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Abstract 

 E-COP (Thailand) Limited (e-Cop) is a Managed Security Service Provider and IT Cyber 

Security consultancy to leading customer and large organizations by telephone, e-mail and LINE 

official accounts 24 hours a day. Many customers contact through LINE official account, and most 

cases problem are usually duplicates. 

 From the above problem, the owners added a feature by installing a rich menu and LINE bot 

for the official LINE account for both smartphones and personal computers. In addition, they 

implemented a down website notification system with PHP code via LINE. The test results of the rich 

menus and LINE bot can communicate with customers and resolve problems instead of using system 

administrators. In the event of a down website, the notification system can alert the administrator's 

LINE group. This project helped reduce the workload of the system administrators and provides 

customer service faster through line the official LINE account. 

Keyword : LINE official account/ rich menu/ LINE bot/ LINE notify/ LINE@ 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ประวตัิความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ช่วงก่อนการระบาดของโรคโควดิ 19 นั้น ทางศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ของ

กรมสรรพากร ณ สาํนกังานใหญ่ มีการใหบ้ริการสนบัสนุนดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์

ใหก้บัพนกังานภายในกรมสรรพากรทัว่ประเทศ ในช่วงเร่ิมตน้โครงการระยะแรกทางบริษทัใหก้าร

สนบัสนุนลูกคา้ผา่นช่องทางโทรศพัทเ์ท่านั้น แต่เน่ืองจากปัจจุบนัองคก์รมีการขยายเครือข่ายและ

เซอร์วสิต่างๆเพิ่มมากข้ึน จาํนวนเคสท่ีมีการร้องเรียนจึงมากข้ึน โดยมีพนกังานของบริษทัเราใหบ้ริการ 

6 ท่าน ตาํแหน่ง Help desk 4 ท่าน ตาํแหน่ง Cyber security analyst 2 ท่าน ผา่นทางโทรศพัทแ์ละออฟฟิ

เชียลไลน์แอคเคาทค์วบคู่กนั ซ่ึงเราสามารถใหบ้ริการไดเ้พยีงพอกบัพนกังานกรมสรรพากรทั้งหมด

เน่ืองจากจาํนวนเคสต่างงๆ ท่ีเกิดข้ึนจาํนวนนอ้ย 

หลงัเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ข้ึน กรมสรรพากรมีนโยบายใหพ้นกังานจาํนวน

คร่ึงหน่ึงสามารถทาํงานท่ีบา้นหรือนอกสถานท่ีได ้ (Work from home) เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยพนกังานตอ้งลงบนัทึกเวลาการเขา้-ออกงานผา่นเวบ็ไซต ์ แต่การจะลงบนัทึก

เวลาไดน้ั้นพนกังานจาํเป็นตอ้งใช ้ Username AD (User name in Active directory Service) ใน

กรมสรรพากรจะเรียกวา่ รหสัผูใ้ช/้ลสก. ใชส้าํหรับเขา้ถึงเซอร์วสิต่างๆ ขององคก์ร โดยส่วนมากรหสั

ผูใ้ช/้ลสก.ถูกปิดกั้นการใชง้านชัว่คราวเน่ืองจากพนกังานไม่ไดใ้ชร้หสัผูใ้ช/้ลสก.ในการเขา้สู่ระบบเกิน 

3 เดือน ส่งผลใหไ้ม่สามารถลงบนัทึกเวลาเพือ่เช็คช่ือการเขา้ทาํงานบนเวบ็ไซตจ์ากนอกสถานท่ีได ้

พนกังานจึงไดแ้จง้เร่ืองเขา้มาผา่นทางโทรศพัทแ์ละทางออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทเ์พื่อขอใหเ้ราแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก เราไม่สามารถใหบ้ริการกบัปัญหาทั้งหมดท่ีแจง้เขา้มาไดท้นัเน่ืองจากใน

ช่วงเวลาดงักล่าวมีเร่ืองร้องเรียนสูงถึง 10,000 กวา่เคสต่อวนั  

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํคุณสมบติับางประการท่ีจาํเป็นของออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทม์าช่วยใน

การทาํงาน เช่น ริชเมนู ไลน์บอท และ ระบบแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์กลุ่ม เน่ืองจากเร่ืองร้องเรียน

ในช่วงน้ีซํ้ าๆ กนัเป็นจาํนวนมาก ฉะนั้นเซอร์วสิท่ีกล่าวมาทั้งหมดเหมาะสมท่ีจะนาํมาช่วยแบ่งเบาภาระ 

ซ่ึงช่วยทาํใหล้ดขั้นตอนการทาํงานลงและช่วยเตือนในกรณีท่ีเวบ็ไซตล่์มดว้ย 



2 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อนาํคุณสมบติัในออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทม์าช่วยแบ่งเบาภาระการทาํงานท่ีเพิ่มมา 

                 ข้ึนในช่วงโรคระบาดโควิด 19 

1.2.2  เพื่อช่วยใหพ้นกังานเขา้ถึงบริการต่างๆ ภายในองคก์รไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

1.2.3  เพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ยการเพิ่มช่องทางการติดต่อผา่นออฟฟิเชียลไลน์          

                 แอคเคาท ์

 1.2.4  เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานใหก้บัออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท ์โดยท่ีพนกังานสามารถแกไ้ข

ปัญหาไดด้ว้ยตนเองผา่นไลน์แชทบอทไดใ้นอนาคต 

 1.2.5  เพื่อเฝ้าระวงัเวบ็ไซตล่์มจากเครือข่ายภายนอกและแจง้เตือนผา่นไลน์ 

1.3 ขอบเขตของการทาํโครงงาน 

1.3.1  พนกังานสามารถเขา้ถึงเซอร์วสิต่างๆ ไดเ้ร็วข้ึนผา่นริชเมนู 

1.3.2  พนกังานสามารถแจง้ปัญหาต่างๆ ผา่นริชเมนูได ้

1.3.3  พนกังานสามารถแจง้ปัญหาต่างๆ ผา่นไลน์แชทบอทแทนไดอี้กช่องทางหน่ึง 

1.3.4  ระบบสามารถแจง้เตือนไปท่ีไลน์กลุ่มไดใ้นกรณีท่ีเวบ็ไซตท่ี์เฝ้าระวงัล่ม 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1  พนกังานไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึนจากการติดตั้งคุณสมบติของออฟฟิเชียลไลน

แอคเคาท ์  

1.4.2  ลดภาระของผูดู้แลระบบในการตอบคาํถามซํ้ าๆ 

1.4.3  ในอนาคตพนกังานสามารถเรียกใชง้านเซอร์วสิต่างๆไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งผา่นผูดู้แล 

          ระบบ เช่น การรีเซ็ตรหสัผา่น การแกไ้ขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

1.4.4  สามารถแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์กลุ่มไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเขา้ไปตรวจสอบท่ีเวบ็ 

           ไซต ์
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การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

      ในบทน้ีจะกล่าวถึงเอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและโปรแกรมทั้งหมดท่ีใชใ้นการทาํโครงงานให้

โครงงานสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตอบโจทยต์ามท่ีเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรตอ้งการ 

2.1 ออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาท์ (Official LINE Account) 

บญัชีทางการของไลน์สาํหรับธุรกิจท่ีช่วยใหร้้านคา้หรือองคก์รสามารถสร้างฐานผูติ้ดตาม 

ส่ือสารและส่งขอ้มูลกิจกรรมทางการขายและการตลาด หรือโปรโมชัน่พิเศษไปยงัลูกคา้ผา่นทางไลน์ 

ตอบโจทยธุ์รกิจดว้ยความสามารพิเศษท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยสร้าง ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ของ

ร้านคา้หรือองคก์ร รวมทั้งช่วยใหร้้านคา้สามารถบริหาร จดัการการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 

การสร้างขอ้ความทกัทาย ขอ้ความ ตอบกลบัอตัโนมติั คูปองและบตัรสะสมแตม้ การแชทแบบ 1-1 กา

รบรอดแคสตห์าผูติ้ดตามท่ีไม่บล็อคทั้งหมด หรือการบรอดแคสตแ์บบระบุกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้  

ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดแพค็เกจรายเดือนไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท ์

ฟรี เบสิค โปร 

ราคาแพค็เกจ - 1,200 บาท 1,500 บาท 

จาํนวนขอ้ความบรอดแคสต ์ 1,000 15,000 ขอ้ความ 35,000 ขอ้ความ 

ราคาต่อขอ้ความท่ีเกินจาก

แพค็เกจ 
- 0.08 บาท/ขอ้ความ 0.08 บาท/ขอ้ความ 

2.2 ริชเมนู (Rich Menu)  

เป็นฟังกช์นัท่ีสามารถเลือก เปิด / ปิด การใชง้านได ้ซ่ึงหากเปิดใชง้านจะแสดงในตาํแหน่ง

ดา้นล่างของจอบนสมาร์ทโฟน การจะเปิดใชฟั้งกช์นัน้ีไดต้อ้งทาํการสมคัรไลน์พรีเม่ียมไอดีของบญัชี

ทางการก่อน โดยท่ีเราสามารถสร้างรอไวก่้อนไดเ้ม่ือชาํระค่าสมคัรแลว้ริชเมนูจะแสดงทนัทีท่ีเราเปิดใช้

งาน มีค่าใชจ่้ายเพียง 12 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี เม่ือสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์ 
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ประโยชน์ของริชเมนู 

 2.2.1  ช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึนโดยผูใ้ชส้ามารถเห็นขอ้มูลไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งรอคาํตอบ

จากผูดู้แลระบบ ส่วนใหญ่มกัจะใชแ้สดงผลกบัเมนูสาํคญัๆ หรือคาํถามท่ีซํ้ าๆ 

2.2.2  ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัร้านคา้หรือองคก์ร โดยริชเมนูเปรียบเสมือนหนา้เวบ็ไซต์

ขนาดยอ่มท่ียอ่ส่วนมาอยูใ่นไลน์ออฟฟิเชียล 

 2.2.3  ช่วยลดภาระของผูดู้แลระบบ 

2.3 กูเกลิฟอร์ม (Google Form) 

 กเูกิลคือ เป็นส่วนหน่ึงในบริการของกลุ่มกเูกิลดอคคิวเมนท ์ ท่ีช่วยใหเ้ราสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ หรือใชส้าํหรับรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใชง้านกเูกิล

ฟอร์ม ผูใ้ชส้ามารถนาํไปปรับประยกุตใ์ชง้านไดห้ลายรูปแบบอาทิ เช่น การทาํแบบฟอร์มสาํรวจความ

คิดเห็น การทาํแบบฟอร์มสาํรวจความพึงพอใจ การทาํแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง 

เป็นตน้ 

การใชง้านกเูกิลฟอร์มนั้น ผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้จะสร้างแบบฟอร์มจะตอ้งมีบญัชีของจีเมลหรือแอค

เคาทข์องกเูกิลก่อน ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านสร้างแบบฟอร์มผา่นเวบ็บราวเซอร์ไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้ง

ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อดีของการทาํแบบสอบถามออนไลน์ 

กระจายขอ้มลูไดท้ัว่ถึงและสามารถเขา้ถึงไดเ้ร็วกวา่  การท่ีเราทาํแบบสอบถามออนไลน์จะช่วย

ใหมี้โอกาสไดผู้เ้ขา้ร่วมแบบสอบถามท่ีทัว่ถึงกวา่ ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นท่ีท่ีไปเดินแจกแบบสอบถาม

เท่านั้น อีกทั้งยงัส่งแบบสอบถามใหผู้ท่ี้อยูภู่มิภาคอ่ืนไปจนถึงผูท่ี้อาศยัอยูต่่างประเทศสามารถทาํ

แบบสอบถามใหไ้ดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ประหยดังบประมาณ  การพิมพแ์บบสอบถามในรูปแบบกระดาษยอ่มมีค่าใชจ่้าย ยิง่มากยิง่เห็น

ความแตกต่าง เพราะฉะนั้นการทาํแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์จะประหยดังบประมาณไดเ้ป็น

จาํนวนมาก 



5 
 

 

 สามารถยกตวัอยา่งใหเ้ห็นรูปธรรมมากข้ึน  หากตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ห็นส่ิงท่ี

ตอ้งการจะส่ือมากข้ึน เช่น หากทาํแบบประเมิณผลงานบางอยา่งท่ีเป็นส่ิงของ สามารถใส่ภาพหรือวิดีโอ

ของส่ิงของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ได ้

 ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  หากขอ้มูลมีความสาํคญั การจดัเก็บเอกสารก็ยิง่มีสาํคญัตาม

ไปดว้ย การท่ีเอกสารขอ้มูลถูกจดัอยา่งเป็นระเบียบในบญัชีกเูกิลจะยิง่ง่ายต่อการคน้หา 

 สามารถนาํขอ้มูลไปใชต่้อไดส้ะดวก  สามารถนาํผลลพัธ์จากการทาํแบบสอบถามออนไลน์ไป

ใชต่้อไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถนาํขอ้มูลผลลพัธ์ออกมาเป็นไฟลเ์พื่อนาํไปใชต่้อได้

 ใชท้าํการสอบยอ่ยแบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย  สามารถใชก้เูกิลฟอร์มเพื่อสร้างขอ้สอบสาํหรับ

การสอบยอ่ยได ้โดยท่ีผูท้าํขอ้สอบสามารถตรวจคาํตอบไดท้นัทีอีกดว้ย 

2.4  จาวาสคริปต์ (Java Script) 

 จาวาสคริปตเ์ป็นภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็น

ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ สามารถใชร่้วมกบัภาษา HTML เพื่อการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ทาํใหเ้วบ็ไซตมี์

การเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน ซ่ึงมีวธีิการทาํงานในลกัษณะการแปลความและ

ดาํเนินงานไปทีละคาํสั่ง เรียกวา่ (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบและ

พฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาํหรับผูเ้ขียนภาษา HTML สามารถทาํงานขา้มแพลตฟอร์มได ้

โดยทาํงานร่วมกบัภาษา HTML และภาษาจาวาไดท้ั้งฝ่ังไคลเอนตแ์ละฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงมีลกัษณะการ

เขียนแบบโปรโตไทพ (Prototyped-based Programming) ส่วนมากใชใ้นหนา้เวบ็เพื่อประมวลผลขอ้มูล

ท่ีฝ่ังของผูใ้ชง้าน แต่ก็ยงัมีใชเ้พื่อเพิ่มเติมความสามารถในการเขียนสคริปตโ์ดยฝังอยูใ่นโปรแกรมอ่ืนๆ 

 จาวาสคริปตถู์กพฒันาข้ึนโดย Netscape Communications Corporation โดยใชช่ื้อวา่ Live Script 

ออกมาพร้อมกบั Netscape Navigator 2.0 เพื่อใชส้ร้างเวบ็เพจโดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อ

มาเน็ตสเคปจึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซนัไมโครซิสเตม็ส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์ เพื่อใหส้ามารถ

ติดต่อใชง้านกบัภาษาจาวาไดแ้ละไดป้รับปรุง Live Script ใหม่ เม่ือปี พ.ศ.  2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่วา่ จาวา

สคริปตแ์ลว้ตั้งช่ือใหม่วา่จาวาสคริปตซ่ึ์งสามารถทาํใหก้ารสร้างเวบ็เพจ มีความสามารถต่างๆ มากมาย

และยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัที เช่น การใชเ้มาส์คลิก หรือ การกรอกขอ้ความในฟอร์ม เป็น

ตน้ 
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เน่ืองจากจาวาสคริปตช่์วยให้ผูพ้ฒันาสามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบัความตอ้งการ และมีความ

น่าสนใจมากข้ึน ประกอบกบัเป็นภาษาเปิดท่ีใครก็สามารถนาํไปใชไ้ด ้ ดงันั้นจึงไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งสูง มีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานโดย ECMA การทาํงานของ 

JavaScript จะตอ้งมีการแปลความคาํสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจดัการโดยบราวเซอร์ (เรียกวา่เป็น client-

side script) ดงันั้นจาวาสคริปตจึ์งสามารถทาํงานไดเ้ฉพาะบนบราวเซอร์ท่ีสนบัสนุน ซ่ึงปัจจุบนัเวบ็

บราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนบัสนุนจาวาสคริปตแ์ลว้ อยา่งไรก็ดีส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือจาวาสคริปตมี์การ

พฒันาเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ๆ ออกมาดงันั้นถา้นาํโคด้ของเวอร์ชัน่ล่าสุดไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียงัไม่

สนบัสนุน ก็อาจจะทาํให้เกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนได ้

2.5 ไลน์เมสเซจจิงเอพไีอ (Line Messaging API ) 

  

รูปท่ี 2.1 การส่ือสารผา่นไลน์เมสเซจจิงเอพีไอ 

 ไลน์เมสเซจจิงเอพีไอ คือการส่ือสารระหวา่งบริการของผูดู้แลระบบและผูใ้ชไ้ลน์เป็นการ

ส่ือสารแบบสองฝ่าย จะทาํใหผู้ดู้แลระบบสามารถให้บริการไดใ้นหอ้งแชทไลน์เพื่อการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมสาํหรับผูใ้ชไ้ลน์แต่ละคน ไลน์เมสเซจจิงเอพีไอจะส่งและรับขอ้มูลระหวา่งเซิร์ฟเวอร์ของ

ผูดู้แลระบบและแอพไลน์ผา่นทางเซิร์ฟเวอร์ของไลน์ การส่งคาํขอจะใชเ้อพีไอแบบ JSON 

ไลน์เมสเซจจิงเอพีไอทาํการเช่ือมต่อระหวา่งผูใ้ชผ้า่นทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทซ่ึ์ง ไลน์

เมสเซจจิงเอพีไอจะสามารถเพิ่มเพื่อนรวมถึงส่งขอ้ความหาผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นเพื่อน โดยผา่นหนา้ไลน์

เมเนเจอร์ท่ีตั้งไวห้รือส่งออกจากจากเซิร์ฟเวอร์ของผูดู้แลระบบไดใ้นรูปแบบโตต้อบกนั 

การใชง้านไลน์เมสเซจจิงเอพีไอทาํใหส้ามารถส่งขอ้มูลระหวา่งเซิร์ฟเวอร์ของผูดู้แลระบบไป

ยงัผูใ้ชง้านไลน์ทางไลน์แพลตฟอร์มซ่ึงคาํร้องขอท่ีใชส่้งขอ้มูลตอ้งอยูใ่นรูปแบบ JSON โดยตวั
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เซิร์ฟเวอร์ ผูดู้แลระบบจะตอ้งเช่ือมต่อกบัไลน์แพลตฟอร์ม เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มเป็นเพื่อนหรือส่งขอ้ความมา

หาทางไลน์แพลตฟอร์มจะทาํการส่งคาํร้องขอมายงัเซิร์ฟเวอร์ท่ีลงทะเบียนผกูไวก้บับญัชีไลน์นั้นทนัที 

วธีิน้ีเรียกวา่ Webhook ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกเหมือนไดโ้ตต้อบกบัมนุษยจ์ริงๆ 

2.6 ไลน์โนติฟาย (Line Notify) 

 ไลน์โนติฟาย คือบริการท่ีทางไลน์ไดเ้ตรียมไวใ้หใ้นรูปแบบของเอพีไอใหก้บัเหล่านกัพฒันา

นั้นสามารถนาํไปใชต่้อยอดพฒันาโปรเจคท่ีมีความตอ้งการส่งขอ้ความในการแจง้เตือนเขา้ไปยงักลุ่ม 

หรือบญัชีส่วนตวัผา่นโทเคนท่ีทาง https://notify-bot.line.me/th/ สร้างให ้

2.7 ไลน์บอท (Line Bot) 

ไลน์บอท คือโปรแกรมโตต้อบสนทนาแบบอตัโนมติั โดยเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นมากสาํหรับ

ธุรกิจในยคุดิจิทลั เพราะสามารถเป็นช่องทางใหลู้กคา้ติดต่อสอบถามพดูคุยไดท้นัทีอีกทั้งบอทเองยงั

สามารถคุยโตต้อบไดห้ลายๆ การสนทนาพร้อมกนัซ่ึงทาํใหธุ้รกิจประหยดัทั้งเวลา และ งบประมาณใน

การจา้งพนกังานสาํหรับพิมพโ์ตต้อบในส่วนน้ี นอกจากน้ียงัไม่มีเร่ืองความผดิพลาดของมนุษยใ์นการ

ส่ือสารหรือในเร่ืองของอารมณ์ในแง่ลบระหวา่งการสนทนา 

2.8 ไดอล๊อคโฟลว์ (Dialogflow) 

 กเูกิลมีบริการสร้างบอทสนทนาทั้งขอ้ความและเสียงพดู Dialogflow ซ่ึงเปล่ียนช่ือมาจากบริษทั 

API.AI ท่ีซ้ือกิจการมา ท่ีผา่นมา Dialogflow เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างบทสนทนาท่ีเช่ือมต่อกบั

ผูช่้วยส่วนตวั Google Assistant (รองรับภาษาไทย) 

 Dialogflow ใชเ้ทคนิคดา้น Machine learning และ Natural language processing (NLP) ทาํให้

เขา้ใจการสนทนาของมนุษย ์สามารถใชไ้ดก้บับริการหลากหลาย เช่น Alexa, Facebook, Twitter, Slack, 

Cortana ยงัสามารถเช่ือมต่อกบับริการแปลงเสียงพดู Google Cloud Speech-to-Text ไดด้ว้ย 

2.9 อพัไทม์โรบอท (Uptime Robot) 

อพัไทมโ์รบอท เป็นบริการสาํหรับการสร้างระบบเฝ้าระวงัเพื่อตรวจสอบเวบ็ไซต ์ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพอร์ตต่างๆ วา่ทาํงานอยูใ่นสถานะปกติหรือไม่ ในเวอร์ชัน่ทดลองนั้นจะมีการ 
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ตรวจสอบขอ้มูลทุกๆ 5 นาที สามารถเพิ่มเวบ็ไซตเ์คร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย และพอร์ตต่างๆ เขา้ใน

ระบบได ้50 เวบ็ไซต ์ในเวอร์ชนัทดลองโดยจะมีการตรวจสอบอยู ่5 รูปแบบ คือ 

• HTTP(s): ส่ง Https request ไปตรวจสอบวา่เวบ็ไซตย์งัทาํงานอยูห่รือไม่ 

• Keyword: ตรวจสอบวา่เวบ็ไซตย์งัแสดงผลออกมาไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

• Ping: ส่ง ping ไปตรวจสอบวา่เคร่ืองแม่ข่ายยงัทาํงานอยูห่รือไม่ 

• Port: ตรวจสอบวา่เซอร์วสิท่ีเรารันไวต้ามพอร์ตต่างๆ ยงัทาํงานปกติอยูห่รือไม่ 

• Heartbeat: ส่งขอ้ความสั้นๆ โดยเขา้รหสัผา่นมาตรฐาน SSL/TLS ไปยงัเวบ็ไซตป์ลายทางเพื่อ

ตรวจสอบวา่ยงัออนไลน์อยูห่รือไม่ (เฉพาะบญัชีท่ีจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ) 

2.10 อาร์เอสเอสฟีด (RSS Feed) 

 อาร์เอสเอสฟีด หรือ Really Simple Syndication Feed คือขอ้มลูท่ีอยูใ่นรูปแบบเอก็ซ์เอม็แอล 

(XML) ท่ีกาํหนดข้ึนมาเพื่อใชใ้นการกระจายข่าวทางเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ล็อก (Web Log) หรือบล็อค (Blog) 

ทาํใหส้ามารถรับข่าวสารจากเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเปิดเวบ็ไซตน์ั้นๆ แต่

การรับข่าวสารผา่นทางอาร์เอสเอสจะตอ้งมีโปรแกรมท่ีรองรับเทคโนโลยดีงักล่าว เช่น เวบ็ไซต ์

แอพพลิเคชัน่ไลน์ หรือแอพพลิเคชนัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.11 ไอเอฟททีีท ี(IFTTT) 

ไอเอฟทีทีที หรือ IF This Then That เป็นเวบ็แอพพลิเคชนัท่ีนาํเอพีไอของเซอร์วสิหลายบริษทั

เขา้มาใชด้ว้ยกนัได ้ สามารถสร้างสูตรหรือรูปแบบข้ึนมาไดอ้ยา่งเสรีและนาํไปแบ่งปันใหผู้อ่ื้นใชไ้ดอี้ก

ดว้ย เช่น  แจง้เตือนเม่ือพยากรณ์อากาศบอกวา่จะเกิดฝนตก เม่ือเปิดใช ้Applet (แอพพลิเคชนัขนาดเล็กท่ี

ออกแบบมาเพื่อทาํงานแบบเฉพาะเจาะจง) น้ีจะมีแจง้เตือนผา่นแอพพลิคชนัของไอเอฟทีทีทีเขา้มา  หรือ

บนัทึกเบอร์โทรศพัทจ์ากโทรศพัทมื์อถือลงกเูกิลด็อกคิวเมนต ์

 ไอเอฟทีทีทีมีทั้งบนเวบ็ไซต ์บนระบบปฏิบติัการไอโอเอสและแอนดรอยด ์



 

บทที ่3

รายละเอยีดและการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั อี-ซี.โอ. พี จาํกดั

ท่ีอยู ่: 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม หอ้งเลขท่ี 412 ชั้นท่ี 4, 18 ตรอกวดัม่วงแค 

(เจริญกรุง 34) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์: 02-401-0106-7  โทรสาร : 02-401-0105 

อีเมล : info@ecop.com 

เวบ็ไซต ์: https://bcg-ecop.net/about-us 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูใ้หบ้ริการเฝ้าระวงัความปลอดภยัทางไซเบอร์ 

(Managed Security Service Provider: MSSP) และใหค้าํปรึกษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Professional Security Consulting Services: PSCS) ดาํเนินกิจการมาแลว้มากกวา่ 10 ปี 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบนัถือหุน้ 100% โดยบริษทั เบย ์คอมพิวต้ิง จาํกดั (Baycoms) 

e-Cop มีศูนยป์ฏิบติัการความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Security Operations Center: SOC) ท่ี

ไดรั้บมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ปัจจุบนัตั้งอยู ่ณ อาคาร CAT Tower บางรัก ชั้น 18 เพื่อใหบ้ริการเฝ้า

ระวงัภยัคุกคามไซเบอร์ใหก้บัองคก์รชั้นนาํ ตลอด 24 ชัว่โมง โดยผูเ้ช่ียวชาญและทีมงานท่ีมี

ประสบการณ์เฉพาะดา้น ภายใตก้ระบวนการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล และใชเ้ทคโนโลยชีั้นนาํใน

ระดบั Leader of Gartner ในการเฝ้าระวงัภยัคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อใหค้รอบคลุมมาตรฐานความ

ปลอดภยัทางไซเบอร์แก่ผูรั้บบริการ 

e-Cop เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนาํเสนอวธีิการ กระบวนการ และแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะป้องกนัโครงสร้างของธุรกิจใหมี้ความปลอดภยัและ

ช่วยใหผู้รั้บบริการสามารถรับมือกบัความเส่ียงจากภยัคุกคามไซเบอร์ ท่ีปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากมาย

และหลากหลายรูปแบบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัขอ้มูลขององคก์รผูรั้บบริการได ้ ดว้ยเหตุน้ี e-Cop จึงมี

บริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

  จากประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา e-Cop จึงไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รชั้นนาํ

ระดบัประเทศ ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ/รัฐวสิาหกิจ สถาบนัการเงินขนาดใหญ่ระดบัประเทศ 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัการจดัการศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์ภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Analyst)  

3.4.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

• เฝ้าระวงัภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัส โทรจนั เวิร์ม แบคดอร์ มลัแวร์เรียกค่า

ไถ่ Denial of Service (การปฏิเสธการใหบ้ริการ) โดยใชอุ้ปกรณ์ Intrusion Prevention

System (IPS), Intrusion detection system (IDS) และ Web Application Firewall

(WAF) ในการตรวจจบัและวเิคราะห์ขอ้มูลวา่ ใครทาํการโจมตีเขา้มา มาจากท่ีไหน

โจมตีเม่ือไหร่ ใชว้ธีิการอยา่งไร ส่งผลอยา่งไรกบัระบบหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูก

ข่ายและเสนอแนะวธีิการป้องกนั
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• ตรวจสอบเซอร์วสิของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบวา่มีสถานะปกติหรือไม่ เช่น เคร่ืองท่ี

ใหบ้ริการ Active Directory Services, เคร่ืองแม่ข่ายแอนต้ีไวรัสเทรนไมโคร เป็นตน้

• ตรวจสอบเวบ็ไซตว์า่ล่มหรือมีใครมาทาํการโจมตีหรือไม่

• ทาํรายงานภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์ประจาํสปัดาห์

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นาย สุนทร จนัทร์ผกู ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เร่ิมวนั ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2563

ตาราง 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 63 มิ.ย 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 

1. ศึกษาขอ้มูลไลน์ออฟฟิเชียล

2. วเิคราะห์ความสามารพิเศษ

ต่างๆ ของไลน์ออฟฟิเชียล

3. ออกแบบริชเมนู 

4. ติดตั้งริชเมนู 

5. ทดสอบการใชง้าน

6. ติดตั้งและฝึกสอนไลน์บอท

7. ทดสอบการใชง้าน

8. ติดตั้งระบบแจง้เตือนเวบ็ไซต์

ล่มผา่นไลน์

9. ทดสอบการใชง้าน

10. จดัทาํเอกสาร

3.7  ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมของออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทเ์น่ืองจากบญัชีทางการของไลน์เป็น

บญัชีท่ีออกแบบมาสาํหรับธุรกิจ ร้านคา้ หรือองคก์ร เพื่อส่ือสารและส่งขอ้มูลกิจกรรมทางการขายและ

การตลาด จึงมีความความสามารพิเศษต่างๆ เพิ่มเขา้มาใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมขององคก์ร 



13 

3.7.2 วเิคราะห์ความสามารพิเศษต่างๆ ของไลน์ออฟฟิเชียล เน่ืองจากการใหบ้ริการผา่น

โทรศพัทแ์ละการโตต้อบผา่นบญัชีทางการของไลน์โดยตรงไม่สามารถใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหา

ใหก้บัลูกคา้ไดท้นั ผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํริชเมนูเขา้มาช่วยก่อนในเบ้ืองตน้เพราะวา่ผูใ้ชง้านสามารถเห็นขอ้มูล

และสามารถแจง้เร่ืองไดเ้ลยไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งรอคาํตอบจากผูดู้แลระบบ ส่วนใหญ่ใชแ้สดงผลกบัเมนู

สาํคญัๆ หรือคาํถามท่ีซํ้ าๆ ช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน และลดภาระของผูดู้แลระบบ 

3.7.3 ออกแบบริชเมนู 

3.7.3.1 เขา้ไปท่ี https://manager.line.biz/ และสร้างไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท ์

รูปท่ี 3.3 ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท ์

3.7.3.2 เลือกเทมเพลตในการสร้างริชเมนู ในท่ีน้ีทางผูจ้ดัทาํเลือกรูปแบบใหญ่ 6 ช่อง 

รูปท่ี 3.4 เทมเพลตของริชเมนู 
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3.7.3.3 สาํรวจปัญหาท่ีพนกังานกรมสรรพากรร้องเรียนมามากท่ีสุด 6 ขอ้ แลว้นาํรูปท่ี

ส่ือถึงแต่ละปัญหามาทาํการปรับขนาดรูปท่ี  https://lineforbusiness.com/richmenumaker/th/ เน่ืองจาก

ถา้รูปใหญ่เกินไปจะไม่สามารถอพัโหลดรูปลงริชเมนูได ้

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งการปรับขนาดรูป 

รูปท่ี 3.6 ผลลพัธ์ของการปรับขนาดรูป 
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3.7.4 สร้างและติดตั้งริชเมนู 

3.7.4.1 ไปท่ี https://manager.line.biz/ เลือกบญัชีท่ีสร้างไวแ้ลว้เลือกริชเมนู  หลงัจาก

นั้นกดสร้างใหม่ ท่ีมุมบนดา้นขวาจะพบกบัการตั้งค่าของริชเมนู 

รูปท่ี 3.7 ไลน์ออฟฟิเชียลเมเนเจอร์ 
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รูปท่ี 3.8 การตั้งค่าริชเมนู 

 3.7.4.2 การตั้งค่าริชเมนู 

• ตั้งช่ือเมนูใหส่ื้อถึงงานสาํหรับองคก์รนั้นๆ

• เลือกช่วงเวลาท่ีจะแสดงริชเมนู

• สร้างขอ้ความท่ีจะแสดงบนเมนูบาร์ 

• เลือกค่าเร่ิมตน้ในการแสดงริชเมนู

• เลือกเทมเพลตของริชเมนู

• อพัโหลดรูปท่ีไดส้ร้างไวใ้นตอนแรก

• เลือกประเภทของแอก็ชนั สาํหรับโครงการน้ีเลือกแอก็ชนัประเภทลิงก์

• ใส่ลิงกก์เูกิลฟอร์มสาํหรับรับขอ้มูลจากลูกคา้ใหค้รบ 6 ช่องแลว้กดบนัทึก

• ใส่รายละเอียดสั้นๆ เก่ียวกบัลิงกจ์ากนั้นกดบนัทึก

• สมคัรพรีเมียมไอดี มิฉะนั้นริชเมนูจะไม่แสดง โดยสมคัรไดท่ี้การตั้งค่าบญัชีค่าใชจ่้าย $12.00

ต่อปี
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รูปท่ี 3.9 ผลลพัธ์ของริชเมนู 

 3.7.5 ทดสอบการใชง้าน การใชง้านเป็นไปอยา่งราบร่ืนสามารถรับเร่ืองและขอ้มูลจากลูกคา้ได้

โดยท่ีผูดู้แลระบบไม่ตอ้งมาตอบแชทเอง แต่ปัญหาคือเม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไปแลว้จะทราบได้

อยา่งไรวา่ผูใ้ชง้านกดส่งขอ้มูลมาแลว้ ฉะนั้นทางผูจ้ดัทาํจึงไดเ้ขียนจาวาสคริปตแ์ทรกเขา้ไปในกเูกิล

ฟอร์มเพื่อแจง้เตือนไปท่ีไลน์กลุ่มพร้อมทั้งแสดงขอ้ความในกเูกิลฟอร์มทั้งหมด ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 

• ไปท่ีแถบคาํสั่งเพิ่มเติมมุมบนดา้นขวาของกเูกิลฟอร์ม 

• เลือก Script editor ตามรูปท่ี 3.11  

• เขียนจาวาสคริปตแ์จง้เตือนไปท่ีไลน์กลุ่มท่ีตอ้งการ ตามรูปท่ี 3.12   

• กดท่ีปุ่มนาฬิกาท่ีแถบคาํสั่ง Overview ตามรูปท่ี 3.13   

• กดปุ่ม Add Trigger ท่ีมุมขวาล่าง และตั้งค่าตามรูปท่ี 3.14 เม่ือผูใ้ชง้านกดส่งฟอร์ม ขอ้มูล

ทั้งหมดจะถูกส่งไปยงัไลน์กลุ่มทนัที 
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รูปท่ี 3.10 ตวัอยา่งกเูกิลฟอร์มท่ีใชรั้บขอ้มูลจากพนกังาน 

 

รูปท่ี 3.11 แถบคาํสั่งเพิ่มเติมของกเูกิลฟอร์ม 
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รูปท่ี 3.12  จาวาสคริปตแ์จง้เตือนพร้อมทั้งแสดงขอ้ความไปท่ีไลน์กลุ่ม 

 

รูปท่ี 3.13  แถบคาํสั่ง Overview 
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รูปท่ี 3.14  การตั้งค่า Trigger สาํหรับกเูกิลฟอร์ม 

 3.7.6 การติดตั้งและฝึกสอนไลน์บอท เน่ืองจากริชเมนูไม่รองรับการใชง้านบนคอมพวิเตอร์ตั้ง

โตะ๊, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและขอ้จาํกดัในเร่ืองของแอก็ชนัประเภทขอ้ความแสดงผลสูงสุด 50 

ตวัอกัษร ผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการติดตั้งไลน์บอทเขา้ไปเพิ่ม เพื่อรองรับผูใ้ชง้านระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ดว้ย 

ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 

• เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง Line Developer ตามลิงกน้ี์ครับ  https://developers.line.me/en 

• เลือก Product > Messaging API > Start now ตามรูปท่ี 3.15 

• กรอกขอ้มูล Channel Messaging API ตามรูปท่ี 3.16 ให้เรียบร้อย 

• เม่ือสร้างเสร็จใหม้าท่ี Channel ท่ีไดส้ร้างไว ้คดัลอก Channel ID และ Channel secret ไว ้ตาม

รูปท่ี 3.17 

• หลงัจากนั้นไปท่ี แถบ Messaging API คดัลอก Channel access token เก็บไว ้ตามรูปท่ี 3.18  
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รูปท่ี 3.15  การเร่ิมตน้สร้าง Messaging API 

 

รูปท่ี 3.16  ฟอร์มของ Channel Messaging API 
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รูปท่ี 3.17 แถบ Basic setting ของ Channel Messaging API 

รูปท่ี 3.18 แถบ Messaging API ของ Channel Messaging API 
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รูปท่ี 3.19 หนา้เวบ็ไซต ์Dialogflow cloud ของกเูกิล 

• เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง  https://dialogflow.com/ แลว้ทาํการสมคัรดว้ยอีเมลของกเูกิล

• เลือก Integrations แลว้เลือกไปท่ี LINE

• นาํ Channel ID , Channel secret และ Channel access token มาใส่ จากนั้นใหค้ดัลอก Webhook

URL เก็บไว ้แลว้กด START ตามรูปท่ี 3.20

รูปท่ี 3.20 การเช่ือมต่อบญัชีทางการของไลน์กบั Dialogflow สาํหรับสร้างไลน์บอท 



24 
 

 

รูปท่ี 3.21 แถบ Messaging API ของ Channel Messaging API 

• นาํ Webhook URL ท่ีคดัลอกไวม้าใส่ท่ี แถบ Messaging API ตามรูปท่ี 3.21 เพื่อเช่ือมบญัชี

ทางการของไลน์กบั Dialogflow เซอร์วสิ 

 

 
รูปท่ี 3.22 การสร้าง Intens 

• สร้าง Intens หรือหวัขอ้เร่ืองการสร้างการโตต้อบระหวา่งคนกบับอท แต่ละ Intens ควรตั้งช่ือ

ใหส่ื้อถึงเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือสาร กด Create intent ตามรูปท่ี 3.22 
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รูปท่ี 3.23 การสอนไลน์บอท 

• Training phrases การสอนบอทใหเ้รียนรู้คาํหรือประโยคต่างๆ โดยการป้อนคาํหรือประโยคท่ี

คาดวา่ผูใ้ชง้านจะใส่ขอ้มูลเขา้มาในแต่ละ Intens ส่วนน้ีจะทาํงานในลกัษณะของ Machine

Learning
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รูปท่ี 3.24 การตั้งค่าใหไ้ลน์บอทตอบคาํถาม 

• ในส่วนของ Responses มีไวส้าํหรับใหบ้อทของทาํการตอบโตผู้ใ้ชง้าน ถา้ใส่คาํตอบหลายขอ้

คาํตอบท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บจะเป็นแบบสุ่ม

3.7.7 การทดสอบ ไลน์บอทสามารถตอบโตผู้ใ้ชง้านไดถู้กตอ้งตามท่ีผูจ้ดัทาํไดต้ั้งค่าไว ้

3.7.8 ติดตั้งระบบแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ เน่ืองจากกรมสรรพากรมีไลน์บอทอยูแ่ลว้แต่

เง่ือนไขท่ีใชใ้นการแจง้เตือนไม่สามารถตรวจสอบไดจ้ริงจากเครือข่ายภายนอก จากการตรวจสอบโคด๊

มีการส่งคาํสั่ง Ping จากเครือข่ายภายในไปหาไอพปีลายทางเวบ็ไซตก์รมสรรพากรเท่านั้น 

ปัญหาท่ีพบ กรณีท่ีกรมสรรพากรไฟดบั เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีฝังสคริปตต์รวจสอบเวบ็ไซตล่์มจะ

ไม่ทาํงาน เพราะทางกรมสรรพากรมีการเปล่ียนไอพีของเวป็ไซตโ์ดยไม่แจง้ใหท้างศูนยค์วามมัน่คง

ปลอดภยัทางไซเบอร์ทราบ  ทาํใหส้คริปตต์รวจสอบไม่เจอไอพขีองเวบ็ไซตจึ์งเกิดการแจง้เตือนแบบ 

False positive (เวบ็ไซตไ์ม่ไดล่้มแต่แจง้วา่ลม้) 

ทางกรมสรรพากรจึงให้โจทยม์าวา่ตอ้งการเฝ้าระวงัเวบ็ไซตล่์มจากเครือข่ายภายนอกและให้

แจง้เตือนผา่นไลน์ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
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• เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์https://uptimerobot.com/ ทาํการสมคัรและเขา้สู่ระบบ 

• เพิ่มเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการเฝ้าระวงั ตามรูปท่ี 3.25 

 

รูปท่ี 3.25 การเพิ่มเวบ็ไซตใ์นการเฝ้าระวงั 

 

รูปท่ี 3.26 หนา้จอแสดงสถานะและสถิติต่างๆ ของเวบ็ไซต ์
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• สามารถดู RSS Feed ของเวบ็ไซตท่ี์ My settings > RSS Notifications > this link

• คดัลอกลิงกข์อง RSS Feed ของรูปท่ี 3.27

• เขา้ไปท่ี https://ifttt.com ทาํการสมคัรแลว้เขา้สู่ระบบโดยใชอี้เมลท่ีมีไลน์อยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งการ

แจง้เตือน

• ไปท่ี Explore คน้หาคาํวา่ RSS Feed จะพบ RSS Feed to LINE กด Connect

รูปท่ี 3.27 RSS Feed ของเวบ็ไซตท่ี์กาํลงัเฝ้าระวงั

รูปท่ี 3.28 RSS Feed to LINE 
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รูปท่ี 3.29 Applet settings RSS FEED to LINE 

• นาํลิงกข์อง RSS feed มากรอกตรง Feed URL

• ณ ตาํแหน่ง Recipient ใหเ้ลือกไลน์กลุ่มท่ีตอ้งการส่งการแจง้เตือน

3.7.9 ทดสอบการใชง้าน จากการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัพบวา่ระบบสามารถนาํ RSS Feed

จาก https://uptimerobot.com/ แจง้เตือนไปยงัไลน์และอีเมลไดเ้ม่ือเวบ็ไซตล่์ม 
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3.7.10 เน่ืองจากระบบแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ดงักล่าว ทางผูจ้ดัทาํไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเอง

เพียงแค่นาํเซอร์วสิต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้บนอินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชร่้วมกนักบัไลน์โนติฟาย หากตอ้งการ

ดึงความสามารถออกมาใชแ้บบเตม็ประสิทธิภาพอาจตอ้งจ่ายค่าไลเซ่นเพิ่มในอนาคต ดงันั้นจึงไดท้าํ

การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา PHP ในการตรวจสอบสถานะของเวบ็ไซตป์ลายทางข้ึนมาเองโดย 

• ติดตั้งโปรแกรม XAMPP เพื่อจาํลองเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์

• เขียนโค๊ดดว้ยภาษา PHP โดยใชฟั้งกช์นั Curl ในการตรวจสอบสถานะของเวบ็ไซตป์ลายทาง

• เขียนสคริปตไ์ฟลน์ามสกุล .bat เพื่อเรียกใชโ้ค๊ด PHP ผา่น Task Scheduler ในระบบปฏิบติัการ

วนิโดวส์

• ตั้งเวลาใน Task Scheduler ใหรั้นโคด๊ PHP ตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ

• นาํโทเคนท่ีไดจ้ากไลน์โนติฟายมาใส่ในไลน์ API กบัโคด๊ PHP สาํหรับส่งสถานะของเวบ็ไซต์

แจง้เตือนไปยงัไลน์กลุ่มตามโทเคนท่ีไดม้า

รูปท่ี 3.30 ภาพรวมของระบบการแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มดว้ยภาษา PHP 
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รูปท่ี 3.31 โปรแกรมจาํลองเคร่ืองเป็นเซิร์ฟเวอร์ 

รูปท่ี 3.32 สคริปตท่ี์ใชเ้รียกโคด๊ PHP 
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รูปท่ี 3.33 Task Scheduler ท่ีใชจ้ดัการเรียกสคริปตต์ามเวลาท่ีกาํหนด 

3.7.11 จดัทาํเอกสารประกอบขั้นตอนการติดตั้ง ทฤษฎี เน้ือหาท่ีไดน้าํมาใชแ้ละสรุปผลการ

ทาํงาน 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองทีใ่ช้ 

3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1 เคร่ือง

- สมาร์ทโฟน              1 เคร่ือง 

3.8.2  ซอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรมไลน์ 

- บญัชีทางการไลน์ 

- ริชเมเกอร์เวบ็เซอร์วสิ

- ไลน์บอทดีไซน์เนอร์

- กเูกิลฟอร์มเซอร์วสิ

- ไลน์โนติฟายบอทเวบ็เซอร์วสิ

- ไดอล๊อคโฟลวก์เูกิลคลาวดเ์ซอร์วสิ

- อพัไทมโ์รบอทเวบ็เซอร์วสิ

- ไอเอฟทีทีทีเวบ็แอพพลิเคชนัเซอร์วสิ



 

บทที ่4

ผลการปฏิบัติโครงงาน

จากการปฏิบติังานตามโครงงาน ผูจ้ดัทาํไดท้าํการติดตั้งความสามารถพิเศษเพิ่มเติมให้กบัออฟ

ฟิเชียลแอคเคาทข์องศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ คือ ริชเมนู ไลน์บอท และระบบแจง้เตือน

เวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์กลุ่มและอีเมล เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผูดู้แลระบบ

รูปท่ี 4.1 หนา้จอบนสมาร์ทโฟนของออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทห์ลงัติดตั้งริชเมนู 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ต่างแสดงผลออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทห์ลงัติดตั้งไลน์บอท 

 รูปท่ี 4.1 เม่ือพนกังานกรมสรรพากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนตอ้งการร้องเรียนปัญหาต่างๆ กบัศูนย์

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (SMOC) จะพบกบัริชเมนูแสดงรายการท่ีสาํคญัๆ 6 รายการ พนกังาน
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สามารถแจง้เร่ืองผา่นแบบฟอร์มบนริชเมนูไดท้นัที เม่ือกรอกเสร็จระบบจะแจง้เตือนไปยงัไลน์กลุ่ม

ของผูแ้ดแลระบบอตัโนมติั หลงัจากนั้นผูดู้แลระบบจะทาํการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตามท่ีแจง้ไว ้

 รูปท่ี 4.2 ไลน์บอทถูกออกแบบมาสาํหรับพนกังานกรมสรรพากรท่ีใชค้อมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเน่ืองจากริชเมนูรองรับการทาํงานแค่บนสมาร์ทโฟนเท่านั้นพนกังาน

กรมสรรพากรสามารถแจง้เร่ืองผา่นไลน์บอทไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4.3 แบบฟอร์มของกเูกิลเซอร์วสิ 

 รูปท่ี  4.3 ตวัอยา่งแบบฟอร์มท่ีใชรั้บเร่ืองร้องเรียนจากพนกังานกรมสรรพากรผา่นออฟฟิเชียล

ไลน์แอคเคาท ์(SMOC) 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงสถานะและสถิติต่างๆ ของเวบ็ไซต ์

รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงสถานะและสถิติต่างๆ ของเวบ็ไซตท่ี์กาํลงัเฝ้าระวงั โดยเวบ็ไซต ์Uptime 

robot จะทาํการส่ง HTTP request ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เรากาํหนดไวทุ้กๆ 5 นาที ถา้มีการตอบกลบั Status 

code 200 ถือวา่เวบ็ไซตป์กติ ถา้มีการตอบกลบัเป็น Not Found (404) แสดงวา่เวบ็ไซตล่์ม ระบบจะทาํ

การแจง้เตือนไปยงัไลน์กลุ่มและอีเมลโดยส่งเป็น RSS Feed ไปยงั IFTTT (เวบ็แอพพลิเคชนั) แลว้แจง้

เตือนไปยงัไลน์กลุ่มท่ีผูจ้ดัทาํกาํหนดไว ้ดงัรูป 4.5, 4.6 และ 4.7 

 

 

        

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ผลลพัธ์การแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ 

 

 

รูปท่ี 4.6 ผลลพัธ์การแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ 

 



38 
 

 

 

รูปท่ี 4.7 ผลลพัธ์การแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นอีเมล 

 รูปท่ี 4.7 เน่ืองจากขอ้ความท่ีแจง้เตือนไปยงัไลน์กลุ่ม แสดงผลไดใ้นช่วงเวลาท่ีจาํกดัเท่านั้นเม่ือ

ถึงเวลาท่ีกาํหนดขอ้ความขอ้ความจะหายไป ผูจ้ดัทาํจึงไดต้ั้งค่าแจง้เตือนไปยงัอีเมลดว้ยเพือ่เก็บเป็น

หลกัฐานไวดู้ยอ้นหลงัตามรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.8 ผลลพัธ์การแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มดว้ยภาษา PHP 



 

บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาออฟฟิเชียลไลน์แอคเคาทใ์หมี้ความสามารถเพิ่มข้ึนสรุปผลการ

ดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

5.1.1 สรุปผลการการใชง้านริชเมนู การใชง้านเป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ ระบบ

สามารถรับเร่ืองและขอ้มูลจากลูกคา้ไดโ้ดยท่ีผูดู้แลระบบไม่ตอ้งมาตอบแชทเอง  โดยผูจ้ดัทาํไดเ้ขียนจา

วาสคริปตแ์ทรกเขา้ไปในกเูกิลฟอร์มเพื่อแจง้เตือนไปท่ีไลน์กลุ่มพร้อมทั้งแสดงขอ้ความในกเูกิลฟอร์ม

ทั้งหมด 

5.1.2 ขอ้จาํกดัของโครงงานริชเมนู เน่ืองจากไม่รองรับการทาํงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซ่ึงภายในริชเมนูไม่รองรับลิงก ์ (URL) ท่ีเป็น HTTP รองรับเพาะลิงกท่ี์เป็น 

HTTPS ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูล ทาํใหบ้างปัญหาท่ีพนกังานกรมสรรพากรสามารถ

แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองเม่ืออยูเ่ครือข่ายภายใน เช่น การรีเซ็ตพาสเวร์ิด เม่ือทาํการรีเซ็ตบนสมาร์โฟ

นจึงไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากลิงกด์งักล่าวเป็น HTTP ตอ้งรอทางกรมสรรพากรทาํการแปลงลิงกใ์ห้

เป็น HTTPS ก่อน และทางผูจ้ดัทาํจึงไดส้ร้างไลน์แชทบอทข้ึนมาเพื่อรองรับการทาํงานใน

ระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ดว้ย 

5.1.3 สรุปผลการการใชง้านไลน์บอท ไลน์บอทสามารถตอบโตผู้ใ้ชง้านไดถู้กตอ้งตามท่ี

ผูจ้ดัทาํไดต้ั้งค่าไว ้

5.1.4 ขอ้จาํกดัของโครงงานไลน์บอท บางเซอร์วสิเราไม่สามารถใหพ้นกังานกรมสรรพากร

ดาํเนินการดว้ยตนเอง เราจึงใหไ้ดข้อ้ความตอบกลบัอตัโนมติัเชิงคาํปรึกษาหรือฝากลิงกก์เูกิลฟอร์มไว้

สาํหรับรับเร่ือง จากนั้นผูดู้แลระบบจะพิจารณาเองวา่ควรดาํเนินการต่อไปอยา่งไร 
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5.1.5 สรุปผลระบบแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ ระบบสามารถแจง้เตือนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือ

สถานะของเวบ็ไซตล่์มและสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดผ้า่นเวบ็ไซตแ์ละอีเมล  

5.1.6 ขอ้จาํกดัของโครงงานระบบแจง้เตือนเวบ็ไซตล่์มผา่นไลน์ ในเวอร์ชนัทดลองท่ีทาง

ผูจ้ดัทาํไดน้าํมาใชส้ามารถเฝ้าระวงัไดแ้ค่ 50 เวบ็ไซตต่์อ 1 บญัชี และส่งขอ้มูลข้ึนไปตรวจสอบไดแ้ค่

ทุกๆ  5 นาที สาํหรับเวบ็ไซตท่ี์ทาํธุรกรรมทางดา้นการเงิน 5 นาที ถือวา่เป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป

จึงไม่เหมาะสมสาํหรับเวอร์ชัน่ทดลอง ทางผูจ้ดัทาํจึงไดเ้ขียนโปรแกรมตรวจสอบสถานะเวบ็ไซตด์ว้ย

ภาษา PHP โดยสามารถกาํหนดไดว้า่จะใหส่้งคาํสั่งไปตวจสอบทุกๆ ก่ีนาทีโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

5.1.7 ขอ้เสนอแนะ การติดตั้งริชเมนูและระบบไลน์บอทอาจตอ้งประสานงานกบัผูดู้แลระบบ 

Domain Name System ของกรมสรรพากรเพื่อทาํการแปลงเซอร์วสิภายในระบบต่างๆ ใหร้องรับการ

เขา้ถึงจากเครือข่ายภายนอกไดแ้ละเพิ่มระบบการยนืยนัตวัตนเพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลในองคก์ร

สาํหรับรองรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ีท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอีกคร้ัง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั อี-ซี.โอ. พี จาํกดั ซ่ึงมีผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

ดงัต่อไปน้ี 

 5.2.1 ขอ้ดีในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในระบบ

คอมพิวเตอร์มากข้ึนทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติั เพราะไดท้ดลองใชอุ้ปกรณ์จริงราคาหลกัลา้นในการ

พิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลการโจมตีประเภทต่างๆ ทาํใหไ้ดผ้ลท่ีแม่นยาํมากข้ึน ไดมี้โอกาสไปเรียนรู้และ

ปฏิบติังานจริงท่ีไซตง์านนอกบริษทั และไดรั้บโอกาสในการพดูคุยกบัลูกคา้ถามถึงความตอ้งการของ

ระบบต่างๆ เพื่อให้เราไดอ้อกแบบเสนอความคิดในการสร้างไลน์บอทและริชเมนู   รวมถึงไดมี้โอกาส

เขา้ไปศึกษาดูงานหอ้งเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ท่ีรองรับการทาํงานเครือข่ายกรมสรรพากรทัว่ประเทศ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา     ส่ิงท่ีไดศึ้กษามาจากหอ้งเรียนส่วนใหญ่หลาย

วชิาใชก้บัการทาํงานในชีวติจริงไม่ไดเ้น่ืองจากหลกัสูตรไม่ทนัสมยั ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมเกือบทั้งหมดกบั

เวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัทาํให้เกิดความกดดนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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5.2.3 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  ในการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรเตรียมตวั

ไปใหพ้ร้อมโดยสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาวา่ควรศึกษาในเร่ืองใดไปก่อน เพื่อจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งคล่องแคล่วและเป็นเรียนรู้ระบบงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากช่วงโรคระบาดโควดิ-19 งานเพิ่มข้ึน

เป็นจาํนวนมากทาํใหพ้นกังานท่ีปรึกษาอาจไม่มีเวลาดูแลไดเ้ตม็ท่ี 
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function onFormSubmit() { 

var form = FormApp.openById('1oP5Ci7ZdZv2TuTTKuslvWhXBrNC8Sp6LYIVl0wqC9sY');  

var fRes = form.getResponses(); 

var formResponse = fRes[fRes.length - 1]; 

var itemResponses = formResponse.getItemResponses(); 

var msg = 'มีพนกังานไดก้รอกแบบสอบถาม';//+ 

for (var i = 0; i < itemResponses.length; i++) { 

msg += ' \n' + itemResponses[i].getItem().getTitle() + ': ' + itemResponses[i].getResponse(); 

} sendLineNotify(msg); } 

function sendLineNotify(message) { 

var token = ["fKeFvwhdJBwylpqN8QvnGjJR8qw2qCt4labWN9jWMDe"];  

var options = { 

"method": "post", 

"payload": "message=" + message, 

"headers": { 

"Authorization": "Bearer " + token } }; 

UrlFetchApp.fetch("https://notify-api.line.me/api/notify", options); 

 } 
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<?php 

 if (isDomainAvailible('http://rdsrv.rd.go.th/')) 

{ 

 echo "Up and running!";           

} 

 else 

{ 

ini_set('display_errors', 1); 

ini_set('display_startup_errors', 1); 

error_reporting(E_ALL); 

$accToken = "8yKRXZVKr7D5BIT5mdoCXuBlVpmj6zrgc7sww7lAiYI";        

$notifyURL = "https://notify-api.line.me/api/notify"; 

$headers = array('Content-Type: application/x-www-form-urlencoded','Authorization: 

Bearer'.$accToken); 

$data = array('message' => 'http://rdsrv.rd.go.th/ เวบ็ไซตล่์ม ไม่สามารถเช่ือมต่อได ้'); 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $notifyURL); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data)); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);  

curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

$result = curl_exec( $ch ); 

curl_close( $ch ); 
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var_dump($result); 

$result = json_decode($result,TRUE); 

if(!is_null($result) && array_key_exists('status',$result)){ 

if($result['status']==200) 

{ 

 echo "http://rdsrv.rd.go.th/ down"; 

} 

} 

} 

 function isDomainAvailible($domain) 

{    

 if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL)) 

{ 

  return false; 

} 

$curlInit = curl_init($domain); 

curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10);  

curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true); 

curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true); 

curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 

$response = curl_exec($curlInit); 

curl_close($curlInit); 

if ($response) return true; 

return false; 

}?>
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ภาพขณะปฏบัิติงาน 
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รูปท่ี ข.1 กาํลงัวเิคราะห์ภยัการโจมตีจากอุปกรณ์เฝ้าระวงัทางไซเบอร์ 

 

รูปท่ี ข.2 การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์
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รูปท่ี ข.3 การตรวจสอบสถานะสายแลนของอุปกรณ์ 

 

 

รูปท่ี ข.4 การตรวจสอบสถานะเวบ็ไซตต่์าง  
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รูปท่ี ข.5 บรรยากาศ ณ ศนูยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
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