม 1 = ((32+64+11)/3 , (54+62+30)/3) = (35.67 , 48.67) 
กลุ่ม 2 = ((102+70)/2 , (70+105)/2) = (86 , 87.5) 
จะเห็นว่า เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยหรือจุดศูนย์กลางใหม่ในครั ้งที่  2 ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มไม่

เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงสามารถจบการแบ่งจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเคมีนอัลกอรึทึมได ้(Munlika H, 2562) 
 

2.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM  
CRISP-DM Model:The New Blueprint for Data Mining ได้กล่าวถึงกระบวนการทำเหมือง

ข้อมูลว่ามี 6 ขั้นตอนด้วยกันคือ (ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2559)  
2.4.1 ขั้นตอนที่ 1 การทำความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่จะทำ 

ขั้นตอนแรกจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากท่ีสุด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทำความ
เข้าใจต่าง ๆ ก่อนจะทำขั้นตอนอื่น ๆ ในขั้นตอนนี้จะเน้นให้ทราบวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเหมือง
ข้อมูลขององค์กรก่อน จากนั้นจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมา แล้วจึงแปลงองค์ความรู้เพื่อให้ก ำหนดคำนิยาม
ปัญหาในการทำเหมืองข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มวางแผนที่ดำเนินการในขั้นต้นวางแผนขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนการออกแบบและหาวิธีการแก้ปัญหา  

2.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การทำความเข้าใจกับข้อมูล 
เป็นการทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ควรมีลักษณะอย่างไร แหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดและ

ที่สำคัญที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs of Data) ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไร 
รวมทั้งควรต้องประเมินมูลค่าของประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้   รวบรวมข้อมูล
ที่เกี ่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเชื่อถือได้ มีปริมาณมากพอ มีความเหมาะสม และมี
รายละเอียดเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ 
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2.4.3 ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมข้อมูล  
โดยปกติระบบประมวลผลข้อมูล นำเข้าข้อมูล จะอยู่ในรูปแบบที่จำกัด (Fixed Known 

Format) แต่ในความเป็นจริงข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดเก็บในลักษณะดังกล่าวจึงต้องการกระบวนการแปลง
ข้อมูล (Data Transformation) หรือเปลี่ยนชนิดข้อมูล (Data Conversion) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะ
หรือรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปประมวลผลหรือวิเคราะห์ต่อไป ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลถือว่าเป็นขั้นตอน
ที่ใช้เวลานานที่สุด ประมาณ 85% ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.4.3.1 ทำการคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็นการเลือกฟิลด์หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูล 

2.4.3.2 ทำการกลั ่นกรองข้อมูล (Data Cleaning) เป็นขั ้นตอนการทำความสะอาด
ข้อมูล เพ่ือจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนทำ DM 

2.4.3.3 แปลงรูปแบบของข้อมูล (Data Transformation) เป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่พร้อมนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของ DM 

2.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบจำลอง 
เป็นขั้นตอนการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ (Relational Pattern) อาจจะอยู่ในรูปของ

แบบจำลองบนซอฟต์แวร์ (Computer Model) หรือสมการความสัมพันธ์ (Equation) เป็นการสร้างตัว
แบบ โดยการนำเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  

2.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล  
เป็นขั้นตอนการประเมินผลหรือวัดหาประสิทธิภาพของการใช้แบบจำลอง หลังจากที่ได้แบบจำลองแล้ว 
ต้องทำการประเมินผลว่าแบบจำลองนั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใด โดยอาจทดลองในระบบ
เสมือน (Simulation) หรือนำไปประมวลผลกับข้อมูลจริงที่มีอยู่เพื่อเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ว่า
ถูกต้องเป็นร้อยละเท่าใด 

2.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การนำไปใช้งาน  
หลังจากที่ได้แบบจำลองที่มีคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำตามที่เราต้องการก็สามารถ

นำไปใช้งานจริง โดยอาจต้องมีการปรับแต่งเพื่อความเหมาะสมในสภาวะจริง อีกทั้งยังต้องติดตั้งร่วมกับ
ระบบอื่น ๆ เช่น ระบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Support System) อย่างไรก็ตามหลังจากการติดตั้ง
แล้วควรมีการปรับปรุงแบบจำลองเป็นระยะ ๆ (Periodic Update) เพราะแท้จริงแล้วการทำเหมืองข้อมูล
ไม่มีที่สิ้นสุด 
 
2.5 WEKA 

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) เร ิ ่มพัฒนามาตั ้งแต่ป ี 1997 โดย
มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อยู่ภายใต้การควบคุมของ GPL 
License โปรแกรม Weka ได้ถูกพัฒนามาจากภาษาจาวาทั้งหมด ซึ่งเขียนมาโดยเน้นกับงานทางด้านการ



17 
 

 

เรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) โปรแกรมจะประกอบ
ไปด้วยโมดูลย่อย ๆ สำหรับใช้ในการจัดการข้อมูล และเป็นโปรแกรมที ่สามารถใช้Graphic User 
Interface (GUI) และ ใช ้ค ่าส ่งในการให้ซอฟต์แวร ์ประมวลผล และสามารถร ัน ( run) ได ้หลาย
ระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ท ำงานในด้านการทำ 
ดาต้าไมนิ่งรวบรวมแนวคิดอัลกอริทึมมากมาย ซึ่งอัลกอริทึมสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 ทาง คือ
จากชุดเครื่องมือที่มีอัลกอริทึมมาให้หรือเลือกใช้จากอัลกอริทึมที่ไดเขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุด
เครื่องมือเพ่ิมเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชัน (Preedeechanok Prempree, 2561) 

2.5.1 ข้อดีโปรแกรม Weka  
โปรแกรม Weka ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมีข้อดี ดังนี้ 
2.5.1.1 เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์  
2.5.1.2 สามารถทำงานได้ทุก OS  
2.5.1.3 เชื่อมต่อ SQL Database โดยใช้ Java Database Connectivity  
2.5.1.4 มีลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน  
2.5.1.5 สนับสนุนเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)  

2.5.2 ข้อเสียโปรแกรม Weka  
โปรแกรม Weka ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมีข้อเสีย ดังนี้ 
2.5.2.1 ซอฟต์แวร์ฟรี มีฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างจำกัด 
2.5.2.2 ฟังก์ชันอาจจะยังไม่ทันสมัย 

 
2.6 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)  

เว็บแอปพลิเคชัน คือ เว็บที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสำหรับการใช้งานเว็บเพจ (Webpage) ต่าง ๆ ที่
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet explorer, Google Chrome หรือ Firefox ซึ่ง
ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้า
เว็บไซต์ได้เร็วขึ้นอีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ต (Internet) และ อินทราเน็ต (Intranet) 
ในความเร็วต่ำได้ 

ข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกทุกที่  ทุกเวลา 
ถ้าหากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ต้องการใช้ เว็บแอปพลิเคชั่นก็สามารถใช้แอปพลิเคชันประเภทนี้ได้
รวมถึงมีการอปัเดต แก้ไขข้อผิดพลาด ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

2.6.1 ส่วนประกอบและการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน  
การทำงานของเว ็บแอปพล ิเคช ันน ั ้นประกอบไปด ้วยหลายส ่วนทำงานร ่วมกัน 

ซึ่งส่วนประกอบในการทำงานสามารถแยกออกเป็นสองส่วนนั่นคือ เทคโนโลยีในฝั่งของผู้ใช้งาน และ
เทคโนโลยีในฝั ่งของเซิร ์ฟเวอร์ โดยเทคโนโลยีในของฝั ่งของผู ้ใช้งานที่ สำคัญคือเว็บเบราว์เซอร์  
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และ plugin ที่ทำหน้าที ่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งานในการท่องเว็บไซต์ ในส่วนของ
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการ ให้กับผู้ใช้งานก็จะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจจะเป็น
ไฟล์ข้อมูลธรรมดาหรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้งาน web server software ที่ทำหน้าที่
ในการรับ HTTP request จากผู ้ใช้งาน ประมวลผล HTTP request และส่งกลับ HTTP response 
ให้กับผู้ใช้งาน การเข้าใจการทำงานของส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันนั้นเป็นพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการ
ทำงานความเข้าใจช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ในบทถัดไป (RiderOOU, 2555 ) 

2.6.2 ภาษาสำหรับการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน 
ภาษาทีน่ิยมสำหรับการเขียนเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือสำหรับการใช้งานเว็บเพจ มีดังนี้ 
2.6.2.1 ภาษา PHP ย่อมาจาก Professional Home Page คือภาษาสคริปต์ (Scripting 

Language ) คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บในรูปของข้อความ (Text) อาจเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา HTML หรือ
ใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งานจริงมักใช้งานร่วมกับภาษาHTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ต้องมี
ความรู้ด้านภาษา HTML เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอำนวยความ
สะดวกในการสร้างงานได้ เช่น Macromedia Dreamweaver หรือโปรแกรมประเภท Editor เช่น 
EditPlus เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจำแนกคำ เช่น คำสั่ง คำทั่วไป ตัวแปร เป็นต้น ให้มีสีต่างกัน
เพ่ือสะดวกในการสังเกต และมีตัวเลขบอกบรรทัดทำให้สะดวกในการแก้ไข HTML ย่อมาจาก Hypertext 
Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) 
ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วน
ขยายเรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผลของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูก
พ ัฒนา โดย  World Wide Web Consortium (W3C) จากแม ่ แบบของภาษา  SGML (Standard 
Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ
และเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง Tag เป็น
ลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั ่ง HTML ภายใน
เครื่องหมาย less-than bracket (<) และ greater-than bracket (>) (กฤษดา ชาญรบ, 2556) 

2.6.2.2  ภาษา CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดยย่อว่า สไตล์ชีต
คือภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการ
ระบุรูปแบบ หรือ Style ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และ
การจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML
ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาของเอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มี
ลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน   โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนด
รูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ 
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CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดยองค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C 
(Wynnsoft solution, 2559) 

2.6.2.3 ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ที่
เรียกว่าสคริปต์ (script) ซึ ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใช้ร่วมกับ HTML เพื ่อให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะแปลความและดำเนินงาน
ไปทีละคำสั่ง (interpret) หรือเรียกว่าออบเจ็กต์โอเรียนเท็ด (Object Oriented Programming) ที่มี
เป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML
สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้  โดยทำงานร่วมกับภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั ้งทางฝั่ง
ไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งมีลักษณะการเขียนแบบโปรโตไทป์ (Prototyped-
based Programming) ส่วนมากใช้ในหน้าเว็บเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน แต่ก็ยังมีใช้เพ่ือ
เพิ่มเติมความสามารถในการเขียนสคริปต์โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอื่น  ๆ (Mindphp Developer Team, 
2560) 

2.6.2.4 ภาษา SQL ย่อมาจาก structured query language คือภาษาที่ ใช ้ในการ
เขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และเป็นระบบเปิด (open system) หมายถึงเราสามารถใช้คำสั่ง sql กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และคำสั่ง
งานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อ
โปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่ก่ีคำสั่ง โปรแกรม
SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Mindphp Developer Team, 2560) 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิไลลักษณ์ ตรีพืช (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จากเว็บไซต์ data.go.th 
ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการจำแนกข้อมูลโดยตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปและ
ปรับให้จำนวนข้อมูลขอคำตอบหรือผลลัพธ์มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จากนั ้นทำการจำแนกข้อมูลโดย
กำหนดให้แอตทริบิวต์ผลการรักษาเป็นคำตอบที่ต้องการพยากรณ์ สำหรับอัลกอริทึมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ใน
การสร ้ างโมเดล ได ้แก ่  Naive Bayes, Generalized Linear Model (GLM), Logistic Regression, 
Decision Tree, Random Forest, และ Gradient Boosted Trees (XGBoost) ซึ ่งผลการวิจัยพบว่า 
แอตทริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ เพศชายมีความสัมพันธ์กับการดื่มสุรา และพบว่าการไม่ใส่
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หมวกกันน็อคมีความสำคัญสูงที่สุดในการจำแนกข้อมูลสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ใช้ในการ
สร้างโมเดล พบว่า Naive Bayes มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยเมื่อพิจารณาจากค่าความถูกต้อง มีค่าถึง
77.4% นอกจากนั้นยังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดบนถนนชนบท ผู้ขับขี่เป็นเพศชายซึ่งไม่ใส่หมวก
กันน็อค ไม่มีคู่กรณี/ล้มเอง มักเกิดเหตุในวันที่ 13 เมษายน สำหรับมาตรการที่จะป้องกันการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุควรมุ่งเป้าไปที่การรนณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อค โดยเน้นบริเวณถนนทางหลวง และถนนในเมือง
เนื่องจากหากไม่ใส่หมวกกันน็อคแล้วเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงหรือถนนในเมือง จากผลการวิจัยผู้ขับ
ขี่มีโอกาสเสียชีวิตสูง 

สถิตย์โชค โพธิ์สอาด และปิติภูมิ โพสาวัง (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสาร
มีความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ การรวบรวมและวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบการนำมากำหนดนโยบายและจัดการกับความ
ผิดพลาดของผู้ขับขี่เพ่ือรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการลักษณะของเว็บไซต์สนทนา
ข้อร้องเรียนเป็นที่นิยมของผู้โดยสารเพ่ือยื่นข้อร้องเรียนในการใช้บริการ การคัดกรองและจัดหมวดหมู่ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการจึงเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น งานวิจัยนี้เสนอเทคนิค
การสกัดข้อความและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อจำแนกประเภทข้อร้องเรียนแบบอัตโนมัติที่
เกี ่ยวกับพฤติกรรมการขับขี ่และคุณภาพการบริการจำนวน 4 คลาส ได้แก่ 1) คลาสการจอดรับส่ง
ผู้โดยสาร 2) คลาสลักษณะการขับขี่ 3) คลาสการเดินรถ 4) คลาสคุณภาพการบริการสำหรับการสกัด
ข้อความใช้หลักการตัดคำ จากพจนานุกรมคำศัพท์เทียบกับคำที่ยาวที่สุดที่พบในพจนานุกรม จากนั้นสร้าง
ดัชนีเอกสารโดยหาค่าน้ำหนักของคำเดี่ยวและนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์เอกสารเพ่ือใช้เป็นชุด
ข้อมูลในการสร้างตัวแบบจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ 
การหาเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุด ซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีนและโครงข่ายประสาทเทียม ผลการทดลองพบว่าตัว
แบบโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจำแนกข้อความพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะได้ค่าความ
แม่นตรง สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 90.23% ค่าความแม่นยำ เท่ากับ 91.9% ค่าความระลึกเท่ากับ 90.2% 
และค่าเอฟเมเชอร์เท่ากับ 90.5% งานวิจัยนี้สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้สร้างระบบจำแนกหมวดหมู่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะและระบบจำแนกหมวดหมู่เอกสารอัตโนมัติได้ 

ถาวร ทองเพชร ( 2560 ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการทำนายโอกาสการเสียชีวิตในผู้บาดเจ็บทางกระดูก
และข้อจากอุบัติเหตุทางการจราจร อุบัติเหตุทางการจราจรถือเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพ การใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาในการหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคถือเป็นข้อมูลสำคัญในการรักษาและป้องกัน โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์
ธานีถือเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ต้องรับกับปัญหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางการจราจร การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้บาดเจ็บทางกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุทางจราจรที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่1 มกราคม พ.ศ.2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จาก
ผลการวิจัยพบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทั้งสิ้น 69,716 ราย และผู้ที่มีการบาดเจ็บทาง
กระดูกและข้อมีจำนวน 57,779 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.87 และท่ีเข้ารับพักรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวน
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27,656 คน ซึ่งเสียชีวิตจำ นวน 1,454 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจำนวนผู้ที่เข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 

ภัทธิรา สุวรรณโค, นิศาชล จำนงศรี, และ จิติมนต์ อั่งสกุล (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่องแบบจำลอง
การพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล เนื่องด้วย
อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของไทยนั้นอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกในปี 2558 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะบนทางหลวงชนบทงานวิจัยนี้จึงได้สร้างแบบจำลองเพ่ือพยากรณ์ความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ด้วยเหมืองข้อมูล จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ในช่วงเทศกาลระหว่างปี 2551- 2558 ของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ โดยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วย Naïve Bayes (multi-layer perceptron) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความ
นิยมนำมาใช้เพื ่อพยากรณ์ จากการทดลองพบว่าเทคนิค Naïve Bayes(multi-layer perceptron) 
สามารถสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคนิคถุงจำแนก 

ดวงใจ รุ่งพัฒนกิจ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เพื่อการสืบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรเชิงลึกโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ ชัยวัตถุประสงค์
ของการวิจัยนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพ่ือการสืบสวนคดี
อุบัติเหตุจราจรเชิงลึก วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์โดยนำข้อมูลการเกิดเหตุในช่วงปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี 2559 ของจังหวัดชลบุรี
และกรุงเทพมหานครมาทำการค้นหาความสัมพันธ์ด้วย Data Mining จากโปรแกรม Weka ในส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจคดีจราจรและเจ้าหน้าที่
ประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร คือ คน รถ ถนน และสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือปัจจัยด้านคน 
รองลงมาคือสภาพถนน และพาหนะตามลำดับความสัมพันธ์ในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประสบภัยได้แก่ เพศ
ชายมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ช่วงนอกเวลาทำงาน (17.31-08.29 น.) มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
มากกว่าช่วงในเวลาทำงาน (08.30-17.30 น.) ช่วงวันที่เกิดเหตุสูงสุดคือ วันทำงานรองลงมาคือวันหยุด
ประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ผลกระทบจากอุบัติเหตุสูงสุดคือ บาดเจ็บ รองลงมาคือเสียชีวิต และ
พิการตามลำดับ ประเภทการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถเสียหลักล้มเอง/พลิกคว่ำรองลงมาคือ การเฉี่ยว
ชนกัน โดยมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุจากสถานที่เดิมสูงสุดคือ บริเวณทางแยกต่างๆ อัตราส่วนความถี่
ในการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่กำหนดสูงสุดคือ ในกรุงเทพมหานคร 
3 ปีมีเปอร์เซ็นต์ความถ่ี 0.81, 0.85 และ 0.91% และในจังหวัดชลบุรี3 ปีมีเปอร์เซ็นต์ความถี่ 2.23, 1.13 
และ 1.20% ตามลำดับ 

ธนวัต ลิมังกูร (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่องการจัดกลุ่มแบบดั้งเดิมตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูลหนึ่ง
ตัวอย่างสามารถถูกจัดให้อยู่ได้เพียงกลุ่มเดียว อย่างไรก็ตามการจัดกลุ่มประเภทนี้ไม่สามารถครอบคลุม
ข้อมูลได้หมดทุกประเภท สำหรับข้อมูลประเภทหลายหมวดหมู่จำเป็นที่จะต้องใช้การจัดกลุ่มอีกแบบที่
อนุญาตให้ข้อมูลหนึ่งตัวอย่างสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลหนึ่งตัวอย่างสามารถอยู่
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ได้หลายกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มข้อมูลที่เกิดขึ้นจึงสามารถทับซ้อนกัน การจัดกลุ่มประเภทนี้จึงถูกเรียกว่า “การ
จัดกลุ่มทับซ้อน” งานวิจัยนี้ให้ความสนใจที่การจัดกลุ่มทับซ้อนแบบแบ่งส่วนซึ่งเป็นการจัดกลุ่มทับซ้อนที่
มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับชุดข้อมูลส่วนใหญ่ การจัดกลุ่มทับซ้อนแบบแบ่งส่วนนั้นมักมี
พัฒนาการมาจากขั้นตอนวิธี K-Means ซึ่งมีปัญหาสำคัญคือมีการเริ ่มต้นกระบวนการโดยการสุ่มเซน
ทรอยด์ ซึ่งหากเซนทรอยด์ที่ได้จากการสุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพทางด้านความ
ถูกต้องแม่นยำของการจัดกลุ่มจะถูกอิงอยู่กับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันต้นทุน  ซึ่งทำให้ความถูกต้อง
แม่นยำมีโอกาสที่จะออกมาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การจัดกลุ่มทับซ้อนที่พัฒนามาจากขั้นตอนวิธี K-Means 
ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันเนื่องจากมีการเริ่มต้นกระบวนการที่เหมือนกัน นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดกลุ่มทับซ้อนแบบแบ่งส่วนที่ผ่านมายังไม่มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อรูปแบบของกลุ่มข้อมูลมาใช้ประโยชน์  งานวิจัยนี้จึงมี
จุดประสงค์หลักสองประเด็นคือเพื ่อแก้ปัญหาเซนทรอยด์ที ่อยู ่ในตำแหน่งที ่ไม่เหมาะสม โดยการ
ประยุกต์ใช้ขั ้นตอนวิธี K-Harmonic-Means และขั้นตอนวิธี ELBG อีกประเด็นหนึ่งคือนำองค์ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลมาใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มในด้าน
ความถูกต้องแม่นยำ หลังจากค้นคว้าวิจัยจนได้ข้ันตอนวิธีใหม่และทดสอบกับชุดข้อมูล 20 ชุดข้อมูลพบว่า
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มด้านความถูกต้องแม่นยำได้จริง  โดย
ความถูกต้องแม่นยำเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 25.68% จากข้ันตอนวิธี OKM ซึ่งนำมาเป็นขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานในการวัด
ด้วยค่า F1 

วาทิตย์ คำพรมมา (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่องแบบจำลองการวิเคราะห์ ความรู้สึกแบบผสมสำหรับ
ความคิดเห็นต่อโรงแรมในประเทศไทยโดยใช้  K-means และ K-NN งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ความรู้สึกเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโรงแรมในประเทศไทย งานวิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ความรู้สึกในรูปแบบเหมืองความคิดเห็น (opinion mining) ต่อการเข้ารับบริการ งานวิจัยนี้มี
การรวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์ APT TUBE จำนวน 10,000 ประโยคแล้วจึงทำการวิเคราะห์ความ
คิดเห็น (sentiment analysis) ด้วยเทคนิค K-means โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ ่มได้แก่การเข ้าถึง
(accessibility), กิจกรรมและความบันเทิง (activities & entertainment), อาหารและเครื่องดื่ม (food 
& beverage), พนักงานผู้ให้บริการ (staff), สถานที่ (place) จากนั้นจึงนำข้อความแต่ละกลุ่มเข้าสู่การ
แยกประเภทด้วย K-Nearest Neighbors (K-NN) และวัดประสิทธิภาพด้วยค่าความเที่ยง (Precision), 
ค่าความระล ึก (Recall), ค่าความถ ูกต ้อง (Accuracy), ค่า F-Measure ร ่วมก ับ 10 Fold Cross 
Validation โดยเปรียบเทียบกับเทคนิค Decision tree, Support Vector Machine (SVM), K-Nearest 
Neighbors (K-NN) โดยเทคนิคที่ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดคือ เทคนิค K-means ร่วมกับ K-NN ให้ค่า
ความถูกต้องสูงที่สุดที่ 94.8%



 

 

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินโครงงาน 

 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด

บุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล และเพื่อพัฒนาระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุใน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยมีวิธีดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
(Cross-Industry Standard Process for Data Mining : CRIPS-DM) และว งจรการพ ัฒนา ร ะบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การสร้างแบบจำลอง 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
3.3 การออกแบบระบบ 
3.4 การพัฒนาระบบ 
3.5 การติดตั้งและประเมินผลระบบ 

 
3.1 การสร้างแบบจำลอง  

การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูล โดยใช้กระบวนการทำเหมืองข้อมูล CRIPS-DM แบ่งวิธีการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1.1 ความเข้าใจธุรกิจ  
ในการวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามสถานี

ตำรวจภูธรทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล เพื่อแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลและหาโมเดลที่สามารถวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่การเกิดอุบัติเหตุซึ่งนำมาสู่การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตได้ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ตำรวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ รวมถึงตำรวจภูธรอำเภอต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย หรือ
มาตรการในการควบคุมอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ 

3.1.2 ความเข้าใจข้อมูล  
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ได้มาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยเป็นข้อมูลที่

รวบรวมด้วยวิธีสอบถามและขอข้อมูลจากศูนย์สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูล
ที่ได้มาอยู่ในรูปแบบ Excel ซึ่งเป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี 2562 - 2563  

โดยมีชุดข้อมูล 29 แอตทริบิวต์ จำนวน 1,193 เรคคอร์ด ประกอบไปด้วย จำนวนการเกิด
เหตุ วันที่เกิดเหต ุสถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ จุดเกิดเหตุ สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการเสียชีวิต ประเภทรถท่ีเกิดเหตุ ประเภทถนนที่เกิดเหตุ เป็นต้น ดังภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง ปี 2562 - 2563 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง ปี 2562 - 2563 (ต่อ) 
 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้กล่าวมานั้น ทำให้ทราบคอลัมน์ที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในการทำ
เหมืองข้อมูล โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันเดือนปีที่เกิดเหตุ วันเดือนปีที่เกิดเหตุ 
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจ รายชื่อสถานีตำรวจในจังหวัด

บุรีรัมย์ 
จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการเกิด

อุบัติเหตุ 
0= ไม่มีผู้เสียชีวิต 
1= มีผู้เสียชีวิต 

จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
เกิดอุบัติเหตุ 

0= ไม่มีผู้บาดเจ็บ 
1= มีผู้บาดเจ็บ 

เลขคดี หมายเลขคดีของอุบัติเหตุที่รับ
แจ้งเหตุ 

ตัวเลข 

ประเภทถนนที่เกิดเหตุ ประเภทถนนที่เกิดเหตุ ทางหลวงชนบท, ทางหลวง
แผ่นดิน, ถนนในเมือง
(เทศบาล), ถนนใน อบต./
หมู่บ้าน 

จุดเกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ทางตรง, ทางโค้ง, ทางแยก, 
จุดกลับรถ,  

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อความ 
สาเหตุการเสียชีวิต สาเหตุของการเสียชีวิต ข้อความ 
ประเภทรถที่เกิดเหตุ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อความ 
เวลา เวลา ตัวเลข 
อายุผู้ขับข่ี อายุของผู้ขับขี่ ตัวเลข 
อายุผู้ตาย อายุของผู้ตาย ตัวเลข 
เพศผู้ขับขี่ เพศของผู้ขับขี่ เพศชาย, เพศหญิง 
เพศผู้ตาย เพศของผู้ตาย เพศชาย, เพศหญิง 
พฤติการณ์โดยย่อ พฤติกรรมการขับข่ีของประชาชน

และรายละเอียดโดยย่อของการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ข้อความ 

ผู้รับผิดชอบคดี ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
คดี 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
คดี 

ตัวเลข 

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน รายชื่อผู้รายงานการเกิดอุบัติเหตุ รายชื่อผู้รายงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รายงาน หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่ได้รายการ

เกิดอุบัติเหตุ 
ตัวเลข 

ชื่อ-สกุล/อายุ/ที่อยู่ ผู้เสียชีวิต รายชื่อ ที่อยู่และอายุของ
ผู้เสียชีวิต 

ข้อความ 

เป็นคนพื้นท่ีหรือไม่ ผู้เสียชีวิตเป็นคนในพ้ืนที่หรือไม่ ไม่ใช่คนในพ้ืนที,่ คนในพ้ืนที่, ไม่
มี 

ชื่อ-สกุล/อายุ/ที่อยู่ ผู้บาดเจ็บ รายชื่อ ที่อยู่และอายุของ
ผู้บาดเจ็บ 

ข้อความ 

เป็นคนพื้นท่ีหรือไม่ ผู้บาดเจ็บเป็นคนในพ้ืนที่หรือไม่ ไม่ใช่คนในพ้ืนที,่ คนในพ้ืนที่, ไม่
มี 

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับข่ีหรือ
ผู้โดยสาร 

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับข่ีหรือผู้โดยสาร ไม่มี, ผู้ขับขี,่ ผู้โดยสาร 

ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสาร 

ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสาร 

ไม่มี, ผู้ขับขี,่ ผู้โดยสาร 

สถานที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อความ 
 

3.1.3 การเตรียมข้อมูล  
 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจะมีการระบุชุดข้อมูลหลักที่ใช้โดยเหมืองข้อมูลและจัดเรียง  ให้
เรียบร้อย เนื่องจากข้อมูลในคลังข้อมูลศูนย์สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จากศูนย์สารสนเทศ
สถานีตำรวจภูธร ได้ถูกคัดกรองและเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล เพื่อดำเนินการของเหมืองข้อมูล การ
จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล จะศึกษาข้อมูลเพื่อระบุลักษณะหรือรูปแบบของข้อมูลทั่วไปในขั้นตอนต่อไปนี้  

3.1.3.1 การกลั่นกรองข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่ไม่มีค่า ข้อมูลที่ขาดหายและข้อมูลที่ไม่
แน่นอนออกไป ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่จะสามารถนำไปใช้ผ่านกระบวนการเหมือง
ข้อมูลได้จึงต้องมีการจัดการข้อมูล ประกอบไปด้วย เวลา อายุผู้ขับขี่ อายุผู้เสียชีวิต ที่อยู่ผู้เสียชีวิต ที่อยู่
ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ครบถ้วน 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ครบถ้วน (ต่อ) 
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3.1.3.2 การคัดเลือกข้อมูล เป็นขั้นตอนการคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 และปี 2563 มาใช้ในการทำเหมือง
ข้อมูล เราจำเป็นต้องคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลสถานีตำรวจภูธร 

 

ภาพที่ 3.3 ข้อมูลสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 

2) ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ภาพที่ 3.4 ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3) ข้อมูลประเภทถนนที่เกิดเหตุ 

 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลของประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนจังหวัดบุรีรัมย์ 

4) ข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุ 

 

ภาพที่ 3.6 ข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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5) ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

 

ภาพที่ 3.7 ข้อมูลของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

6) ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต 

 

ภาพที่ 3.8 ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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7) ข้อมูลประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ  

 

ภาพที่ 3.9 ข้อมูลประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

8) ข้อมูลเพศผู้ขับขี่ 

 

ภาพที่ 3.10 ข้อมูลเพศผู้ขับข่ีที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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9) ข้อมูลเพศผู้เสียชีวิต 

 

ภาพที่ 3.11 ข้อมูลเพศผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

10) ข้อมูลผู้เสียชีวิตเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ 

 

ภาพที่ 3.12 ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนในพ้ืนที่ 
จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ 
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11) ข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ 

 

ภาพที่ 3.13 ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนในพ้ืนที่ 
จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ 

12) ข้อมูลสถานที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

ภาพที่ 3.14 ข้อมูลสถานที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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จากการคัดเลือกข้อมูลทั้งหมด ทำให้ได้จำนวนแอททริบิวต์ที่ต้องการ 12 จำนวน 
ประกอบด้วย ข้อมูลสถานีตำรวจภูธร ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ข้อมูลประเภทถนนที่
เกิดเหตุ ข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต ข้อมูลประเภทรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลเพศผู้ขับขี่ ข้อมูลเพศผู้เสียชีวิต ข้อมูลผู้เสียชีวิตเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ 
ข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ และข้อมูลสถานที่เกิดอุบัติเหตุ 

3.1.3.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแปลง
ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเหมาะสมกับเทคนิคที่นำมาจัดกลุ่มข้อมูลและรูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม 
Weka 3.9 ดังคำอธิบายค่าต่อไปนี้ แสดงดังตารางที่ 3.2 และ ภาพที่ 3.14 

ตารางท่ี 3.2 คำอธิบายค่าที่เป็นไปได้ของชุดข้อมูล 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
Police station สถานีตำรวจ รายชื่อสถานีตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์ 
type Injured and 
death 

ประเภทบาดเจ็บและเสียชีวิต 0 = ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
1 = มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต 
2 = มีผู้เสียชีวิตแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
3 = มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

Road type at the 
scene of the accident 

ประเภทถนนที่เกิดเหตุ National highway = ทางหลวงแผ่นดิน 
Rural road = ทางหลวงชนบท 
Municipal road = ถนนในเทศบาล 
Road in the Subdistrict 
Administrative Organization / 
Village = ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน 

Road characteristics ลักษณะถนน Direct way = ทางตรง  
Curve = ทางโค้ง  
Crossway = ทางแยก  
U-turn = ยูเทิร์น 

Accident cause สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ข้อความ 
Causes of death and 
injuries 

สาเหตุการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ข้อความ 

 

 



35 

 

ตารางท่ี 3.2 คำอธิบายค่าที่เป็นไปได้ของชุดข้อมูล (ต่อ) 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
Car type at the scene ประเภทรถที่เกิดเหตุ Motorcycle = มอจักรยานยนต์ 

Car = รถยนต์ 
Truck = รถบรรทุก 
Bus = รถบัส 
Bicycle = รถจักรยาน 
Tactor = รถไถ 

Sex injured เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ Male = เพศชาย 
Female = เพศหญิง 

Sex Deceased เพศผู้ตาย Male = เพศชาย 
Female = เพศหญิง 

Are the people deaths 
in the area 

คนตายเป็นคนในพื้นที่
หรือไม่ 

Yes = เป็นคนในพ้ืนที ่
No = ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ 

Are the injured people 
in the area 

คนบาดเจ็บเป็นคนในพ้ืนที่
หรือไม่ 

Yes = เป็นคนในพ้ืนที ่
No = ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ 

Accident location สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
Tumbon ตำบลที่เกิดเหตุ รายชื่อตำบลที่เกิดเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
province อำเภอ/จังหวัดที่เกิดเหตุ รายชื่ออำเภอที่เกิดเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองการจัดกลุ่มที่ไม่มชีุดทดสอบหรือไม่มีต้นแบบของ

ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เอาไว้ใช้การจัดกลุ่มของข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัดกลุ่มมาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลจากความคล้าย ข้อมูลวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคัดข้อมูลที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ออก เหลือสมบูรณ์ทั้งหมด 1,193 ชุดข้อมูล แอตทริบิวต์จำนวน 14 แอตทริบิวต์ ประกอบด้วย 
สถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุ, ประเภทถนนในที่เกิดเหตุ, ประเภทถนนในที่เกิดเหตุ, ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ, สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ, สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต, ประเภทรถที่เกิดเหตุ, เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ, เพศผู้ตาย, คนตาย
เป็นคนในพื้นที่หรือไม่, คนบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่หรือไม่, สถานที่เกิดเหตุ, ตำบลที่เกิดเหตุ, และอำเภอ/จังหวัดที่
เกิดเหตุ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำการแก้ไขข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูป csv (Comma Separate 
Value) ดังภาพที ่ 3.14 และใช้โปรแกรม Notepad ทำการแก้ไขข้อมูลและแปลงให้อยู ่ในรูป  arff 
(Attribute-Relation File Format) ดังภาพที่ 3.15 
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ภาพที่ 3.15 การแปลงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบ csv 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 การแปลงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบ arff 
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3.1.4 การสร้างแบบจำลอง 
 ในการสร้างแบบจำลอง ผู้วิจัยได้นำชุดข้อมูลที่คัดเลือกแบบสมบูรณ์จำนวน 1 ,194 ชุด

ข้อมูล มาสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลแบบ Clustering เลือกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี 
K – means สำหรับงานวิจัยนี้จะนำแบบจำลองเชิงจัดกลุ่มข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยเลือกใช้โปรแกรม 
WEKA ดังนี้ 

3.1.4.1 เปิดโปรแกรม WEKA 

 

ภาพที่ 3.17 โปรแกรม WEKA 3.8.4 

3.1.4.2 เปิดโมดูล Explorer ของโปรแกรม WEKA 

 

ภาพที่ 3.18 เปิดโมดูล Explorer 
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3.1.4.3 เปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

 

ภาพที่ 3.19 ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

3.1.4.4 หลังจากเลือกไฟล์ที ่จะใช้ในการสร้างแบบจำลองแล้ว หน้าจอของ Weka 
Explorer จะเปลี่ยนไปดังภาพที่ 3.20 โดยจะแสดงรายชื่อของแอตทริบิวต์ต่าง ๆ ในไฟล์ที่โหลดเข้ามา 

 

ภาพที่ 3.20 รายละเอียดของข้อมูลที่โหลดเข้ามาใช้งาน 
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3.1.4.5 คลิกที่ปุ ่ม Choose จากนั้นเลือก Unsupervised แล้วไปที่ Attribute เลือก
คำสั ่ง Numeric To Nominal เพื ่อเปลี ่ยนแอตทริบิวต์ที ่เป ็นชนิดของตัวแปรจาก Numeric เป็น 
Nominal  

 

ภาพที่ 3.21 เปลี่ยนชนิดตัวแปรของแอตทริบิวต์ 

3.1.4.6 คลิกท่ีแท็บ Cluster เพ่ือเปลี่ยนไปใช้งานการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) โดย
เลือกใช้อัลกอริทึม K - Means 

 

ภาพที่ 3.22 หน้าจอการทำงานของ Clustering ในโปรแกรม WEKA 
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3.1.4.7 เริ่มสร้างแบบจำลองด้วยอัลกอริทึม K – Means หลังจากนั้นกดปุ่ม Start 

 

ภาพที่ 3.23 ผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริทึม K – Means 

3.1.4.8 หลังจากสร้างแบบจำลอง Clustering เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการบันทึก
แบบจำลองเก็บไว้ การบันทึกแบบจำลองทำได้โดยการคลิกขวาในส่วนของ Result list และเลือกเมนู 
Save Model ดังในภาพที่ 3.24 หลังจากนั้นต้องตั้งชื่อไฟล์แบบจำลองและสถานที่เก็บไฟล์แบบจำลอง
เพ่ือนำไปใช้ต่อในการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ภาพที่ 3.24 การบันทึกแบบจำลองที่สร้างได้ เพื่อเก็บไว้ใช้งานในการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยง 
การเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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3.1.5 การประเมินผล (Evaluation)  
         พิจารณาจากค่ากลางของแต่ละกลุ่มค่า Mean Square ระหว่างกลุ่ม Cluster (Between-

cluster Mean Square) และค่า Mean Square Error โดยเป็นการประเมินแบบจำลองที่ ได ้ เ พ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ว่ามีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือว่า
เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญก่อนนำตัวแบบไปใช้จริง  

3.1.6 การนำไปใช้ (Deployment)  
คือการนำเอาข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์มาลองปฏิบัติจริงกับหน่วยงาน โดยแปลงแนวคิดที่มีให้

เกิดเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ และติดตามรวบรวมผลที่ได้เพื่อการปรับปรุงต่อไป ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนำ
แบบจำลองที่ได้จากการทำเหมืองข้อมูล มาทำการแบ่งกลุ่มระดับความเสี่ยง ไปพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่
เสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถไปช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องวางแผนการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ 

ระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำได้เลือกใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) มาช่วยในการพัฒนาระบบ โดยมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 การกำหนดปัญหา  
   การกำหนดปัญหาการดำเนินงานของระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัด

บุรีรัมย์ ดังนี้ 
3.2.1.1 ไม่มีระบบการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

1) มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่ได้นำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ 
2) ข้อมูลเข้าถึงยาก 
3) มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล 

3.2.1.2 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 
1) ไม่มีระบบตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ 
2) มีปัญหาในการใช้รถใช้ถนน  
3) ไม่ชินกับถนนเส้นทางท่ีไม่เคยไป 
4) ขาดวินัยจราจร 

3.2.1.3 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านอุบัติเหตุ 
1) มีการประชาสัมพันธ์ด้านอุบัติเหตุไม่เพียงพอ 
2) ไม่ทราบพ้ืนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
3)  ระบบไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุบัติเหตุให้ประชาชนได้ 
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  จากปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปให้อยู่ในรูปแบบของแผนผังแสดงปัญหา  
(Cause-and- Effect Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหา และสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำงานของระบบมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
 

การวิเคราห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
พื นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีประสิทธิภาพ

มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่ได้น าข้อมูลน้ันมาใช้ประโยชน์

ข้อมูลเข้าถึงยาก

มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล

ไม่มีระบบตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ

มีปัญหาในการใช้รถใช้ถนน

ไม่ชินกับถนนเส้นทางที่ไม่เคยไป

ขาดวินัยจราจร

มีการประชาสัมพันธ์ด้าน
อุบัติเหตุไม่เพียงพอ

ไม่ทราบพื้นที่ความเส่ียง
การอุบัติเหตุ

ไม่สามารถแผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอุบัติเหตุให้กับ
ประชาชนได้

 

ภาพที่ 3.25 แผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) ระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.2.2 การวิเคราะห์ความต้องการ 
ส่วนของข้อมูลที่จะอยู่ในระบบพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
3.2.2.1 สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ (List of Boundaries) 

1) บุคคลทั่วไป (General people) 
2) เจ้าหน้าที่ตำรวจ (Police) 

3.2.2.2 ส่วนของกระบวนการการทำงานของระบบ (List of Process) 
1) ระบุตัวตน 
2) แสดงพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

2.1) ค้นหาการเกิดอุบัติเหตุ 
2.2) แสดงการเกิดอุบัติเหตุ 
2.3) เลือกพ้ืนที่เสี่ยง 
2.4) แสดงรายงานพื้นที่เสี่ยง 
2.5) แสดงแผนทีจุ่ดเสี่ยง 

3) แสดงแผนที่เสี่ยง 
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3.2.2.3 ส่วนของกระบวนการการทำงานของข้อมูล (List of Data) 
1) ข้อมูลชื่อ 
2) ข้อมูลรหัสผ่าน 
3) ข้อมูลตำบล 
4) ข้อมูลอำเภอ 
5) ข้อมูลระดับพ้ืนที่เสี่ยง 
6) ข้อมูลจุดเริ่มต้น 
7) ข้อมูลจุดหมายปลายทาง 

3.2.2.4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

บุคลทั่วไป

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

-จุดเร่ิมต้น
-จุดหมายปลายทาง

-แผนที่แสดงจุดเส่ียง
ในการเกิดอุบัติเหตุ

-ช่ือผู้ใช้
-รหัสผ่าน
-ต าบล
-อ าเภอ 
-ระดับพ้ืนที่เส่ียง
-พ้ืนที่เส่ียง

-รายงานการเกิดอุบัติ

0
ระบบรายงานพื นท่ีเสี่ยงในการ

เกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  

-แสดงจุดเส่ียงบนแผนที่
-รายงานพ้ืนท่ีส่ียง

 

 
ภาพที่ 3.26  แผนภาพบริบทของระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ภาพที่ 3.26 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการ

เกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบมี  
2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป (General people) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ (Police) ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานได้
ดังนี้ 

1) ส่วนการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ตำรวจจะต้องเข ้าส ู ่ระบบก่อนใช ้งาน จากนั ้นเล ือกอำเภอ  และตำบล 

เพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในอำเภอ และตำบลที่เลือก เลือกระดับความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบรายงาน
พ้ืนที่เสี่ยงและแผนที่เสี่ยง 
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2) ส่วนการใช้งานระบบสำหรับบุคคลทั่วไป 
 บุคคลทั่วไปจะกรอกข้อมูลลงในระบบ คือ จุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง 

3) ส่วนการรายงานผล เป็นการนำเอาข้อมูลตัวแปรของบุคคลมาทำการรายงานพื้นที่
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ 

4) ส่วนของผลรายงาน สามารถกระทำด้วยผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานทั่วไป โดยระบบจะ
จัดทำรายงานสารสนเทศหน้าจอ 

3.2.2.5 ภาพรวม DFD (Data Flow Diagram) ของระบบรายงานพื้นที่เสี ่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ต ารวจ

1
ระบุตัวตน

2
แสดงจุดเส่ียง

การเกิดอุบัติเหตุ

3
แสดงแผนท่ีเส่ียง

ข้อมูลพื้นที่เส่ียงข้อมูลอุบัติเหตุ

ประชาชน

ข้อมูลผู้ใช้

-รายงานพื้นท่ีส่ียง

-จุดเส่ียงบนแผนท่ี

0102

-จุดเร่ิมต้น

-จุดหมายปลายทาง

-แผนที่

-ช่ือผู้ใช้-รหัสผ่าน
03

-รายงานอุบัติเหตุ

-รหัสยืนยัน
ตัวตน

-ต าบล
-อ าเภอ
-ระดับพื้นที่เส่ียง
-พื้นที่เส่ียง

- สถานีต ารวจ
- ประเภทถนนในท่ีเกิดเหตุ
- ประเภทถนนในท่ีเกิดเหตุ

- ลักษณะถนนท่ีเกิดเหตุ
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

- สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ประเภทรถที่เกิดเหตุ
- เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ

- เพศผู้ตาย
- คนตายเป็นคนในพื้นท่ีหรือไม่

- คนบาดเจ็บเป็นคนในพ้ืนที่หรือไม่
- สถานท่ีเกิดเหตุ
- ต าบลที่เกิดเหตุ

- อ าเภอ/จังหวัดที่เกิดเหตุ

- ต าบล 
- อ าเภอ 
- หมายเลขถนน 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
- ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
- ระดับความรุนแรง

- ต าบล 
- อ าเภอ 
- หมายเลขถนน 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
- ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
- ระดับความรุนแรง

 

 
ภาพที่ 3.27 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram Level 0 ของระบบรายงาน 

พ้ืนทีเ่สี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาพที่ 3.27 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของระบบรายงานพื้นที่เสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอธิบายรายละเอียด ส่วนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) ส่วนของการรับข้อมูล คือ เมื ่อป้อนข้อมูลเข้าสู ่ระบบแล้ว ระบบก็จะ
ตรวจสอบ สถานะของผู ้ใช้งานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู ้ใช้ป้อนเข้ามา ซึ ่งระบบจะ
ตรวจสอบสถานะภาพ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

2) ส่วนการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป คือ ระบบจะรับข้อมูลของผู้ใช้นั้นเข้ามา
คือ จุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง ระบบก็จะทำการรายงานผลตามข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไว้แล้วเบื้องต้น
และจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกทางหน้าจอ 

3) ส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ เมื่อกรอกข้อมูลผู ้ใช้หรือ
รหัสผ่านเข้าสู่ระบบแล้ว ตำรวจสามารถเลือกดูรายงานพื้นที่เสี่ยงได้ โดยเลือกระดับความเสี่ยง รายงาน
พื้นที่เสี่ยง และแผนที่เสี่ยงนั้นจะออกมาแสดงผลทางหน้าจอ เมื่อเลือกดูรายงานการเกิดอุบัติเหตุ โดย
เลือกอำเภอและตำบล รายงานการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะออกมา และแสดงผลออกทางหน้าจอ 

3.2.2.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : แสดงจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
เป็นไดอะแกรมที่นำโพรเซส “แสดงจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ” มาแตกเป็น 

โพรเซสย่อย เพ่ือแสดงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 
โพรเซสที่ 2.1 : ค้นหาการเกิดอุบัติเหตุ 
โพรเซสที่ 2.2 : แสดงการเกิดอุบัติเหตุ 
โพรเซสที่ 2.3 : เลือกพ้ืนที่เสี่ยง 
โพรเซสที่ 2.4 : แสดงรายงานพื้นที่เสี่ยง 
โพรเซสที่ 2.5 : แสดงแผนที่จุดเสี่ยง 
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ต ารวจ

2.3
แสดงแผนท่ีจุด

เสี่ยง

2.2
แสดงรายงาน

พ้ืนที่เส่ียง

2..1
แสดงการเกิด

อุบัติเหตุ

ข้อมูลพื้นที่เส่ียง

ข้อมูลอุบัติเหตุ

-ระดับพื้นที่เส่ียง

-ต าบล
-อ าเภอ

01

02

-พื้นที่เส่ียง

-รายงานพื้นท่ีเสี่ยง

- สถานีต ารวจ
- ประเภทถนนในท่ีเกิดเหตุ
- ประเภทถนนในท่ีเกิดเหตุ
- ลักษณะถนนท่ีเกิดเหตุ
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ประเภทรถที่เกิดเหตุ

- เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ
- เพศผู้ตาย

- คนตายเป็นคนในพื้นท่ีหรือไม่
- คนบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่หรือไม่

- สถานท่ีเกิดเหตุ
- ต าบลที่เกิดเหตุ

- อ าเภอ/จังหวัดที่เกิดเหตุ

- ต าบล 
- อ าเภอ 

- หมายเลขถนน 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

- ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
- ระดับความรุนแรง

- ต าบล 
- อ าเภอ 

- หมายเลขถนน 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

- ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
- ระดับความรุนแรง

-จุดเส่ียงบนแผนท่ี

-รายงานอุบัติเหตุ

 
 

ภาพที่ 3.28 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : แสดงจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
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3.2.2.7  ขั้ นตอนการทำงานของระบบรายงาน พ้ืนที่ เ สี่ ย งการ เก ิ ดอ ุบั ติ เหตุ   
มี 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนของบุคคลทั่วไป  
ประชาชนจะกรอกข้อมูลกำหนดเส้นทางการเดินทางลงในระบบ เช่น 

อำเภอ, ตำบลของจุดเริ่มต้น และอำเภอ, ตำบลของจุดหมายปลายทาง ผลรายงานก็จะนำข้อมูลนั่นไป
แสดงผลในรูปแบบแผนที่ ดังภาพที่ 3.29 

 

เริ่ม

ก าหนดเส้นทาง

แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยง

จบการท างาน
 

 

ภาพที่ 3.29 แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) ในส่วนการทำงานของบุคคลทั่วไป 
 

2) ส่วนของตำรวจ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงชื่อระบุตัวตนก่อน จากนั้นระบบก็ตรวจสอบข้อมูล

การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน หากไม่ถูกต้องระบบก็จะกลับสู่หน้าลงชื่อระบุตัวตนอีกครั้ง หากถูกต้องตำรวจ
ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะดูพ้ืนที่เสี่ยง หรือการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าต้องการดูพ้ืนที่เสี่ยง ต้องเลือกระดับความ
เสี่ยง ระบบก็จะแสดงรายงานพ้ืนที่เสี่ยง และแผนที่พ้ืนที่เสี่ยง แต่ถ้าต้องการดูการเกิดอุบัติเหตุ ต้องกรอก
ข้อมูลพ้ืนที ่เช่น อำเภอ และตำบล ระบบก็จะนำข้อมูลนั่นไปแสดงตารางการเกิดอุบัติเหตุ  
ดังภาพที่ 3.30 
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ภาพที่ 3.30 แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart) ในส่วนการทำงานของตำรวจ 
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3.2.2.8 แผนภาพเอนทิตี้ (ER Diagram) ของระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงดังภาพที่ 3.31 
 

Accident

Risk Area

User

accident_idPK

car_type_the_ scene
sex _injured
sex_deceased
are_the_people_deaths_the_area
are_the_injured_people_the_area
accident_location
tumbon
province
police_station
type_injured_death
road_type_the_scene_the_accident
road_characteristics
accident_cause
causes_death_and_injuries

user_idFK

risk_area_idPK

risk_area_name
car_type_the_ scene
sex _injured
sex_deceased
are_the_people_deaths_the_area
are_the_injured_people_the_area
accident_location
tumbon
province
police_station
type_injured_death
road_type_the_scene_the_accident
road_characteristics
accident_cause
causes_death_and_injuries
user_idFK

user_idPK

user_name
user_ Password

 
 

ภาพที่ 3.31 ER Diagram ของระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3.2.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
จากความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นพอที่จะจัดทำโครงสร้างข้อมูลได้ตาม

พจนานุกรมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 โครงสร้างข้อมูลตารางระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
user_id รหัสผู้ใช ้ INT 3 PK 
name ชื่อ VARCHAR 100  
username ชื่อผู้ใช้ VARCHAR 30 - 
password รหัสผ่าน VARCHAR 50 - 
status สถานะ VARCHAR 10  

 
ตารางท่ี 3.4 โครงสร้างข้อมูลตารางพ้ืนที่เสี่ยง 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 

risk_area_id รหัสพ้ืนที่เสี่ยง INT 3 PK 
risk_area_name ระดับความเสี่ยง VARCHAR 30 - 
type_car ประเภทรถที่

เกิดเหตุ 
VARCHAR 50 - 

injured_sex เพศ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

VARCHAR 10 - 

deceased_sex เพศผู้ตาย VARCHAR 5 - 
deceased_localpeople คนตายเป็นคน

ในพ้ืนที่หรือไม่ 
VARCHAR 10 - 

injured_localpeople คนบาดเจ็บเป็น
คนในพ้ืนที่

หรือไม่ 

VARCHAR 10 - 

road สถานที่เกิดเหตุ VARCHAR 50 - 
canton ตำบลที่เกิดเหตุ VARCHAR 50 - 
county อำเภอ/จังหวัดที่

เกิดเหตุ 
VARCHAR 50 - 

police_station สถานีตำรวจ VARCHAR 20 - 
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ตารางท่ี 3.4 โครงสร้างข้อมูลตารางพ้ืนที่เสี่ยง(ต่อ) 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
type_injured_death ประเภทบาดเจ็บ

และเสียชีวิต 
VARCHAR 5 - 

type_road ประเภทถนนที่
เกิดเหตุ 

VARCHAR 50 - 

road_characteristics ลักษณะถนน VARCHAR 50 - 
cause_accident สาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ 
VARCHAR 50 - 

motive_injuries_death สาเหตุการ
บาดเจ็บและ

เสียชีวิต 

VARCHAR 50 - 

user_id รหัสผู้ใช ้ INT 3 FK 
 
ตารางท่ี 3.5 โครงสร้างข้อมูลตารางการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
accident_id รหัสเกิดอุบัติเหตุ INT 3 PK 
type_car ประเภทรถที่เกิด

เหตุ 
VARCHAR 50 - 

Injured_sex เพศ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

VARCHAR 10 - 

Deceased_sex เพศผู้ตาย VARCHAR 10 - 
deceased_localpeople คนตายเป็นคนใน

พ้ืนที่หรือไม่ 
VARCHAR 50 - 

injured_localpeople คนบาดเจ็บเป็น
คนในพ้ืนที่หรือไม่ 

VARCHAR 50 - 

road สถานที่เกิดเหตุ VARCHAR 20 - 
coanton ตำบลที่เกิดเหตุ VARCHAR 50 - 
county อำเภอ/จังหวัดที่

เกิดเหตุ 
VARCHAR 50 - 
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ตารางท่ี 3.5 โครงสร้างข้อมูลตารางการเกิดอุบัติเหตุ(ต่อ) 
 

ชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ 
police_station สถานีตำรวจ VARCHAR 20 - 
type_injured_death ประเภทบาดเจ็บ

และเสียชีวิต 
VARCHAR 5 - 

type_road ประเภทถนนที่
เกิดเหตุ 

VARCHAR 20 - 

road_characteristics ลักษณะถนน VARCHAR 30 - 
cause_accident สาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ 
VARCHAR 20 - 

motive_injuries_death สาเหตุการ
บาดเจ็บและ

เสียชีวิต 

VARCHAR 50 - 

user_id ชื่อผู้ใช้ INT 3 FK 
 
3.3 การออกแบบระบบ 

หลังจากได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล แล้วนั้นทำให้ทราบ
การไหลของข้อมูลที่มีอยู่ระบบ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบเป็นการออกแบบหน้าจอของ
โปรแกรม ซึ่งทำให้ทราบการทำงานของโปรแกรม ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบต่อไป 

3.3.1 การออกแบบหน้าจอหน้าหลักและหน้าจอใช้งานของบุคคลทั่วไปของระบบรายงานพื้นที่
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
 

ภาพที่ 3.32 โฮมเพจระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3.3.2 การออกแบบหน้าจอใช้งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

 
 

ภาพที่ 3.33 หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

3.3.3 หน้าจอส่วนของแสดงผลระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

 
 

ภาพที่ 3.34 หน้าจอส่วนของแสดงผลระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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3.3.4 หน้าจอส่วนของแสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

 
 

ภาพที่ 3.35 หน้าจอแสดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

3.3.5 หน้าจอประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.36 หน้าจอประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
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3.4 การพัฒนาระบบ  
เมื่อดำเนินงานผ่านระยะการวิเคราะห์และออกแบบมาแล้ว ระยะถัดไปก็คือระยะการพัฒนาระบบ 

ซึ่งจะนำแบบจำลองที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ดังนี้ 

3.4.1 การสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรม) 
  เมื ่อเสร็จสิ ้นการออกแบบ ขั ้นตอนต่อไปคือการสร้างระบบจริงขึ ้นมาด้วยการเขียน  

โปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้  
3.4.1.1 เล ือกภาษาที่ จะนำมาใช ้ก ับการเข ียนโปรแกรม ได ้แก ่  PHP, HTML, 

JAVASCRIPT และ CSS โดยที่ผู้พัฒนาจะต้องเข้าใจว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั้น 
จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งหมด ดังนั้นในการเลือกภาษาต้องเข้าใจจุดประสงค์ของระบบงานที่
นำมาใช้งานด้วย  

3.4.1.2 เขียนโปรแกรมด้วยการปฏิบัติตามไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับ
โปรแกรม หรือระบบท่ีพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้พาจะต้องปฏิบัติตามไวยากรณ์ และกฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดซับซ้อน เช่น โปรแกรมจะหยุดทำงาน และ
แสดงข้อผิดพลาดออกมาทันทีเม่ือเขียนคำสั่งผิด เป็นต้น  

3.4.1.3 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจโดย 
ใช้แท็ก (Tag) ในการกำหนดการแสดงผล โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) แสดงดังภาพที่ 3.37 
 

 
 

ภาพที่ 3.37 หน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
 

3.4.1.4 ภาษาพีเอชพี ( Hypertext Preprocessors : PHP) ย่อมาจาก Hypertext 
Preprocessors คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่ง ต่าง ๆ จะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอ
โปรแกรมท่ีเขียนโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) แสดงดังภาพที่ 3.38 
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ภาพที่ 3.38 หน้าจอโปรแกรมที่เขียนโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) 
 

3.4.1.5 ใช้ภาษา MY SQL ในการจัดเก็บข้อมูล และ PHP ในการแปลงไฟล์ เมื่อทำการ
แปลงข้อมูลได้ตรงตามกับข้อมูลที่นำไปสร้างโมเดลแล้วให้ทำการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ . csv  
จึงง่าย ต่อการนำไปแปลงไฟล์เป็น .arff เพ่ือนำไปเป็นไฟล์ testing data 

3.4.1.6 จากนั้นทดสอบการทำงานของโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ในระบบเพื่อทดสอบ
ความถูกต้อง แม่นยำ และความสมบูรณ์ของระบบเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.4.2 การเขียน Google Maps API  
3.4.2.1 ใช้ JavaScript และ CSS เพ่ือแสดงผลแผนที่บนหน้าเว็บไซต์ การแสดงแผนที่ใน

หน้าเว็บ การแสดงแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงรายละเอียดและตำแหน่ง (Location) ต่าง ๆ ที่
ต้องการ การปักหมุด พร้อมกับแสดงรายละเอียดของแผนที่ การค้นหาตำแหน่ง/ระยะทาง และการเขียน 
Google Maps ร่วมกับฐานข้อมูล PHP/MySql เช่น การดึงตำแหน่งจากฐานข้อมูลมาปักหมุดที่แผนที่  
โดยผู้พัฒนาได้ยกตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่เขียนแสดงดังภาพท่ี 3.39, ภาพที่ 3.40 และภาพที่ 3.41  
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ภาพที่ 3.39 หน้าจอโปรแกรมท่ีเขียนโดยใช้ css 
 

 
 

ภาพที่ 3.40 หน้าจอโปรแกรมการดึงตำแหน่งจากฐานข้อมูลมาปักหมุดบนแผนที่โดยใช้ PHP/MySql 
 

 
 

ภาพที่ 3.41 หน้าจอโปรแกรมการค้นหาตำแหน่ง/ระยะทางแสดงแผนที่โดย Google Maps 
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3.5 การติดตั งระบบและการประเมินผล 
การติดตั้งและประเมินผลระบบจะประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
3.5.1 ติดตั้งระบบ 

เมื่อระบบสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านการทดสอบแล้ว ระบบรายงานพื้นทีเ่สี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Chrome, Opera, FireFox และ internet explorer โดย
ระบุที่อยู่ URL แต่ตัวเว็บเองต้องใช้ การจำลองเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม XAMPP Control Panel ระบบ
รายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ เหมาะที่จะติดตั้งไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจาก
ตำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลของอุบัติเหตุได้โดยตรง เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดูแลรักษาพื้นที่เสี่ยงนั้ น
อย่างเคร่งครัด 

3.5.2 จัดทำเอกสารระบบ 
เอกสารผู้ใช้ เป็นเอกสารคู่มือที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 

ซึ่งจะอธิบายการใช้งานเบื้องต้นเว็บแอปพลิเคชันระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

3.5.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
3.5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวตัวอย่าง 

1) ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และบุคคลทั่วไป  
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และบุคคลทั่วไป 

ที่ทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 25 คน 
โดยวิธ ีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposlve Sampling) กลุ ่มตัวอย่างที ่ทำการเลือกมาเป็น
ประชากรที่มีความเก่ียวกับระบบและเคยใช้งาน 

3.5.3.2 เครื่องมือที่ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู ้ที ่ใช้ที ่มีต่อการใช้งาน 

เว็ปแอปพลิเคชันระบบรายงานพื้นที่เสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์  มีขั ้นตอนการประเมิน 
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมิน โดยจะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) โดยจะสอบถามเก่ียวกับเพศ เป็นต้น 

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินที่ใช้วัดความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็ปแอปพลิเคชัน
ระบบรายงานพื้นที่ เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุร ีรัมย์  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
 (Rating Scale) ตามแบบ Likert โดยกำหนดการตอบและการให้คะแนนดังนี้ 
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มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน 
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
ระดับการให้คะแนน ผู้พัฒนาใช้สูตรคำนวณหาค่าเฉลี่ย x̅ และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดังนี้ 
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ 

x̅ =
∑ x

n
 

โดย  x̅   คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อที่ประเมิน 
  X   คือ คะแนนในแต่ละหัวข้อ 
  ∑ x  คือ ผลรวมคะแนนในหัวข้อที่ประเมิน 
  N  คือ จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง 

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Deviation) 
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ 

 S. D. = √
∑ x2−(∑ x)2

n(n−1)
 

 
โดย           S. D.  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑ x คือ ผลรวมคะแนนในแต่หัวข้อที่ประเมิน 
 x คือ คะแนนในแต่ละหัวข้อ 
 n คือ จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง 

จากนั้นนำมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดความหมายดังนี้  (ชัชวาลย์ 
เรืองประพันธ์, 2539) 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยมาก 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
Questionnaire) ให้ผู ้แสดงความคิดเห็นในการใช้งานเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาระบบ 



 

 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด

บุร ีร ัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  โดยผลของการดำเนินงานประกอบด้วย ผลการสร้าง
แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
และผลการพัฒนาระบบรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
4.1 ผลการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิค
การทำเหมืองข้อมูล 

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ผู้จัดทำได้นำข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มาทำการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรม WEKA 3.8.4 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1.1 ปัจจัยนำเข้าแบบจำลอง 
4.1.1.1 แอตทริบิวต์ทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเกิดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์จำนวน 14 แอตทริบิวต์ดังต่อไปนี้ตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 แอตทริบิวต์ทั้งหมดท่ีนำเข้าแบบจำลองท้ังหมด 14 แอตทริบิวต์ 
 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
Police station สถานีตำรวจ รายชื่อสถานีตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์ 
type Injured and 
death 

ประเภทบาดเจ็บและเสียชีวิต 0 = ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
1 = มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต 
2 = มีผู้เสียชีวิตแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
3 = มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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ตารางท่ี 4.1 แอตทริบิวต์ทั้งหมดท่ีนำเข้าแบบจำลองท้ังหมด 14 แอตทริบิวต์ (ต่อ) 
 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
Road type at the scene 
of the accident 

ประเภทถนนที่เกิดเหตุ National highway = ทางหลวงแผ่นดิน 
Rural road = ทางหลวงชนบท 
Municipal road = ถนนในเทศบาล 
Road in the Subdistrict 
Administrative Organization / 
Village = ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน 

Car type at the scene ประเภทรถที่เกิดเหตุ Motorcycle = มอจักรยานยนต์ 
Car = รถยนต์ 
Truck = รถบรรทุก 
Bus = รถบัส 
Bicycle = รถจักรยาน 
Tactor = รถไถ 

Road characteristics ลักษณะถนน Direct way = ทางตรง  
Curve = ทางโค้ง  
Crossway = ทางแยก  
U-turn = ยูเทิร์น 

Accident cause สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ข้อความ 
Causes of death and 
injuries 

สาเหตุการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ข้อความ 

Sex injured เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ Male = เพศชาย 
Female = เพศหญิง 

Sex Deceased เพศผู้ตาย Male = เพศชาย 
Female = เพศหญิง 

Are the people deaths 
in the area 

คนตาย เป ็ นคน ในพ ื ้ น ที่
หรือไม ่

Yes = เป็นคนในพ้ืนที ่
No = ไม่ใช่คนในพ้ืนที ่

Are the injured people 
in the area 

คนบาดเจ็บเป็นคนในพื ้นที่
หรือไม ่

Yes = เป็นคนในพ้ืนที ่
No = ไม่ใช่คนในพ้ืนที ่

Accident location สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตารางท่ี 4.1 แอตทริบิวต์ทั้งหมดท่ีนำเข้าแบบจำลองท้ังหมด 14 แอตทริบิวต์ (ต่อ) 
 

รายการ ความหมาย คำอธิบายค่าในชุดข้อมูล 
Tumbon ตำบลที่เกิดเหตุ รายชื่อตำบลที่เกิดเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
province อำเภอ/จังหวัดที่เกิดเหตุ รายชื่ออำเภอที่เกิดเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
4.1.2 ผลการประเมินรูปแบบจำลอง 

 จากผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึม K-means โดยใช้โปรแกรม WEKA 3.8.4 
ปรากฏผลการแบ่งกลุ่มข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านการคัดแยกและประมวลผลแล้ว จำนวน 
1,194 ชุดข้อมูล เมื ่อนำเข้าสู ่กระบวนการทำเหมืองข้อมูลผ่านโปรแกรม WEKA ซ่ึงข้อมูลที่นำเข้า
โปรแกรม WEKA นั้นประกอบด้วย 14 แอตทริบิวต์ ได้แก่ สถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุ ประเภทถนนในที่
เกิดเหตุ ประเภทถนนในที่เกิดเหตุ ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ประเภทรถที่เกิดเหตุ เพศผู ้ได้รับบาดเจ็บ เพศผู ้ตาย คนตายเป็นคนในพื้นที ่หร ือไม่  
คนบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ สถานที่เกิดเหตุ ตำบลที่เกิดเหตุ และอำเภอ/จังหวัด การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Clustering) เลือกใช้เทคนิค K-means  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Clustering โดยเลือกใช้อัลกอรึทึม K-means 
 

1

1 

1 

2 
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ภาพที่ 4.1 ผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Clustering โดยเลือกใช้อัลกอรึทึม K-means (ต่อ) 
 

จากภาพที่ 4.1 สามารถอธิบายผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Clustering โดยเลือกใช้ 
อัลกอรึทึม K-means ได้ดังต่อไปนี้ 

 
จากสัญลักษณ์  ชุดข้อมูลที่นำไปใช้ในการสร้างโมเดลจำนวน 1,193 จำนวน แอตทริบิวต์

จำนวน 14 แอตทริบิวต์ 
จากสัญลักษณ์  k-Means Number เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม  
จากสัญลักษณ์  Cluster 0 สถานีตำรวจคือละหารทราย , การเกิดแบบไม่มีผู ้บาดเจ็บและ

เสียชีวิต, การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถประมาท 
ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณ
นี้คือ รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 224  
ต.ละหารทราย อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ จำนวนข้อมูล 142 จำนวน 

จากสัญลักษณ ์  Cluster 1 สถานีตำรวจประโคนชัย การเกิดแบบมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต, 
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วน
สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณนี้คือ 
รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็น
คนในพื้นที่ สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 24 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวนข้อมูล 
219 จำนวน 

3 4 5 6 7 
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จากสัญลักษณ ์  Cluster 2 สถานีตำรวจสตึก การเกิดแบบไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด/ชับ
แบบกระชั้นชิ้นจนเกินไป ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณนี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 219 ต.
นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวนข้อมูล 234 จำนวน 

จากสัญลักษณ ์  Cluster 3 สถานีตำรวจหนองสองห้อง การเกิดแบบมีผู ้เสียชีวิตมากที่สุด 
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วน
สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการกระแทกอยากรุนแรง ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดบริเวณนี้คือ 
มอเตอร์ไซค์ ไม่มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้เสียชีวิตเป็นคนในพ้ืนที่ สถานที่เกิดเหตุทาง
หลวงหมายเลข 218 ต.หนองสองห้อง, อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวนข้อมูล 190 จำนวน 

จากสัญลักษณ ์  Cluster 4 สถานีตำรวจนางรอง การเกิดแบบมีผู ้บาดเจ็บแต่ไม่มีผู ้เสียชีวิต 
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวงทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถโดยประมาท  
ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณ
นี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย บาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่ สถานที่เกิด
เหตุทางหลวงหมายเลข 24 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวนข้อมูล 408 จำนวน 

จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลจะได้ผลการทำนายพื้นที่เสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มมีจำนวน 5 กลุ่ม ทั้งนี้นำผลที่ได้มาทำการคัดกรอง โดยคัดกรอกจากค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรแต่ละกลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มสามารถครอบคลุมไปถึงชดุข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

4.1.2.1 เสี่ยงมากที่สุดจะเกิดอุบัติเหตุ 
 สถานีตำรวจนางรอง มีการเกิดแบบที่ 1 มากที่สุด (การเกิดแบบมีผู้บาดเจ็บแต่

ไม่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับ
รถโดยประมาท ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดบริเวณนี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และบาดเจ็บเป็นคน
ในพ้ืนที ่สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 24 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
407 ครั้ง 

4.1.2.2 เสี่ยงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
 สถานีตำรวจสตึก มีการเกิดแบบที ่0 มากที่สุด (การเกิดแบบไม่มีผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิต) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเลี้ยวตัด
หน้ากระชั้นชิด/ชับแบบกระชั้นชิ้นจนเกินไป ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีการไม่สวมหมวกกัน
น็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดบริเวณนี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวง
หมายเลข 219 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 235 ครั้ง 

 
 

5 

6 

7 



65 

 

4.1.2.3 เสี่ยงปานกลางที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
 สถานีตำรวจประโคนชัย มีการเกิดแบบที่ 3 มากที่สุด (การเกิดแบบมีผู้บาดเจ็บ

และผู้เสียชีวิตมากที่สุด) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับ
รถเร็วเกินกำหนด ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณนี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
และผู ้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่  สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 24 ต.ประโคนชัย  
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 219 ครั้ง 

4.1.2.4 เสี่ยงน้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจหนองสองห้อง มีการเกิดแบบที่ 2 มากที่สุด (การเกิดแบบมี

ผู้เสียชีวิตมากที่สุด) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถ
เร็วเกินกำหนด ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการกระแทกอยากรุนแรง ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดบริเวณนี้คือมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานที่เกิดเหตุทาง
หลวงหมายเลข 218 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 190 ครั้ง 

4.1.2.5 เสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจละหารทราย มีการเกิดแบบที่ 0 มากที่สุด (การเกิดแบบไม่มี

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับ
รถประมาท ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุดบริเวณนี้คือรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ สถานที่เกิดเหตุทางหลวงหมายเลข 224 ต.ละหารทราย  
อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 142 ครั้ง 
 
4.2 ผลการพัฒนาระบบรายงานพื นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากผลการสร้างโมเดล โดยได้ออกมาในรูปแบบการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
มาประกอบในการออกแบบระบบรายงานพื้นที่เสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ ่งได้ผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 

เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแรกของระบบก่อน ระบบจะแนะน าการใช้งาน ซึ่งมี
ของบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 หน้าแรกของระบบ 
 

โดยแบ่งการทำงานตามระดับผู้ใช้เป็น 2 ส่วน คือ บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

4.2.1 ส่วนหน้าการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป 
4.2.1.1 เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแสดงแผนที่จุดเสี่ยงทั้งหมดใน

จังหวัดบุรีรัมย์ คือจุดพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด จุดพื้นที่เสี่ยงมาก จุดพื้นที่เสี่ยงปานกลาง จุดพ้ืนที่เสี่ยงน้อย และ
จุดพื้นที่เสี่ยงน้อยสุด ดังภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 หน้าแรกสำหรับบุคคลทั่วไป 
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4.2.1.2 กรอกข้อมูลต ้นทางและปลายทาง เพื ่อว ิ เคราะห์และทราบพื ้นที่ เสี่ยง  
ดังภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 หน้าบุคคลทั่วไปกำหนดเส้นทางการเดินทาง 

 
4.2.1.3 หากไม่ระบุต้นทางและปลายทาง ระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการค้นหาเส้นทาง 
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4.2.1.4 ส่วนการวิเคราะห์ผลของบุคคลทั่วไป หน้าจอจะแสดงผลเส้นทางพ้ืนที่เสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุออกมาในรูปแบบแผนที่ ดังภาพที่ 4.6 

 

 

 
ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์เส้นทางพ้ืนที่เสี่ยง 

 
4.2.2 ส่วนหน้าสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

4.2.2.1 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ 
Username และ password ก่อนทุกครั้งเพื่อใช้งาน ดังภาพที่ 4.7 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 หน้าเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ 
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4.2.2.2 หากทำการระบุ Username และ password ไม่ตรง ระบบก็จะแสดงการแจ้ง
เตือน ดังภาพที่ 4.8 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 แจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบ 
 

4.2.2.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแรกของการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเลือกดูรายงานพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุและรายงานความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
ได ้ดังภาพที่ 4.9 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 หน้าแรกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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4.2.2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูรายงานความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุต้องกด
เลือกระดับความเสี่ยง ดังภาพที่ 4.10 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 หน้าระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
 

4.2.2.5 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ แสดงรายงานข้อมูล 
พ้ืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ ดังภาพที่ 4.11 

 

 
 

ภาพที่ 4.11 หน้าแสดงรายงานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
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4.2.2.6 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงแผนที่จุดเสี่ยงแต่
พ้ืนที ่ดังภาพที่ 4.12 

 

 
 

ภาพที่ 4.12 แสดงแผนที่จุดเสี่ยงแต่ละพ้ืนที่ 
 

4.2.2.7 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ หากเจ้าหน้าตำรวจ
ต้องการทราบรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ต้องเลือกอำเภอ และตำบล ที่ต้องการทราบแล้วกด
ปุ่มค้นหา รายงานการเกิดอุบัติเหตุจะปรากฎดังภาพที่ 4.13 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 หน้าแสดงรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
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4.2.3 หน้าประเมินนผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
4.2.3.1 หน้าแสดงประเมินความพึงพอใจของระบบ ผู้ใช้ต้องระบุสถานะภาพของตัวเอง

ก่อนจะประเมิน ดังภาพที่ 4.14 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 หน้าจอแสดงแบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
 

4.2.3.2  หากไม่ประเมินข้อใดข้อหนึ่ง ระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที ่4.15 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 แสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของแบบประเมิน 
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4.2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบด้วยแบบประเมินออนไลน์ 

เ กี่ ย วก ับความสามารถในการ ใช ้ ง านระบบ โดย เจ ้ าหน ้ าที่ ต ำรวจภ ู ธ รจ ั งหว ั ดบ ุ ร ี ร ั ม ย์   
และบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน ผลการประเมินพบว่า 

 จากบุคคลที่ทำแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 25 คน เป็นชายจำนวน 15 คน คิดเป็น
ร ้อยละ 60 หญิงจำนวน 10 คน คิดเป ็นร ้อยละ 40 คน มีสถานะ คือ เจ ้าหน้าที ่ตำรวจภูธร  
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ผู้ทำแบบประเมินออนไลน์ทั้งหมด 

 ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของระบบ ได้ผลดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 

ความพึงพอใจของระบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D ระดับ 
1. ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนจอ 3.78 0.90 มาก 
2. ระบบงานที่พัฒนาง่ายต่อการใช้งาน 3.65 0.83 มาก 
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจากระบบมีความถูกต้อง 3.96 0.82 มาก 
4. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.91 0.79 มาก 
5. การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพที่เหมาะสม 3.83 0.78 มาก 
6. การใช้ถ้อยคำผลจอภาพ สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจ
ได้ง่าย 

3.61 0.64 มาก 

7. ความชัดเจอของขนาด และตำแหน่งบนแผนที่ 3.96 0.98 มาก 
8. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 3.52 0.50 มาก 
9. ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ 3.61 0.64 มาก 
10. ความถูกต้องของการสรุปรายงาน 3.78 0.80 มาก 

รวม 3.76 0.85 มาก 
 

จากผลความพึงพอใจของระบบ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.76, S.D. = 0.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ใช้มีความเห็นมากที่สุด คือ ความชัดเจอของขนาด และตำแหน่งบนแผน
ที่ (x̅ = 3.96, S.D. = 0.98) รองลงมา คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจากระบบมีความถูกต้อง 
(x̅ = 3.96, S.D. = 0.82) ส่วนข้อที ่มีความเห็นในระดับต่ำสุด คือ ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล  
(x̅ = 3.52, S.D. = 0.50)   

 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองการแบ่งกลุ่มของข้อมูลและนำกลุ่มที่ได้จากการ
สร้างแบบจำลองไปใช้ในการพัฒนาระบบการวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  
ในการจัดทำโครงงานนี้ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ปี 2560 - 2563  ซึ่งสรุป
สาระสำคัญและผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
5.2 ข้อเสนอแนะ  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล Clustering ก็ถือเป็นเทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  
โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล เพื่อสร้างระบบการวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยมีผลสรุปดังต่อไปนี้  

5.1.1 ปัจจัยที่นำเข้าแบบจำลองโดยใช้กระบวนการทำเหมืองข้อมูล  CRIPS-DM เข้ามาช่วยใน
การแบ่งกลุมข้อมูล เพ่ือที่ให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในสร้างแบบจำลองซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  

5.1.1.1 การกลั่นกรองข้อมูลเป็นการกรองข้อมูลที่มีค่าไม่สมบูรณ์ออก ประกอบด้วย  
เวลา อายุผู้ขับข่ี อายุผู้เสียชีวิต ที่อยู่ผู้เสียชีวิต ที่อยู่ผู้บาดเจ็บ เป็นต้น 

5.1.1.2 การคัดเลือกข้อมูลเป็นการคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาวิเคราะห์และใช้ได้จริง
ในการสร้างแบบจำลอง 

5.1.1.3 การแปลงรูปแบบข้อมูลโดยเป็นการแปลงรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามรูปแบบที่
เหมาะสมสำหรับการนำไปสร้างแบบจำลอง  

5.1.1.4 หลังจากทำการกลั่นกรองคัดเลือกและแปลงรูปแบบของข้อมูลทำให้ได้แอติทริ
บิวต์ที่นำเข้าแบบจำลองมีทั้งหมดจำนวน 14 แอตทริบิวต์ ได้แก่ สถานีตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุ, ประเภท
ถนนในที่เกิดเหตุ, ประเภทถนนในที่เกิดเหตุ, ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ, สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ, สาเหตุการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต, ประเภทรถที่เกิดเหตุ, เพศผู้ได้รับบาดเจ็บ, เพศผู้ตาย, คนตายเป็นคนในพื้นที่
หรือไม,่ คนบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ สถานที่เกิดเหตุ, ตำบลที่เกิดเหตุ, และอำเภอ/จังหวัด
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5.1.1.5 การสร้างแบบจำลองนำชุดข้อมูลทั้ง 14 แอตทริบิวต์ เข้าสู่กระบวนการท า
เหมืองข้อมูลผ่านโปรแกรม WEKA มาทำการสร้างแบบจำลองโดยใช้เทคนิค Clustering และเลือกใช้ 
อัลกอริทีม K-means มีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด 
กลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงมาก กลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง กลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงน้อย กลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงน้อยที่สุด 

5.1.1.6 การประเมินผลแบบจ าลอง เป็นการวัดประสิทธิภาพในการแบ่งกลุ ่ม  โดย
พิจารณาจากค่ากลางของแต่ละกลุ ่มค่า  Mean Square ระหว่างกล ุ ่ม (Between-cluster Mean 
Square) และค่า Mean Square Error ด้วยค่าสถิติ F ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของแต่ละตัวแปรเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรของทุกกลุ่มแตกต่างกัน  

5.1.2 การพัฒนาระบบ เป็นการน าแบบจ าลองมาพัฒนาเป็นระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ที่สามารถดูแผน
ที่พื ้นที ่เสี ่ยงในเส้นทางที ่ต้องการเดินทาง โดยการกำหนดจุดเริ ่มต้น และจุดสิ ้นจุดในการเดินทาง  
2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพ่ือดูรายงานการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ และดูรายงานพ้ืนที่เสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเขียนโปรแกรมผู้จัดท าเลือกใช้ภาษา PHP HTML JAVASCRIPT  
และ CSS เป็นตัวช่วยในการพัฒนาระบบ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ถ้าหากนำระบบการวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ไปติดตั้งที่ 
Server หลักของสถานีตำรวจภู่ธรจังหวัดบุรีรัมย์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลทั่วไปสามารถเข้า
ไปใช้งานในเว็บไซต์ได ้

5.2.2 ในกระบวนการท าเหมืองข้อมูลขั้นตอนการเตรียมข้อมูลถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ประสบการณ์ท่ีได้จากการท าโครงงานนี้ ที่ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลอุบัติเหตุงานสารสนเทศจากสถานี
ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ มาท าการวิเคราะห์ที่มีจ านวนตารางจ านวนมาก และข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงการมีค่าผิดพลาดของข้อมูลจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจึงต้องวางแผนเป็นอย่าง
ดี 

5.2.3 ผลจากการจัดทำโครงการ จะช่วยให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยทางถนนหามาตรการดแูล
รักษาความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกให้บุคคลทั่วไปคำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน 

5.2.4 ควรจะมีช่วงอายุของผู้เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือประเมินอัตราช่วงอายุการบาดเจ็บและเสียชีวิตใน
การเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน 

5.2.5 มีข้อจำกัดของโมเดลในการพัฒนาต่อไป ถ้ามีข้อมูลชุดใหม่เพิ่มขึ้นมา จะต้องมีการสร้าง
โมเดลขึ้นมาใหม่ 
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ผลการจัดกลุ่มพื นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวดับุรีรัมย์ 
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การผลจัดกลุ่มพื นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวดับุรีรัมย์ 
 

การประเมินรูปแบบของแบบจ าลอง เมื่อน าข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
ทั้งหมด 1,993 ข้อมูล เมื่อเข้าสู่กระบวนการท าเหมืองข้อมูลผ่านโปรแกรม WEKA ท าการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) ด้วยอัลกอริทึม K-means ผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลมี
จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

3.4 เสี่ยงมากที่สุดจะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจนางรอง มีการเกิดแบบที่ 1 มากที่สุด (การเกิดแบบมีผู ้บาดเจ็บแต่ไม่มี

ผู้เสียชีวิตมากที่สุด) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถ
โดยประมาท ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดบริเวณนี้คือ รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และบาดเจ็บเป็นคน
ในพ้ืนที ่สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 24 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

3.5 เสี่ยงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจสตึก มีการเกิดแบบที่ 0 มากที่สุด (การเกิดแบบไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต) 

การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเลี้ยวตัดหน้ากระชั้น
ชิด/ชับแบบกระชั้นชิ้นจนเกินไป ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภท
รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณนี้คือ รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 
219 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

3 เสี่ยงปานกลางที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจประโคนชัย มีการเกิดแบบที่ 3 มากที่สุด (การเกิดแบบมีผู ้บาดเจ็บและ

ผู้เสียชีวิตมากที่สุด) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถ
เร็วเกินกำหนด ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดบริเวณนี้คือ รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นคนในพ้ืนที ่สถานที่เกิดเหต ุทางหลวงหมายเลข 24 ต.ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์ 

4 เสี่ยงน้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจเมืองบุรีรัมย์ มีการเกิดแบบที่ 2 มากที่สุด (การเกิดแบบมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด) 

การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วน
สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีการกระแทกอยากรุนแรง ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดบริเวณนี้คือ 
มอเตอร์ไซค์ เพศผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 218 
ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 
 



 
 

 

 

5 เสี่ยงน้อยที่สุดท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
สถานีตำรวจละหารทราย มีการเกิดแบบที่ 0 มากที่สุด (การเกิดแบบไม่มีผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิต) การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางหลวง ทางตรง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีการขับรถประมาท 
ส่วนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีการไม่สวมหมวกกันน็อก ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดบริเวณ
นี้คือ รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 224 ต.ละหารทราย อ.ละหารทราย 
จ.บุรีรัมย์



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 
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คู่มือการใช้งานระบบการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจงัหวัดบุรีรัมย์  
โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

 
คู่มือการใช้งานระบบการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้เทคนิคการ

ทำเหมืองข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจระบบ ซึ่งมีข้อมูลการใช้งานระบบเบื้องต้น ดังนี้ 
เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแรกของระบบก่อน ระบบจะแนะน าการใช้งาน  ซึ่งมี

ของบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังภาพที่ ข.1 
 

 
 

ภาพที่ ข.1 หน้าแรก 
 

โดยแบ่งการทำงานตามระดับผู้ใช้เป็น 2 ส่วน คือ บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
1 ส่วนหน้าการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป 

1.1 เมื่อผู้ใช้เข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแสดงแผนที่จุดเสี่ยงทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์ 
คือจุดพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด จุดพื้นที่เสี่ยงมาก จุดพื้นที่เสี่ยงปานกลาง จุ พื้นที่เสี่ยงน้อย และจุดพื้นที่เสี่ยง
น้อยสุด ดังภาพที่ ข.2 
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ภาพที่ ข.2 หน้าแรกสำหรับบุคคลทั่วไป 
 

1.2 กรอกข้อมูลต้นทางและปลายทาง เพ่ือวิเคราะห์และทราบพ้ืนที่เสี่ยง ดังภาพที่ ข.3 

 
ภาพที่ ข.3 หน้าบุคคลทั่วไปกำหนดเส้นทางการเดินทาง 
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1.3 หากไม่ระบุต้นทางและปลายทาง ระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที่ ข.4 

 

 
 

ภาพที่ ข.4 แสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการค้นหาเส้นทาง 
 

1.4 ส่วนการวิเคราะห์ผลของบุคคลทั่วไป หน้าจอจะแสดงผลเส้นทางพื้นที่เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุออกมาในรูปแบบแผนที่ ดังภาพที่ ข.5 

 

 
 

ภาพที่ ข.5 ผลการวิเคราะห์เส้นทางพ้ืนที่เสี่ยง 
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2 ส่วนหน้าสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
2.1 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ เจ้าหน้าที ่ต้องเข้าสู ่ระบบ 

Username และ password ก่อนทุกครั้งเพื่อใช้งาน ดังภาพที่ ข.6 
 

 
 

ภาพที่ ข.6 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 

2.2 หากทำการระบุ Username และ password ไม่ตรง ระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือน 
ดังภาพที่ ข.7  

 

 
 

ภาพที่ ข.7 แสดงแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบ 
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2.3 เมื ่อเจ้าหน้าที ่ตำรวจเข้ามาใช้งานระบบ ก็จะปรากฏหน้าแรกของการใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเลือกดูรายงานพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุและรายงานความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
ได ้ดังภาพที่ ข.8 

 

 
 

ภาพที่ ข.8 หน้าแรกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 

2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูรายงานความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุต้องกดเลือกระดับ
ความเสี่ยง ดังภาพที่ ข.9 
 

 
 

ภาพที่ ข.9 หน้าแสดงระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
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2.5 หน ้าจอแสดงส ่วนการใช ้งานสำหร ับเจ ้าหน ้าท ี ่ตำรวจ แสดงรายงานข ้อมูล  

พ้ืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ ดังภาพที่ ข.10 
 

 
 

ภาพที่ ข.10 หน้าแสดงรายงานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
 

2.6 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที ่ตำรวจ แสดงแผนที่จุดเสี ่ยงแต่พื ้นที่  
ดังภาพที่ ข.11 

 

 
 

ภาพที่ ข.11 แสดงแผนที่จุดเสี่ยงแต่ละพ้ืนที่ 
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2.7 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากเจ้าหน้าตำรวจต้องการทราบ
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทั ้งหมด ต้องเลือกอำเภอ และตำบล ที่ต้องการทราบแล้วกดปุ่มค้นหา 
รายงานการเกิดอุบัติเหตุจะปรากฎดังภาพที่ ข.12 

 

 
 

ภาพที่ ข.12 หน้าแสดงรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
 

3 หน้าประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
3.1 หน้าแสดงประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ผู้ใช้ต้องระบุสถานะภาพของตัวเอง

ก่อนจะประเมิน ดังภาพที่ ข.13 
 

 
 

ภาพที่ ข.13 หน้าจอแสดงแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
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3.2 หากไม่ประเมินข้อใดข้อหนึ่ง ระบบก็จะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที ่ข.14 

 

 
 

ภาพที่ ข.14 แสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของแบบประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ประวัติผู้เขียน 
ชื่อ :  นายภาณุพงษ์  หินหล่าย 
ชื่อโครงงาน :  การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เทคนิคการทำเหมือง

ข้อมูล 
สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ประวัติ  
 ปีการศึกษา 2553 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 
 ปีการศึกษา 2556 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนลำปลายมาศ 
 ปีการศึกษา 2559 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนลำปลายมาศ 
 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
ประสบการณ์ 
 ปีการศึกษา 2562 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ 
จำกัด 7/247 หมู่ 6 ถนนอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ระหว่าง
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดการติดต่อ 

ที่อยู่  : 127 หมู่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 
โทรศัพท์  : 0870328310 
E-mail  : 600112416005@bru.ac.th 
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ประวัติผู้เขียน 
ชื่อ :  นางสาวทิพย์จุฑารัตน์  ผูกจิตต์ 
ชื่อโครงงาน :  การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เทคนิคการทำเหมือง

ข้อมูล 
สาขาวิชา  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ประวัติ  
 ปีการศึกษา 2553 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 
 ปีการศึกษา 2556 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 ปีการศึกษา 2559 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทีโ่รงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 ปีการศึกษา 2560 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
ประสบการณ์ 
 ปีการศึกษา 2562 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ 
จำกัด 7/247 หมู่ 6 ถนนอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ระหว่าง
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดการติดต่อ 

ที่อยู่  : 17 หมู่ 18 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 
โทรศัพท์  : 0621393427 
E-mail  : 600112416013@bru.ac.th 

 


