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บทคัดยอ 

           การใหบริการหองสมุด ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 นั้น ไดจํากัดจํานวนผูเขาหองสมุดและมีการจัดที่นั่งแบบ 

เวนระยะหาง (Physical distancing) และเพื่อใหสามารถควบคุมจํานวนผูเขา-ออกได จึงมีการพัฒนาระบบควบคุม 

การเขา-ออกหองสมุด เพ่ือใชนับจํานวนผูเขา-ออกหองสมุด และแสดงจํานวนคงเหลือที่สามารถรองรับได โดยแสดงผล 

แบบ Real time รวมท้ังไดนํา QR Code มาประยุกตใช โดยผูรับบริการสามารถนํา Smart phone หรือ Tablet 

สวนตัว ใชสแกน QR Code ที่ระบบกําหนดใหเพ่ือแสดงตนในการเขา-ออกหองสมุด ซึ่งมีข้ันตอนท่ีงาย สะดวก  

และรวดเร็ว 

 

คําสําคัญ: ระบบควบคุมการเขา-ออก, ระบบนับจํานวนผูเขาหองสมุด, คิวอารโคด 

 

ABSTRACT  

           During the COVID-19 pandemic, the number of library visitors has been limited to 

access the services of the Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University 

of Technology.  The physical distancing policy is also applied.  In order to control the number of 

visitors, a gate access control system was developed to count the number of visitors entering and 

exiting the library entrance gate. The number of visitors in the library at present and the remaining 

number of visitors able to access the library are displayed in front of the library.  Through this 

system, the users easily and quickly scan a QR code using their personal devices to access the 

library. Therefore, it is very convenient and safe for all users during the pandemic. 

 

Keyword: Gate Access Control System, Visitor Counter, QR Code 



บทนํา 
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ. 2562 

และยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษายังคงเปดใหบริการหองสมุด 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควา การวิจัย ของนักศึกษา อาจารย และพนักงานของมหาวิทยาลัย 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยเปนสําคัญ จึงไดกําหนดมาตรการในการเขาหองสมุด โดยตั้งจุดคัดกรอง

เพ่ือดูแลใหผูที่จะเขาหองสมุดตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา และวัดอุณหภูมิกอนเขาหองสมุด  

มีจุดใหบริการเจลแอลกอฮอลท่ัวทั้งหองสมุด มีการเช็ดทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณท่ีใหบริการ รวมท้ังการปรับ

พ้ืนที่นั่งอานในหองสมุดเปนแบบเวนระยะหาง (Physical distancing) และจํากัดผูเขาหองสมุดเพียง 750 ท่ีนั่ง  

จากเดิมที่ใหบริการในชวงสถานการณปกติ จํานวน 1,500 ที่นั่ง และเพ่ือใหสามารถควบคุมจํานวนผูเขาหองสมุดได 

จึงไดพัฒนาระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด เพ่ือใชนับจํานวนผูเขา-ออกหองสมุด และแสดงจํานวนท่ีนั่งคงเหลือ

ที่สามารถรองรับได โดยแสดงผลแบบ Real time เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการมาหองสมุดของผูรับบรกิาร

และการบริหารจัดการของผูปฏิบัติงาน 

                        และในการเขา-ออกหองสมุดนั้น จากที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดใหมีเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือสําหรับสแกนเพ่ือเขา-ออกหองสมุดนั้น เน่ืองจากเปนอุปกรณท่ีมีการสัมผัสบอยและใชรวมกันหลายคน 

ดังนั้น เพ่ือเปนการชะลอการแพรระบาดของโควิด -19  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจึงไดยกเลิกการสแกน

ลายนิ้วมือเพ่ือเขา-ออกหองสมุด และใหใชบัตรประจําตัวในการเขา-ออกหองสมุดเชนเดิม รวมทั้งไดพิจารณา 

นํา QR Code มาประยุกตใชในการแสดงตน โดยใช Smart phone หรือ Tablet ที่มีกันอยูทุกคน นํามาเปนอุปกรณ 

ในการสแกน QR Code จากระบบไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาระบบนับและแสดงจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดแบบ Real time 

 2. เพื่อเพ่ิมชองทางการแสดงตนในการเขา-ออกหองสมุด โดยใช QR Code 

 3. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและรายงานผลการเขา-ออกหองสมุด 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 1. วางแผนการดําเนินการ 

รายละเอียด 

ปงบประมาณ พ.ศ 

2563 2564 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ระบบนบัและแสดงจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดแบบ Real time 

    1.1 ประชุมหารือระหวางฝายบริการ

สารสนเทศกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

    1.2 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ      

    1.3 ทดสอบและปรับปรุงระบบ      

    1.4 เปดใชระบบและประชาสัมพันธ      



รายละเอียด 

ปงบประมาณ พ.ศ 

2563 2564 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2. QR Code แสดงตนในการเขาหองสมุด 

    2.1 ประชุมหารือระหวางฝายบริการ

สารสนเทศกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

    2.2 ศึกษาขอมูล      

    2.3 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ      

    2.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบ      

    2.5 เปดใชระบบและประชาสัมพันธ      

  

 2. ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ 

2.1 ภาษา เทคโนโลย ีและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด  

ภาษา เทคโนโลยี 

และเคร่ืองมือ 
รายละเอียด 

ภาษา C# พัฒนา Web API ใหทุกโปรแกรมของระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุดเชื่อมตอเพ่ือรับสง

ขอมูล และใช JSON Web Token (JWT) เปนมาตรฐานเปด (RFC 7519) เพื่อความ

ปลอดภัยในการรับสงขอมูล รวมถึงใชพัฒนาโปรแกรม Gate Controller (Entrance) 

โปรแกรม Gate Controller (Exit) และโปรแกรม Finger & Mifare Reader 

AngularJS เปน JavaScript Framework พัฒนาเวบ็แบบ Single-Page Application ใหโตตอบกับผูใช 

ไดงาย 

Bootstrap เปน CSS Framework พัฒนาเว็บท่ีรองรับ Smart Device หรือ Responsive Web 

ภาษา PHP พัฒนาเว็บรายงานจํานวนผูเขาหองสมุด 

MariaDB เปนฐานขอมูลสําหรับทุกโปรแกรมของระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด 

Oracle เปนฐานขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ใชตรวจสอบขอมูลผูใชงานหองสมุด  

ในโปรแกรม Gate Controller (Entrance) โปรแกรม Gate Controller (Exit) และเว็บ

ควบคุมประตูทางเขาหองสมุด 

Microsoft Visual  

Studio 2019 

เปนเครื่องมือในการพัฒนา Web API โดยใชเทคโนโลยี ASP.NET Core 5.0 Web API  

ในการเช่ือมตอทุกโปรแกรมเขาดวยกัน 

Visual Studio 

Code 1.6 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บควบคุมประตูทางเขาหองสมุด 

Arduino IDE เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับการทํางานรวมกับ Module IoT ดวย

ภาษา C 

Xibo ควบคุมการแสดงผลผานจอประชาสัมพันธ 



2.2 ฟงกชันการทํางานของระบบ แบงเปน 6 สวน ดังนี ้

1) Web API ใชเปนตัวกลางใหทุกโปรแกรมของระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด

เชื่อมตอเพ่ือรับสงขอมูล โดยมีฟงกชันในการดึงขอมูลผลการเปดเครื่องกั้นปกนก การดึงขอมูลสถานะของอุปกรณ 

และการดึงขอมูลผูรับบริการ 

2) โปรแกรม Gate Controller (Entrance) ใชสําหรับใหผูรับบริการสแกน QR Code 

หรือบัตร Mifare เพ่ือผานเครื่องก้ันปกนก และทําการลดจํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดอีก โดยมีฟงกชันในการ

สแกน QR Code การสแกนบัตร Mifare การตรวจสอบสิทธิ์การใชงานหองสมุด การเปดและแสดงผลการเปดเครือ่ง

ก้ันปกนก การแสดงสถานะของอุปกรณ และการแจงเตือนหากจํานวนผูเขาหองสมุดเกินกวาที่หองสมุดรองรับได 

3) โปรแกรม Gate Controller (Exit) ใชสําหรับใหผูรับบริการสแกน QR Code หรือ 

สแกนบัตร Mifare กอนออกจากหองสมุด เพื่อทําการเพิ่มจํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดอีก โดยมีฟงกชันในการ

สแกน QR Code การสแกนบัตร Mifare การแสดงผลการสแกน และการแสดงสถานะของอุปกรณ 

4) IoT ควบคุมการเปด-ปดประตูทางออก ใชสําหรับควบคุมการเปดหรือปดประต ู

โดยอัตโนมัติ มีฟงกชัน คือ เมื่อสแกน QR Code เปนการสงคําสั่งใหเปด Relay switch ดังน้ัน อุปกรณ IoT จะจาย

กระแสไฟฟาใหกับอุปกรณเซ็นเซอรที่ประตู ประตูก็จะเปดเพื่อใหออกจากหองสมุด แตหากไมสแกน QR Code

ระบบควบคุมก็จะไมสงคําสัง่มาที่อุปกรณ IoT ดังนั้นประตูก็จะไมเปดออก 

5) เว็บควบคุมประตูทางเขาหองสมุด ฟงกชันการทํางานสําหรับผูรับบริการ คือ การสแกน 

QR Code จากหนาจอที่ทางเขาเพื่อยืนยันตัวตน ฟงกชันการทํางานสําหรับเจาหนาที่ คือ การแสดงผลการเปด

เครื่องกั้นปกนก การแสดงสถานะของอุปกรณ การควบคุมการเปดเครื่องกั้นปกนกแบบ Manual การแสดงจํานวน

และขอมูลผูเขาหองสมุดแบบ Real time และยอนหลัง 

6) เว็บรายงานจํานวนผูเขาหองสมุด ใชสําหรับแสดงผลที่จอประชาสัมพันธ โดยมีฟงกชัน

ในการแสดงจํานวนที่เขาใชบริการไดท้ังหมด (Maximum number of visitors allowed in the library) และ

แสดงจํานวนท่ีสามารถเขาใชบริการไดอีก (Remaining) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. ภาพรวมการทํางานของระบบควบคมุการเขา-ออกหองสมดุ 

 

- ขอมูล   

  ผูรับบริการ 

- บันทึกผล 

  การเปดเครื่อง 

  กั้นปกนก 

 
Web API 

ฐานขอมูลระบบ 
ควบคุมประตทูางเขา 

หองสมุด 

ฐานขอมูลระบบ 
หองสมุดอัตโนมัต ิ(ALIST) 

 

เว็บควบคุม 

ประตูทางเขาหองสมดุ 

เว็บรายงานจํานวน 

ผูเขาใชบริการหองสมุด 

เจาหนาที ่

โปรแกรม  
Gate Controller (Exit) 

 

โปรแกรม  
Gate Controller (Entrance) 

 

ผูใชบริการ 

Finger &  
Mifare Reader 

โปรแกรม 

Finger Register 

- ผลการเปดเคร่ืองก้ันปกนก 

- สถานะของอปุกรณ 

- ขอมูลผูรับบริการ 

 

- ผลการเปดเคร่ืองก้ันปกนก 

- สถานะของอปุกรณ 

- ขอมูลผูรับบริการ 

- ตรวจสอบ 

  ขอมูล  

  ผูรบับริการ 

- จํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดทั้งหมด 

- จํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดอีก 

- สแกนบัตร Mifare 

- สแกนลายนิ้วมอื 

- สแกนลายนิ้วมือ 

- ขอมูล   

  ผูรบับริการ 

- บันทึกผล 

  การเปดเครื่อง 

  กั้นปกนก 

- สแกน QR Code 

- สแกนบัตร Mifare 

- สแกนลายนิ้วมือ 

- ขอมูล   

  ผูรบับริการ 

- คําส่ังเปด 

  ประตู 

  ทางออก 

- บันทึก 

  เวลาออก 

 

- สแกน QR Code 

- สแกนบัตร Mifare 

- สแกนลายนิ้วมอื 

- บันทึกลายนิ้วมือ 

- ขอมูลผูรับบริการ 

- ลงทะเบียนลายนิ้วมือ 

 

- รหัสนักศึกษา/ 

  พนักงาน 

  ของผูรบับริการ 

 

- จํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดทั้งหมด 

- จํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดอีก 

- ผลการเปด 

  เครื่องกั้นปกนก 

- ผลการเปด 

  เคร่ืองก้ันปกนก 

- สถานะของ 

  อุปกรณ  

- ผลการเปด 

  เคร่ืองก้ันปกนก 

- สถานะของ 

  อุปกรณ  

- ขอมูล  

  ผูรับบริการ 

- เปดเครื่องกั้นปกนก 

- ดูผลการเปดเครื่องกั้นปกนก 

- คําส่ังเปดเคร่ืองก้ันปกนก 

- ขอขอมูลผลการเปด 

  เครื่องกั้นปกนก 

- ขอมูลลายนิ้วมือ 

- ขอขอมูลผูรับบริการ 

- ผลการสแกนอุปกรณ 

- ผลการสแกนอุปกรณ 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 ระบบควบคุมการเขา-ออกหองสมุด ประกอบดวย 

  1. ระบบนับและแสดงจํานวนผูเขาหองสมุดในรูปแบบเว็บ โดยแสดงจํานวนที่เขาใชบริการได

ทั้ งหมด (Maximum number of visitors allowed in the library) คือ 750 ที่นั่ ง จํานวนผูอยู ในหองสมุด 

(Number of visitors) และจํานวนที่สามารถเขาใชบริการไดอีก (Remaining) โดยแสดงผลแบบ Real time 

สามารถตรวจสอบไดจาก 

1.1 รายงานจํานวนผูใชบริการ บนเว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา แสดงจํานวนผูอยูใน

หองสมุด (Number of visitors) และจํานวนท่ีสามารถเขาใชบริการไดอีก (Remaining) 

 

        
ภาพที่ 2. หนาเว็บแสดงรายงานจาํนวนผูใชบริการ 

 

1.2 จอประชาสัมพันธดานหนาหองสมุด และบริเวณทางออก แสดงจํานวนท่ีเขาใชบริการได

ทั้งหมด (Maximum number of visitors allowed in the library) คือ 750 ที่นั่ง และจํานวนท่ีสามารถเขาใช

บริการไดอีก (Remaining) 

 

 
ภาพที่ 3. จอประชาสัมพันธดานหนาหองสมุด และบรเิวณประตูทางออก (ตามลําดับ) 



 
ภาพที่ 4. รายงานจํานวนที่เขาใชบริการไดท้ังหมด และจํานวนท่ีสามารถเขาใชบริการไดอีก  

บนจอประชาสมัพันธ 

 

2. QR Code แทนบัตรประจําตัว ผูรับบริการสามารถใช Smart phone หรือ Tablet สแกน 

QR Code ที่ระบบกําหนดให เพ่ือแสดงตนแทนบัตรประจําตัวสําหรับการเขา-ออกหองสมุด 

 

 

 
ภาพที่ 5. ขั้นตอนการสแกน QR Code 



 และมีจอแสดงขอมูลผูเขาหองสมุด ประกอบดวย ช่ือ-สกุล ประเภทสมาชิก รูปภาพ วัน/เวลาที่

เขาหองสมุด และอุปกรณที่ใชแสดงตน (  สัญลักษณแทนการใช QR Code  สัญลักษณแทนการใชบัตร

ประจําตัว  สัญลักษณแทนการใชลายนิ้วมือ) ซึ่งเชื่อมตอกับระบบนับและแสดงจํานวนผูเขา-ออกหองสมุด กรณ ี

ผูเขาหองสมุดเกินจํานวนท่ีกําหนดไว ระบบจะแสดงขอความแจงใหทราบ  

 

  
 

ภาพที่ 6. ภาพแสดงการสแกน QR Code เขา-ออกหองสมุด (ตามลําดับ) 

 

 
ภาพที ่7. หนาจอแสดงกรณีผูเขาหองสมุดเกินจาํนวนท่ีกําหนดไว 

 

 3. IoT ควบคุมการเปด-ปดประตูทางออก กอนออกจากหองสมุด เมื่อผูรับบริการสแกน QR Code  

ระบบควบคุมการเปด-ปดประตูทางออกจะสงคําสั่งไปที่อุปกรณ IoT เพื่อใหประตูเปด แตหากไมสแกน QR Code 

ระบบควบคุมฯ จะไมสงคําสั่งไปที่อุปกรณ IoT ประตูทางออกก็จะไมเปด ดังนั้นจึงชวยใหสามารถนับจํานวนผูออก

จากหองสมุดไดตามจริง  



         
 

ภาพที่ 8. การติดตั้งอุปกรณ IoT ที่ประตูทางออก 

 

 4. ระบบควบคุมและรายงานผลการเขา-ออกหองสมุด เจาหนาท่ีหองสมุดสามารถเรียกดูเวลา

เขา-ออกของผูรับบริการเปนรายบุคคลและประวัติยอนหลัง ระบบจะแสดงจํานวนครั้ง จํานวนคน ควบคุมการเปด

เครื่องก้ันปกนก จัดการขอมูลลายนิ้วมือ แสดงสถานะการทํางานของเครื่องก้ันปกนก 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 9. ระบบควบคุมและรายงานผลการเขา-ออกหองสมดุ 

 



 

 5. มีการพัฒนา Web API เปนตัวกลางเชื่อมตอเพ่ือรับสงขอมูลทุกโปรแกรม โดยใชเทคโนโลยี 

ASP.NET Core 5.0 Web API โปรโตคอล HTTP ในการรับสงขอมูลในรูปแบบ JSON และใชเทคโนโลยี JSON 

Web Token (JWT) เพื่อการรับสงขอมูลอยางปลอดภัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10. ภาพหนาจอการพัฒนา Web API 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษาไดนํารายงานจํานวนผูเขาหองสมุดวางไวท่ีเว็บไซตศนูยบรรณสาร 

และสื่อการศึกษา แสดงผลเปนแบบ Real time ผูรับบริการจึงสามารถตรวจสอบจํานวนผูอยูในหองสมุด (Number 

of visitors) และจํานวนที่สามารถเขาหองสมุดไดอีก (Remaining) ไดตลอดเวลา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 



กอนมาหองสมุด ทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ยังแสดงไวที่จอประชาสัมพันธบริเวณดานหนาหองสมุด

ดวย จึงชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและควบคุมจํานวนผูเขาหองสมุดได 

ในสวนของการนํา QR Code มาประยุกตใชงานนั้น เปนการใช Smart phone หรือ Tablet  

สวนบุคคล เปนอุปกรณในการสแกน QR Code จึงชวยลดการสัมผัสอุปกรณที่มีคนจํานวนมากสัมผัสบอย ๆ  

เปนการชะลอการแพรระบาดของโควิด -19 ไดอีกหน่ึงวิธี ซึ่งนอกจากจะใชในการแสดงตนเพ่ือเขา-ออกหองสมุด

แลว ศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษายงันําไปใชในการลงเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงานประจําวันของพนักงานอีกดวย 

ระบบควบคุมและรายงานผลการเขา-ออกหองสมุด สําหรับเจาหนาที่ เปนการพัฒนาระบบ 

โดยนําระบบยอยตาง ๆ ไดแก ระบบเปดเครื่องก้ันปกนก ระบบรายงานการเขาหองสมุด ระบบลบลายนิ้วมือ มารวม

ไวที่เว็บเดียว จึงชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังมีรายงานที่สามารถ

นําไปพิจารณาใชประโยชนไดมากขึ้น 
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