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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลืองานบริหารการจัดการงานหมู่บา้ น ทีผ่ วู้ จิ ยั
จัดทาขึน้ เพื่อใช้งานบน LINE API ข้อดีคอื สามารถใช้งานโดยไม่ต้องลง Application ซึ่งสะดวกต่อ
ผูใ้ ช้งานทีป่ กติมคี วามคุน้ เคยในการใช้งาน LINE ผ่าน Chat สามารถตอบประเด็นคาถามทีถ่ ูกถาม
บ่อย โดยจะมี Chatbot ตอบคาถามโต้ตอบกลับอัตโนมัติ อีกกรณีใช้เทคนิคการส่งข้อมูล (LINE API)
โดยข้อความจะถูกส่งเข้า LINE อัตโนมัตไิ ปถึงผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้อง ตามทีก่ าหนดและ
ตัง้ ค่าโดยขอใช้สทิ ธิ์จากนิติบุคคลเพียงครัง้ เดียว ทาให้สามารถใช้งานได้ครบทุกฟั งก์ชนทั
ั ่ ง้ หมด
สามารถเก็บข้อมูลผูม้ าติดต่อ สามารถแจ้งข่าวสาร สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งขอ
บริการเรียกรถ สามารถแจ้งปั ญหาส่วนกลางในหมู่บ้าน การทางานทีส่ าคัญในส่วนการช่วยบริหาร
การจัดการงานหมูบ่ า้ นของ เจ้าบ้าน ลูกบ้าน และนิตบิ ุคคลได้อย่างถูกต้อง และสะดวกมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน, ไลน์, ไลน์ เอพีไอ, 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. บทนา
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบริหารการจัดการงานหมู่บา้ นเพื่อช่วยเหลือ
การเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อที่มาเยี่ยมเยือนเจ้าของบ้านในหมู่บ้าน และทะเบียนรถยนต์ท่เี ข้า -ออก
หมู่บ้าน เนื่องจากทุกวันนี้ การเข้า-ออก หมู่บ้านต้องมีการแลกบัตรของผูม้ าติดต่อและเก็บข้อมูล
รถยนต์ โดยเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ปั ญหาที่พบคือ เจ้าหน้ าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยของหมู่บา้ นต้องติดต่อเจ้าของบ้าน โดยการโทรศัพท์สอบถามเจ้าของบ้านตามบ้านเลขที่
รอให้เจ้าของบ้านรับสายโทรศัพท์ ซึง่ อาจไม่สะดวกรับสาย ณ เวลานัน้ และต้องให้เจ้าของบ้านทา
การอนุ ญาตจึงให้ทาการแลกบัตรเข้าหมู่บ้าน บัตรที่ใช้แลกเข้าหมู่บ้านต้องเป็ นบัตรที่ออกโดย
หน่ วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน อาทิเช่น ใบอนุ ญาตขับขี่ [1]
รถยนต์ บัตรประจาตัวประชาชน เป็ นต้น จากนัน้ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหมู่บา้ นให้กระดาษ
ใช้สาหรับประทับตรายางของหมู่บา้ น ผูม้ าติดต่อขับจึงขับรถยนต์เข้าหมู่บา้ นได้ ขัน้ ตอนนี้มปี ั ญหา
เกิ ด ขึ้ น ได้ บ ั ต รดั ง กล่ า วอาจปลอมแปลงได้ หรื อ ในทางด้ า นผู้ ม าติ ด ต่ อ ให้ บ ั ต รที่ ถู ก ต้ อ ง
มีความกลัวว่าจะถูกสาเนาบัตรไปใช่ในทางทีผ่ ดิ กฎหมายได้ อีกทัง้ เวลาทีผ่ มู้ าติดต่อทีม่ าเยีย่ มเยือน
เจ้าของบ้านในหมู่บ้าน ต้อ งการออกจากหมู่บ้าน จะต้อ งให้เ จ้าของบ้านประทับ ตรายางลงใน
กระดาษทีใ่ ช้สาหรับประทับตรายางทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของหมู่บา้ นในตอน
เข้า หมู่บ้า น เพื่อ ท าการยื่น ให้เ จ้า หน้ า ที่ร กั ษาความปลอดภัย ของหมู่บ้า นขาออกจากหมู่บ้า น
ขัน้ ตอนนี้มปี ั ญหาได้หลายประการ อาทิเช่น ผูม้ าติดต่อทีม่ าเยีย่ มเยือนเจ้าของบ้านในหมู่บ้านทา
กระดาษที่ใช้สาหรับประทับตรายางสูญหาย เจ้าของบ้านในหมู่บ้านค้นหาตรายางประทับ ของ
หมู่บ้านไม่พบ และเมื่อผูม้ าติดต่อที่มาเยีย่ มเยือนส่งคืนกระดาษประทับตรายางของเจ้าของบ้าน
เรียบร้อยให้กบั เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจึงคืนบัตรของผู้มาติดต่อที่ออกโดย
หน่ วยงานของรัฐบาลทีแ่ ลกบัตรไว้ตอนขาเข้า ปั ญหาทีส่ าคัญอีกประการคือ เรื่องขโมยของภายใน
หมู่บ้าน หากต้องการหลักฐานต้องสืบค้นข้อมูล การเข้า -ออก หมู่บ้าน ซึ่งเป็ นข้อมูลบนกระดาษ
เสี่ย งต่ อ การเสีย หายและสูญ หายได้ และอาจต้อ งใช้เ วลาค้น หาเป็ น เวลานานกว่ า จะได้ข้อ มูล
หลักฐานทีส่ ามารถไปใช้ตรวจสอบค้นหาคนร้าย หรือผูต้ อ้ งสงสัยทีอ่ าจเป็ นขโมยได้ ในหมู่บา้ นยังมี
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ปั ญหาเรื่องการร้องเรียนไปยังนิตบิ ุคคล ซึ่งใช้วธิ โี ทรศัพท์แจ้งปั ญหาซึ่งอาจไม่มผี รู้ บั เรื่อง หรือรับ
เรื่องไม่ทราบว่าผูใ้ ดเป็ นคนแจ้ง แจ้งวันไหน เวลาใด และเรื่องทีร่ อ้ งเรียนได้ถูกแก้ไขไปแล้วหรือไม่
ไม่มกี ารเก็บประวัตขิ อ้ มูลการแก้ไขปั ญหาไว้ ปั ญหาอีกอย่างหนึ่ งคือการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้า
บ้าน และลูกบ้านรับรูโ้ ดยทัวถึ
่ ง หลายครัง้ ที่ไม่ได้รบั รู้ ทาให้ไม่ได้เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ อาทิเช่น การแจ้งไฟฟ้ า หรือน้ าประปาดับชัวคราว
่
การซ่อมถนน ปิ ดปรับปรุง
สาธารณูปโภค การฉีดสารเคมีป้องกันยุงลายในหมู่บา้ น เป็ นต้น ในเรื่องความต้องการเรียกใช้รถ
บริการของเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ต้องโทรศัพท์แจ้งความประสงค์การใช้บริการ ต้องแจ้งชื่อผูแ้ จ้ง
บ้านเลขทีแ่ ละจุดหมายปลายทางให้กบั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ต้องจดจาหรือจดใส่กระดาษ
ซึง่ อาจเกิดความผิดพลาดทางการสือ่ สารด้วยเสียงได้และใช้เวลาค่อนข้างมาก การติดตามรถบริการ
ในกรณีทเ่ี จ้าบ้าน หรือลูกบ้านลืมของไว้กบั รถทีใ่ ช้บริการทาได้ยาก
ผู้วิจยั ได้นาเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลืองานบริหารการจัดการงานหมู่บ้าน
ทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทาขึน้ มานัน้ ใช้งานบน LINE API ข้อดีคอื สามารถใช้งานโดยไม่ต้องลง Application ซึ่ง
สะดวกต่อผูใ้ ช้งานทีป่ กติมคี วามคุน้ เคยในการใช้งาน LINE ผ่าน Chat อยูแ่ ล้วนัน้ ระบบส่งข้อมูลถึง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และมีขอ้ ความตอบกลับอัตโนมัตใิ นกรณีทข่ี อ้ ความทีถ่ ูกถามเป็ นคาถามทีถ่ ูกถามบ่อย
นั น้ สามารถตัง้ ค าตอบให้ร ะบบส่ ง Chatbot [2] ข้อ ความกลับ ไปยัง ผู้ถ ามได้อ ัต โนมัติ ข้อ ดีคือ
สามารถตอบคาถามได้ 24 ชัวโมง
่
ลดเวลาในการติดต่อสือ่ สาร ระบบสามารถเก็บข้อมูลผูม้ าติดต่อ
จากบัต รที่อ อกโดยหน่ ว ยงานของรัฐ บาล อาทิเ ช่ น บัต รประชาชน ใบขับ ขี่ร ถยนต์ ใบขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ และระบบสามารถเก็บข้อมูลเลขทะเบียนรถ วัน-เวลา ในการเข้าและออกหมู่บา้ น
เพื่อเก็บเป็ นข้อมูล และสืบค้นได้สะดวกรวดเร็วสาหรับในกรณี เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรือนิตบิ ุคคลของ
หมู่บา้ นต้องการ ในกรณีทเ่ี กิดปั ญหามีผตู้ อ้ งสงสัย หรือผูบ้ ุกรุก ในส่วนการช่วยบริหารการจัดการ
งานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรือนิติ บุคคล นิติบุคคลสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กบั เจ้าบ้าน
ลูกบ้าน ในหมู่บา้ นได้ จากเมนูขา่ วสาร อาทิเช่น ทาบุญหมู่บา้ น การรับบริจาค ประกาศน้ าไม่ไหล
ชัวคราวจากการประปา
่
ประกาศดับไฟฟ้ าชัวคราวจากการไฟฟ้
่
า เป็ นต้น เจ้าบ้าน ลูกบ้าน ใน
หมู่บา้ นสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ จากเมนูขอความช่วยเหลือ โดยข้อความจะถูกส่งเข้า LINE
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของหมู่บา้ นทันที โดยข้อมูลทีส่ ่งไปนัน้ จะแสดงบ้านเลขทีบ่ า้ นของ
เจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ในหมู่บา้ นทีเ่ ป็ นผูส้ ่งข้อความโดยอัตโนมัติ อาทิเช่น เจ้าบ้านหรือลูกบ้านใน
บ้านเกิดอุบตั เิ หตุ พบสัตว์รา้ ยเข้าบ้าน พบผูต้ ้องสงสัยเดินอยู่บริเวณรอบบ้าน เป็ นต้น เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยสามารถไปถึงบ้านผูแ้ จ้งได้อย่างถูกต้องและทันเวลา หากเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน
ในหมู่บ้านต้องการรถบริการ สามารถแจ้งขอบริการเรียกรถบริการ จากเมนู บริการเรียกรถ โดย
ข้อมูลทีส่ ่งไปนัน้ จะแสดงชื่อเจ้าบ้าน ลูกบ้าน บ้านเลขทีบ่ า้ นของเจ้าบ้าน ลูกบ้าน หมู่บา้ นทีเ่ ป็ นผู้
ส่งข้อความโดยอัตโนมัติ ข้อความจะถูกส่งเข้า LINE เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
ทันทีให้ทาการเรียกรถตามความต้องการของ เจ้าบ้าน ลูกบ้าน ในหมู่บา้ นและให้รถบริการไปตาม
บทความวิจัย
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เลขทีบ่ า้ นทีร่ อ้ งขอรถบริการ และเก็บบันทึกข้อมูลรถทีเ่ รียกบริการเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน
เจ้าบ้าน ลูกบ้าน สามารถแจ้งปั ญหาส่วนกลางในหมู่บ้าน เมื่อพบเห็น จากเมนู รายงาน อาทิเช่น
พบถนนในหมู่บา้ นชารุด กระเบื้องสระว่ายน้ าแตกเสียหาย เป็ นต้น อีกหนึ่งการทางานทีส่ าคัญใน
ส่วนการช่วยบริหารการจัดการงานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หรือนิตบิ ุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้
สามารถเพิม่ ลบ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง กาหนดข้อมูล เลขทีบ่ า้ น เจ้าบ้าน ลูกบ้าน แต่ละบ้านใน
หมู่บา้ น กาหนดสิทธิต่าง ๆ จากเมนูตงั ้ ค่า ได้อย่างสะดวก และสมบูรณ์ ส่วนเจ้าบ้ าน และลูกบ้าน
ขอใช้สทิ ธิ์จากนิติบุคคลเพียงครัง้ เดียว ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟั งก์ชนั ที่กล่าวมาข้างต้นได้
ทัง้ หมด
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการบริหารหมูบ่ า้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อนิติบุคคล เจ้าบ้าน ลูกบ้าน และผู้มาติดต่อ ช่วยในเรื่องการติดต่อ การสื่อสาร เก็บ
ข้อมูล และค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ กว่าเดิม
3. กรอบแนวคิ ด
กรอบแนวความคิด [3] ดังรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการทางานระบบการจัดการบริหาร
หมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API โดยการเริม่ ต้นการใช้งานของระบบนัน้ ต้องมีขอ้ มูลนาเข้า
ระบบ ข้อ มูล เจ้าบ้าน ข้อ มูล ลูก บ้าน ข้อ มูล นิ ติบุ ค คล ข้อ มูล ผู้ม าติดต่อ ของหมู่บ้า น เพื่อ เข้า สู่
กระบวนการทางานของการจัดการระบบ การประมวลผลระบบการรับ -ส่งข้อมูล และการแจ้งเตือน
ของระบบ ทาให้เกิดการทางานของระบบการจัดการข้อมูลบริหารหมู่บา้ น และสามารถส่งข้อมูลที่
เป็ นผลลัพธ์ซง่ึ เป็ นข้อมูลทีผ่ ่านกระบวนการประมวลผลแล้วนัน้ ส่งข้อมูลพร้อมแสดงผลกลั บไปหา
เจ้าของข้อมูลในแต่ละส่วน
ปัจจัยการนาเข้า
1. ข้อมูลเจ้าบ้าน
2. ข้อมูลลูกบ้าน
3. ข้อมูลนิตบิ ุคคล
4. ข้อมูลผูม้ าติดต่อ

กระบวนการ
1. การจัดการระบบ
2. การประมวลผลระบบ
3. การรับ-ส่งข้อมูล
4. การแจ้งเตือนของระบบ

ผลลัพธ์
ร า ย ง า น ผ ล ข้ อ มู ล
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ข้อมูลบริหารหมูบ่ า้ น

ข้อมูลย้อนกลับ
รูปที่ 1 กรอบแนวคิ ดระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University
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4. ทฤษฎีและวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การวิ เคราะห์และออกแบบ
ใช้วธิ กี ารออกแบบผังงาน (Flowchart) แสดงรูปภาพ สัญลักษณ์ทใ่ี ช้แทนความหมาย ขัน้ ตอน
การทางานโดยภาพรวมของระบบในลักษณะต่างๆ ทีม่ กี ารเชื่อมต่อกันเป็ นการออกแบบแบบลาดับ
ชัน้ ประกอบไปด้ว ย การเริ่ม ต้น (Start) การกระท า (Process) การน าเข้า ข้อ มูล (Input) การ
แสดงผลข้อมูล (Output) การตัดสินใจ (Decision) คาอธิบาย (Annotation) จุดเชือ่ มต่อ (Connector)
ทิศทางการไหลของการทางาน (Direction Flow) การจบ (End) เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และ
การออกแบบพัฒนาระบบการจัดการบริหารหมูบ่ า้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
4.2 เทคนิ คการส่งข้อมูล (LINE API)
LINE เป็ นแชทแอปพลิเคชันทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยบริษทั NAVER Japan โดยเริม่ แรกเป็ นเวอร์ชนั
ที่ใช้บน PC และได้เพิม่ เวอร์ชนั ที่ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี คศ. 2016 ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ประเทศไต้หวัน [4] ดังนัน้ จึงได้มกี ารนา LINE
มาใช้ ใ นงานวิ จ ัย มากขึ้น Riadi [5] ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค ของเครื่ อ งมื อ ทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ในการระบุตวั ตนของหลักฐานทางดิจทิ ลั โดยใช้ LINE messenger ผู้วจิ ยั สามารถ
แสดงความแตกต่ า งระหว่ า งสองเทคนิ ค ของ MOBILedit (แอปพลิเ คชัน ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
หลักฐานทางดิจทิ ลั ) เพื่อระบุหลักฐานดิจทิ ลั ของ LINE บนแพลตฟอร์ม Android ในงานวิจยั อีกชิน้
ของ Riadi [6] ได้ใช้ LINE messenger ในการวิเคราะห์หลักฐานทางดิจทิ ลั โดยทาการเปรียบเทียบ
ระหว่าง MOBILedit และ Oxygen ในปี คศ. 2017 บริษทั LINE Corporation ได้สร้าง official API
คือ LINE API เพื่อ ให้นัก พัฒ นาสามารถน าไปใช้ง านได้ฟ รี การส่ง ข้อ มูล ผ่าน LINE API ไปยัง
ผู้ใช้งานนัน้ เป็ นอีกช่อ งทางในการแจ้ง เตือน (Alert) อัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คนในการนัง่ เฝ้ าดู
ตรวจสอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สามารถส่งได้ในรูปแบบ ตัวหนังสือ รูปภาพ วีดโี อ เสียง
ตาแหน่งทีต่ งั ้ สติก๊ เกอร์ [7,8]
4.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพือ่ ช่วยเหลือบริหารการจัดการงานหมูบ่ า้ น มีระบบฐานข้อมูล เพือ่
ใช้ส าหรับ จัด เก็บ ข้อ มูล เรีย กใช้ สืบ ค้น ในส่ ว นของนิ ติบุ ค คลของหมู่บ้า น จึง ต้อ งมีก ารสร้า ง
พจนานุ ก รมข้อ มูล (Data Dictionary) ส าหรับ เก็บ ข้อ มูล ในหมู่บ้า น ที่เ กี่ย วกับ ข้อ มูล บ้านเลขที่
ข้อมูลเจ้าบ้าน ข้อมูลลูกบ้าน ข้อมูลผูม้ าติดต่อ ข้อมูลบัตรออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ข้อมูลเลข
ทะเบียนรถ ข้อมูลวัน ข้อมูลเวลาในการเข้าและออกหมู่บา้ น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการพัฒนา
แอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้จริง และถูกต้องแม่นยา ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลที่
บทความวิจัย
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เก็บไว้เป็ นหลักฐานสามารถเกิดประโยชน์ในอนาคต เพื่อเป็ นข้อมูลการติดตามผูม้ าติดต่อ ข้อมูล
การร้องเรียน เป็ นต้น
5. ขอบเขตการวิ จยั
5.1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแบ่งกลุ่มข้อมูลตามประเภทการใช้งาน 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มข้อมูลนิติ
บุคคล กลุ่มข้อมูลเจ้าบ้าน กลุ่มข้อมูลลูกบ้าน กลุ่มข้อมูลผูม้ าติดต่อ กลุ่มข้อมูลเรื่องร้องเรียน กลุ่ม
ข้อ มูล การขอใช้บ ริก าร กลุ่ ม ข้อ มูล แจ้ง ข้อ มูล ข่าวสาร โดยผู้วิจ ยั ได้ท าการสัม ภาษณ์ นิ ติบุ ค คล
หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเจ้าบ้าน กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มลูกบ้าน เพื่อให้ส ามารถสรุปความ
ต้องการ และปั ญหาที่เกิดขึน้ นามาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลืองานบริหารการจัดการงาน
หมูบ่ า้ น ได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จากเดิม
5.2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาระบบ เทคนิคการส่งข้อมูล (LINE API) โดยข้อความจะถูกส่งเข้า
LINE อัตโนมัติ Chatbot ตอบคาถามโต้ตอบกลับอัตโนมัติ โดยใช้วธิ กี ารการพัฒนาทีเ่ รียกว่า RuleBased Bot หลักการ คือสร้าง Keyword ทีเ่ ป็ นคาตอบเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ หากคาถามที่
ส่ง เข้ามาตรงกับ Keyword ตัวไหนที่กาหนดไว้ ระบบ Chatbot ตอบค าถามโดยอัตโนมัติ โดย
Keyword ต้องมีการสร้างไว้หลายกรณี เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเผือ่ ไว้สาหรับคาถามทีจ่ ะถูกถาม
6. วิ ธีการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้รว่ มกับนิตบิ ุคคล เจ้าบ้าน ลูกบ้าน หมูบ่ า้ นพาร์คเวย์โฮม และหมูบ่ า้ นนันทวัน จังหวัด
สมุทรปราการ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา ทดสอบ ระบบการจัดการบริหารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน Line API จะเน้นในเรื่องของ
การพัฒ นาระบบ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการบริก ารการจัด การหมู่ บ้ า นให้ ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนการใช้เทคนิค LINE API ในคาถามที่ถูกถามบ่อย
ข้อความจะถูกส่งเข้า LINE อัตโนมัติ โดย Chatbot ตอบคาถามโต้ตอบกลับอัตโนมัติ ได้ตลอด
24 ชัวโมง
่
โดยระบบดังกล่าวพัฒนาขึน้ ด้วยภาษา PHP ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูลร่วมกับ
HTML ที่ท าการแสดงผลบน Website โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อ มูล ใช้โ ปรแกรม MySQL
ใช้ JavaScript ในการตกแต่งแสดงผลหน้าจอ ใช้ CSS ในการออกแบบ icon และใช้คอมพิวเตอร์
Macbook Pro 2019 มือถือสมาร์ทโฟน iPhone 11 ในการเขียน Code และการพัฒนาการแสดง
ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบข้อความ และแสดงผลต่างๆ โดยมีการดาเนินการวิจยั ออกแบบผังงาน
(Flowchart) ขัน้ ตอนการท างานโดยภาพรวมของระบบ เป็ น การออกแบบแบบล าดับ ชัน้ จาก
การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบพัฒนาระบบการจัดการบริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน
LINE API สามารถแบ่งการทางานหลักๆ ดังนี้
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6.1 การออกแบบผังงานแสดงการทางานเมนูหลักทัง้ ระบบ
การออกแบบผังงานการทางานเมนู หลักทัง้ ระบบดังรูปที่ 2 เป็ นการเริม่ ต้นการทางานของ
ระบบ โดยระบบต้องมีการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับ LINE API หรือไม่ ถ้าไม่มใี ห้ทาการสร้าง
บัญชีผใู้ ช้งาน เมื่อมีบญ
ั ชีผใู้ ช้งานแล้ว ตรวจสอบบ้านว่าบัญชีผใู้ ช้งานมีขอ้ มูลบ้านหรือไม่ ถ้าไม่มี
เพิม่ ข้อมูลบ้าน ประกอบไปด้วย บ้านเลขที่ ซอยบ้า น เมื่อมีขอ้ มูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลบ้านเรียบร้อยแล้ว
นัน้ ระบบตรวจสอบความถูกต้องจะแสดงหน้าจอเมนูหลัก ตามรูปที่ 3

รูปที่ 2 ผังงานการทางานเมนูหลักทัง้ ระบบ
จากการดาเนินการผลการวิจยั ที่ผ่านมา ได้ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบระบบการ
จัดการบริหารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันได้
เป็ นผลสาเร็จ โดยแสดงหน้าจอของระบบ มีผลดาเนินการดังรูปที่ 3 เป็ นการแสดงหน้าจอเมนูหลัก
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เมือ่ ผูใ้ ช้เลือกเปิ ดใช้งานในครัง้ แรก พบหน้าจอเมนูหลัก ซึง่ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก เมนูผมู้ าติดต่อ
เมนูขา่ วสาร เมนูขอความช่วยเหลือ เมนูบริการเรียกรถ เมนูรายงาน เมนูตงั ้ ค่า

รูปที่ 3 หน้ าจอเมนูหลัก
6.2 การออกแบบผังงานแสดงการทางานเมนูผมู้ าติ ดต่อ
การออกแบบผังงานการทางานเมนูผมู้ าติดต่อของระบบดังรูปที่ 4 หลังจากผูใ้ ช้งานเลือกเมนูผู้
มาติดต่อจากหน้าจอเมนูหลัก ดังรูปที่ 3 ระบบทาการเรียกข้อมูลบ้าน แสดงข้อมูลผูม้ าติดต่อ ข้อมูล
ทะเบียนรถ วันและเวลาเข้าหมู่บา้ น เพื่อส่งข้อมูลอัตโนมัตขิ ออนุ ญาตไปยังบัญชีผใู้ ช้ งานซึง่ อาจจะ
เป็ นเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ตามระบบที่ทาการตัง้ ค่าไว้ เมื่อผู้มาติดต่อแจ้ง ระบบแสดงสถานะจะ
แสดงไม่อนุ ญาตให้เข้าหมู่บา้ น จนกว่าเจ้าบ้าน หรือลูกบ้านตามบัญชีผใู้ ช้งานทาการอนุ ญาตผ่าน
ระบบ ข้อมูลในการอนุ ญาตส่งกลับไปแสดงที่ขอ้ ความ LINE ของเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ผมู้ าติดต่อขับขีร่ ถเข้ามาในภายในหมูบ่ า้ นได้
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รูปที่ 4 ผังงานการทางานเมนูผมู้ าติ ดต่อ
หน้าจอแสดงผล กรณีเลือกเมนูผมู้ าติดต่อดังรูปที่ 5 เป็ นการแสดงหน้าจอเมนูผมู้ าติดต่อ เมื่อ
มีผมู้ าติดต่อเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของหมู่บา้ น เก็บข้อมูลเลขทะเบียนรถ ผูม้ าติดต่อ จาก
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บัตรทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐบาล อาทิเช่นบัตรประชาชน ใบขับขีร่ ถยนต์ ใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์
ส่งข้อมูลไปหาเจ้าบ้านหรือลูกบ้าน เผื่อรอการยืนยันการมาติดต่อ ก่อนให้เข้าหมู่บา้ น วัน -เวลา ที่
แสดงผลในการเข้า-ออก หมู่บา้ น เป็ นเวลาจริง ณ ขณะนัน้ ไม่ตอ้ งทาการกรอกข้อมูล โดยเจ้าบ้าน
หรือลูกบ้านสามารถเลือกปุ่ม “ยืนยันการติดต่อ” หากผูม้ าติดต่อเข้ามาติดต่อจริง และสามารถเลือก
ปุ่ม “ปฏิเสธ” หากผูม้ าติดต่อ ไม่ได้เข้ามาติดต่อจริง

รูปที่ 5 หน้ าจอเมนูผมู้ าติ ดต่อ
6.3 การออกแบบผังงานแสดงการทางานเมนูขอความช่วยเหลือ
การออกแบบผังงานการทางานเมนูขอความช่วยเหลือดังรูปที่ 6 หลังจากผูใ้ ช้งานเลือกเมนูขอ
ความช่วยเหลือจากหน้าจอเมนูหลัก ดังรูปที่ 3 ระบบทาการเรียกข้อมูลบ้าน เลือกบ้านทีต่ ดิ ต่อขอ
ความช่วยเหลือ จากนัน้ ระบบจะส่งข้อมูลบ้านอัตโนมัตไิ ปยังเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย แสดง
ให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทราบข้อมูล บ้านเลขที่ ซอย และเจ้าบ้านหรือลูกบ้านคนใดเป็ นผู้
แจ้งขอความช่วยเหลือ ตามบัญชีผใู้ ช้งานของระบบ เพื่อสามารถไปถึงยังบ้านผูข้ อความช่วยเหลือ
ได้ โดยไม่ตอ้ งสอบถามข้อมูลกลับไปยังผูแ้ จ้งขอความช่วยเหลือ
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รูปที่ 6 ผังงานการทางานเมนูขอความช่วยเหลือ
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หน้าจอเมนู ขอความช่วยเหลือดังรูปที่ 7 เป็ นการแสดงหน้าจอเมนู ขอความช่วยเหลือ เมื่อมี
เหตุด่วน เหตุรา้ ย หรือผูต้ อ้ งสงสัยอยู่บริเวณบ้าน เจ้าบ้าน หรือลูกบ้านต้องการขอความช่วยเหลือ
สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือโดยเลือกเมนูขอความช่วยเหลือ จากหน้าจอเมนูหลัก โดยข้อความ
จะถูกส่งเข้า LINE เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหรือนิตบิ ุคคลของหมู่บา้ นทันที แสดงบ้านเลขที่
บ้านของเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ในหมู่บ้านที่เป็ นผู้ส่งข้อความโดยอัตโนมัติ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหรือนิตบิ ุคคล เมื่อได้รบั ข้อความ สามารถไปถึงบ้านผูแ้ จ้งขอความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

รูปที่ 7 หน้ าจอเมนูขอความช่วยเหลือ
หน้าจอแสดงผลขอความช่วยเหลือดังรูปที่ 8 กรณีเลือกเมนูขอความช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุด่วน
เหตุรา้ ย หรือผูต้ ้องสงสัยอยู่บริเวณบ้าน แสดงชื่อเจ้าบ้านหรือลูกบ้านที่เป็ นผูแ้ จ้งขอความเหลือ
แสดงบ้านเลขที่ ทีเ่ ป็ นบ้านของเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ในหมู่บา้ นทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ ข้อความโดยอัตโนมัติ ไป
ยังเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย หรือนิติบุคคล เมื่อได้รบั ข้อความ สามารถไปถึงบ้านผูแ้ จ้งขอ
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
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รูปที่ 8 หน้ าจอแสดงผล กรณี เลือกเมนูขอความช่วยเหลือ
6.4 การออกแบบผังงานแสดงการทางานเมนูบริ การเรียกรถ
การออกแบบผังงานการทางานเมนูบริการเรียกรถดังรูปที่ 9 หลังจากผูใ้ ช้งานเลือกเมนูบริการ
เรียกรถจากหน้าจอเมนู หลักดังรูปที่ 3 ระบบทาการเรียกข้อมูลบ้าน เลือกบ้านที่ตดิ ต่อขอบริการ
เรียกรถ โดยสามารถเลือกประเภทรถทีต่ อ้ งการใช้บริการ ใส่ขอ้ มูลจุดหมายปลายทาง จากนัน้ ระบบ
จะส่ง ข้อ มูล บ้า นอัต โนมัติไ ปยัง เจ้า หน้ า ที่ร กั ษาความปลอดภัย แสดงให้เ จ้า หน้ า ที่ร กั ษาความ
ปลอดภัยทราบข้อมูล บ้านเลขที่ ซอย และเจ้าบ้านหรือลูกบ้านคนใดเป็ นผูแ้ จ้งขอบริการเรียกรถ รถ
ประเภทไหน จุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการ ตามบัญชีผใู้ ช้งานของระบบ เพือ่ สามารถไปถึงยังบ้านผู้
ขอบริการเรียกรถได้ โดยไม่ตอ้ งสอบถามข้อมูลกลับไปยังผูแ้ จ้งขอบริการเรียกรถ
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รูปที่ 9 ผังงานการทางานเมนูบริ การเรียกรถ
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หน้าจอเมนูบริการเรียกรถดังรูปที่ 10 เมื่อเจ้าบ้าน หรือลูกบ้าน ในหมู่บา้ นต้องการรถบริการ
สามารถแจ้งขอบริการเรียกรถบริการ จากเมนูบริการเรียกรถ โดยข้อมูลทีส่ ่งไปนัน้ จะแสดงชื่อเจ้า
บ้าน ลูกบ้าน บ้านเลขทีบ่ า้ นของเจ้าบ้าน ลูกบ้าน หมูบ่ า้ นทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ ข้อความโดยอัตโนมัติ ผูเ้ รียกใช้
บริการ สามารถเลือกปุ่ม “เรียกแท็กซี่” เมื่อต้องการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ หรือผูเ้ รียกใช้บริการ
สามารถเลือกปุ่ม “เรียกวินมอเตอร์ไซด์” เมื่อต้องการเรียกใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์ ข้อความจะถูก
ส่งเข้า LINE เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของหมู่บา้ นทันทีให้ทาการเรียกรถตามประเภทความ
ต้องการของเจ้าบ้าน ลูกบ้าน ในหมู่บา้ นและให้รถบริการไปตามเลขทีบ่ า้ นทีร่ อ้ งขอรถบริการ และ
เก็บบันทึกข้อมูลรถทีเ่ รียกบริการเพือ่ ความปลอดภัยของลูกบ้าน เจ้าบ้าน ลูกบ้าน

รูปที่ 10 หน้ าจอ กรณี เลือกเมนูบริการเรียกรถ
6.5 การออกแบบผังงานแสดงการทางานเมนูรายงาน
การออกแบบผังงานการทางาน หลังจากผูใ้ ช้งานเลือกเมนูรายงาน ดังรูปที่ 11 จากหน้าจอเมนู
หลัก ดังรูปที่ 3 ระบบทาการเรียกข้อมูลบ้าน ระบบแสดงแบบฟอร์มโดยแสดงบ้านเลขทีต่ ดิ ต่อขอ
รายงานอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขบ้านเลขที่ได้ ให้ผู้ขอรายงานกรอกข้อมูล Email และเรื่องที่
ร้องเรียนตามแบบฟอร์ม จากนัน้ ระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าโดยอัตโนมัตไิ ปยังเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย แสดงให้เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยทราบข้อมูล บ้านเลขที่ ซอย และเจ้าบ้านหรือ
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ลูก บ้านคนใดเป็ น ผู้ร้อ งเรีย น ตามบัญ ชีผู้ใช้ง านของระบบ เพื่อ สามารถไปแก้ไ ขปั ญ หาเรื่อ งที่
ร้องเรียนตามผูร้ อ้ งเรียนได้ โดยไม่ตอ้ งสอบถามข้อมูลกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียน

รูปที่ 11 ผังงานการทางานเมนูรายงาน
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หน้ าจอแสดงผล กรณีเ ลือ กเมนู ร ายงานดังรูปที่ 12 เจ้าบ้าน ลูก บ้าน สามารถแจ้ง ปั ญหา
ส่วนกลางในหมู่บา้ น เมื่อพบเห็น จากเมนูรายงาน โดยไม่ตอ้ งกรอกบ้านเลขทีแ่ ละไม่สามารถแก้ไข
บ้านเลขที่ได้ ระบบจะขึ้นบ้านเลขที่ให้อตั โนมัติ ตามการตัง้ ค่าของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องกรอก
Email และกรอกข้อมูลเรื่องทีต่ ้องการแจ้ง อาทิเช่ น พบถนนในหมู่บา้ นชารุด กระเบื้องสระว่ายน้ า
แตกเสียหาย เป็ นต้น เลือกปุ่ม “ส่งเรื่อง” จากนัน้ ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกส่งไปที่นิติบุคล หากมีการ
ดาเนินการแก้ไข นิตบิ ุคลจะมีการแจ้งกลับไปยัง Email ทีผ่ ใู้ ช้กรอกข้อมูลไว้

รูปที่ 12 หน้ าจอแสดงผล กรณี เลือกเมนูรายงาน
6.6 การจัดการตัง้ ค่าในการใช้งานระบบ
หน้าจอแสดงผลการตัง้ ค่า ดังรูปที่ 13 เป็ นส่วนของการทางานทีส่ าคัญในส่วนการช่วยบริหาร
การจัด การงานหมู่บ้าน เจ้าบ้าน ลูก บ้าน หรือ นิ ติบุ ค คลที่ได้ร บั มอบหมายให้สามารถเพิม่ ลบ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง กาหนดข้อมูล เลขทีบ่ า้ น เจ้าบ้าน ลูกบ้าน แต่ละบ้านในหมูบ่ า้ น กาหนดสิทธิ
ต่างๆ จากเมนู ตงั ้ ค่า ได้อย่างสะดวก และสมบูรณ์ ส่วนเจ้าบ้าน และลูกบ้าน ขอใช้สทิ ธิ์จากนิติ
บุคคลเพียงครัง้ เดียว ก็สามารถทาให้ใช้งานได้ครบทุกเมนู ทุกฟั งก์ชนั ่ ตามทีไ่ ด้กล่าวมา
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รูปที่ 13 หน้ าจอการตัง้ ค่า
6.7 การใช้งาน Chat box ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
หน้ า จอแสดงผลการใช้ง าน Chat box ดัง รู ป ที่ 14 เป็ นส่ ว นของการท างานช่ อ งทางการ
ติดต่อสือ่ สาร โดยเจ้าบ้าน และลูกบ้านทีต่ อ้ งการแจ้งปั ญหา สามารถพิมพ์ขอ้ ความ ข้อความนัน้ ถูก
ส่งถึงนิติบุคคลอัตโนมัติ ระบบแสดงเรื่องร้องเรียน และสถานะแสดงข้อความว่ารอดาเนินการ
หมายถึงปั ญหานัน้ ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการ หากปั ญหาใดทีร่ บั การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สถานะแสดง
ข้อความว่าดาเนินการแล้ว
หน้าจอแสดงผลรายละเอียดการใช้งานเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการติดต่อสื่อสาร Chat box
ดัง รู ป ที่ 15 โดยเจ้า บ้า น และลู ก บ้า นที่แ จ้ง ปั ญ หาสามารถเลือ กดู เ รื่อ งร้อ งเรีย น ดัง รู ป ที่ 14
รายละเอียดแสดงหมายเลขรายงานแจ้งปั ญหา เรือ่ งร้องเรียน สถานะแสดงข้อความว่ารอดาเนินการ
หมายถึงปั ญหานัน้ ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการ หากปั ญหาใดทีร่ บั การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สถานะแสดง
ข้อความว่าดาเนินการแล้ว รายละเอียดของปั ญหาทีแ่ จ้ง
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รูปที่ 14 หน้ าจอแสดงผลการใช้งาน Chat box

รูปที่ 15 หน้ าจอแสดงผลรายละเอียดการใช้งานเรื่องร้องเรียนจาก Chat box
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6.8 การออกแบบ Data Dictionary ระบบการจัดการบริ หารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่า น
LINE API
ตารางที่ 1 Data Dictionary ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
ชื่อตาราง
Home

LineDevice

ฟิ ลด์
homeId (PK)
homeCode
homeSoi
homeZone
Identifier (PK)
webSiteURL
profileURL
photoURL
displayName
description
firstname
lastname
gender
language
age
birthDay
birthMonth
birthYear
email
emailVerified
phone
address
region
city
zip

ชนิ ดข้อมูล
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(6)
varchar(20)
varchar(3)
varchar(3)
varchar(10)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(150)
varchar(20)
longtext
varchar(150)
varchar(150)
varchar(10)
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คาอธิ บาย
รหัสบ้าน
เลขทีบ่ า้ น
ซอยในหมูบ่ า้ น
โซนหมูบ่ า้ น
รหัสทีไ่ ลน์สร้างขึน้
เว็บไซต์
URL โปรไฟล์ผใู้ ช้ของไลน์
URL รูปภาพผูใ้ ช้ของไลน์
URL ชือ่ แสดงผูใ้ ช้บนไลน์
ข้อความผูใ้ ช้บนไลน์
ชือ่ ผูใ้ ช้บนไลน์
นามสกุลผูใ้ ช้บนไลน์
เพศผูใ้ ช้บนไลน์
ภาษาทีผ่ ใู้ ช้เลือกบนไลน์
อายุผใู้ ช้บนไลน์
วันเกิดผูใ้ ช้บนไลน์
เดือนเกิดผูใ้ ช้บนไลน์
ปี เกิดผูใ้ ช้บนไลน์
อีเมลผูใ้ ช้บนไลน์
อีเมลยืนยันผูใ้ ช้บนไลน์
เบอร์โทรศัพท์ผใู้ ช้บนไลน์
ทีอ่ ยูผ่ ใู้ ช้บนไลน์
ประเทศผูใ้ ช้บนไลน์
เมืองผูใ้ ช้บนไลน์
รหัสเมือง ผูใ้ ช้บนไลน์
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ตารางที่ 1 Data Dictionary ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
(ต่อ)
ชื่อตาราง
Line_Home
Line_Security

Log

Maintenance

Staff

บทความวิจัย

ฟิ ลด์
homeId (PK),(FK)
Identifier (PK),(FK)
secId (PK)
Identifier (FK)
idCard
secName
secLastname
secDateStart
status
logId (PK)
logDateTime
logTitle
homeId
MainId (PK)
MainDate
MainPayDate
homeId
staffId (FK)
staffComment
staffId (PK)
staffUsername
staffPassword
staffName
staffLastname
staffStatus

ชนิ ดข้อมูล
varchar(50)
varchar(150)
int(11)
varchar(150)
varchar(13)
varchar(255)
varchar(255)
date
tinyint(4)
varchar(255)
datetime
varchar(50)
varchar(50)
int(11)
date
datetime
varchar(50)
int(11)
varchar(255)
int(11)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
tinyint(4)

คาอธิ บาย
รหัสบ้าน
รหัสทีไ่ ลน์สร้างขึน้
รหัสผูร้ กั ษาความปลอดภัย
รหัสทีไ่ ลน์สร้างขึน้
รหัสบัตรประชาชน
ชือ่ รปภ
นามสกุล รปภ
วันเริม่ งาน
สถานการณ์เข้าใช้งาน
เลขที่ Log
วันทีแ่ ละเวลาเกิดของ Log
ชือ่ หัวข้อ Log
รหัสบ้าน
รหัสแจ้งปั ญหา
วันทีแ่ จ้งปั ญหา
วันเวลาทีแ่ ก้ปัญหา
บ้านเลขที่
รหัสพนักงาน
ข้อความของพนักงาน
รหัสพนักงาน
บัญชีเข้าใช้ระบบ
รหัสผ่าน
ชือ่ พนักงาน
นามสกุลพนักงาน
สถานะพนักงาน
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ตารางที่ 1 Data Dictionary ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
(ต่อ)
ชื่อตาราง
TokenKey

Visitor

ฟิ ลด์
tokenId (PK)
tokenKey
tokenStatus
tokenDateTime
homeId (FK)
personId

ชนิ ดข้อมูล
int(11)
varchar(50)
tinyint(4)
datetime
varchar(50)
varchar(13)

personName
personLastname
identifier
visitorId (PK)
carNumberFirst
carNumberLast
status

varchar(50)
varchar(50)
varchar(150)
varchar(255)
varchar(3)
int(4)
tinyint(4)

dateRequest
dateSubmit
homeId (FK)
identifier
personId
personName
personLastname

datetime
datetime
varchar(50)
varchar(150)
varchar(13)
varchar(50)
varchar(50)
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คาอธิ บาย
รหัส Token
รหัสสาหรับใส่ Token
สถานะของรหัส Token
วันทีอ่ อกรหัส Token
รหัสบ้าน
รหัสบัตรประชาชนเจ้า ของ
Token
ชือ่ เจ้าของ Token
นามสกุลเจ้าของ Token
รหัสไลน์
รหัสผูเ้ ข้าเยีย่ ม
รหัสรถตัวหน้า
รหัสรถเลขตัวหลัง
ส ถ า น ะ ร อ อ นุ มั ติ ,
อนุมตั ,ิ ปฏิเสธ,ลบ
วันเวลาทีเ่ ข้า
วันเวลาทีอ่ นุญาต
รหัสบ้าน
รหัสไลน์ผอู้ นุญาต
รหัสบัตรประชาชนผูอ้ นุญาต
ชือ่ ผูอ้ นุญาต
นามสกุลผูอ้ นุญาต
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6.9 การออกแบบ ER Diagram ระบบการจัดการบริ หารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE
API

รูปที่ 16 ER Diagram ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
บทความวิจัย
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6.10 การออกแบบ Use Case Diagram ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน
LINE API
Use Case Diagram ระบบการจัดการบริหารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ดังรูปที่ 17
ประกอบด้วย Actor นิ ติบุ คคล เจ้าบ้าน ลู กบ้าน เจ้าหน้ าที่ร กั ษาความปลอดภัย โดยนิ ติบุ คคล
สามารถใช้งานสร้าง Token เข้าใช้งาน ประกาศข่าวสารหมูบ่ า้ น ลงทะเบียน Token อนุมตั ผิ มู้ าติดต่อ
ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนหมู่บา้ น เรียกรถบริการ เจ้าบ้านและลูกบ้านสามารถใช้งานลงทะเบียน
Token อนุ มตั ผิ มู้ าติดต่อ ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนหมู่บา้ น เรียกรถบริการ ส่วนเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยสามารถใช้งาน ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนหมูบ่ า้ น เรียกรถบริการ

รูปที่ 17 Use Case Diagram ระบบการจัดการบริ หารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API
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6.11 การออกแบบ Activity Diagram ระบบการจัดการบริ หารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน
LINE API

รูปที่ 18 Activity Diagram ระบบการจัดการบริหารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API

บทความวิจัย
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6.12 รูปแบบ Pseudo Code การเชื่ อมต่ อ API ระบบการจัดการบริ หารหมู่บ้านบนสมาร์ท
โฟนผ่าน 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. การวิ จยั สามารถแสดงผลการเก็บข้อมูลการทดลองการใช้งาน
การวิจยั สามารถแสดงผลการเก็บข้อมูลการทดลองการใช้งานของระบบระบบการจัดการ
บริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเก็บ ข้ อ มู ล การทดลองการใช้ ง าน ระบบการจัด การบริ ห ารหมู่ บ้ า นบน
สมาร์ท โฟนผ่ า น LINE API หมู่บ้านนั นทวัน ศรี นคริ นทร์ มี จ านวนผู้อยู่อาศัย
656 หลังคา
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

จานวน
ผูท้ ดลองใช้งาน
(คน)
เจ้าบ้าน
25
ลูกบ้าน
48
นิตบิ ุคคล
2
ผูม้ าติดต่อ
437
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
4
รวม
462
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จานวน
การใช้ระบบ
(ครัง้ )
167
283
73
437
887
1,847

จานวน
การส่งข้อมูล
(ครัง้ )
203
316
276
437
1,023
2,255
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ตารางที่ 3 การเก็บ ข้ อ มู ล การทดลองการใช้ ง าน ระบบการจัด การบริ ห ารหมู่ บ้ า นบน
สมาร์ทโฟนผ่าน LINE API หมู่บา้ นพาร์คเวย์โฮม มีจานวนผูอ้ ยู่อาศัย 500 หลังคา
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

จานวน
ผูท้ ดลองใช้งาน
(คน)
เจ้าบ้าน
17
ลูกบ้าน
34
นิตบิ ุคคล
2
ผูม้ าติดต่อ
263
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
2
รวม
318

จานวน
การใช้ระบบ
(ครัง้ )
126
189
53
263
578
1,209

จานวน
การส่งข้อมูล
(ครัง้ )
158
207
193
263
812
1,633

8. บทสรุปและอภิ ปรายผล
จากการทดสอบใช้ระบบการจัดการบริหารหมู่บา้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API นัน้ จะแสดง
ให้เห็นถึงการใช้งาน ในส่วนการช่วยบริหารงานจัดการหมู่บ้าน การเก็บข้อมูลผูม้ าติดต่อ ข้อมูล
ทะเบียนรถ ตามวัน -เวลา เข้าและออกหมู่บ้านจริง ข้อมูลขอความช่วยเหลือ ข้อมูลรายงานแจ้ง
ปั ญหาส่วนกลาง ข้อมูลบริการเรียกรถ ข้อมูลการตัง้ ค่า ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ช่วยงานนิตบิ ุคคล เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ลดภาระงานในการจดจา และลด
การใช้กระดาษ และสามารถสืบค้นข้อมูล ผูม้ าติดต่อ ทะเบียนรถ ของหมูบ่ า้ นได้สะดวกรวดเร็วมาก
ขึน้ เจ้าบ้าน และลูกบ้านได้รบั ความสะดวกในการอนุญาตผูม้ าติดต่อเข้าพบ และกลับออกไป อีกทัง้
ช่วยเรื่องการเรียกรถบริการ และเพิม่ ช่องทางช่วยรายงานแจ้งปั ญหาส่วนกลางให้กบั นิตบิ ุคคลของ
หมูบ่ า้ น
ผลความพึงพอใจของการใช้ระบบการจัดการบริหารหมูบ่ า้ นบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API มี
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพในการทางาน 90% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่อี ยู่ในระดับดีมาก จากการทางาน
ของระบบ สามารถนาระบบไปใช้งานได้จริง และสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตโดยการใช้เทคนิค
ทีเ่ ข้ามาช่วยให้ทางานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
9. ข้อจากัดและอุปสรรค
ข้อจากัดของ Chatbot การสร้าง Keyword ไว้ในระบบฐานข้อมูลนัน้ ถ้าสร้างไม่ครอบคลุมกับ
การตอบคาถาม อาจทาให้คาตอบทีต่ อบกลับไปไม่ตรงกับคาถามของผูใ้ ช้งาน หรือคาตอบอาจไม่
ถูกต้องได้
บทความวิจัย
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10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ในอนาคต การแก้ไขข้อจากัด ในข้อที่ 9 นัน้ ผูว้ จิ ยั อาจเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนา Chatbot ให้
เป็ น AI Bot Artificial Intelligence ปั ญญาประดิษฐ์ และใช้ Machine Learning ช่วยในการเรียนรู้
พัฒนา Chatbot ให้มคี วามฉลาดใกล้เคียงกับสมองมนุ ษย์ในการตอบคาถาม และสามารถสื่อสาร
ตอบคาถามกับผูใ้ ช้งานได้อย่างถูกต้องและเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การพัฒนาจะมีความยากกว่าวิธกี าร
การพัฒ นาที่เ รีย กว่ า Rule-Based Bot หลัก การ คือ สร้ า ง Keyword ที่เ ป็ นค าตอบเก็ บ ไว้ ใ น
ฐานข้อมูลของระบบ
10.2 ในเฟสต่อไปผูว้ จิ ยั พัฒนาโดยใช้เทคนิคหลักการประมวลผลภาพ Image Processing
ในการพัฒนาระบบภาพเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล ให้สามารถเก็บข้อมูลบัตรทีอ่ อกโดยหน่ วยงาน
รัฐบาลของผูม้ าติดต่อ ข้อมูลเลขทะเบียนรถ ในการเข้าและออกหมูบ่ า้ น ให้มสี ะดวกและรวดเร็วมาก
ขึน้
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