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บทคัดย่อ 
 
 โครงงานนี้เป็นการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยน ามาประยุกต์ใช้กับระบบประกันภัย
รถยนต์เพราะทางผู้พัฒนาเล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญของระบบประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากในระบบ
ประกันภัยรถยนต์นั้นยังมีจุดที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อยู่ ซึ่งปัญหาที่พบคือ ข้อมูลไม่ตรงตามกรมธรรม์ที่
ผู้ซื้อตกลงกับผู้ขาย หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสัญญาและได้รับสิทธิ์ไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น 
การน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบประกันภัยรถยนต์ เนื่องจาก
บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงเพราะสามารถท าการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลได้ยาก ทางผู้พัฒนาจึงน าข้อมูลเลขกรมธรรม์และข้อมูลอ่ืน ๆ มาเก็บไว้ในบล็อกเชน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
ท าการตรวจสอบได้ว่าเลขกรมธรรม์ของตนมีอยู่จริงและข้อมูลอื่น ๆ ของกรมธรรม์ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือซ้ ากับ
ของผู้อ่ืนและเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงจากมิจฉาชีพในการหลอกลวงขายกรมธรรม์ โดยมีเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) เพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกสบายให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยัง
ประหยัดเวลาในการรอคอยพนักงานมาตรวจสอบสิทธิ์ในการเคลมประกันรถยนต์ ที่ส าคัญทางเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลของใบสัญญา, ข้อมูลตัวรถ และสามารถระบุประเภทการคุ้มครองได้อีกด้วย 
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ABSTRACT 
 

The main purposes of this project is to study Blockchain technology and applied for car 
insurance system. We pay attention to important issues of the car insurance system. There are 
many loophole on car insurance systems. For example, incorrect information of car insurance 
policy caused by Insurance sellers change some information, so that the customer can not 
notify. The Blockchain technology would help to solve this issue. Moreover, Blockchain 
technology also be appiled to secure data or information of car insurance system with high 
security. Because, It is nearly impossible to change the data or information. Our system would 
keep the car insurance information and others in the Blockchain. Customers could check the 
car insurance number or others information that state in insurance policy by themselves. Our 
web application would help customers to be more comfortable and easily to check this 
information anytime. Furthermore, It would help to secure information from criminal to sell a 
fake all duplicate insurance policy to customers. The most important of our Web Application 
is that we maintain insurance information, car details, other contents, So that customers could 
verify, this information later. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 เหตุผลและควำมเป็นมำของโครงงำน 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมที่จะเก็บข้อมูลส าคัญลงบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) หรือเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ลงบนระบบคลาวด์ (Cloud) เพ่ือกัน
ข้อมูลสูญหายและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระดาษ ทว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้น ยังไม่มีความ
ปลอดภัยมากพอที่จะท าให้ไว้วางใจว่าข้อมูลจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้าน
การขนส่ง และ ข้อมูลใบกรมธรรม์ เป็นต้น 

จากปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลทางผู้พัฒนาจะเฉพาะเจาะจงเพ่ือหาวิธีในการแก้ปัญหา
หรือเพ่ิมระบบความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างข้อมูลการท าประกัน เช่น เลขกรมธรรม์ที่ผู้ขายบางรายท า
การขายโดยที่เลขไม่ถูกต้องหรือซ้ ากับผู้อ่ืนให้แก่ผู้ซื้อ, ผู้ขายท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกรมธรรม์โดยที่ผู้ซื้อ
ไม่ได้ตกลงยอมรับ, ผู้ขายไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทประกันภัยแต่มาหลอกขายประกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังพบเจอ
ได้ในปัจจุบันและยังคงเป็นปัญหาอยู่  

ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ผู้พัฒนาได้น าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบใหม่มาท าการเก็บข้อมูลเป็นบล็อก (Block) ข้อมูลดังกล่าวจะถูกท าการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 
ก่อนที่จะส่งข้อมูลนั้น ๆ ไปหาทุกคนที่มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลสามารถเห็นข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ทราบว่าผู้ใดที่
เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้น ๆ ที่แท้จริง บล็อกเชนจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องการ
ความปลอดภัยสูงเพราะสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องได้รับการยอมรับ
จากคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครือข่ายเสียก่อน หากไม่ได้รับการยอมรับแล้วข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป  แสดงว่า
ข้อมูลนั้นมีความผิดพลาดหรืออาจถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทุกคนมีส าเนาข้อมูลดั้งเดิมเก็บเอาไว้ให้ตรวจสอบได้ 
โดยจะน ามาประยุกต์ใช้กับระบบประกันภัยรถยนต์ เพ่ือเป็นต้นแบบในการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเก็บข้อมูลกรมธรรม์ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถท าการตรวจสอบได้ว่ากรรมธรรม์ของตนนั้นมีอยู่จริงและซ้ ากับผู้ อ่ืนหรือไม่ ทั้งยังป้องกันการถูก
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใบกรมธรรม์และที่ส าคัญทางผู้ซื้อสามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานผู้ขายประกันภัยรถยนต์
ได้อีกด้วย เพ่ือป้องกันบุคคลอ่ืนที่อ้างอิงชื่อพนักงานมาหลอกให้ซื้อประกันภัย นอกจากนี้เว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) ดังกล่าวยังสามารถท าการเคลมประกันภัยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทประกันภัยนั้น ให้ความ
ร่วมมือที่จะสามารถให้ลูกค้าเลือกเคลมอัตโนมัติได้ 

ทางผู้พัฒนาหวังว่าการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับประกันภัยรถยนต์นั้นจะช่วยให้การซื้อขาย
ประกันภัยมีความถูกต้องทั้งในด้านของข้อมูลกรมธรรม์, ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ, ป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลังจากการซื้อขายเพ่ือป้องกันการทุจริตของพนักงานบริษัทประกันภัยรถยนต์ อีกทั้งผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ
เลขกรรมธรรม์และข้อมูล เพ่ือตรวจสอบว่ายืนยันว่ามีอยู่แล้วหรือซ้ ากับคนอื่นหรือไม่ที่ส าคัญสามารถตรวจสอบ
รายชื่อพนักขายประกันภัยรถยนต์ได้เพ่ือป้องกันมิจฉาชีพมาสวมรอยเอาข้อมูลไปใช้ในทางมิดีมิชอบ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบประกันภัยรถยนต์ 
2. เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องตามความคุ้มครองของวงเงินประกัน เมื่อมีการแจ้งเคลมประกัน 
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3. เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการท างานของบริษัทประกันภัย 
4. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
5. ป้องกันการถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้เอาประกันไม่เห็นชอบ 

 
1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานขายประกันภัยได้ 
2. สามารถตรวจสอบเลขธรรม์ว่าของตนนั้นมีอยู่จริงและซ้ ากับผู้อ่ืนหรือไม่ 
3. สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ซื้อท าประกันภัยรถยนตไ์ว้ตามใบสัญญา 
4. สามารถตรวจสอบความคุ้มครองโดยการ Trigger จากหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นไปยังระบบบล็อกเชน 
5. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ 
6. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ 

 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ฝึกฝนการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อต่าง ๆ (API) 
3. เข้าใจหลักการและทดลองใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมากยิ่งขึ้น เช่น Ethereum และ Ethereum 

Wallet เป็นต้น 
4. ฝึกทักษะการเขียนภาษาใหม่ ๆ 
5. ได้ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์มากยิ่งข้ึน 

 
1.5  งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงงำน 

1. เครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่น HPE ProLiant ML10 Gen9 (Free) 
 CPU: Intel Xeon 4C E3-1225 v5 3.3GHz/8MB/80W/2133MHz 
 RAM: 8GB (1x8GB DDR-4 UDIMMs, 2133 MHz) 
 HDD: 1TB SATA drive and 3 LFF hard drive blanks 
 RAID: Intel RST SATA RAID Controller (RAID 0/1/10, 5) Software Raid 
 OPTICAL: SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive 
 NIC Intel® Ethernet Connection I219-LM (1Gb) 
 POWER: 300W Multi-Output Power Supply 
 CHASSIS: Tower From Factor 
 WARRANTY: 3/3/3 (Part/Labour/On-site) NBD 

2. โปรแกรม Sublime (Free) 
3. ระบบจ าลอง Server บน Mac OS หรือ MAMP (Free) 
4. ระบบ Ethereum Wallet (Free) 
5. แพลตฟอร์มฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือ Node.js (Free) 
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1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงานของโครงงานวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

การด าเนินโครงงานครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ โดยผู้จัดท าโครงงานได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้  

2.1 ประกันภัยรถยนต์ 
2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
2.3 MySQL 
2.4 API (Application Programming Interface) 
2.5 ภาษาและโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ 
2.6 บล็อกเชน (Blockchain) 
2.7 Ethereum, Ethereum Wallet และ Go Ethereum 

 
2.1 ประกันภัยรถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์เป็นการช่วยป้องกันทรัพย์สิน รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิด
อุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องเป็นการรับผิดตามกฎหมาย และ
มีการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอาจเป็นจ านวนเงินที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงภัยเหล่านี้จะลดภาระและความเดือดร้อน
ทางด้านการเงินให้กับผู้เอาประกันภัยได้ด้วยการท าประกันภัย และในปัจจุบันผู้ที่ซื้อรถใหม่ก็ให้ความส าคัญกับ
การท าประกันภัยมากข้ึน จะเห็นได้จากการต่อรองก่อนตัดสินใจซื้อรถจะมีเรื่องของการประกันภัยรถรวมอยู่ด้วย 
โดยประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้คือ 

2.1.1  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยภาคบังคับ[1] หรือที่เรียกกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” คือ การท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรก
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536 

การที่รัฐออกกฎหมายก าหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การท าประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัย
จากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณี
เสียชีวิต 

2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาล
ผู้ประสบภัยจากรถ 

3. เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ผู้ประสบภัยและครอบครัว 
โดยรถที่ต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดิน
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ด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์
โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ  

ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบกจึงไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วย
ก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย 
 
ตารางท่ี 2.1 ความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

ประเภท 
บาดเจ็บ 
(บาท) 

เสียชีวิต 
(บาท) 

ทุพพลภาพ
ถาวร 
(บาท) 

บาดเจ็บ-เสียชีวิต 
บาดเจ็บ-ทุพพลภาพถาวร 

(บาท) 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 
จ่ายตามจริง 
ไม่เกิน 30,000 

35,000 รวมไม่เกิน 65,000 

ค่าสินไหมทดแทน  
(รวมค่าเสียหาย
เบื้องต้น) 

ไม่เกิน 50,000  รวมไม่เกิน 200,000 

ค่าชดเชยรายวัน 
กรณีรักษาตัวในฐานะ
คนไข้ใน 

ผู้ประสบภัยจากรถ (ที่เป็นฝ่ายถูก) มีสิทธิได้ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัว                            
ในสถานพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน 

รวม ไม่เกิน 204,000 
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถระบุผู้กระท าผิดได้ (ชนแล้วหนี) ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับการคุ้มครองเฉพาะ
ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 

 
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน กฎหมายจึง

ได้จัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ขึ้น ซึ่งเป็นกองทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยที่ไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ โดยแยกออกเป็น 6 กรณีดังนี้ 

1. รถไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายค่าเสียหายไม่ครบจ านวน 
2. รถที่ถูกลักทรัพย์ ฉ้อโกงชิงทรัพย์ 
3. รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและไม่มีการท าประกันภัย    
4. รถนั้นผู้ขับหลบหนีหรือไม่ทราบว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด   
5. บริษัทไม่จ่ายหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบจ านวนให้แก่ผู้ประสบภัย 
6. รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

2.1.2  ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ[2] เป็นการประกันภัยที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก ความเสียหาย/สูญหายของตัวรถคันเอาประกันภัย ตลอดจนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การ
ประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันที่ท าประกันภัย รวมถึงสามารถซื้อความคุ้มครอง
การประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกควบคุมตัวในคดีอาญาได้อีกด้วย ทั้งนี้ความ
คุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทการประกันภัยที่เลือก เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท1, ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 
หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท3 เป็นต้น 
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 ตารางท่ี 2.2 ความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประเภท 

ประกันภัยรถยนต์ 
คุ้มครอง 

บุคคลภายนอก 
คุ้มครองรถยนต์ 

คันที่เอาประกันภัย 
คุ้มครองบุคคลภายในรถ 

คันที่เอาประกันภัย 

 ทรัพย์สิน บุคคล 
สูญ
หาย 

ไฟไหม้ การชน 
อุบัติเหตุ 
บุคคล 

ค่ารักษา 
พยาบาล 

ประกัน 
ผู้ขับขี่ 

ประกันภัยประเภท 1 √ √ √ √ √ √ √ √ 
ประกันภัยประเภท 2 √ √ √ √ - √ √ √ 
ประกันภัยประเภท 2+ √ √ √ √ √** √ √ √ 
ประกันภัยประเภท 3 √ √ - - - √ √ √ 
ประกันภัยประเภท 3+ √ √ - √* √** √ √ √ 
ประกันภัยทรัพย์สิน

บุคคลภายนอก 
√*** - - - - - - - 

หมายเหตุ :  * ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น และมีค่าเสียหายส่วนแรก                         
2,000 บาทกรณีเป็นฝ่ายผิด 
              **  ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น และมีค่าเสียหายส่วนแรก   
2,000 บาทกรณีเป็นฝ่ายผิด 
             ***  วงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท 

 
2.2  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)[3] คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ส าหรับ
บริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจ
เป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล โดยระบบการจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น Oracle, 
MySQL, Sybase โดยหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลมีดังนี้ 

1. แปลงค าสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ 
2. น าค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้ว ไปสั่งให้ฐานข้อมูลท างาน เช่น การเรียกใช้ (Retrieve), จัดเก็บ 

(Update), ลบ (Delete) และเพ่ิมข้อมูล (Add) เป็นต้น 
3. ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่าค าสั่งใดที่

สามารถท างานได้ และค าสั่งใดที่ไม่สามารถท างานได้ 
4. รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 
5. เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data 

Dictionary) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า เมทาดาต้า (MetaData) ซึ่งหมายถึง "ข้อมูลของ
ข้อมูล" 

6. ดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้ ในการติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลได้ โดยจะท าหน้าที่ติดต่อกับ
ระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (File Manager) น าข้อมูลจากหน่วยความจ า 
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ส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และท าหน้าที่ประสานกับตัวจัดการระบบ
แฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล 

7. ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไข
ข้อมูลในส่วนป้องกันเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างฟังก์ชันในการจัดท าข้อมูลส ารอง 

8. ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีข้อผิดพลาดของข้อมูล
เกิดข้ึน 

โดยโครงสร้างของฐานข้อมูลใช้แบบจ าลองที่เรียกว่า “ER Diagram”[4, 5] ซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของ
รูปภาพ อธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ประกอบด้วย 

1. เอนทิตี้ (Entity) : แทนที่สิ่งซึ่งอาจจะเป็นทั้งคน วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ใช้
แทนที่สิ่งในโลกความเป็นจริงแต่ละเอนทิตีแ้ทนที่ด้วยชื่อของเอนทิตี้ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแบ่งย่อย 
2 ประเภทคือ 
o เอนทิตี้ปกติ (Strong Entity) คือ เอนทิตี้ที่สนใจและต้องการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใน

ฐานข้อมูล 
o เอนทิตี้อ่อนแอ (Weak Entity) คือ เอนทิตี้ที่มีการคงอยู่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี้อ่ืนในฐานข้อมูล 

2. แอทริบิว (Attribute) : ใช้แสดงถึงคุณสมบัติของเอนทิตี้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แทนที่ด้วยชื่อแอทริ
บิวในรูปวงรี 

3. ความสัมพันธ์ (Relation) : ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกัน แทนด้วยรูปข้าวหลามตัด 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทของความสัมพันธ์ดังนี้ 
o ความสัม พันธ์ แบบหนึ่ งต่ อหนึ่ ง  (One - to - One Relationship (1:1)) เป็ นการแสดง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งว่า มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างมากหนึ่งข้อมูลกับอีก
เอนทิตี้หนึ่งในลักษณะที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น เอนทิตี้นักศึกษา กับเอนทิตี้โครงงานวิจัยมี
ความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ นักศึกษาแต่ละคนท าโครงงานวิจัยได้ 1 โครงงานเท่านั้น 
และแต่ละโครงงานวิจัยมีนักศึกษารับผิดชอบได้ไม่เกิน 1 คน เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์แบบ  1:1 
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3.1  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (Many - to - One Relationship (M:1) หรือ (N:1)) เป็น
การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหลายข้อมูลมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตี้หนึ่ ง (หมายเหตุ 
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่งเป็นการมองมุมกลับของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม(1:M)) 

 

 
 

รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์แบบ  M:1 
 

3 . 2  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ ก ลุ่ ม ต่ อ ก ลุ่ ม  ( Many - to - Many Relationship (M:M) 
หรือ (M:N)) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของสองเอนทิตี้ในลักษณะแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสั่งซื้อกับสินค้าเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม คือ แต่ละค าสั่งซื้ออาจสั่งซื้อสินค้าได้
มากกว่า 1 ชนิด และในสินค้าแต่ละชนิดอาจปรากฏอยู่ในค าสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ค าสั่งซื้อ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์แบบ  M:N 
 
2.3  MySQL 

MySQL[6, 7] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับค าสั่ง SQL 
เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่
รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP ภาษา APS.NET หรือภาษาเจเอสพี 
เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด 
MySQL มีส่วนติดต่อ เชื่อมต่อกับภาษาในการพัฒนา อ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าถึงฟังก์ชันการท างานกับฐานข้อมูล 
MySQL ได้เช่น ODBC (Open Database Connector) อันเป็นมาตรฐานกลางที่ก าหนดมาเพ่ือให้ใช้เป็น
สะพานในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ เช่น MyODBC ซึ่งเป็นไดรเวอร์ (Driver) เพ่ือใช้ส าหรับการ
เชื่อมต่อในระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows OS), JDBC คลาสส่วนเชื่อมต่อส าหรับจาวา เพ่ือใช้ในการติดต่อ
กับ MySQL และมี API (Application Programming Interface) ต่าง ๆ มีให้เลือกใช้มากมายในการที่เข้าถึง 
MySQL โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง 
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รูปที ่2.4 เครื่องหมายทางการค้าของ MySQL 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/มายเอสคิวเอล#/media/File:Mysql.jpg 

https://th.wikipedia.org/wiki/มายเอสคิวเอล#/media/File:Mysql.jpg
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการด าเนนิโครงงาน 
 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
ผู้จัดท ำโครงงำนได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลและงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  กำรออกแบบฐำนข้อมูล 

(Database), กำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และกำรเลือกประเภทของ Blockchain เป็น
ต้น 
 
3.2  การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 3.2.1  กำรท ำงำนระบบประกันภัยร่วมกับบล็อกเชน 
  ทำงผู้พัฒนำได้จัดท ำเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลไว้เก็บข้อมูลใบกรมธรรม์บำงส่วน เช่น 
ข้อมูลผู้เอำประกันภัย, ข้อมูลรถยนต์ หรือควำมคุ้มครองตำมเอกสำรแนบท้ำย เป็นต้น จำกนั้นจะท ำกำร
เชื่อมต่อกับบล็อกเชนผ่ำน API ทั้งนี้ผู้พัฒนำเริ่มศึกษำกำรท ำงำน Ethereum Wallet เพ่ือเป็นแนวทำงจำกนั้น
จะเริ่มศึกษำและใช้งำน Geth เพ่ือเขียนโค้ดและเชื่อมต่อกับบล็อกเชน โดยข้อมูลที่เก็บในบล็อกเชนจะเป็น
ข้อมูลส่วนส ำคัญท่ีต้องกำรรักษำควำมปลอดภัย โดยระบบดังกล่ำวมีกำรท ำงำนดังรูปที่ 3.1 
 

 

รูปที่ 3.1 กำรท ำงำนระหว่ำงเว็บแอปพลิเคชันกับบล็อกเชน 
 

3.2.2  กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูล (Database) 
 ทำงผู้พัฒนำได้ท ำกำรเปรียบเทียบระบบที่ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล[31] โดยท ำกำรเปรียบเทียบ 3 ระบบ 
คือ Oracle, MySQL และ Microsoft SQL Server ได้เป็นตำรำงดังนี้



9 
 

ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบระบบที่ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล Oracle MySQL Microsoft SQL Server 

Open Source ✘ ✓ ✘ 

Triggers ✓ ✓ ✓ 

ระบบปฏิบัติกำรที่รองรับ 
Linux 

Windows 

Linux 
OS X 

Solaris 
Windows 

Linux 
OS X 

Solaris 
Windows 

ผู้พัฒนำ Oracle Oracle Microsoft 

ภำษำท่ีรองรับ 

C, C#, C++, 
Clojure, 

Cobol,Delphi, 
Eiffel, Erlang, 

Fortran, Groovy, 
Haskell, Java, 

JavaScript, Lisp, 
Objective C, 
OCaml, Perl, 

PHP, Python, R, 
Ruby, Scala, Tcl, 

Visual Basic 

Ada, C, C#, C++, D, 
Delphi, Eiffel, Erlang, 

Haskell, Java, 
JavaScript (Node.js), 
Objective-C, OCaml, 
Perl, PHP, Python, 
Ruby, Scheme, Tcl 

C++,Delphi,Go,Java,  
JavaScript (Node.js), 

PHP, Python, R, 
Ruby,Visual Basic 

 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำระบบ Oracle, MySQL และ Microsoft SQL Server มีส่วนที่ใกล้เคียงกัน
มำก แต่ผู้พัฒนำเลือกที่จะใช้ระบบของ MySQL เนื่องมำจำกเป็นระบบฐำนข้อมูลโอเพนท์ซอร์ซ (Open Source) 
รองรับอีกหลำยภำษำ มีผู้ใช้เยอะและมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลสูง 
 ในส่วนของฐำนข้อมูล (Database) นั้น ก่อนสร้ำงฐำนข้อมูลจะต้องท ำกำรออกแบบ ER Diagram เพ่ือให้
ง่ำยต่อกำรสร้ำงฐำนข้อมูล โดยกำรออกแบบมีที่มำจำกกำรน ำใบกรมธรรม์มำเป็นต้นแบบ ซึ่งในแต่ละตำรำงจะ
เก็บข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนข้อมูลตัวรถ ส่วนข้อมูลผู้เอำประกัน ส่วนบริษัท ส่วนพนักงำน ดังรูปที่ 3.2 
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รูปที ่3.2 ER Diagram 
 
 ทั้งนี้ข้อมูลที่น ำมำเก็บในตำรำง ER Diagram น ำมำจำกใบกรมธรรม์โดยจะแยกตำมเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ส่วนของตำรำงบริษัท  ส่วนที่ 2 ส่วนของตำรำงควำมคุ้มครอง  
  ส่วนที่ 3 ส่วนของตำรำงรถ   ส่วนที่ 4 ส่วนของตำรำงผู้ขำย  
  ส่วนที่ 5 ส่วนของตำรำงลูกค้ำ 
ในส่วนของข้อมูลที่น ำมำเก็บในบล็อกเชนนั้น คือ ส่วนที่ 6 ส่วนของควำมผิดต่อบุคคลภำยนอก,  
รถยนต์เสียหำย สูญหำย ไฟไหม้และประเภทควำมคุ้มครองตำมเอกสำรแนบท้ำย ดังรปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 ตัวอย่ำงใบกรมธรรม์ (ส่วนบริษัท) 
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com/-TJc8mPEu2uM/UCPFYtyk3I/AAAAAAAAAGU 

/nRDruAN2kW0/s1600/InsureTabP3.gif 
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3.2.3 กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
      กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน ทำงผู้พัฒนำได้ท ำกำรส ำรวจโปรแกรมท่ีใช้ในกำรเขียนเว็บไซต์ต่ำง ๆ 

ซึ่งมีกำรน ำโปรแกรมมำเปรียบเทียบหำข้อแตกต่ำงเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิ์ภำพและไม่
เกิดข้อผิดพลำด โดยเปรียบเทียบได้ดังตำรำงที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบโปรแกรมในกำรเขียนเว็บไซต์ [37,38,39,40] 

โปรแกรมท่ีใช้ใน
กำรเขียน 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรใช้งำน 

รองรับภำษำท่ี
หลำกหลำย 

รองรับระบบ 
Windows และ
ระบบ OS X 

ควำมเสถียรในระบบ
ของโปรแกรม 

Sublime     

WordPress    
 

Dreamweaver    
 

EditPlus   
X  

(รองรับแค่ 
Windows) 

 

Frontpage     

 
 

ทำงผู้พัฒนำได้เลือกโปรแกรม Sublime เนื่องจำกไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำวน์โหลดโปรแกรม ภำษำที่
รองรับในโปรแกรมมีให้เลือกหลำกหลำย อำทิเช่น ภำษำ  HTML, ภำษำ JAVA, ภำษำ PHP เป็นต้น ทั้งนี้ยัง
สำมำรถรองรับทั้งระบบ Windows และ Macintosh อีกท้ังมีควำมเสถียรในระบบที่ดีในกำรเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

90% 

90% 

70% 

80% 
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ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบหน้ำเว็บไซต์ของผู้พัฒนำกับเว็บไซต์ประกันภัยต่ำง ๆ [32,33,34,35,36] 

 
กำรออกแบบ MockUp เพ่ือเป็นกำรวำงแผนโครงสร้ำงในกำรเขียนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทำงผู้พัฒนำได้มีตัวอย่ำง 

กำรสร้ำงและระบบกำรท ำงำนของเว็บไซต์เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจในเว็บไซต์ก่อนเริ่มสร้ำงเว็บไซต์จริง 
เริ่มจำกกำรออกแบบหน้ำ อินเด็กซ์ (Index) เพ่ือให้ทรำบถึงระบบที่ผู้พัฒนำต้องกำรเสนอให้กับผู้ใช้งำน 

โดยจะมีปุ่ม Login กับ register กรณีที่มีบัญชีผู้ใช้แล้วสำมำรถกด Login และกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้สำมำรถกด 
Register เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้งำน 

Applicat
on 

Insuranc
e BY 

Blockchai
n 

Claim
di 

Rooj
ai 

ทิพย์
ประกัน 

ภัย 

Thaiviv
at 

Safety 
insuran

ce 

Wongsa
k 

(SIRAYA
NYONG) 

Login 
& 

Register 
      - 

ข้อมูล
ส่วนตัว    X    - 

ข้อมูลใบ
สัญญำ  X X X   - 

ข้อมูลตัวรถ  X X X   - 

ประเภทกำร
คุ้มครอง  X X X  X - 

ประเภทของ
กำรเกิด
อุบัติเหต ุ

  X  -  - 

ประวัต ิ
กำรเคลม
ประกัน 

 X   -  - 

ติดตำม 
กำรเคลม  X   - X - 

ติดต่อ
พนักงำน 

X      - 

ศูนย์ซ่อม X  X  -  - 

ต ำแหน่งท่ี
อยู่อัตโนมัต ิ

X      - 

หมำยเหตุ :       มีหัวข้อที่ต้องกำร        X   ไม่มีหัวข้อท่ีต้องกำร        -   ต้องมีกำรลงทะเบียนจริงเพื่อเข้ำใช้งำน 
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3.3  สมการคณิตศาสตร์ 
 สมกำรคณิตศำสตร์สำมำรถที่จะพิมพ์แทรกปนลงไปในเนื้อหำได้ และหำกต้องกำรควำมเป็นระเบียบให้

แยกเฉพำะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์ (หรือเขียน) สมกำรนั้นควรมีระยะห่ำงจำกบรรทัดปกติบนและล่ำง 1 
บรรทัด ตัวสมกำรควรเขียนไว้ประมำณกลำงหน้ำกระดำษตำมเหมำะสมและให้ใช้อักษรแบบ Times New 
Roman ขนำด 11 พอยท์ หรือแทรก Equation โดยใช้ค ำสั่งของโปรแกรม Microsoft Word ส ำหรับ 

หมำยเลขสมกำรพิมพ์ชิดขวำไว้ในวงเล็บ กำรเรียงหมำยเลขสมกำรให้เรียงตำมบทที่เช่นเดียวกับกำรเรียง
ตำรำงและรูปภำพ เช่น 
 

 
2a

4acbb
x

2 
  (3.1) 

 

สมกำรให้จัด tab กึ่งกลำง ที่ระยะ 7.14 cm และ ตัวเลขของสมกำรให้จัด tab ชิดขวำ ที่ระยะ 15 cm 
 

3.4  การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนส าหรับการพิมพ์เนื้อหา 
 ในกรณีที่มีตัวอย่ำงโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นประกอบเนื้อหำ ให้พิมพ์โปรแกรมนั้นในกรอบ และด้ำนบนของ

กรอบให้มีค ำอธิบำยประกอบโดยใช้อักษรตัวเข้ม โปรแกรมหรือฟังก์ชั่นพิมพ์ด้วยฟอนต์ Consolas ขนำด 11 
พอยท ์
 
โปรแกรมท่ี 3.1 ฟังก์ชั่น Hello World 
int Hello_World() 
{ 
 printf(“Hello World!!!”); 
 return 0; 
} 

 

 



บทที่ 4 

ผลการด าเนินงานในโครงงานวิศวกรรม 1 
 

บทนี้จะกล่าวถึงผลการด าเนินงานได้แก่ หน้าพัฒนาเว็บ Interface ของระบบ โดยมีการใส่แถบงานบน
หน้าเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานและรองรับการเปิดใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย การ
สร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บในฐาน ข้อมูล Database ซึ่งประกอบด้วย PHP MyAdmin ได้มีการใช้ระบบ MySQL 
และได้มีการจ าลองการใช้งานของ Ethereum Wallet โดยจะมีการทดสอบและเก็บ Transaction เพ่ือให้ทราบ
ความเคลื่อนไหวของ Ethereum Wallet ซึ่งการทดลองจะมีการจ าลองการโอนเงินจากบัญชีแรกไปบัญชีที่สอง 

 
4.1 หน้าจอแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชัน ( Web Application) 

หน้าต่างแสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการอธิบายความหมายของ BlockChain insurance 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายก่อนการตัดสินใจสมัครใช้บริการ หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน จะมีการ
น าเสนอเกี่ยวกับบริษัทที่มีการติดต่อกับทางผู้พัฒนา และในการเข้าระบบจะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ ( login) 
เพ่ือที่สามารถทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ แต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีการให้ลงทะเบียน
เพ่ือใช้งานเข้าระบบ (Register) โดยจะมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลรถที่ได้ท าประกันภัย 

 
 

 
 

รูปที่ 4.1 หน้าต่างแรก (index) เพ่ือเริ่มการใช้งาน 
 

ทางเว็บแอปพลิเคชันได้มีระบบการค้นหาชื่อพนักงานของแต่หน่วยงานประกันภัย โดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูล เช่น 
ในกรณีก่อนสมัครประกันภัยรถยนต์ ผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของผู้ขายประกัน โด ยไม่
จ าเป็นต้องสมัครเข้าใช้งานหรือท าการเข้าสู่ระบบแต่อย่างใด เพ่ือความปลอดภัยของการสมัครประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งสามารถกดเครื่องหมายแว่นขยายจะสามารถค้นหาได้ทันที  
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รูปที ่4.2 ช่องค้นหารายชื่อของพนักงานผู้ขายประกันภัยรถยนต์ 
 

หน้าต่างเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน จะแสดงช่อง Username และ Password ดังรูปที่ 4.3 เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าสู่
ระบบ โดยในระบบจะมีข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลรถยนต์ ประวัติการเคลม ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่มีบัญชีผู้ใช้
สามารถกดค าว่า Register เพ่ือสมัครใช้งาน โดยจะมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพ่ือเป็นการระบุตัวตน 

 
 

 
 

รูปที่ 4.3 หน้าต่าง Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ และปุ่ม Register เพ่ือท าการสมัครใช้งานเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก 
 

หน้าต่างของ Register เพ่ือท าการสมัครใช้งานเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก จะให้ผู้ใช้ได้มีการกรอกข้อมูล
ส่วนตัว ซึ่งจะมีการให้ก าหนด Username และ Password และ ให้มีการเลือกว่าสถานะการใช้งานเป็น
พนักงานหรือลูกค้า ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น และในส่วนของ Further Unformation 
จะเป็นการระบุเพศ และวันเกิด จากนั้นกดปุ่ม Register เพ่ือท าการยืนยันข้อมูล ดังรูป 4.4 
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รูปที่ 4.4 หน้าต่าง Register เพ่ือท าการสมัครก่อนเข้าใช้งาน 
 

เมื่อท าการเข้าระบบเรียบร้อย จะมีหน้าต่างแสดงการเข้าสู่ระบบส าเร็จแสดงขึ้นมา โดยผู้ใช้สามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลตัวรถยนต์ ประเภทการคุ้มครองในการท าประกัน ประวัติการ   
เคลม เป็นต้น ดังรูปที่ 4.5 

 

 
 

รูปที่ 4.5  หน้าต่างแสดงการข้อมูลส่วนตัวหลังจากท าการเข้าระบบส าเร็จ 
 



 

 

17 

หน้าต่างของใบสัญญาหรือใบกรมธรรม์ จะมีการให้ระบุข้อมูลที่อยู่ในสัญญาของผู้ใช้ อาทิเช่น ข้อมูล
ส่วนตัว ข้อมูลตัวรถยนต์ บริษัทท่ีได้ท าประกัน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีปัญหา
และต้องมีการแจ้งกับบริษัทประกัน ดังรูปที่ 4.6 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ข้อมูลใบสัญญาหรือใบกรมธรรม์ 
 

หน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน จะมีการแสดงข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูล Database สามารถ
ทราบข้อมูลที่ส าคัญ และตรวจสอบความถูกต้องได้ ดังรูปที่ 4.7 

 

 
 

รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 
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หน้าต่างของข้อมูลตัวรถยนต์จะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบและมีการตรวจสอบ
ข้อมูลรถยนต์ได ้ดังรูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงข้อมูลตัวรถของลูกค้าบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 
 

หน้าของประเภทของการคุ้มครองเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือเสีย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากรถชน 
จะมีการระบุประเภทของการชน อาทิเช่น ชนแล้วหนี ชนแบบมีคู่กรณี ชนแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก
ได้ และยังสามารถระบุข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในช่องของปัญหาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมความครองคลุมข้อมูลของ
การเกิดอุบัติเหตุ ดังรูปที่ 4.9 

 

 
 

รูปที่ 4.9 หน้าจอแจ้งเหตุในกรณีรถชนบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือท าการแจ้งอุบัติเหตุในกรณีที่เกิดรถชน 
 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล 
 
 โครงงานเล่มนี้เป็นการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้กับประกันภัยรถยนต์ ซ่ึง
มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและได้รับสิทธิตามข้อตกลงที่ได้ท าประกันภัยไว้โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ที่ต้องการความเชื่อถือการท าประกันภัย เช่น การได้รับสิทธิเต็มที่ตามสัญญา เป็นต้น และเป็นตัวกลางอ านวย
ความสะดวกระหว่างผู้ใช้กรมธรรม์กับบริษัทประกันภัย 
 
5.1  สรุปผล 

 จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดท าได้ท าการออกแบบฐานข้อมูลและท า
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยฐานข้อมูลออกแบบเป็น ER-Diagram เพ่ือใช้อธิบายโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล จากนั้นน ามาสร้างฐานข้อมูล phpMyAdmin เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น ข้อมูลผู้เอาประกันภัย, ข้อมูลรถยนต์และประเภทความคุ้มครอง เป็นต้น ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนั้น
ท าการออกแบบเพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกโดยสามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลใบสัญญา, ข้อมูลตัว
รถและสามารถระบุประเภทความคุ้มครองได้ 

 
5.2  ปัญหา 

1. ไม่สามารถท าการดาวน์โหลดบล็อกเชนในระบบของ Ethereum Wallet ได้ 
2. โปรแกรมในการใช้เขียนเว็บไซต์ช้าและมีปัญหาบ่อย ๆ  
3. เรื่องของ API มีรูปแบบหลากหลายท าให้การศึกษาต้องใช้เวลานาน  
4. Database ในตอนแรกเกิดปัญหาการเชื่อมตารางที่เกิดข้อผิดพลาด  
 

5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ท าการลบไฟล์บล็อกเชนทั้งหมดที่ได้ดาวน์โหลดมา ก่อนจะเปิด Ethereum Wallet อีกครั้งเพ่ือท าการ   
    ดาวน์โหลดใหม่ 
2. ทดลองและศึกษาโปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนเว็บไซต์แบบเพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่า  
    โปรแกรมเดิม 
3. เจาะจงเรื่อง API ที่ต้องการมากข้ึน เพ่ือการศึกษาท่ีตรงประเด็น  
4. ศึกษาและค้นคว้าการเชื่อมตารางจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้วิธีการที่ดีท่ีสุด  
 

5.4  แนวทางการพัฒนาต่อ 
1. ท าการเชื่อม Database กับ เว็บแอป เพื่อให้ข้อมูล Database แสดงบนหน้าของเว็บแอปได้อย่างเต็ม  
    ประสิทธิ์ภาพ  
2. ศึกษาการเขียน API  
3. ทดลองการเขียน API เพ่ือเชื่อมต่อกับ Ethereum Wallet เพ่ือทดลองก่อนน าไปใช้กับ Geth 
4. ศึกษาและทดลองการเขียน Geth โดย Geth คือเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้ในการเขียน Blockchain 
 



 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
[1]  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.). สาระส าคัญการ

ประกันภัยรถภาคบังคับ. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.oic.or.th/th/consumer/
สำระส ำคัญกำรประกันภัยรถภำคบังคับ [28 กันยำยน 2560]. 

[2]  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.). สาระส าคัญการ
ประกันภัยรถภาคสมัครใจ. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 
http://www.oic.or.th/oic_insurace_page/content/doc/21รถใหม่.docx [28 กันยำยน 2560]. 

[3]  Mr.Pongkorn Chantaraj. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : 
DBMS). [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.pongkorn.net/?article:194  

  [17 ตุลำคม 2560]. 
[4]  Super User. การออกแบบข้อมูลด้วย E-R Diagram (Entity-Relationship Diagram). [Online]. 

2558. แหล่งที่เข้ำถึง : http://educom.bru.ac.th/index.php/2015-02-04-04-22-51/10-2014-
11-20-14-07-20/detail/55-2014-11-20-14-11-27?tmpl=component [1 พฤศจิกำยน 2560]. 

[5]  นภัทร รัตนนำคินทร์. แนวคิด Entity-Relationship Model. [Online]. 2558. แหล่งที่เข้ำถึง : 
http://www.macare.net/dbms/index.php?id=-4 [1 พฤศจิกำยน 2560]. 

[6]  บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด. MySQL คืออะไร. [Online]. 2557. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://www.itgenius.co.th/article/(MySQL)%20คืออะไร.html [17 ตุลำคม 2560]. 

[7]  ปัณฑิตำ เดชำพร. MySQL. [Online]. 2557. แหล่งที่เข้ำถึง : 
http://panpanzsrp35.blogspot.com/2014/11/mysql-database-management-system-
sql.html [17 ตุลำคม 2560]. 

[8]  เกร็ดควำมรู้. API คืออะไร. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.เกร็ดควำมรู้.net/api/ 
  [12 กันยำยน 2560]. 
[9]  Mitsumasa. JSON คืออะไร. [Online]. 2555. แหล่งที่เข้ำถึง : 

http://www.tutorialdev.com/download/json-คืออะไร/ [12 กันยำยน 2560]. 
[10]  Admin. ท าความรู้จักกับ JSON คืออะไร. [Online]. 2556. แหล่งที่เข้ำถึง : 

http://www.boxsingle.com/?page=Blog.ShowBlogDetail&blogID=13 [12 กันยำยน 2560]. 
[11]  ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์. โครงสร้างข้อมูล JSON. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 

http://www.teacher.ssru.ac.th/nutthapat_ke/file.php/1/IntroJSON3_new.pdf 
  [12 กันยำยน 2560]. 
[12]  Lutthus. RPC (อาร์พีซี) คืออะไร. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.ds-

phathai.com/webboard/index.php?topic=43.0 [30 กันยำยน 2560]. 
[13]  Wannaphong. JSON-RPC กับภาษา Python. [Online]. 2558. แหล่งที่เข้ำถึง : 

http://python3.wannaphong.com/2015/05/json-rpc-python.html [30 กันยำยน 2560]. 
[14]  พิสิษฐ์พงศ ์วิศำลเจริญยิ่ง. ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด. [Online]. 2556. แหล่งที่เข้ำถึง 

: https://ecourse.cpe.ku.ac.th/projar_media/79/msword-REDBOOK-pisitpong.pdf  
  [30 กันยำยน 2560].

http://www.เกร็ดความรู้.net/api/
http://www.teacher.ssru.ac.th/nutthapat_ke/file.php/1/IntroJSON3_new.pdf


21 
 
[15]  Chai Phonbopit. Node.js คืออะไร ? + เริ่มต้นใช้งาน Node.js. [Online]. 2558. แหล่งที่เข้ำถึง : 

https://devahoy.com/posts/getting-started-with-nodejs/ [12 กันยำยน 2560]. 
[16]  BeYourCyber. Node.js คืออะไร คือ programming language ที่เขียนด้วย JavaScript. 

[Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : https://beyourcyber.com/2016/node-js-is-programming-
language-by-javascript/ [12 กันยำยน 2560]. 

[17]  วัลยำ นำสำร. ความหมายของ HTML. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://sites.google.com/site/easyhtmllanguage/khwam-hmay-khxng-html 

  [28 กันยำยน 2560]. 
[18]  Enjoyday. CSS คืออะไร?. [Online]. 2552. แหล่งที่เข้ำถึง : 

http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html [1 พฤศจิกำยน 2560]. 
[19]  Mindphp. JavaScript คืออะไร. [Online]. 2560. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.mindphp.com/

คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html [28 กันยำยน 2560]. 
[20]  Rathcpe. เรียนรู้การใช้งาน Sublime Text. [Online]. 2557. แหล่งที่เข้ำถึง : 

https://rathwp.wordpress.com/2014/01/13/sublime-text-คือ/ [17 ตุลำคม 2560]. 
[21]  Nuuneoi. ท าความเข้าใจ Blockchain แบบละเอียดแต่เข้าใจง่ายม้ัง. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง 

: https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900 [11 กันยำยน 2560]. 
[22]  Admin Tnmbs. ท าความเข้าใจ Blockchain ใน 5 นาที ส าคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ 

FinTech. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.tnmbs.com/th/single-
post/detail/87# [11 กันยำยน 2560]. 

[23]  Blockchain.Fish Team. Blockchain ประเภทไหนเหมาะกับองค์กรของคุณ. [Online]. 2559. แหล่ง
ที่เข้ำถึง : https://blockchain.fish/องค์กรไหนควรใช้-blockchain-ประเภ/ [1 พฤศจิกำยน 2560]. 

[24]  Sofocle. Different Types of Blockchains. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://www.sofocle.com/different-types-blockchains/ [17 ตุลำคม 2560]. 

[25]  Lew. Ethereum: เมื่อ Blockchain ก้าวมาเป็นเทคโนโลยีแกนกลางของโลก FinTech. [Online]. 
2559. แหล่งที่เข้ำถึง : https://www.blognone.com/node/77644 [17 ตุลำคม 2560]. 

[26]  Mark. อธิบายความแตกต่าง Bitcoin, Blockchain, Ethereum, Ripple, Hyperledger. [Online]. 
2560. แหล่งที่เข้ำถึง : http://dv.co.th/blog-th/what-is-differences-bitcoin-blockchain-
ethereum-ripple-hyperle/ [17 ตุลำคม 2560]. 

[27]  Crypto Planet. Ethereum คืออะไร. [Online]. 2560. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://www.cryptoplanet.info/ethereum-คืออะไร/ [17 ตุลำคม 2560]. 

[28]  Ismael. Ethereum Wallet vs. Mist (vs. Testnet vs. Mainnet). [Online]. 2560. แหล่งที่เข้ำถึง 
: https://ethereum.stackexchange.com/questions/21523/ ethereum-wallet-vs-mist-vs-
testnet-vs-mainnet [29 ตุลำคม 2560]. 

[29]  Go Ethereum. Go Ethereum. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : https://geth.ethereum.org  
  [1 พฤศจิกำยน 2560]. 
[30]  Karalabe. Official Go implementation of the Ethereum protocol. [Online]. ม.ป.ป.. 

แหล่งที่เข้ำถึง : https://github.com/ethereum/go-ethereum [1 พฤศจิกำยน 2560]. 

https://sites.google.com/site/easyhtmllanguage/khwam-hmay-khxng-html


22 
 
[31]  Solid IT. Microsoft SQL Server vs. MySQL vs. Oracle. [Online]. 2560. แหล่งที่เข้ำถึง : 

https://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle  
  [29 ตุลำคม 2560]. 
[32]  Claim Di. Claim Di. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.claimdi.com/th/  
  [29 ตุลำคม 2560]. 
[33]  บริษัท รู้ใจ จ ำกัด. รู้ใจ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : 

https://www.roojai.com/?gclid=EAIaIQobChMI3qvDv_an1wIVVCUrCh2gnQkiEAAYASAAEgJ
hPvD_BwE [29 ตุลำคม 2560]. 

[34]  Asia Direct. สินค้าประกันภัย. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://www.asiadirect.co.th/adb_dhipaya.php?adb_source=google&adb_medium=cpc
&adb_campaign=DHP&gclid=EAIaIQobChMI6YD90Pan1wIVjB0rCh1yPgSsEAAYASAAEgKJR_
D_BwE [29 ตุลำคม 2560]. 

[35]  ประกันภัยไทยวิวัฒน์. รู้จักประกันรถเติมเงิน. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 
http://www.thaivivat.co.th/campaign/prepaid/index.php?gclid=EAIaIQobChMIqdKb4van
1wIVCSUrCh17RA8tEAAYASAAEgJnFvD_BwE [29 ตุลำคม 2560]. 

[36]  Safety insurance. การบริการสินไหมจากประกันคุ้มภัย. [Online]. ม.ป.ป.. แหล่งที่เข้ำถึง : 
https://www.safety.co.th/th/claims [29 ตุลำคม 2560]. 

[37]  Mindphp. NetBeans คืออะไร. [Online]. 2560. แหล่งที่เข้ำถึง : http://www.mindphp.com/
คู่มือ/73-คืออะไร/2239-netbeans-คืออะไร.html [30 ตุลำคม 2560]. 

[38]  Mindphp. Visual Studio วิชวลสตูดิโอ คืออะไร. [Online]. 2559. แหล่งที่เข้ำถึง : 
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3639-visual-studio-วิชวลสตูดิโอ-คืออะไร.html 
[30 ตุลำคม 2560]. 

 

https://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle
http://www.claimdi.com/th/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ภาคผนวก ก. 
 

วิธีการติดตั้ง Sublime text  
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.sublimetext.com/ 
2. เมื่อเข้าที่เว็บแล้ว ให้กดไปที่หน้าดาวน์โหลด 

 

 
 

รูปที่ ก.1 หน้าต่างโหลดโปรแกรม Sublime text 
ที่มา: http://msfcb.blogspot.com/2015/07/sublime-text-package.html 

 
3. ที่หน้าดาวน์โหลด ให้ท าการเลือกระบบปฏิบัติการที่ใช้และท าการเลือกดาวน์โหลด 

 

 
 

รูปที่ ก.2 ระบบที่ใช้ในดาวน์โหลดโปรแกรม Sublime text 
ที่มา: http://msfcb.blogspot.com/2015/07/sublime-text-package.html 

 
4. เมื่อท าการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ท าการติดตั้งตามข้ันตอน 
5. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ท าการติดตั้ง Package เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน โดย

ท าการเปิดโปรแกรม Sublime text จากนั้นไปที่ View เลือก Show console 
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รูปที่ ก.3 หน้าต่างแสดงการเข้าติดตั้ง Package  
ที่มา: http://msfcb.blogspot.com/2015/07/sublime-text-package.html 

 
6. เมื่อท าการเปิดช่อง Show console ให้น าโค้ด Package ตามด้านล่าง ไปใส่ในช่อง Console ใน

รูปที่ ก.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

import urllib2,os,hashlib; h = 'eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282' + 
'd0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = 
sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else 
None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = 
urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = 
hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h 
else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual 
install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation') 
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รูปที่ ก.4 ช่อง Console เพ่ือติดตั้ง Package 
 

7. จากนั้นกด Command + Shift + P แล้วพิมพ์ค าว่า Install ถ้าปรากฏค าว่า Package Control: 
Install Package แสดงว่าได้ติดตั้ง  Package Control ให้กับ Sublime text เรียบร้อย ดังรูปที่ 
ก.5 

8. หากต้องการติดตั้ง Package อ่ืน ๆ ให้กับ Sublime text  สามารถท าได้เช่นกัน โดย
กด  Command + Shift + P  จะปรากฏไดอล๊อกบ๊อกขึ้นมา ให้พิมพ์ค าว่า Install ให้เลือก 
install package จากนั้นรอสักครู่ จะปรากฏรายชื่อ Packageต่าง ๆ ให้ท าการพิมพ์ค้นหาได้ 

 

 
 

รูปที่ ก.5 ติดตั้ง Package ส าเร็จ 
ที่มา: http://msfcb.blogspot.com/2015/07/sublime-text-package.html 
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ภาคผนวก ข. 
 
วิธีการติดตั้ง Node.js 

1. เข้าเว็บไซต์ https://nodejs.org/ 
2. เลือกเวอร์ชัน 8.9.0 LTS 

 

 
 

รูปที่ ข.1 เว็บไซต์ดาวน์โหลด Node.js 
 

3. ท าการเปิดไฟล์ดาวน์โหลด จะแสดงหน้าต่างตัวติดตั้ง Node.js ให้เลือกด าเนินการต่อ  

 
 

รูปที่ ข.2 วิธีติดตั้ง Node.js แนะน าเบื้องต้น 
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4. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ให้เลือกการด าเนินการต่อ 
 

 
 

รูปที่ ข.3 ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ 
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