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ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE 

WITH LINE API 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้น าเสนอการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อช่วยเหลอืงานบรหิารการจดัการงานหมู่บา้น ทีผู่ว้จิยั
จดัท าขึน้เพื่อใช้งานบน LINE API ขอ้ดคีอืสามารถใช้งานโดยไม่ต้องลง Application ซึ่งสะดวกต่อ
ผูใ้ชง้านทีป่กตมิคีวามคุน้เคยในการใชง้าน LINE ผ่าน Chat สามารถตอบประเดน็ค าถามทีถู่กถาม
บ่อย โดยจะม ีChatbot ตอบค าถามโตต้อบกลบัอตัโนมตั ิอกีกรณีใชเ้ทคนิคการสง่ขอ้มลู (LINE API) 
โดยขอ้ความจะถูกสง่เขา้ LINE อตัโนมตัไิปถงึผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้ง ตามทีก่ าหนดและ
ตัง้ค่าโดยขอใช้สทิธิจ์ากนิติบุคคลเพยีงครัง้เดยีว ท าให้สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน่ทัง้หมด 
สามารถเกบ็ขอ้มูลผูม้าตดิต่อ สามารถแจง้ข่าวสาร สามารถแจง้ขอความช่วยเหลอื สามารถแจง้ขอ
บรกิารเรยีกรถ สามารถแจง้ปัญหาส่วนกลางในหมู่บ้าน การท างานทีส่ าคญัในส่วนการช่วยบรหิาร
การจดัการงานหมูบ่า้นของ เจา้บา้น ลกูบา้น และนิตบิุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสะดวกมากยิง่ขึน้ 
ค าส าคญั: แอปพลเิคชนั, ไลน์, ไลน์ เอพไีอ, แชทบอท 

 
ABSTRACT 

This research presents an application to manage a village management system that is built 
to work on LINE API. The advantage of LINE API is that users do not have to install any 
new application which is convenient for users who are familiar with LINE chat. There is a 
chatbot to automatically answer the frequently questions via LINE API which the message 
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will be automatically sent to LINE application of to the person responsible or involved by 
whom set by a juristic person once. So that users can use all the functions, store gest 
information, notify information, request for help, call for a car and report the maintenance of 
the village. Also, be able to properly help the important village management and more 
comfortable to the owner, resident and juristic person. 
KEYWORDS: Application, LINE, LINE API, Chatbot 
 
1. บทน า 

บทความนี้น าเสนอการพฒันาแอปพลเิคชนัช่วยบรหิารการจดัการงานหมู่บา้นเพื่อช่วยเหลอื
การเก็บขอ้มูลผู้มาติดต่อที่มาเยี่ยมเยอืนเจ้าของบ้านในหมู่บ้าน และทะเบยีนรถยนต์ที่เขา้ -ออก 
หมู่บ้าน เนื่องจากทุกวนันี้การเขา้-ออก หมู่บ้านต้องมกีารแลกบตัรของผูม้าตดิต่อและเก็บขอ้มูล
รถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัของหมู่บ้าน ปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัของหมู่บา้นตอ้งตดิต่อเจา้ของบา้น โดยการโทรศพัทส์อบถามเจา้ของบา้นตามบา้นเลขที ่
รอใหเ้จา้ของบา้นรบัสายโทรศพัท ์ซึง่อาจไม่สะดวกรบัสาย ณ เวลานัน้ และตอ้งใหเ้จา้ของบา้นท า
การอนุญาตจึงให้ท าการแลกบตัรเข้าหมู่บ้าน บตัรที่ใช้แลกเข้าหมู่บ้านต้องเป็นบตัรที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐับาลกบัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของหมู่บ้าน อาทเิช่น ใบอนุญาตขบัขี่ [1] 
รถยนต ์บตัรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้ จากนัน้เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัหมู่บา้นใหก้ระดาษ
ใชส้ าหรบัประทบัตรายางของหมู่บา้น ผูม้าตดิต่อขบัจงึขบัรถยนต์เขา้หมู่บา้นได ้ขัน้ตอนนี้มปัีญหา
เกิดขึ้นได้บัตรดังกล่าวอาจปลอมแปลงได้ หรือในทางด้านผู้มาติดต่อให้บัตรที่ถูกต้อ ง  
มคีวามกลวัว่าจะถูกส าเนาบตัรไปใช่ในทางทีผ่ดิกฎหมายได ้อกีทัง้เวลาทีผู่ม้าตดิต่อทีม่าเยีย่มเยอืน
เจ้าของบ้านในหมู่บ้าน ต้องการออกจากหมู่บ้าน จะต้องให้เจ้าของบ้านประทบัตรายางลงใน
กระดาษทีใ่ชส้ าหรบัประทบัตรายางทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของหมู่บา้นในตอน
เข้าหมู่บ้าน เพื่อท าการยื่นให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยของหมู่บ้านขาออกจากหมู่บ้าน 
ขัน้ตอนนี้มปัีญหาไดห้ลายประการ อาทเิช่น ผูม้าตดิต่อทีม่าเยีย่มเยอืนเจ้าของบ้านในหมู่บ้านท า
กระดาษที่ใช้ส าหรบัประทบัตรายางสูญหาย เจ้าของบ้านในหมู่บ้านค้นหาตรายางประทบัของ
หมู่บ้านไม่พบ และเมื่อผูม้าตดิต่อที่มาเยีย่มเยอืนส่งคนืกระดาษประทบัตรายางของเจ้าของบ้าน
เรียบร้อยให้กบัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัของหมู่บ้านจงึคนืบตัรของผู้มาติดต่อที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐับาลทีแ่ลกบตัรไวต้อนขาเขา้ ปัญหาทีส่ าคญัอกีประการคอื เรื่องขโมยของภายใน
หมู่บ้าน หากต้องการหลกัฐานต้องสบืค้นขอ้มูล การเขา้-ออก หมู่บ้าน ซึ่งเป็นขอ้มูลบนกระดาษ 
เสี่ยงต่อการเสียหายและสูญหายได้ และอาจต้องใช้เวลาค้นหาเป็นเวลานานกว่าจะได้ข้อมูล
หลกัฐานทีส่ามารถไปใชต้รวจสอบคน้หาคนรา้ย หรอืผูต้อ้งสงสยัทีอ่าจเป็นขโมยได ้ในหมู่บา้นยังมี
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ปัญหาเรื่องการรอ้งเรยีนไปยงันิตบิุคคล ซึ่งใชว้ธิโีทรศพัท์แจง้ปัญหาซึ่งอาจไม่มผีูร้บัเรื่อง หรอืรบั
เรื่องไม่ทราบว่าผูใ้ดเป็นคนแจง้ แจง้วนัไหน เวลาใด และเรื่องทีร่อ้งเรยีนไดถู้กแกไ้ขไปแลว้หรอืไม่ 
ไม่มกีารเก็บประวตัขิอ้มูลการแก้ไขปัญหาไว ้ปัญหาอกีอย่างหนึ่ งคอืการแจ้งขอ้มูลข่าวสารใหเ้จา้
บ้าน และลูกบ้านรบัรูโ้ดยทัว่ถงึ หลายครัง้ที่ไม่ได้รบัรู ้ท าใหไ้ม่ได้เตรยีมการรบัมอืกบัเหตุการณ์
ต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ อาทเิช่น การแจ้งไฟฟ้า หรอืน ้าประปาดบัชัว่คราว การซ่อมถนน ปิดปรบัปรุง
สาธารณูปโภค การฉีดสารเคมป้ีองกนัยุงลายในหมู่บา้น เป็นต้น ในเรื่องความต้องการเรยีกใชร้ถ
บรกิารของเจ้าบ้าน หรอืลูกบ้าน ต้องโทรศพัท์แจ้งความประสงค์การใช้บรกิาร ต้องแจ้งชื่อผูแ้จ้ง 
บา้นเลขทีแ่ละจุดหมายปลายทางใหก้บัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ตอ้งจดจ าหรอืจดใสก่ระดาษ 
ซึง่อาจเกดิความผดิพลาดทางการสือ่สารดว้ยเสยีงไดแ้ละใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก การตดิตามรถบรกิาร 
ในกรณีทีเ่จา้บา้น หรอืลกูบา้นลมืของไวก้บัรถทีใ่ชบ้รกิารท าไดย้าก  

ผู้วิจยัได้น าเสนอการพฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อช่วยเหลืองานบรหิารการจดัการงานหมู่บ้าน  
ทีผู่ว้จิยัจดัท าขึน้มานัน้ใชง้านบน LINE API ขอ้ดคีอืสามารถใชง้านโดยไม่ต้องลง Application ซึ่ง
สะดวกต่อผูใ้ชง้านทีป่กตมิคีวามคุน้เคยในการใชง้าน LINE ผา่น Chat อยูแ่ลว้นัน้ ระบบสง่ขอ้มลูถงึ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมขีอ้ความตอบกลบัอตัโนมตัใินกรณีทีข่อ้ความทีถู่กถามเป็นค าถามทีถู่กถามบ่อย
นัน้สามารถตัง้ค าตอบให้ระบบส่ง  Chatbot [2] ข้อความกลับไปยังผู้ถามได้อัตโนมัติ ข้อดีคือ 
สามารถตอบค าถามได ้24 ชัว่โมง ลดเวลาในการตดิต่อสือ่สาร ระบบสามารถเกบ็ขอ้มลูผูม้าตดิต่อ 
จากบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล อาทิเช่นบัตรประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่
รถจกัรยานยนต์ และระบบสามารถเกบ็ขอ้มลูเลขทะเบียนรถ วนั-เวลา ในการเขา้และออกหมู่บา้น 
เพื่อเกบ็เป็นขอ้มลู และสบืคน้ไดส้ะดวกรวดเรว็ส าหรบัในกรณี เจา้บา้น ลูกบา้น หรอืนิตบิุคคลของ
หมู่บา้นตอ้งการ ในกรณีทีเ่กดิปัญหามผีูต้อ้งสงสยั หรอืผูบุ้กรุก ในส่วนการช่วยบรหิารการจดัการ
งานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรอืนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถแจ้งขอ้มูลข่าวสารให้กบัเจ้าบ้าน 
ลูกบา้น ในหมู่บา้นได ้จากเมนูขา่วสาร อาทเิช่น ท าบุญหมู่บา้น การรบับรจิาค ประกาศน ้าไม่ไหล
ชัว่คราวจากการประปา ประกาศดบัไฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้า เป็นต้น เจ้าบ้าน ลูกบ้าน ใน
หมู่บา้นสามารถแจง้ขอความช่วยเหลอื จากเมนูขอความช่วยเหลอื โดยขอ้ความจะถูกสง่เขา้ LINE 
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของหมู่บา้นทนัท ีโดยขอ้มลูทีส่่งไปนัน้ จะแสดงบา้นเลขทีบ่า้นของ
เจา้บา้น หรอืลูกบา้น ในหมู่บา้นทีเ่ป็นผูส้่งขอ้ความโดยอตัโนมตั ิอาทเิช่น เจา้บา้นหรอืลูกบา้นใน
บ้านเกดิอุบตัเิหตุ พบสตัว์รา้ยเขา้บ้าน พบผูต้้องสงสยัเดนิอยู่บรเิวณรอบบา้น เป็นต้น เจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัสามารถไปถงึบา้นผูแ้จง้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัเวลา หากเจา้บา้น หรอืลกูบา้น 
ในหมู่บ้านต้องการรถบรกิาร สามารถแจ้งขอบรกิารเรยีกรถบรกิาร จากเมนูบรกิารเรยีกรถ โดย
ขอ้มลูทีส่่งไปนัน้ จะแสดงชื่อเจา้บา้น ลูกบา้น บา้นเลขทีบ่า้นของเจา้บา้น ลูกบา้น หมู่บา้นทีเ่ป็นผู้
ส่งขอ้ความโดยอตัโนมตั ิขอ้ความจะถูกส่งเขา้ LINE เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัของหมู่บ้าน
ทนัทใีหท้ าการเรยีกรถตามความตอ้งการของ เจา้บา้น ลูกบา้น ในหมู่บา้นและใหร้ถบรกิารไปตาม
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เลขทีบ่า้นทีร่อ้งขอรถบรกิาร และเกบ็บนัทกึขอ้มลูรถทีเ่รยีกบรกิารเพื่อความปลอดภยัของลูกบา้น 
เจา้บา้น ลูกบา้น สามารถแจง้ปัญหาส่วนกลางในหมู่บ้าน เมื่อพบเหน็ จากเมนูรายงาน   อาทเิช่น 
พบถนนในหมู่บา้นช ารุด กระเบื้องสระว่ายน ้าแตกเสยีหาย เป็นตน้   อกีหนึ่งการท างานทีส่ าคญัใน
ส่วนการช่วยบรหิารการจดัการงานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรอืนิตบิุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้
สามารถเพิม่ ลบ ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ก าหนดขอ้มูล เลขทีบ่า้น เจา้บา้น ลูกบา้น แต่ละบา้นใน
หมู่บา้น ก าหนดสทิธติ่าง ๆ จากเมนูตัง้ค่า ไดอ้ย่างสะดวก และสมบูรณ์  สว่นเจา้บ้าน และลูกบา้น 
ขอใช้สทิธิจ์ากนิติบุคคลเพยีงครัง้เดยีว ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชนัที่กล่าวมาข้างต้นได้
ทัง้หมด 

 
2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่พฒันาแอปพลเิคชนัระบบการจดัการบรหิารหมูบ่า้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อนิติบุคคล เจ้าบ้าน ลูกบ้าน และผู้มาติดต่อ ช่วยในเรื่องการติดต่อ การสื่อสาร เก็บ
ขอ้มลู และคน้หาขอ้มลูยอ้นหลงั ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้กวา่เดมิ 
 
3. กรอบแนวคิด  

กรอบแนวความคดิ [3] ดงัรูปที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการท างานระบบการจดัการบรหิาร
หมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API โดยการเริม่ต้นการใชง้านของระบบนัน้ต้องมขีอ้มูลน าเขา้
ระบบ ข้อมูลเจ้าบ้าน ข้อมูลลูกบ้าน ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลผู้มาติดต่อ ของหมู่บ้า น เพื่อเข้าสู่
กระบวนการท างานของการจดัการระบบ การประมวลผลระบบการรบั-ส่งขอ้มลู และการแจง้เตอืน
ของระบบ ท าใหเ้กดิการท างานของระบบการจดัการขอ้มูลบรหิารหมู่บา้น และสามารถส่งขอ้มลูที่
เป็นผลลพัธซ์ึง่เป็นขอ้มลูทีผ่่านกระบวนการประมวลผลแลว้นัน้ ส่งขอ้มลูพรอ้มแสดงผลกลับไปหา
เจา้ของขอ้มลูในแต่ละสว่น 
 
ปัจจยัการน าเข้า 

1. ขอ้มลูเจา้บา้น 
2. ขอ้มลูลกูบา้น 
3. ขอ้มลูนิตบิุคคล 
4. ขอ้มลูผูม้าตดิต่อ 

 

กระบวนการ 
1. การจดัการระบบ 
2. การประมวลผลระบบ 
3. การรบั-สง่ขอ้มลู  
4. การแจง้เตอืนของระบบ 

 

ผลลพัธ ์
ร าย ง านผลข้อมู ล
ร ะบบก า ร จัด ก า ร
ขอ้มลูบรหิารหมูบ่า้น 

     
 

 

ข้อมลูย้อนกลบั   

รปูท่ี 1 กรอบแนวคิดระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  169 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

4. ทฤษฎีและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ  

ใชว้ธิกีารออกแบบผงังาน (Flowchart) แสดงรปูภาพ สญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนความหมาย ขัน้ตอน
การท างานโดยภาพรวมของระบบในลกัษณะต่างๆ ทีม่กีารเชื่อมต่อกนัเป็นการออกแบบแบบล าดบั
ชัน้ ประกอบไปด้วย การเริ่มต้น (Start) การกระท า (Process) การน าเข้าข้อมูล ( Input) การ
แสดงผลขอ้มลู (Output) การตดัสนิใจ (Decision) ค าอธบิาย (Annotation) จุดเชือ่มต่อ (Connector) 
ทศิทางการไหลของการท างาน (Direction Flow) การจบ (End) เพื่อใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์และ
การออกแบบพฒันาระบบการจดัการบรหิารหมูบ่า้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 

 
4.2 เทคนิคการส่งข้อมลู (LINE API) 

LINE เป็นแชทแอปพลเิคชนัทีถู่กสรา้งขึน้โดยบรษิทั NAVER Japan โดยเริม่แรกเป็นเวอรช์นั
ที่ใช้บน PC และได้เพิม่เวอร์ชนัที่ใช้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ในปี คศ. 2016 ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และ ประเทศไต้หวนั [4] ดงันัน้จงึไดม้กีารน า LINE 
มาใช้ในงานวิจัยมากขึ้น Riadi [5] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคของเครื่องมือทางนิติ
วทิยาศาสตร์ ในการระบุตวัตนของหลกัฐานทางดจิทิลัโดยใช้ LINE messenger ผู้วจิยัสามารถ
แสดงความแตกต่างระหว่างสองเทคนิคของ MOBILedit (แอปพลิเคชันที่ใช้ในการวิเคราะห์
หลกัฐานทางดจิทิลั) เพื่อระบุหลกัฐานดจิทิลัของ LINE บนแพลตฟอรม์ Android ในงานวจิยัอกีชิน้
ของ Riadi [6] ไดใ้ช ้LINE messenger ในการวเิคราะหห์ลกัฐานทางดจิทิลั โดยท าการเปรยีบเทยีบ
ระหว่าง MOBILedit และ Oxygen ในปี คศ. 2017 บรษิทั LINE Corporation ไดส้รา้ง official API 
คือ LINE API เพื่อให้นักพฒันาสามารถน าไปใช้งานได้ฟรี การส่งข้อมูลผ่าน LINE API ไปยงั
ผู้ใช้งานนัน้เป็นอีกช่องทางในการแจ้งเตือน (Alert) อตัโนมตัิ โดยไม่ต้องใช้คนในการนัง่เฝ้าดู
ตรวจสอบอยู่หน้าคอมพวิเตอรต์ลอดเวลา สามารถสง่ไดใ้นรปูแบบ ตวัหนังสอื รปูภาพ วดีโีอ เสยีง 
ต าแหน่งทีต่ัง้ สติก๊เกอร ์[7,8] 

 
4.3 พจนานุกรมข้อมลู (Data Dictionary) 

ในการพฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่ชว่ยเหลอืบรหิารการจดัการงานหมูบ่า้น มรีะบบฐานขอ้มลู เพือ่
ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เรียกใช้ สืบค้น ในส่วนของนิติบุคคลของหมู่บ้าน จึงต้องมีการสร้าง
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ส าหรบัเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ที่เกี่ยวกับข้อมูลบ้านเลขที่ 
ขอ้มลูเจา้บา้น ขอ้มลูลูกบา้น ขอ้มลูผูม้าตดิต่อ ขอ้มลูบตัรออกโดยหน่วยงานของรฐับาล ขอ้มลูเลข
ทะเบยีนรถ ขอ้มูลวนั ขอ้มูลเวลาในการเขา้และออกหมู่บา้น เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการพฒันา
แอปพลเิคชนัใหส้ามารถใชง้านไดจ้รงิ และถูกตอ้งแม่นย า ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ขอ้มลูที่
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เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสามารถเกดิประโยชน์ในอนาคต เพื่อเป็นขอ้มูลการตดิตามผูม้าตดิต่อ ขอ้มูล
การรอ้งเรยีน เป็นตน้ 
 
5. ขอบเขตการวิจยั 

5.1 ผูว้จิยัด าเนินการแบ่งกลุ่มขอ้มลูตามประเภทการใชง้าน 7 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มลูนิติ
บุคคล กลุ่มขอ้มลูเจา้บา้น กลุ่มขอ้มลูลูกบา้น กลุ่มขอ้มลูผูม้าตดิต่อ กลุ่มขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีน กลุ่ม
ข้อมูลการขอใช้บริการ กลุ่มข้อมูลแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์นิติบุคคล
หมู่บ้าน กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มเจ้าบ้าน กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มลูกบ้าน เพื่อให้สามารถสรุปความ
ต้องการ และปัญหาที่เกดิขึน้ น ามาพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อช่วยเหลอืงานบรหิารการจดัการงาน
หมูบ่า้น ไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จากเดมิ 

5.2 ผูว้จิยัด าเนินการพฒันาระบบ เทคนิคการสง่ขอ้มลู (LINE API) โดยขอ้ความจะถูกสง่เขา้ 
LINE อตัโนมตั ิChatbot ตอบค าถามโตต้อบกลบัอตัโนมตั ิโดยใชว้ธิกีารการพฒันาทีเ่รยีกว่า Rule-
Based Bot หลกัการ คอืสรา้ง Keyword ทีเ่ป็นค าตอบเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูของระบบ หากค าถามที่
ส่งเข้ามาตรงกับ Keyword ตัวไหนที่ก าหนดไว้ ระบบ Chatbot ตอบค าถามโดยอัตโนมตัิ โดย 
Keyword ตอ้งมกีารสรา้งไวห้ลายกรณี เกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเผือ่ไวส้ าหรบัค าถามทีจ่ะถูกถาม 

 
6. วิธีการวิจยั  

ผูว้จิยัไดร้ว่มกบันิตบิุคคล เจา้บา้น ลกูบา้น หมูบ่า้นพารค์เวยโ์ฮม  และหมูบ่า้นนนัทวนั จงัหวดั
สมุทรปราการ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเกบ็ขอ้มลูความตอ้งการ วเิคราะห ์ออกแบบ 
พฒันา ทดสอบ ระบบการจดัการบรหิารหมู่บา้นบนสมาร์ทโฟนผ่าน Line API จะเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการบริการการจัดการหมู่บ้านให้ถูกต้องและมี
ประสทิธภิาพในการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนการใช้เทคนิค LINE API ในค าถามที่ถูกถามบ่อย 
ข้อความจะถูกส่งเข้า LINE อตัโนมตัิ โดย Chatbot ตอบค าถามโต้ตอบกลบัอตัโนมตัิ ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง โดยระบบดงักล่าวพฒันาขึน้ด้วยภาษา PHP ในการตดิต่อกบัระบบฐานขอ้มูลร่วมกบั 
HTML ที่ท าการแสดงผลบน Website โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม MySQL 
ใช ้JavaScript ในการตกแต่งแสดงผลหน้าจอ ใช ้CSS ในการออกแบบ icon และใชค้อมพวิเตอร์ 
Macbook Pro 2019 มอืถือสมาร์ทโฟน iPhone 11 ในการเขยีน Code และการพฒันาการแสดง
ผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบขอ้ความ และแสดงผลต่างๆ โดยมกีารด าเนินการวจิยั ออกแบบผงังาน 
(Flowchart) ขัน้ตอนการท างานโดยภาพรวมของระบบ เป็นการออกแบบแบบล าดับชัน้ จาก
การศกึษาวเิคราะห์ เพื่อการออกแบบพฒันาระบบการจดัการบรหิารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน 
LINE API สามารถแบ่งการท างานหลกัๆ ดงันี้ 
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6.1 การออกแบบผงังานแสดงการท างานเมนูหลกัทัง้ระบบ 
การออกแบบผงังานการท างานเมนูหลกัทัง้ระบบดงัรูปที่ 2 เป็นการเริม่ต้นการท างานของ

ระบบ โดยระบบต้องมกีารตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกบั LINE API หรอืไม่ ถ้าไม่มใีหท้ าการสร้าง
บญัชผีูใ้ชง้าน เมื่อมบีญัชผีูใ้ชง้านแลว้ ตรวจสอบบา้นว่าบญัชผีูใ้ชง้านมขีอ้มูลบา้นหรอืไม่ ถ้าไม่ม ี
เพิม่ขอ้มลูบา้น ประกอบไปดว้ย บา้นเลขที ่ซอยบา้น เมื่อมขีอ้มลูผูใ้ชง้าน ขอ้มลูบา้นเรยีบรอ้ยแลว้
นัน้ ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งจะแสดงหน้าจอเมนูหลกั ตามรปูที ่3 
 

 
รปูท่ี 2 ผงังานการท างานเมนูหลกัทัง้ระบบ 

 
จากการด าเนินการผลการวจิยัที่ผ่านมา ได้ท าการวเิคราะห์ และออกแบบระบบระบบการ

จดัการบรหิารหมู่บา้นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ทีผู่ว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาแอปพลเิคชนัได้
เป็นผลส าเรจ็ โดยแสดงหน้าจอของระบบ มผีลด าเนินการดงัรปูที ่3 เป็นการแสดงหน้าจอเมนูหลกั 
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เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกเปิดใชง้านในครัง้แรก พบหน้าจอเมนูหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 6 เมนูหลกั เมนูผูม้าตดิต่อ 
เมนูขา่วสาร เมนูขอความชว่ยเหลอื เมนูบรกิารเรยีกรถ เมนูรายงาน เมนูตัง้คา่ 

 

 
รปูท่ี 3 หน้าจอเมนูหลกั 

 
6.2 การออกแบบผงังานแสดงการท างานเมนูผูม้าติดต่อ 

การออกแบบผงังานการท างานเมนูผูม้าตดิต่อของระบบดงัรปูที ่4 หลงัจากผูใ้ชง้านเลอืกเมนูผู้
มาตดิต่อจากหน้าจอเมนูหลกั ดงัรปูที ่3 ระบบท าการเรยีกขอ้มลูบา้น แสดงขอ้มลูผูม้าตดิต่อ ขอ้มลู
ทะเบยีนรถ วนัและเวลาเขา้หมู่บา้น เพื่อส่งขอ้มลูอตัโนมตัขิออนุญาตไปยงับญัชผีูใ้ช้งานซึง่อาจจะ
เป็นเจ้าบ้าน หรอืลูกบ้าน ตามระบบที่ท าการตัง้ค่าไว้ เมื่อผู้มาติดต่อแจ้ง ระบบแสดงสถานะจะ
แสดงไม่อนุญาตใหเ้ขา้หมู่บา้น จนกว่าเจา้บา้น หรอืลูกบา้นตามบญัชผีูใ้ชง้านท าการอนุญาตผ่าน
ระบบ ขอ้มูลในการอนุญาตส่งกลบัไปแสดงที่ขอ้ความ LINE ของเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 
เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หผู้ม้าตดิต่อขบัขีร่ถเขา้มาในภายในหมูบ่า้นได้ 
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รปูท่ี 4 ผงังานการท างานเมนูผูม้าติดต่อ 

 
หน้าจอแสดงผล กรณีเลอืกเมนูผูม้าตดิต่อดงัรูปที ่5 เป็นการแสดงหน้าจอเมนูผูม้าตดิต่อ เมื่อ

มผีูม้าตดิต่อเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของหมู่บา้น เกบ็ขอ้มลูเลขทะเบยีนรถ ผูม้าตดิต่อ จาก
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บตัรทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐับาล อาทเิชน่บตัรประชาชน ใบขบัขีร่ถยนต ์ใบขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์
ส่งขอ้มูลไปหาเจา้บา้นหรอืลูกบา้น เผื่อรอการยนืยนัการมาตดิต่อ ก่อนใหเ้ขา้หมู่บา้น วนั-เวลา ที่
แสดงผลในการเขา้-ออก หมู่บา้น เป็นเวลาจรงิ ณ ขณะนัน้ ไม่ตอ้งท าการกรอกขอ้มลู โดยเจา้บา้น
หรอืลูกบา้นสามารถเลอืกปุ่ ม “ยนืยนัการตดิต่อ” หากผูม้าตดิต่อเขา้มาตดิต่อจรงิ และสามารถเลอืก
ปุ่ ม “ปฏเิสธ” หากผูม้าตดิต่อ ไมไ่ดเ้ขา้มาตดิต่อจรงิ  

 

 
รปูท่ี 5 หน้าจอเมนูผูม้าติดต่อ 

 
6.3 การออกแบบผงังานแสดงการท างานเมนูขอความช่วยเหลือ 

การออกแบบผงังานการท างานเมนูขอความช่วยเหลอืดงัรปูที ่6 หลงัจากผูใ้ชง้านเลอืกเมนูขอ
ความช่วยเหลอืจากหน้าจอเมนูหลกั ดงัรูปที ่3 ระบบท าการเรยีกขอ้มลูบา้น เลอืกบา้นทีต่ดิต่อขอ
ความช่วยเหลอื จากนัน้ระบบจะส่งขอ้มลูบา้นอตัโนมตัไิปยงัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั แสดง
ใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทราบขอ้มลู บา้นเลขที ่ซอย และเจา้บา้นหรอืลูกบา้นคนใดเป็นผู้
แจง้ขอความช่วยเหลอื ตามบญัชผีูใ้ชง้านของระบบ เพื่อสามารถไปถงึยงับา้นผูข้อความช่วยเหลอื
ได ้โดยไมต่อ้งสอบถามขอ้มลูกลบัไปยงัผูแ้จง้ขอความช่วยเหลอื 
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รปูท่ี 6 ผงังานการท างานเมนูขอความช่วยเหลือ 
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หน้าจอเมนูขอความช่วยเหลอืดงัรูปที ่7 เป็นการแสดงหน้าจอเมนูขอความช่วยเหลอื เมื่อมี
เหตุด่วน เหตุรา้ย หรอืผูต้อ้งสงสยัอยู่บรเิวณบา้น เจา้บา้น หรอืลูกบา้นตอ้งการขอความช่วยเหลอื 
สามารถแจง้ขอความช่วยเหลอืโดยเลอืกเมนูขอความช่วยเหลอื จากหน้าจอเมนูหลกั โดยขอ้ความ
จะถูกส่งเขา้ LINE เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัหรอืนิตบิุคคลของหมู่บา้นทนัท ีแสดงบา้นเลขที่
บ้านของเจ้าบ้าน หรอืลูกบ้าน ในหมู่บ้านที่เป็นผู้ส่งขอ้ความโดยอตัโนมตัิ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัหรอืนิตบิุคคล เมื่อไดร้บัขอ้ความ สามารถไปถงึบา้นผูแ้จง้ขอความช่วยเหลอื
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 
 

 
รปูท่ี 7 หน้าจอเมนูขอความช่วยเหลือ 

 
หน้าจอแสดงผลขอความช่วยเหลอืดงัรูปที ่8 กรณีเลอืกเมนูขอความช่วยเหลอื เมื่อมเีหตุด่วน 

เหตุรา้ย หรอืผูต้้องสงสยัอยู่บรเิวณบ้าน  แสดงชื่อเจ้าบ้านหรอืลูกบ้านที่เป็นผูแ้จ้งขอความเหลอื 
แสดงบา้นเลขที ่ทีเ่ป็นบา้นของเจา้บา้น หรอืลูกบา้น ในหมู่บา้นทีเ่ป็นผูส้ง่ขอ้ความโดยอตัโนมตั ิไป
ยงัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั หรอืนิติบุคคล เมื่อได้รบัขอ้ความ สามารถไปถงึบ้านผูแ้จ้งขอ
ความช่วยเหลอืไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 
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รปูท่ี 8 หน้าจอแสดงผล กรณีเลือกเมนูขอความช่วยเหลือ 

 
6.4 การออกแบบผงังานแสดงการท างานเมนูบริการเรียกรถ 

การออกแบบผงังานการท างานเมนูบรกิารเรยีกรถดงัรปูที ่9 หลงัจากผูใ้ชง้านเลอืกเมนูบรกิาร
เรยีกรถจากหน้าจอเมนูหลกัดงัรูปที่ 3 ระบบท าการเรยีกขอ้มูลบ้าน เลอืกบ้านที่ตดิต่อขอบรกิาร
เรยีกรถ โดยสามารถเลอืกประเภทรถทีต่อ้งการใชบ้รกิาร ใสข่อ้มลูจุดหมายปลายทาง จากนัน้ระบบ
จะส่งข้อมูลบ้านอัตโนมตัิไปยงัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย แสดงให้เจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัทราบขอ้มลู บา้นเลขที ่ซอย และเจา้บา้นหรอืลกูบา้นคนใดเป็นผูแ้จง้ขอบรกิารเรยีกรถ รถ
ประเภทไหน จุดหมายปลายทางทีต่อ้งการ ตามบญัชผีูใ้ชง้านของระบบ เพือ่สามารถไปถงึยงับา้นผู้
ขอบรกิารเรยีกรถได ้โดยไมต่อ้งสอบถามขอ้มลูกลบัไปยงัผูแ้จง้ขอบรกิารเรยีกรถ 
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รปูท่ี 9 ผงังานการท างานเมนูบริการเรียกรถ 
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หน้าจอเมนูบรกิารเรยีกรถดงัรูปที ่10 เมื่อเจา้บา้น หรอืลูกบา้น ในหมู่บา้นตอ้งการรถบรกิาร 
สามารถแจง้ขอบรกิารเรยีกรถบรกิาร จากเมนูบรกิารเรยีกรถ โดยขอ้มลูทีส่่งไปนัน้ จะแสดงชื่อเจา้
บา้น ลูกบา้น บา้นเลขทีบ่า้นของเจา้บา้น ลกูบา้น หมูบ่า้นทีเ่ป็นผูส้ง่ขอ้ความโดยอตัโนมตั ิผูเ้รยีกใช้
บรกิาร สามารถเลือกปุ่ ม “เรยีกแทก็ซี่” เมื่อต้องการเรยีกใชบ้รกิารรถแทก็ซี่ หรอืผูเ้รยีกใชบ้รกิาร 
สามารถเลอืกปุ่ ม “เรยีกวนิมอเตอรไ์ซด์” เมื่อตอ้งการเรยีกใชบ้รกิารรถมอเตอรไ์ซด ์ขอ้ความจะถูก
ส่งเขา้ LINE เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของหมู่บา้นทนัทใีหท้ าการเรยีกรถตามประเภทความ
ตอ้งการของเจา้บา้น ลูกบา้น ในหมู่บา้นและใหร้ถบรกิารไปตามเลขทีบ่า้นทีร่อ้งขอรถบรกิาร และ
เกบ็บนัทกึขอ้มลูรถทีเ่รยีกบรกิารเพือ่ความปลอดภยัของลกูบา้น เจา้บา้น ลกูบา้น 
 

 
รปูท่ี 10 หน้าจอ กรณีเลือกเมนูบริการเรียกรถ 

 
6.5  การออกแบบผงังานแสดงการท างานเมนูรายงาน 

การออกแบบผงังานการท างาน หลงัจากผูใ้ชง้านเลอืกเมนูรายงาน ดงัรปูที ่11 จากหน้าจอเมนู
หลกั ดงัรูปที ่3 ระบบท าการเรยีกขอ้มูลบา้น ระบบแสดงแบบฟอร์มโดยแสดงบา้นเลขทีต่ดิต่อขอ
รายงานอตัโนมตัิ ไม่สามารถแก้ไขบ้านเลขที่ได้  ให้ผู้ขอรายงานกรอกข้อมูล Email และเรื่องที่
รอ้งเรยีนตามแบบฟอร์ม จากนัน้ระบบจะส่งขอ้มูลดงักล่าโดยอตัโนมตัไิปยงัเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยั แสดงให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัทราบขอ้มูล บ้านเลขที่ ซอย และเจ้าบ้านหรอื
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ลูกบ้านคนใดเป็นผู้ร้องเรียน ตามบญัชีผู้ใช้งานของระบบ เพื่อสามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่องที่
รอ้งเรยีนตามผูร้อ้งเรยีนได ้โดยไมต่อ้งสอบถามขอ้มลูกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน   
 

 
รปูท่ี 11 ผงังานการท างานเมนูรายงาน 
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หน้าจอแสดงผล กรณีเลือกเมนูรายงานดงัรูปที่ 12 เจ้าบ้าน ลูกบ้าน สามารถแจ้งปัญหา
สว่นกลางในหมู่บา้น เมื่อพบเหน็ จากเมนูรายงาน โดยไม่ตอ้งกรอกบา้นเลขทีแ่ละไม่สามารถแกไ้ข
บ้านเลขที่ได้ ระบบจะขึ้นบ้านเลขที่ให้อตัโนมตัิ ตามการตัง้ค่าของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องกรอก  
Email และกรอกขอ้มูลเรื่องทีต่้องการแจง้ อาทเิช่น พบถนนในหมู่บา้นช ารุด กระเบื้องสระว่ายน ้า
แตกเสยีหาย เป็นต้น เลือกปุ่ ม “ส่งเรื่อง” จากนัน้ข้อมูลทัง้หมดจะถูกส่งไปที่นิติบุคล หากมกีาร
ด าเนินการแกไ้ข นิตบิุคลจะมกีารแจง้กลบัไปยงั Email ทีผู่ใ้ชก้รอกขอ้มลูไว ้

 

 
รปูท่ี 12 หน้าจอแสดงผล กรณีเลือกเมนูรายงาน 

 
6.6 การจดัการตัง้ค่าในการใช้งานระบบ 

หน้าจอแสดงผลการตัง้ค่า ดงัรูปที ่13 เป็นส่วนของการท างานทีส่ าคญัในส่วนการช่วยบรหิาร
การจดัการงานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรือนิติบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้สามารถเพิม่ ลบ 
ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ก าหนดขอ้มลู เลขทีบ่า้น เจา้บา้น ลกูบา้น แต่ละบา้นในหมูบ่า้น ก าหนดสทิธิ
ต่างๆ จากเมนูตัง้ค่า ได้อย่างสะดวก และสมบูรณ์  ส่วนเจ้าบ้าน และลูกบ้าน ขอใช้สทิธิจ์ากนิติ
บุคคลเพยีงครัง้เดยีว กส็ามารถท าใหใ้ชง้านไดค้รบทุกเมนู ทุกฟังกช์ัน่ ตามทีไ่ดก้ล่าวมา 
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รปูท่ี 13 หน้าจอการตัง้ค่า 

 
6.7 การใช้งาน Chat box ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 

หน้าจอแสดงผลการใช้งาน Chat box ดังรูปที่ 14 เป็นส่วนของการท างานช่องทางการ
ตดิต่อสือ่สาร โดยเจา้บา้น และลูกบา้นทีต่อ้งการแจง้ปัญหา สามารถพมิพข์อ้ความ ขอ้ความนัน้ถูก
ส่งถึงนิติบุคคลอตัโนมตัิ ระบบแสดงเรื่องร้องเรียน และสถานะแสดงข้อความว่ารอด าเนินการ 
หมายถงึปัญหานัน้ยงัอยูร่ะหว่างด าเนินการ หากปัญหาใดทีร่บัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ สถานะแสดง
ขอ้ความว่าด าเนินการแลว้  

หน้าจอแสดงผลรายละเอยีดการใชง้านเรื่องรอ้งเรยีน จากช่องทางการตดิต่อสื่อสาร Chat box 
ดังรูปที่ 15 โดยเจ้าบ้าน และลูกบ้านที่แจ้งปัญหาสามารถเลือกดูเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 14 
รายละเอยีดแสดงหมายเลขรายงานแจง้ปัญหา เรือ่งรอ้งเรยีน สถานะแสดงขอ้ความว่ารอด าเนินการ 
หมายถงึปัญหานัน้ยงัอยูร่ะหว่างด าเนินการ หากปัญหาใดทีร่บัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ สถานะแสดง
ขอ้ความว่าด าเนินการแลว้ รายละเอยีดของปัญหาทีแ่จง้  
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รปูท่ี 14 หน้าจอแสดงผลการใช้งาน Chat box 

 

 
รปูท่ี 15 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดการใช้งานเรื่องร้องเรียนจาก Chat box 
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6.8 การออกแบบ Data Dictionary ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน 
LINE API 

 
ตารางท่ี 1 Data Dictionary ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 

ช่ือตาราง ฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย 
Home homeId (PK) varchar(50) รหสับา้น 
 homeCode  varchar(50)  เลขทีบ่า้น 
 homeSoi  varchar(50)   ซอยในหมูบ่า้น 
 homeZone varchar(50)  โซนหมูบ่า้น 
LineDevice Identifier  (PK) varchar(150) รหสัทีไ่ลน์สรา้งขึน้ 
 webSiteURL varchar(150)  เวบ็ไซต ์
 profileURL varchar(150)  URL โปรไฟลผ์ูใ้ชข้องไลน์ 
 photoURL varchar(150)  URL รปูภาพผูใ้ชข้องไลน์ 
 displayName varchar(150)  URL ชือ่แสดงผูใ้ชบ้นไลน์ 
 description varchar(150)  ขอ้ความผูใ้ชบ้นไลน์ 
 firstname varchar(150)  ชือ่ผูใ้ชบ้นไลน์ 
 lastname varchar(150)  นามสกุลผูใ้ชบ้นไลน์ 
 gender varchar(6)  เพศผูใ้ชบ้นไลน์ 
 language  varchar(20)  ภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืกบนไลน์ 
 age varchar(3)  อายผุูใ้ชบ้นไลน์ 
 birthDay varchar(3)  วนัเกดิผูใ้ชบ้นไลน์ 
 birthMonth varchar(10)  เดอืนเกดิผูใ้ชบ้นไลน์ 
 birthYear varchar(150)  ปีเกดิผูใ้ชบ้นไลน์ 
 email varchar(150) อเีมลผูใ้ชบ้นไลน์ 
 emailVerified varchar(150)  อเีมลยนืยนัผูใ้ชบ้นไลน์ 
 phone varchar(20)  เบอรโ์ทรศพัทผ์ูใ้ชบ้นไลน์ 
 address longtext ทีอ่ยูผู่ใ้ชบ้นไลน์ 
 region varchar(150)  ประเทศผูใ้ชบ้นไลน์ 
 city varchar(150)  เมอืงผูใ้ชบ้นไลน์ 
 zip varchar(10)  รหสัเมอืง ผูใ้ชบ้นไลน์ 

  



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  185 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

ตารางท่ี 1 Data Dictionary ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
(ต่อ) 

ช่ือตาราง ฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย 
Line_Home homeId (PK),(FK) varchar(50)  รหสับา้น 
 Identifier (PK),(FK) varchar(150)  รหสัทีไ่ลน์สรา้งขึน้ 
Line_Security secId (PK) int(11)  รหสัผูร้กัษาความปลอดภยั 
 Identifier (FK) varchar(150)  รหสัทีไ่ลน์สรา้งขึน้ 
 idCard varchar(13) รหสับตัรประชาชน 
 secName varchar(255)  ชือ่ รปภ 
 secLastname varchar(255)  นามสกุล รปภ 
 secDateStart date  วนัเริม่งาน 
 status tinyint(4)  สถานการณ์เขา้ใชง้าน 
Log logId (PK) varchar(255) เลขที ่Log 
 logDateTime datetime  วนัทีแ่ละเวลาเกดิของ Log 
 logTitle varchar(50)  ชือ่หวัขอ้ Log 
 homeId varchar(50)  รหสับา้น 
Maintenance MainId (PK) int(11)  รหสัแจง้ปัญหา 
 MainDate date  วนัทีแ่จง้ปัญหา 
 MainPayDate datetime  วนัเวลาทีแ่กปั้ญหา 
 homeId varchar(50)  บา้นเลขที ่
 staffId (FK) int(11)  รหสัพนกังาน 
 staffComment varchar(255)  ขอ้ความของพนกังาน 
Staff staffId (PK) int(11)  รหสัพนกังาน 
 staffUsername varchar(255)  บญัชเีขา้ใชร้ะบบ 
 staffPassword varchar(255)  รหสัผา่น 
 staffName varchar(255)  ชือ่พนกังาน 
 staffLastname varchar(255)  นามสกุลพนกังาน 
 staffStatus tinyint(4)  สถานะพนกังาน 
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ตารางท่ี 1 Data Dictionary ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
(ต่อ) 

ช่ือตาราง ฟิลด ์ ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย 
TokenKey tokenId (PK) int(11)  รหสั Token 
 tokenKey varchar(50)  รหสัส าหรบัใส ่Token 
 tokenStatus  tinyint(4)  สถานะของรหสั Token 
 tokenDateTime datetime  วนัทีอ่อกรหสั Token 
 homeId (FK) varchar(50)  รหสับา้น 
 personId varchar(13)  รหสับตัรประชาชนเจ้าของ 

Token 
 personName varchar(50)  ชือ่เจา้ของ Token 
 personLastname varchar(50)  นามสกุลเจา้ของ Token 
 identifier varchar(150)  รหสัไลน์ 
Visitor visitorId (PK) varchar(255) รหสัผูเ้ขา้เยีย่ม 
 carNumberFirst varchar(3)  รหสัรถตวัหน้า 
 carNumberLast int(4)  รหสัรถเลขตวัหลงั 
 status tinyint(4) ส ถ า น ะ  ร อ อ นุ มั ติ ,

อนุมตั,ิปฏเิสธ,ลบ 
 dateRequest datetime  วนัเวลาทีเ่ขา้ 
 dateSubmit datetime วนัเวลาทีอ่นุญาต 
 homeId (FK) varchar(50)  รหสับา้น 
 identifier varchar(150)  รหสัไลน์ผูอ้นุญาต 
 personId varchar(13)  รหสับตัรประชาชนผูอ้นุญาต 
 personName varchar(50)  ชือ่ผูอ้นุญาต 
 personLastname varchar(50)  นามสกุลผูอ้นุญาต 
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6.9 การออกแบบ ER Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบนสมารท์โฟนผ่าน LINE 
API 

 

 
รปูท่ี 16  ER Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
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6.10 การออกแบบ Use Case Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น 
LINE API 
Use Case Diagram ระบบการจดัการบรหิารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผ่าน LINE API ดงัรูปที ่17 

ประกอบด้วย Actor นิติบุคคล เจ้าบ้าน ลูกบ้าน เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย โดยนิติบุคคล
สามารถใชง้านสรา้ง Token เขา้ใชง้าน ประกาศขา่วสารหมูบ่า้น ลงทะเบยีน Token อนุมตัผิูม้าตดิต่อ 
ขอความช่วยเหลอื รอ้งเรยีนหมู่บา้น เรยีกรถบรกิาร เจา้บา้นและลูกบา้นสามารถใชง้านลงทะเบยีน 
Token อนุมตัผิูม้าตดิต่อ ขอความช่วยเหลอื รอ้งเรยีนหมู่บา้น เรยีกรถบรกิาร ส่วนเจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยัสามารถใชง้าน ขอความชว่ยเหลอื รอ้งเรยีนหมูบ่า้น เรยีกรถบรกิาร 
 

 
รปูท่ี 17  Use Case Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
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6.11 การออกแบบ Activity Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบนสมารท์โฟนผ่าน 
LINE API 

 

 
รปูท่ี 18 Activity Diagram ระบบการจดัการบริหารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API 
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6.12 รูปแบบ Pseudo Code การเช่ือมต่อ API ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบนสมาร์ท
โฟนผา่น LINE API 
Redicect to URL 
LineAPI Server 
Get identifier from  
LineAPI Server SELECT Line_Home  
INNER JOIN Home  
WHERE  
identifier=identifier 
if rowCount == 0 then 
go to Setting Menu else  
show Menu 

 
7. การวิจยัสามารถแสดงผลการเกบ็ข้อมลูการทดลองการใช้งาน 

การวิจยัสามารถแสดงผลการเก็บข้อมูลการทดลองการใช้งานของระบบระบบการจดัการ
บริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ในช่วงระหว่างวนัที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2563 ดงัตารางที ่2 และ ตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 2 การเก็บข้อมูลการทดลองการใช้งาน ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบน

สมาร์ทโฟนผ่าน LINE API หมู่บ้านนันทวนั ศรีนครินทร์ มีจ านวนผู้อยู่อาศยั 
656 หลงัคา  

ล าดบั รายการ จ านวน 
ผูท้ดลองใชง้าน

(คน) 

จ านวน 
การใชร้ะบบ 

(ครัง้) 

จ านวน 
การสง่ขอ้มลู 

(ครัง้) 
1. เจา้บา้น 25 167 203 
2. ลกูบา้น 48 283 316 
3. นิตบิุคคล 2 73 276 
4. ผูม้าตดิต่อ 437 437 437 
5. เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 4 887 1,023 

รวม 462 1,847 2,255 
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ตารางท่ี 3 การเก็บข้อมูลการทดลองการใช้งาน ระบบการจดัการบริหารหมู่บ้านบน
สมารท์โฟนผา่น LINE API หมู่บา้นพารค์เวยโ์ฮม มีจ านวนผูอ้ยู่อาศยั 500 หลงัคา  

ล าดบั รายการ จ านวน 
ผูท้ดลองใชง้าน

(คน) 

จ านวน 
การใชร้ะบบ 

(ครัง้) 

จ านวน 
การสง่ขอ้มลู 

(ครัง้) 
1. เจา้บา้น 17 126 158 
2. ลกูบา้น 34 189 207 
3. นิตบิุคคล 2 53 193 
4. ผูม้าตดิต่อ 263 263 263 
5. เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 2 578 812 

รวม 318 1,209 1,633 
 

8. บทสรปุและอภิปรายผล 
จากการทดสอบใชร้ะบบการจดัการบรหิารหมู่บา้นบนสมารท์โฟนผ่าน LINE API นัน้ จะแสดง

ให้เหน็ถงึการใช้งาน ในส่วนการช่วยบรหิารงานจดัการหมู่บ้าน การเก็บขอ้มูลผูม้าติดต่อ ขอ้มูล
ทะเบยีนรถ ตามวนั-เวลา เขา้และออกหมู่บ้านจรงิ ขอ้มูลขอความช่วยเหลอื ขอ้มูลรายงานแจ้ง
ปัญหาส่วนกลาง ขอ้มูลบรกิารเรยีกรถ ขอ้มูลการตัง้ค่า ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากที่สุด 
ช่วยงานนิตบิุคคล  เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัของหมู่บ้าน ลดภาระงานในการจดจ า และลด
การใชก้ระดาษ และสามารถสบืคน้ขอ้มลู ผูม้าตดิต่อ ทะเบยีนรถ ของหมูบ่า้นไดส้ะดวกรวดเรว็มาก
ขึน้ เจา้บา้น และลูกบา้นไดร้บัความสะดวกในการอนุญาตผูม้าตดิต่อเขา้พบ และกลบัออกไป อกีทัง้
ช่วยเรื่องการเรยีกรถบรกิาร และเพิม่ช่องทางช่วยรายงานแจง้ปัญหาส่วนกลางใหก้บันิตบิุคคลของ
หมูบ่า้น 

ผลความพงึพอใจของการใชร้ะบบการจดัการบรหิารหมูบ่า้นบนสมารท์โฟนผา่น LINE API ม ี
ประโยชน์ มปีระสทิธภิาพในการท างาน 90% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดบัดมีาก จากการท างาน
ของระบบ สามารถน าระบบไปใชง้านไดจ้รงิ  และสามารถพฒันาต่อไปในอนาคตโดยการใชเ้ทคนิค
ทีเ่ขา้มาชว่ยใหท้ างานไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
 
9. ข้อจ ากดัและอปุสรรค 

ขอ้จ ากดัของ Chatbot การสรา้ง Keyword ไวใ้นระบบฐานขอ้มลูนัน้ ถา้สรา้งไม่ครอบคลุมกบั
การตอบค าถาม อาจท าใหค้ าตอบทีต่อบกลบัไปไม่ตรงกบัค าถามของผูใ้ชง้าน หรอืค าตอบอาจไม่
ถูกตอ้งได ้
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10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ในอนาคต การแกไ้ขขอ้จ ากดั ในขอ้ที ่9 นัน้ ผูว้จิยัอาจเปลีย่นวธิกีารพฒันา Chatbot ให้

เป็น AI Bot Artificial Intelligence ปัญญาประดษิฐ์ และใช้ Machine Learning ช่วยในการเรยีนรู้
พฒันา Chatbot ใหม้คีวามฉลาดใกล้เคยีงกบัสมองมนุษย์ในการตอบค าถาม และสามารถสื่อสาร
ตอบค าถามกบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ซึง่การพฒันาจะมคีวามยากกว่าวธิกีาร
การพัฒนาที่เรียกว่า Rule-Based Bot หลักการ คือสร้าง Keyword ที่เป็นค าตอบเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มลูของระบบ 

10.2 ในเฟสต่อไปผูว้จิยั พฒันาโดยใช้เทคนิคหลกัการประมวลผลภาพ Image Processing 
ในการพฒันาระบบภาพเพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูล ใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลบตัรทีอ่อกโดยหน่วยงาน
รฐับาลของผูม้าตดิต่อ ขอ้มลูเลขทะเบยีนรถ ในการเขา้และออกหมูบ่า้น ใหม้สีะดวกและรวดเรว็มาก
ขึน้ 
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