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บทคัดยอ 

ในการกําหนดนโยบายสําหรับการใหบริการหองสมุดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

จําเปนตองอาศัยขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลในการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นใหมใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการใชบริการ ปริมาณประชากรในชวงเวลา 

ตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลที่ไดจากการพิสูจนตัวตนของระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด (Smart Gate 

New Generation) ท่ีจะสามารถรวบรวมขอมูลพื้นฐานของลูกคาเพื่อนํามาใชวิเคราะหรูปแบบการใชบริการ

หองสมุดในสถานการณจําลองตาง ๆ และนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการตัดสินใจภายใตขอมูลพ้ืนฐานของลกูคาที่

เดินเขามาใชบริการหองสมุด 

 

คําสําคัญ: หองสมดุ, การยืนยันตัวตน ,การพิสูจนสิทธ,ิ วิเคราะหขอมูลผูใชหองสมดุ , บัตรประจําตวัประชาชน 

 

ABSTRACT 

Determining the policy for library services to meet the needs of customers 

requires basic personal data to analyze new activity patterns in accordance with target groups, 

taking into account age, gender, educational level.  Service period population at different times It 

is necessary to rely on the information obtained from the authentication process from the library 

access control system ( Smart Gate New Generation) , which can collect basic customer data to 

analyze the usage patterns of the library in various scenarios.  and use this information to make 

decisions based on the basic information of customers who come to use the services in the library 
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บทนํา 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนหองสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญที่ใหบริการทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกกับนักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลทั่วไป ซึ่งตอจากไปนี้จะกลาวถึงสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรใน

ฐานะหองสมุด หองสมุดประกอบไปดวยพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 14,336 ตารางเมตร มีระบบปรับอากาศและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิเชน หนังสือจํานวนสองแสนเลม ที่น่ังอานหนังสือจํานวน 500 ที่น่ัง หองเรียนรูดวย

ตัวเองจํานวน 60 หอง เครื่องคอมพิวเตอรสืบคนอินเทอรเน็ตและหองอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 70 ที่นั่น บริการ

หองประชุม 80 ที่นั่ง และหองประชุมขนาดเล็ก 20 ที่น่ัง เปนตน หองสมุดไดทําการยายจากอาคารหลังเดิมเมื่อป 

พ.ศ. 2555 มายังอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเปนอาคารสํานักงานขนาดใหญ

มีพ้ืนที่ใชงาน 14 ช้ัน ในสวนท่ีเปนหองสมุดจะประกอบไปดวยช้ัน 3 ถึง ชั้น 7 ดวยบรรยากาศของหองสมุดยุคใหมที่

ชวยสงเสริมการวิจัยคนควาสืบหาขอมูลในสาขาวิชาที่สนใจ ทั้งยังเปนท่ีนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ

ความรู รวมถึงการเปนสถานที่จัดประชุมสัมมนาในวาระตาง ๆ หองสมุดจึงมีผูใชบริการหมุนเวียนเขาออกในเวลาที่

เปดทําการอยูตลอดเวลา จนถึงปจจุบันหองสมุดผานการใหบริการในฐานะหองสมุดยุคใหมมาแลวเปนเวลา 9 ป จึง

ถึงเวลาที่จะไดรับการทํานุบํารุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของหองสมุด

ใหตอบสนองกับความตองการของคนรุนใหมที่ไดรับอิทธพิลจากการเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสของเทคโนโลยี

ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ปจจัยหนึ่งในการรีโนเวทหองสมุดใหตอบสนองความตองการใช

บริการจึงตองอาศัยขอมูลของลูกคาที่เขามาใชบริการสถานที่เปนหลัก โดยขอมูลดังกลาวจะเปนพื้นฐานในการ

วิเคราะหรูปแบบกิจกรรมและการใหบริการที่จะเกิดขึ้นใหมไปพรอม ๆ กับการปรับปรุงสถานท่ีใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายซึ่งควรจะคํานึงถึง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการใชบริการ จํานวนประชากรที่อยูใน

หองสมุดตามชวงเวลาตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการใชทรัพยากรของหองสมุด เปนตน การไดมาซึ่งขอมูลเหลาน้ีจึง

ตองอาศัยขอมูลที่ไดจากการพิสูจนตัวตน ซึ่งมีอยูในระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด (Smart Gate New 

Generation) ท่ีมีความสามารถในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการและประวัติการใชบริการ ทําใหสามารถ

วเิคราะหหารูปแบบการใหบริการของหองสมุดในสถานการณตาง ๆ (Simulation) ทีม่ักจะเกิดข้ึนเปนประจําในรอบ

ป จนสามารถกําหนดเปนรูปแบบการบริการเชิงรุกที่อาศัยขอมูลในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใหเกิดประโยชน

และความคุมคามากที่สุดในการใหบริการสถานที่และทรัพยากรของหองสมุด 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลของผูใชบริการแตละประเภทที่ Work in ที่เขาใชบริการทรัพยากรของ

สํานักทรัพยากรการเรยีนรู คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

2. เพ่ือสามารถวิเคราะหหารูปแบบการจําลองการใหบริการของหองสมุดในสถานการณตาง ๆ 

โดยอาศัยขอมลูขอมลูทุติยภมูิที่ไดจากระบบควบคมุการเขาออกหองสมุด (Smart Gate New Generation) 

 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการน 

การออกแบบระบบควบคุมการเขาออกหองสมุดที่มีประสิทธิภาพ เปนงานทางดานศิลปะการ

ออกแบบท่ีตองคํานึงถึงองคประกอบหลายอยางเขาดวยกัน ซึ่งถาหากวาผูออกแบบไมไดคํานึงถึงองคประกอบใน



หลาย ๆ ดานใหดีแลว การเขา/ออกในชองทางที่ติดตั้งไวจะพบกับปญหาไปตลอดอายุการใชงาน สงผลใหผูใชบริการ

ทางเขาออกหองสมุดจะไมมีความสุขกับการใชงานเลย ซึ่งผลจากการออกแบบระบบที่ไมดีนั้นจะตองทําการ

บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง และมักจะชํารุดไดงายนําไปสูจุดออนในดานการใหบริการและดานความปลอดภัยของ

หองสมุด ซึ่งหลักการทํางานของระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด: Smart Gate New Generation มีการทํางาน

เชนเดียวกับหลักการทํางานของ Door Access Control Management System (Maglocks, 2564) ที่มีข้ันตอน

การออกแบบระบบทั้ง 7 ประการดังตอไปนี ้

1. หาความคุมคาหลังตดิต้ังระบบควบคุมการเขาออกหองสมุดได  

ในการออกแบบระบบประตูทางเขาออกหองสมุดผูพัฒนาเปนผูออกแบบระบบกลไกควบคุม 

ตาง ๆ รวมถึงโครงสรางภายนอก และระบบซอฟตแวรสําหรับการติดตอสือ่สาร ถือไดวาทุกขั้นตอนการผลิตจะอยูใน

ขบวนการท่ีสามารถควบคุมไดทั้งหมด จึงทําใหทราบถึงปญหาที่แทจริงในการใชงานรวมถึงตนทุนในการผลิตตั้งแต

การเริ่มตนจนสามารถประกอบชิ้นงานนั้นไดสําเร็จเปนตัวผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคาใชจายในสวนตาง ๆ 

ไดท้ังหมดและสามารถผลิตออกมาใชงานในองคกรไดในราคาตนทุนได ความสามารถในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

ขึ้นมาใชงานไดเองน้ันทําใหหองสมุดประหยัดคาใหจายในการจัดซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดเปนอยางมาก ซึ่งโดยปกติ

แลวบริษัทที่ผลิตสินคาทางดานเทคโนโลยีจะบวกคาการตลาดที่สูงไวมาก รวมถึงการนําเสนอคาใชจายในการ

บํารุงรักษาอุปกรณรายปหรือคา maintenance service  ซึ่งในสวนนี้เครื่องมือและอุปกรณบางชนิดอาจจะไม

จําเปนตองมีการบํารุงรักษาในระยะเวลาอันสั้น การผลิตสินคาทางดานเทคโนโลยีข้ึนมาใชงานไดนั้นนอกจากการ

ประหยัดคาใชจายภายในองคกรไดแลวยังเปนการพัฒนาใหหองสมุดมีความกาวหนาทางดานการใชเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศกับงานบริการของหองสมุดอยางยั่งยืน 

2. กําหนดสิทธิ์ในการขอใชบริการหองสมุด  

เปาหมายหลักของการควบคุมการเขาใชงานหองสมุดคือการอนุญาตใหบุคคลใดบางท่ีสามารถ

เขามาใชบริการหองสมุดได ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวตองอาศัยวิธใีนการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหผูใชบริการ

เหลานั้น สามารถพิสูจนไดวาตนเองมีสิทธิ์เขาใชบริการหองสมุดไดอยางถูกตองหรือไม ดวยหลักเกณฑของสํานัก

ทรัพยากรเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรไดอนุญาตใหบุคคลทุกประเภทสามารถเขาใชบริการทรัพยากรของ

หองสมุดไดโดยมีสิทธิ์ในการใชทรัพยากรที่แตกตางกัน ซึ่งจะแยกแยะไดพอสังเขปดังนี้ นักศึกษา/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก, 

บุคลากร/พนักงาน/ขาราชการ, อดีตขาราชการ/บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ผูถือบัตรสมาชิก 

PULINET สามารถเขาใชบริการและยืมคืนทรัพยากรของหองสมุด ตามสิทธิ์การยืมไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับ

บุคคลทั่วไปที่ไมไดสังกัดอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาธิเชนประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา พระภิกษุ/

สามเฌร ชาวตางชาติ สามารถเขาใชบริการและยืมคืนทรัพยากรของหองสมุดไดในสองลักษณะ คือ 1) สมัครเปน

สมาชิกหองสมุดรายป  2) ชําระคาบริการประจําวันดวยวิธีการซื้อคูปองในราคา 5 บาท และราคา 10 บาทสําหรับ 

ผูที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ (ยกเวนพระภิกษุ/สามเฌร สามารถเขาใชบริการหองสมุดไดโดยไมเสียคาใชจาย) การ

ซื้อคูปองเขาใชบริการหองสมุดจะสามารถใชบริการพ้ืนฐานของหองสมุดไดตามปกติ แตจะไมสามารถยืมทรัพยากร

ออกจากหองสมุดได นอกจากบุคคลแตละประเภทที่กลาวมาแลัวยังมีกลุมผูใชประเภทผูเยี่ยมชม/ผูศึกษาดูงาน 

(Guests) ซึ่งเปนกลุมคนพิเศษที่ไดติดตอประสานงานกับหองสมุดอยางเปนทางการไวกอนแลว เพื่อขอเขาเยี่ยมชม

ตามเวลาทีน่ัดหมาย โดยเจาหนาที่จะเปนผูออกคูปองพิเศษสําหรับเขา/ออกหองสมุดใหกับผูเยี่ยมชมเหลานั้น จึงเห็น

ไดวาหองสมุดมีการใหบริการกับบุคคลทุกประเภทโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวและอาศัยหลักฐานในการ



พิสูจนวาตนเองวามีสิทธิใ์นการเขาใชบริการหองสมุด ตัวอยางเชน การบัตรใชบัตรประจําตัวชนิดตาง ๆ หรือคูปองที่

ไดหลังการชําระคาบริการแลว 

.3. กําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตอง  

การพิสูจนสิทธิ์ของตนเองในการเขาใชบริการของหองสมุดเปนการกําหนดใหผูใชทราบวาจะมี

วิธีการใดบางที่สามารถเขาใชบริการหองสมุดได โดยสิ่งท่ีผูใชบริการควรจะมีนั้นคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใชในการระบุถึง

ขอมูลสวนบุคคลที่จะสามารถนํามาใชตรวจสอบการอนุญาตเพ่ือขอเขาใชบริการของหองสมุด เชน รหัสสมาชิก เลข

บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เปนตน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวในการนําบัตรประจําตัวตาง ๆ มาใชสําหรับการ

ตรวจสอบการเขา/ออกหองสมุดถือวาเปนเรื่องปกติที่ทําไดสะดวก แตถึงอยางไรก็ตามยังมีวิธีอื่น ๆ  อีกที่สามารถใช

ในการระบุถึงขอมูลสวนบุคคลได เชน การมีคนที่เชื่อถือไดมาตรวจสอบผูใชบริการหองสมุดภายใตเงื่อนไขในการ

แสดงเอกสารรับรองตาง ๆ แตในบางระบบก็จะมีวิธีการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิ์ในการเขาใชเปนแบบสอง

หรือสามข้ันตอนในเวลาเดียว ซึ่งผูใชจะตองใชพินและการด หรือการดและลายนิ้วมือ หรือทั้งสามอยางรวมกันใน

การพิสูจนสิทธิ์การเขาใชบริการ ซึ่งเปนขอดีอยางมากสําหรับวิธีนี้ในบางสถานที่ที่ตองการความปลอดภัยสูง ผูท่ี

ไดรับการอนญุาตเทานั้นจึงจะสามารถเขาใชพื้นที่ตาง ๆ ได สําหรับหองสมุดไดเลือกรูปแบบการรับรองความถูกตอง

โดยอาศัยแนวคิดที่สอดคลองกับสิ่งท่ีคนสวนใหญม ีคือการระบุถึงขอมูลสวนบุคคลดวยเลขรหัสประจําตัวสวนบุคคล 

Personal Identification Number (PIN) เชน รหัสประจําตัวนักศึกษา, รหัสประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย, เลข

บัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทาง ท่ีสามารถสงตอขอมูลเหลานี้ไปยังระบบตรวจสอบดวยวิธีการ

ตีความหมายจากรหัสบารโคด (barcode) ที่อยูบนบัตรประจําตัว หรือรหัสบารโคดที่ไดจาก Application บท

โทรศัพทสมารตโฟน, การอานขอมูลที่อยูในหนวยความจําของชิปในบัตรประจําตัวประชาชนชนิด Smart card, การ

อานขอมูลจากหนวยความจําของชิปประมวลผล RFID Mifare ผานสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ 13.56 Mhz. รวมถึง

การปอนขอมูลจากพนักงานตอนรับโดยอาศัยเอกสารทางราชการของผูที่ตองการไดรับการอนุญาต ขอมูลเหลานี้จะ

เปนหลักฐานในการระบุถึงตัวบุคคล ทั้งน้ีในปจจุบันก็ยังมรีูปแบบในการระบุถึงขอมูลบุคคลสมัยอ่ืน ๆ ไดอีกหลายวธิี

แตอาจจะยังไมไดรับความนิยมกับการใหบริการเพ่ือขออนุญาตเขา/ออกสถานที่ๆมีผูคนจํานวนมากหมุนเวียนเขาใช

บริการในแตละวัน เชน วิธีการสแกนลายนิ้วมือ, ตรวจสอบใบหนา, เสนเลือด, รูปทรงของมือ ซึ่งวิธีการเหลานี้จะ

ปลอมแปลงไดยากมาก อยางไรก็ตามการใชไบโอเมตริก (Biometric) ในการตรวจสอบความถูกตองยังคงไมเปนที่

นิยมอยางแพรหลายในปจจุบันในกรณีที่มีการใชกับขอมูลของสมาชิกจํานวนมาก เมื่อเทียบกับการใชบัตรพลาสติกที่

ถือวาใชไดผลดีและราคาที่ถูกลงมาเรือ่ย ๆ ตามกลไกของตลาด 

4. ควรใชเคร่ืองอาน (Reader) ประเภทใดบาง  

โดยทั่วไปแลวเครื่องอาน (Reader) จะอนุญาตใหผูงานสามารถปลดล็อกประตูดวยวิธีการใดวิธี

หน่ึงหรือใชงานรวมกันในหลายๆ วิธี แตการตัดสินใจที่จะเลือกเครื่องอานนั้น ควรจะตัดสินใจจากความสามารถใน

การใชงานเครื่องอานรวมกับกุญแจอิเล็กทรอนิกสที่ผูใชงานสวนใหญถืออยูแลวเชน การใชบัตรพลาสติกที่มีบารโคด

หรือชิป RFID Mifare ติดมากับบัตร เปนตน  

4.1 เครื่องอานบารโคด ในงานหองสมุดเครืองอานบารโคดถือเปนเทคโนโลยีเดียวท่ียังคงใชกัน

อยางแพรหลายในปจจุบันซึ่งสวนใหญมักจะผูกติดอยูกับระบบซอฟตแวรเดิมที่ยังมีใหบริการอยู สวนขอเสียของ

บารโคดคือความสามารถในการทําซ้ําไดงายเนื่องจากสามารถคัดลอกไดดวยการสั่งพิมพหรือการทําสําเนาภาพซึ่ง

หลังทําสําเนาแลวจะสามารถใชงานไดทันที โดยรหัสแทงบารโคดเมื่อผานการตีความหมายจากเครือ่งอานบารโคดจะ



สามารถแปลงรหัสแทงเหลานั้นใหกลายเปนตัวเลขรหัสประจําตัวเพ่ือนําไปใชงานตอในระบบซอฟตแวรควบคุมการ

เขาออกหองสมุดไดทันที ในปจจุบันเครื่องบารโคดยังคงมีการใชงานรวมกับระบบควบคุมการเขาออกหองสมุดอยู

และยังมีความสามารถในการอานบารโคดไดทั้งในแบบรหัสแทง (บารโคดชนิด 1 มิติ) และรหัส QR code (บารโคด

ชนิด 2 มิต)ิ ไดภายในเครื่องเดียวกัน รวมถึงการรองรับการอานบารโคดทั้งสองชนิดจากหนาจอโทรศัพทสมารตโฟน

ไดดวย ซึ่งเมื่อเท่ียบกับความปลอดภัยกับความสะดวกในการใหบริการแลว ถือวามีขอดีในแงของการสื่อสารสราง

ความเขาใจกับผูใชบริการไดมากกวาวิธีอ่ืน สวนปญหาของจุดออนทางดานความปลอดภัยของรหัสบารโคด สามารถ

ควบคุมไดดวยการเลือกใชวิธีการตรวจสอบความถูกตองอ่ืน ๆ ควบคูกันไปในจุดท่ีมีการใหบริการที่สําคัญ เชน การ

ใชเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งในกรณียืมคืนทรัพยากรหองสมุด หรือการใชรหัสบารโคดควบคูกับรหัส 

PIN ในการยืมทรัพยากรหองสมุดดวยตนเอง รวมไปถึงการใชงานรวมกับระบบกลองวงจรปด cctv ภายในอาคาร  

4.2 เครื่องอาน IC ชิป บัตรประจําตัวประชาชนเปนบัตรสมารตการดท่ีมี IC ชิป (Integrated 

Circuit) อยูบนตัวบัตรพลาสติก  IC ชิปเปนวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการเก็บขอมูลและประมวลผลภายในตัวเอง 

หนาสัมผัสท่ีบรรจุชิปสามารถสงกระแสไฟฟาและสัญญาณไฟฟาผานทางหนาสัมผัสนี้เพ่ือใชในการประมวลผลและ

รับสงขอมูลได IC ชิปนี้มีโครงสรางและหลักการทํางานเหมือนคอมพิวเตอรขนาดเล็กตัวหนึ่งโดยมี CPU ที่สามารถ

ประมวลผลขอมูลดวยตัวเองได RAM ทําหนาที่เก็บขอมูลระหวางการทํางาน ROMบรรจุระบบจัดการ (OS) และ

โปรแกรมพ้ืนฐาน EEPROM บรรจุขอมลูสวนตัวรวมถึงโปรแกรมตาง ๆ ทําใหสามารถเพ่ิมฟงกชันในการใชงานไดใน

ภายหลังได สําหรับขอมูลที่บรรจุอยูในหนวยความจําของ IC ชิปในบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารตการด จะ

ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถระบุตัวของผูถือบัตรไดเชน หมายเลขประจําตัวประชาชน ช่ือนามสกุล วัน

เดือนปเกิด เปนตน (Srisangworn, 2547) โดยปกติคนท่ัวไปจะตองพกพาบัตรประชาชนติดตัวไปดวยเสมอเพื่อเปน

หลักฐานในการพิสูจนวาตนเองเปนประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายไดกําหมดไว ดวย

เหตุน้ีจึงไดอาศัยขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อนํามาใชรวมกับการกําหนดสิทธิ์การเขาใชบริการหองสมุด โดย

อาศัยเครื่องอานบัตรสมารตการดโดยโปรแกรมสําหรับอานจะทําหนาที่ในการดึงขอมูลสวนบุคคลมาจัดเก็บและทํา

การประมวลซึ่งจะสามารถแยกแยะอัตราคาบริการสําหรบักรณบีุคคลท่ีตองการซื้อคูปองเขาใชบริการหองสมุดไดโดย

คํานวณอายุจากวันเดือนปเกิดของผูถือบัตรท้ังยังสามารถจัดเก็บขอมูลของผูใชบริการบางสวนเพื่อใชในการจัดทํา

สถิติการเขาใชบริการหองสมุดได รวมถึงการติดตามตัวเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเปนตน แตอยางไรก็ตามการใชบัตร

ประชาชนแบบสมารตการดเพ่ือระบุตัวตนของผูถือบัตร ยังมีจุดออนสําคัญคือความสามารถในการรับสงขอมูลผาน

เครื่องอานบัตร จําเปนจะตองใชหนาสัมผัสเพื่อสงกระแสไฟฟาไปยัง IC ชิปเพ่ือใหระบบสามารถทํางานได ถา

หนาสัมผัสของ IC ชิปเกิดความเสียหาย หรือเกิดคราบสกปรกจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ IC ชิป ก็จะไมสามารถ

รับสงขอมูลผานเครื่องอานบัตรไดเลย ในทางเทคนิคแลวปญหานี้สามารถแกไขไดดวยการทําความสะอาดหนาสัมผัส

ดวยการใชยางลบดินสอถูไปมาบนหนาสัมผัสของ IC ชิปเพ่ือขจัดคราบตาง ๆ ที่ติดอยูออกไปเพ่ือทําใหสามารถอาน

ขอมูลจากเครื่องอานบัตรไดอีกครั้ง  

4.3 เครื่องอานแบบไรสัมผัส สําหรับระบบควบคุมการเขาออกที่หองสมุดที่ไดดําเนินการ

พัฒนาขึ้นนี ้ไดมีศึกษาเทคโนโลยีการใชงานบัตรสมารตการดและเครื่องอานไรสัมผัสมาตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผาน

มา โดยในป พ.ศ. 2554 หองสมุดมีความตั้งใจจะนําบัตรชนิดใหมนี้มาทดแทนท่ีการใชรหัสบารโคดที่อยูบนบัตร

ประจําตัวเดิม ซึ่งพบวามีขอเสียในเรื่องของความปลอดภัยของขอมูลที่สามารถคัดลอกไปใชงานไดงาย รวมถึงอายุ

การใชงานที่สั้นอันเนื่องมาจากการชํารุดเสียหายของพ้ืนผิวท่ีเปนรหัสบารโคด จากการศึกษาในชวงเริ่มตน พบวาการ



ใชงานบัตรสมารตการดไรสัมผัสในระยะใกลท่ีใชมาตรฐาน ISO14443 Type A หรือ Mifare ดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ 

13.56 Mhz เปนรูปแบบของบัตรที่เหมาะสมสาํหรับการพกพา เนื่องจากบัตรมีความหนาเพียงแค 0.8 มิลลิเมตรและ

มีอายุการใชงานของบัตรที่ยาวนานเพราะเปนบัตรชนิด Passive RFID Tags ซึ่งไมจําเปนตองอาศัยแหลงจายไฟใด ๆ 

ในการทํางาน เนื่องจากภายในบัตร Mifare จะมีวงจรกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําขนาดเล็กท่ีเปนแหลงจายไฟในตัวอยู

ดวย ทําใหมีความสามารถอานขอมูลไดโดยที่มีระยะการอานที่ไมไกลมากนัก ซึ่งจะขึ้นอยูกับความแรงของเครือ่งสง

สัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีใชงานรวมกับบัตร Mifare โดยคลื่นความถี่วิทยุท่ีปลอยออกมาน้ีจะทําการกระตุนใหเกิด

กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําในบัตรจนทําใหสามารถทําการรับสงขอมูลระหวางบัตรกับเครื่องอานท่ีสงสัญญาณออกไปได 

(SUPPORT THAIEASYELEC, 2560) ปจจุบันการใชงานเครื่องอานบัตรและบัตร Mifare ถือเปนเทคโนโลยีที่มีการ

ใชงานอยางกวางขวางที่สุดในการควบคุมการเขาออก รวมถึงกิจการการทําธุรกรรมทางการเงินเชน การใชบัตร 

Mifare เปนบัตรเติมเงินของรานสะดวกซื้อเปนตน  

4.4 การอานขอมูลดวยไบโอเมตริกซ สําหรับวัตถุประสงคในการควบคุมการเขาออกสถานที่

สําคัญ เรามักจะเห็นเครื่องอานไบโอเมตริกซไมวาจะเปนการอานลายนิ้วมือ หรือระบบจดจําใบหนา (Facial 

recognition system) ที่มีการติดตั้งตามจุดเขาออกภายในตัวอาคาร ซึ่งเทคโนโลยีไบโอเมตริกซมีความสะดวกเปน

อยางมากเหมาะกับสถานท่ีที่มีปริมาณคนเขาออกนอย ซึ่งถานําระบบไบโอเมตริกซไปใชรวมกับขอมูลสมาชิกท่ีมี

จํานวนมากเชน สมาชิกหองสมุดจะสงผลใหการเขาถึงขอมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกตองจะใชเวลานานกวาที่ควรจะ

เปนหรือใชเวลานานกวาการที่ใชบัตรรูปแบบตาง ๆ เพ่ือระบุตัวตนและสิทธิ์การไดรับอนุญาต แตอยางไรก็ตามดวย

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเทคโนโลยีไบโอเมตริกซจะ

เติบโตไปจนถึงการมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพิสูจนความถูกตองสวนบุคคลในอีกไมนาน ผูพัฒนาจึงมีความเห็น

วาควรจะมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีจดจําใบหนากับกลุมสมาชิกหองสมุดใหสามารถใช

งานไดอยางราบรื่นตอไป 

5. ควรใชตัวล็อกแบบใดในการควบคุมการเขาออกหองสมุด  

ในปจจุบันมีวิธีการล็อกหรือเครื่องมือในการปดกันมีอยูหลายแบบที่สามารถใชงานรวมกับประตู

ควบคุมการเขาออกหองสมุดได โดยปกติสวนที่เปนระบบล็อกจะทํางานรวมกับกระแสไฟฟาที่เปนไฟฟากระแสตรง 

(ไฟฟาชนิด DC) เพราะกินกําลังไฟนอยกวาการใชระบบล็อกท่ีใชพลังงานไฟฟาจากไฟฟากระแสสลับ ในการควบคุม

การเขาออกอาคารโดยใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพสามารถควบคุมไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชองคประกอบ

พ้ืนฐานของระบบล็อกไฟฟาที่สั่งใหล็อกหรือปลดล็อกไดจากการสั่งการของสวิตชที่เกิดจากการปลดล็อกดวยการ

ตรวจสอบความถูกตองจากเครื่องอานบัตรบารโคด /RFID หรือไบโอเมตริกซของบุคคลทีใ่ชในการตรวจสอบสิทธิ์การ

เขาใชบริการของหองสมุดซึ่งถาขอมูลที่สงกลับมายังระบบถูกตอง ตําแหนงของสวิตชประตูก็จะอยูในสถานะเปดและ

ทําการปลดล็อกชั่วคราวเพ่ือใหผูใชบริการเดินผานเขา/ออกบริเวณนั้นได จากนั้นสวิตชประตูจะทําการปดลงอีกครั้ง

เพื่อรองรับการตรวจสอบความถูกตองของผูใชบริการรายถัดไป การทํางานในลักษณะนี้เปนท่ีนิยมใชกันในประเทศ

ไทยและตางประเทศ แตมีบางสถานที่มีรูปแบบการล็อกท่ีตรงกันขามกับท่ีกลาวมา โดยมีตําแหนงของสวิตชของ

ประตูอยูในตําเปดอยูเสมอเมื่อมีการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิ์การใชบริการ ผูใชบริการจะสามารถผานเขา/

ออกประตูไดโดยไมมีการขยับแขนก้ันและระบบล็อก แตเมื่อผลลัพทในการตรวจสอบไมถูกตอง ตําแหนงของสวิตช

ประตแูละแขนกั้นจะทําการปดก้ันทําใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตไมสามารถเขา/ออกชองทางนีไ้ด โดยระบบนี้จําเปน

จะตองอาศัยเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบตําแหนงในการเดินเขา/ออกประตู เพราะเมื่อมีการ



เดินออกจากตําแหนงเซนเซอร เซนเซอรจะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวน้ีได ตําแหนงของสวิตชประตแูละแขน

ก้ันจะกลับมาเปดอยูเสมออีกครั้ง ขอดีของรูปแบบการล็อกลักษณะนี้คือจะชวยใหอุปกรณแขนก้ันและสวิตชของ

ทางเขา/ออกจะมีอายุการใชงานทีย่าวนานกวารูปแบบการล็อกที่มีการปดอยูเสมอ เนื่องจากจํานวนครั้งของการขยับ

แขนก้ันจะมีนอยกวารูปแบบการล็อกที่มีปดอยูเสมอซึ่งตองทํางานทุกครั้งมือมีการอนุญาตใหผูใชบริการเขา/ออก ใน

การประยุกตใชงานรูปแบบการล็อกที่มีเปดอยูเสมอจะใชเวลาในการสรางความเขาใจกับผูใชบริการในระยะแรกอยู

พอสมควร เพราะวารูปแบบการล็อกแบบนี้ไมเปนที่นิยมในประเทศและจะสรางความสับสนใหกับผูใชงานได สวนใน

การประยุกตใชงานรูปแบบการล็อกที่มีปดอยูเสมอจะตองมีสวิทธิ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือระบบการทํางาน

หลักลมเหลวซึ่งจะยังสามารถเปดทางเขา/ออกไดดวยสวิทธิ์ฉุกเฉินนี้ สําหรับระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด 

(Smart Gate New Generation) จะไมมีรูปแบบการล็อกท่ีมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาขวางก้ันทางเขา/ออก แตใช

สัญญาณเตือนแทนเมื่อมผีูใชบริการท่ีไมสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชบริการไดอยางถูกตอง ระบบแจงเตือนดวย

เสียงพูดและเมื่อผูใชบริการฝาฝนเดินผานชองทางเขา/ออกระบบเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวของผูท่ีฝาฝน

และแจงเตือนดวยเสียงพูดทันท ีสวนในกรณีที่ผูใชมีสิทธิ์ในการเขาใชบริการหองสมุดระบบจะสงเสียงพูดตอนรับหรอื

ขอบคุณหลังออกจากหองสมุดแลว ขอดีของรูปแบบการแจงเตือนลักษณะนี้คือการที่ไมจําเปนตองคอยดูแลรักษา

อุปกรณตาง ๆ บอยครั้ง เพราะการท่ีไมมีการขยับสิ่งกีดขวางทางเขา/ออก ทําใหระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด

มีอายุการใชงานที่ยาวนานรวมถึงตนทุนในการผลิตที่มีราคาที่ต่ํากวารูปแบบทางเขาออกท่ีมีอุปกรณมากีดขวาง

ทางเขา/ออกอยูเสมอ และรูปแบบของการไมมีสิ่งกีดขวางระหวางทางเดินก็มีความเหมาะสมกับสถานที่ ๆ ไม

ตองการความเขมงวดในการเขา/ออกตลอดเวลาอยางหองสมุด  

6. สิ่งที่ตองการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการกําหนดสิทธิ์การใชงาน  

สําหรับงานหองสมุดแลวสิ่งท่ีตองการเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการกําหนดสิทธิ์ก็คือการใช

ประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด ขอมูลเหลานี้เกิดจากการรับขอมูลจากเครื่อง

อานชนิดตาง ๆ ดวยชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือสงขอมูลเหลานี้ไปจัดเก็บในระบบฐานขอมูลท่ีอยูในพ้ืนที่

หนวยความจําหลักของระบบคอมพิวเตอรหรือระบบคลาวดและรอคอยที่จะนํากลับมาใชอีกครั้งในลําดับถัดไป 

สําหรับขอมูลที่จัดเก็บไวนั้นจะสามารถแยกออกเปนขอมูลหลัก ๆ ไดดังตอไปนี้ 

6.1 ใคร (Who) ใครนั้นจะหมายถึงการระบุไดวาผูใดที่ไดรับสิทธิ์การผานเขา/ออกหองสมุด ซึ่ง

ในระบบคอมพิวเตอรจะสามารถนําขอมูลในสวนนี้ไปทําการเชื่อมโยงกับขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ เพ่ือแจกแจงไปถึง

รายละเอียดเชิงลึกตาง ๆ ไดในภายหลัง 

6.2 ท่ีไหน (Where) จะหมายถึงการบันทึกขอมูลของบุคคลทีไ่ดรับอนุญาตใหเขา/ออกหองสมุด

ในชองทางใดชองทางหนึ่ง โดยไดผานทางชองทางน้ันไปแลว 

6.3 เมื่อไหร (Time) เปนเวลาท่ีระบุไดวามีกิจกรรมนั้นเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถรูไดวาเหตุการณ 

นั้น ๆ เกิดขึ้นในวนัและเวลาใดบาง อธเิชน เวลาที่มีการอานขอมูลสวนบุคคลและไดรบัสิทธิ์การเขา/ออก, เวลาที่ไดมี

การผานชองทางนั้นแลว, เวลาทั้งหมดที่มีการใชงานหองสมุด, เวลาที่เกิดขอผิดพลาดตาง ๆ เปนตน 

ขอมูลหลักทั้งสามประการนี้จะถูกนํามาใชรวมกันเพ่ือหาคําตอบที่ตองการตาง ๆ โดยมีการตั้ง

คําถามไวลวงหนาหรือมีการตั้งคําถามเพิ่มเติมจากขอมูลพื้นฐานทั้งสามสวนนี้ยกตัวอยางเชน อยากทราบวาใน

ชวงเวลาใดบางของสัปดาหที่ผูใชบริการในหองสมุดเปนสุภาพสตรีมีจํานวนมากกวา 200 คนและใชเวลาอยูใน

หองสมุดเปนเวลานานเกิน 1 ชัว่โมง ซึ่งคําตอบนีม้ีประโยชนในการนําขอมูลที่ไดไปทําการวเิคราะหถึงความเปนไปได



ที่จะเกิดเหตุการณแบบนี้อีกครั้งในระยะเวลาไลเลียกัน ซึ่งทําใหขอมูลพ้ืนฐานน้ีกลายเปนเครื่องมือในการพยากรณ

ใหเจาหนาที่ไดเตรียมใหบริการกระดาษชําระและผาอนามัยใหพรอมกับจํานวนผูใชบริการท่ีเปนสุภาพสตรีใน

ชวงเวลาที่คาดการณไว ทําใหไมจําเปนตองสตอกสินคาในปริมาณมากไวตลอดเวลาและสามารถนําเงินทุนในสวนน้ี

ไปใชหมุนเวียนในบริการดานอื่น ๆ สําหรับการตั้งคําถามท่ีไดจากขอมูลในปริมาณมหาศาลนั้นตองอาศัยการ

ออกแบบวิธีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหระบบฐานขอมูลเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการตอบสนอง

ความตองการหาคําตอบจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิมาไวในแหลงเดียวกัน ดวยคุณสมบัติของภาษาในการ

สืบคนท่ีเรียกวา SQL ซึ่งมาจากคําวา Structured Query Language  เปนภาษามาตรฐานในการเขาถึงระบบ

ฐานขอมูล เราจึงสามารถใชงานภาษา SQL ไดจากโปรแกรมตาง ๆ ที่ไดทําการเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูลน้ันไว 

ภาษา SQL เปนภาษาเชิงโครงสรางสามารถทําความเขาใจลําดับขั้นตอนของคําสั่งตาง ๆ ในภาษา SQL ไดงาย ทั้ง

ยังมีชุดคําสั่งและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไมแตกตางจากภาษาคอมพิวเตอรท่ัวไปจนสามารถเรียบเรียงชุดคําสั่งตางๆ ที่มี

ความซับซอนดวยการลําดับเงื่อนไขไดไมแพภาษาคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ตัวภาษา SQL ยังมีความเปนสากลที่มี

มาตรฐานเปน ANSI (American National Standard Institute) ซึ่งสวนใหญแลวคําสั่งในภาษา SQL จะสามารถ

ใชงานรวมกับฐานขอมูลที่เจาของผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไดมีการพัฒนาออกมาใชงาน (9Expert, 2564) แตก็มีในบาง

กรณีท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนคําสั่งใหสอดคลองกับผูผลิตฐานขอมูลนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการสืบคน

มากขึ้น ในเรื่องของความรวดเร็วในการเรียกหาขอมูลในระบบฐานขอมูล ผลิตภัณฑของผูผลิตแตละรายจะมีความ

แตกตางกันในเรื่องนี้พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อขอมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณมากกวา 1 ลานรายการ ฐานขอมูลของผูผลิต

บางรายจะมีความเร็วที่ใชในการสืบคนลดลงอยางเห็นไดชัด ในทายที่สุดแลวการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้ไวใน

ระบบฐานขอมูลผูพัฒนามีความเห็นวาการเรียกใชขอมูลสารสนเทศท่ีผานการสังเคราะหเปนขอมูลที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดนั้น ควรจะมีชองทางที่เขาถึงไดงาย มีความทันสมัยในการนําเสนอเหมาะสมกับความนิยมในปจจุบัน

สามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดจากอุปกรณสื่อสารทุกประเภทไมวาจะเปน เครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต 

โทรศัพทสมารตโฟน ซึ่งในการพัฒนาสามารถใชรูปแบบการดีไซตในลักษณะของเวบ็ไซตที่แสดงผลไดอยางเหมาะสม

บนอุปกรณที่แตกตางกัน (Responsive Web Design) หรือการแสดงผลในรูปแบบแดชบอรด (Dashboard) ท่ีมี

การแสดงขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบของรายงานขอมูลสารสนเทศที่สรุปใหเห็นภาพไดในหนาเดียวเพ่ือใหสามารถนํา

ขอมูลเหลานี้ไปใชประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ไดทันเวลา    

7. จะตองมีระบบการจัดการควบคุมการเขาใชบริการแบบไหน  

เมื่อกลาวถึงระบบการจัดการควบคุมการเขาออกหองสมุด คงตองกลาวถึงเรื่องของการออกแบบ

วิธีการควบคุมรวมถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่ประกอบเขาดวยกันจนกลายเปนระบบใหบริการ เชน อุปกรณตอพวง

ตาง ๆ สําหรับการควบคุมทางเขา/ออกที่ประกอบไปดวยเครื่องอานประเภทตางๆ, อุปกรณเซนเซอร, อุปกรณล็อก, 

อุปกรณขวางก้ัน สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับเครื่องมือในการประมวลผลขอมูล ซึ่งในปจจุบันเราสามารถเลือก

อุปกรณประมวลผลขอมูลชนิดตาง ๆ มาใชงานไดหลากหลายลักษณะไมวาจะเปนการประมวลผลขอมูลดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล Android, Arduino, เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Mini PC), แท็บเล็ต, โทรศัพท

สมารทโฟน ซึ่งอุปกรณในการประมวลผลขอมูลที่กลาวมานี้จะตองมีสวนประกอบหลักๆ ที่สําคัญดวยกัน 3 ประการ

คือ 1) ตองมีหนวยประมวลผลขอมูลเพ่ือใชในการทําตามชุดคําสั่งอิเล็กทรอนิกสหรือ Application ที่ถูกสรางข้ึน

ดวยภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการตัดสินใจตามเงื่อนไขตาง ๆ ได  2) ตองมีพอรตสําหรับการสื่อสารขอมูลกับ 

อุปการณตอพวง และระบบการจัดเก็บขอมูล เชน I/O Port ,RS232, USB, RJ45 ,WIFI , Bluetooth โดยที่จําเปน



จะตองมีใหเพียงพอกับอุปกรณตอพวงที่ใชสําหรับระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด 3) พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล ที่

สามารถติดตอสื่อสารผานชองทางสื่อสารผานระบบเครือขาย LAN (local area network) หรือผานระบบ WIFI ได

โดยสามารถรับสงขอมูลไปยังพ้ืนที่ใหบริการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ได สวนประกอบของอุปกรณในการประมวลผลทั้ง 

3 สวนท่ีไดกลาวมานี้จําเปนจะตองมีความแมนยําในการประมวลผลและรับสงขอมูลสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง

เปนเวลายาวนานและโอกาสเกิดขอผิดผลาดควรจะมีนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลยในระหวางการใหบริการ สําหรับ

ระบบควบคุมการเขาออกที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ใชการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่อาศัยระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows และ Application ที่ไดพัฒนาจากภาษา C# ซึ่งขอดีของการใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนหนวย

ประมวลผลนั้นมีอยูดวยกันหลายประการ อาทิเชน ความเร็วในการประมวลผลขอมูลที่สามารถทํางานไดรวดเรว็วา

อุปกรณประมวลผลประเภทอ่ืน ๆ, ชองทางการสื่อสารขอมูลกับอุปกรณภายนอกท่ีใชสําหรับควบคุมการเขาออกนั้น

มีมากเพียงพอที่จะรองรับไดหลาย ๆ อุปกรณในคอมพิวเตอรเครื่องเดยีว, ความมีเสถียรภาพในการสื่อสารผานระบบ

เครือขาย local area network หรือเครือขาย internet รวมถึงการรับสงขอมูลที่สามารถทํางานไดรวดเร็วกวา

อุปกรณประมวลผลอื่น ๆ, พ้ืนที่จัดเก็บขอมูลที่ไดมาพรอมเครื่องคอมพิวเตอรสามารถนํามาใชประโยชนในดานการ

สํารองขอมูล ปจจัยเหลานี้จึงเปนเหตุผลในการเลือกใชเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนหนวยประมวลผลหลักของการ

ควบคุมการเขาออกหองสมุด สวนในระบบฐานขอมูลนั้นไดกลาวไปบางแลวในหัวขอกอนหนานี้โดยมีการเลือกใช

พ้ืนที่จัดเก็บขอมูลบนคอมพิวเตอรแมขายเพื่อใชจัดเก็บขอมูลการเขาออกหองสมุดและประมวลผลชุดคําสั่งในการ

สืบคนเพื่อแสดงขอมูลในรูปแบบของการรายงานขอมูลตาง ๆ ดวยระบบฐานขอมูลท่ีมีชื่อวา PostgraSQL สําหรับใน

งานประมวลผลในสวนที่เปนการรับสงขอมูลและสั่งการอุปกรณภายนอกผูพัฒนานาไดเลือกใชภาษา C# ในเขียน

ชุดคําสั่งควบคุมตาง ๆ ดวยเหตุผลหลักของจุดเดนท่ีมีในภาษา C# เปนภาษาที่เนนชิ้นสวนโดยถูกออกแบบมาเปน

อยางดีทําใหสามารถนํามาใชตอกันเปน Application อะไรก็ได (Component oriented) นอกจากนั้นภาษา C# 

ยังสามารถเรียกใชคลาสหลายพันคลาสใน .NET Framework ไดโดยตรง ทําใหลดเวลาการพัฒนาซอฟตแวรไดมาก 

จึงทําใหการตอยอดเพ่ือสรางสรรคคําสั่งใหม ๆ เปนไปอยางรวดเร็วประหยัดเวลาในการพัฒนาชุดคําสั่งควบคุมประตู

ทางเขาออก (9Expert, 2564)  สวนในฝงการพัฒนาระบบหลังบาน (Back Office) ซึ่งจะทํางานอยูบนพื้นฐานของ

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอรชัน่ 20.04 ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการท่ีมีเสถียรภาพสูงสามารถเปดใหบริการตอเนื่องได

ตลอด 24 ช่ัวโมง ระบบปฏิบัติการ Ubuntu มีคําสั่ง command line และ Automatic software ตาง ๆ มากมาย

เพื่อชวยใหนักพัฒนาสามารถเขียนชุดคําสั่งเพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางอัตโนมัติ เชน คําสั่งการตั้ง

เวลาการทํางาน (crontab), คําสั่งโอนถายขอมูล (resync), คําสั่งเปรียบเทียบเวลาปจจุบัน (ntpdate)  เปนตน ซึ่ง

ในการพัฒนาระบบหลังบานมีความจําเปนตองใชโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมเพ่ือชวยกันทําหนาท่ีในสวนท่ี

โปรแกรมนั้นมีความถนัด ผูพัฒนาจึงขอกลาวถึงโปรแกรมหลักในการพัฒนาระบบหลังบานที่ทํางานภายใต

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ดังนี้ 1) โปรแกรมภาษา PHP คือภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต 

ผูพัฒนาระบบใชสําหรับการจัดทําเว็บไซตเพ่ือแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ซึ่งสามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีการ

ตอบโตได โดยมีชุดคําสั่งสําหรับการติดตอฐานขอมูลสามารถจัดการขอมูลในระบบฐานไดทุกรูปแบบ รวมถึง

ความสามารถในการเขียนชุดคําสั่งเพื่อประมวลผลขอมูลใหทํางานในรูปแบบของงานเบ้ืองหลังไดดวยชุดคําสั่งของ 

PHP Command Line Interface และความสามารถของภาษา PHP ในการเรียกใชชุดคําสั่ง API (Application 

Programming Interface) จากภายนอกเพื่อขอรับสงขอมูลระหวางกัน 2) โปรแกรมฐานขอมูล PostgraSQL เปน

ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงวตัถุ-สัมพันธ (Object Relational Database Management หรือ ORDBMS) แบบ 



Open Source โดยสามารถใชรูปแบบคําสั่งของภาษา SQL ไดเกือบทั้งหมดโดยที่บางคําสั่งอาจตองปรับเปลี่ยนไป

ตามรูปแบบของ PostgraSQL ที่ไดกําหนดไวจึงจะสามารถประมวลผลได ในปจจุบัน PostgraSQL ไดมีเครื่องมือใน

การจัดการระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยสามารถเรียกใชงานไดผานทางแอปพลิเคชันบนเว็บไซตทําใหสามารถเพ่ิม ลบ 

แกไข รายงานขอมูลในฐานขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตได และยังมี dashboard ที่ชวยรวบรวมคาตัวแปรสถานะ

ตาง ๆ ของระบบใหเราไดวิเคราะหประสิทธิภาพโดยรวมของระบบฐานขอมูลวาอยูในสภาวะพรอมใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม ซึ่งในการใชงานจะตองมีการติดตั้งโปรแกรม PGAdmin4 เสียกอนหลังจากที่ไดมีการติดตั้ง

ระบบฐานขอมูลของ PostgraSQL บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแลว 

หลังจากทีผู่พัฒนาไดเตรียมการและออกแบบระบบทั้ง 7 ขั้นตอนเปนที่เรียบรอยแลวผูพัฒนาได

เริ่มทําการประกอบสวนตาง ๆ ของระบบควบคุมการเขา/ออกหองสมุดเขาดวยกัน โดยเริ่มจากเขียนซอฟตแวร

ควบคุมอุปกรณตาง ๆ จากนั้นจึงพัฒนาชุดคําสั่งในการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลซึ่งในระหวางนั้นไดมีการออกแบบ

สวนท่ีเปนโครงสรางภายนอกใหกับบริษัทที่ติดตอไวเปนผูท่ีทําหนาขึ้นรูปสวนที่เปนโครงสราง ตามแบบแปลนที่สงไป 

ในสวนการเดินสายภายในและติดตั้งอุปกรณทางผูพัฒนาจะเปนผูประกอบดวยตนเองเนื่องจากในงานสวนนี้มีความ

ละเอียดออน ตองอาศัยประสบการณในการประกอบช้ินสวนเขาดวยกันจึงจะสามารถทําใหสวนตาง ๆ ทํางาน

สอดคลองกันได รวมถึงการกระจายความรอนที่มีผลกับอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งไวภายในใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

เมื่อเรียบรอยแลวจึงจะเปนการติดตั้งซอฟตแวรระบบทั้งหมดเขาดวยกันและทดสอบการใชงานในสถานการณตาง ๆ 

กอนที่เปดใหบริการจริง ซึ่งจะมีหลักการทํางานและขั้นตอนการใชงานดังภาพ Infographic ประกอบคําอธิบาย

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

ภาพ A1 คือประตูทางเขา Smart Gate New 

Generation ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ชองทางโครงสราง

ภายนอกหุมดวยผวิสเตนเลสภายในเปนไมสวน

ดานบนเปนกระจกหนาสีชาดํา 

ภาพ A2 คือประตูทางออก Smart Gate New 

Generation (ในภาพเปนภาพกอนการตดิตั้ง) ประตู

ทางออกมีการทําสวนยกพื้นเพิ่มเติม เนื่องจากบริเวณ

ที่ติดตั้งไมไดมีการเดินทอรอยสายเอาไว 

ภาพ A3 เคร่ืองขายคูปอง Ticket Machine ที่มีการ

ดัดแปลงใหทํางานรวมกับเคร่ืองอานบัตรประชาชน

และติดตั้งแปนคียบอรดสเตนเลสเพื่อใชสําหรับการ

ปอนขอมูล 

 

 

ภาพที ่1. แสดงอุปกรณควบคุมการเขาออกหองสมุด (Smart Gate New Generation)  

และเครื่องขายคูปอง (Ticket Machine) 



 
 

ภาพที่ 2. เปนการแสดงลําดับขั้นตอนการประมวลผลขอมูลของโปรแกรม Smart Gate  

และระบบหลังบาน back office 

 

จากภาพที่ 2 มีลําดับข้ันตอนการประมวลผลขอมูลของโปรแกรม Smart Gate ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ระบบมีการติดตั้งโปรแกรมหลังบานเพ่ือทําการปรับปรุงขอมูลสมาชิกหองสมุดให

เปนปจจุบันเสมอ โดยยึดถือขอมูลจากระบบสมาชิกของฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เปนหลัก 

ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกสามารถเขาออกหองสมุดดวยการยืนยันตวัตนกับประตูทางเขาที่ใชโปรแกรม 

Smart Gate ในการควบคุมประตูที่ทําการสืบคนขอมูลเพ่ือพิสูจนสิทธิ์การขอเขาใชบริการจากฐานขอมูลของระบบ

หลังบาน (PostgreSQL Database)  

ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่สืบคนขอมูลสมาชิกจนพบ โปรแกรม Smart Gate จะทําการบันทึกขอมูล 

Profile ของสมาชิกลงในรบบฐานขอมูล PostgreSQL Database  

ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรม Pending จะทําหนาที่แสดงขอมูลจํานวนผูใชบริการหองสมุดท่ีมีอยูใน

เวลานั้นและเมื่อสมาชิกออกจากหองสมุดจํานวนผูใชหองสมุดจะลดลง  

ขั้นตอนที่ 5 ในการตรวจสอบขอมูลยอนหลังสามารถเรียกขอมูลสถิติตาง ๆ ของผูใชบริการได

จากโปรแกรม pgAmin 4 ที่สามารถสืบคนดวยคําสั่งภาษา SQL ได 

ขั้นตอนที่ 6 ระบบมีความสามารถ export ขอมูลที่ไดรับการประมวลผลแลวจากโปรแกรม 

pgAmin4 ไปยังโปรแกรม Microsoft Excel ได 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 3. แสดงวงจรควบคุมอุปกรณภายนอกสําหรับการอนุญาตเขาออกหองสมุด 

ที่ใชงานรวมกับโปรแกรม Smart Gate 

 

จากภาพที่ 3 หัวใจหลักในการอนุญาตเขา/ออก ของ Smart Gate ตามที่กลาวมาในขางตนดวย

เรื่องของระบบการลอกซึ่ง Smart Gate จะอาศัยสัญญาแจงเตือนโดยใชระบบเซนเซอรตาง ๆ เปนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบเพ่ือทดแทนรูปแบบการลอก โดยภาพท่ี 3 A1 จะเปนการอธิบายวงจรสําหรับรับสัญญาณ I/O หรือ

กระแสไฟฟาแรงดันต่ําที่ทํางานรวมกับ Photoelectric เซนเซอรสําหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอรผาน Port RS232 ที่ขา 8 ซึ่งเปนขาที่ใชสําหรับการรับสัญญาณ CTS (Clear to Send) ไปยังเงื่อนไข

ของชุดคําสั่งภาษา C#  และภาพที่ 3 A2 เปนตัวอยางการตอวงจรเครื่องอานบัตร RFID ผานวงจร max232 ซึ่งทํา

หนาที่ในการปรับแรงดันไฟฟาจากเครื่องอาน RFID ใหอยูในระดับแรงดันไฟฟา TTL จนสามารถรับสงขอมูลไปยัง 

Port RS232 ที่ขาสัญญาณ TX และ RX ได ซึ่งทําใหชุดคําสั่งภาษา C# สามารถตีความหมายของเลขฐาน 16 เพื่อ

นําไปใชสําหรับรับสงขอมูลที่เปนโปรโตคอลในการควบคุมและสั่งการเครือ่งอาน RFID ใหตรวจสอบความถูกตองของ

ผูถือบัตร RFID นั้นได สวนภาพท่ี 3 A3 เปนวงจรสงสัญญาณ I/O หรือกระแสไฟฟาแรงดันต่ําไปยังวงจร Relay 

Circuit เพ่ือเปนการปดเปดสัญญาณไฟจราจร สําหรับการอนุญาตเขา/ออกหองสมุด 

 
 
 



 
 

ภาพที่ 4. แสดงข้ันตอนการจําหนายคูปองเขาหองสมุดดวยเครื่องขายคูปอง 

ใหกับผูใชบริการท่ัวไปทีไ่มไดเปนสมาชิกหองสมดุ 

 

การใหบริการกับผูใชบริการที่ไมไดเปนสมาชิกหองสมุด ซึ่งไดแกประชาชนทั่วไปที่ไมไดสมัคร

เปนสมาชิกหองสมุดสามารถเขาใชบริการพ้ืนฐานของหองสมุดดวยการซื้อคูปองเขาหองสมุดในราคา 5 บาท สําหรับ

ผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และสําหรับผูมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณเปนตนไปจะซื้อคูปองเขาใชหองสมุดในราคา 10 บาท

ดังมีวิธีการเขาใชบริการตามลําดับดังน้ี 

ภาพท่ี 4 A1 ประชาชนทั่วไปตองทําการลงทะเบียนขอเขาใชบริการที่เครื่องขายคูปองดวยการ

เสียบบัตรประชาชนเพื่อใหเครื่องอานบัตรนําขอมูลสวนบุคคลและบันทึกหมายเลขโทรศัพทลงในระบบฐานขอมูล

เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชในภายหลังไดเชน ในกรณีท่ีทางสาธารณสุขตองการสอบสวนโรคเปนตน ซึ่งในครั้งถัดไป

ของการเขาใชบริการผูใชสามารถปอนหมายเลขโทรศัพทและใชวันเดือนปเกิดของตนเปนรหัสผานแทนการใชบัตร

ประจําตัวประชาชนได 

ภาพท่ี 4 A2  เครื่องขายคูปองจะบอกอัตราคาบริการเขาใชสมุดใหผูใชบริการทราบและรอรับ

เงินคาบริการทางชองรับเหรียญจากนั้นจึงออกคูปองซึ่งมีรหัส Qr code กํากับไว ผูใชบริการจะสามารถใชคูปองนี้

เพ่ือเขาออกหองสมุดไดตลอดท้ังวันทําการ แตจะไมสามารถใชคูปองนี้ไดอีกในวันถัดไป 

ภาพที่ 4 B1 B2 และ B3 ในกรณีท่ีผูใชบริการไมไดนําบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวมาดวย

สามารถติดตอเจาหนาที่ภายในหองสมุดดวยโปรแกรมสื่อสาร เพื่อขอใหเจาหนาที่จําหนายคูปองดวยการสั่งพิมพ

คูปองผานโปรแกรม Ticket express เพ่ือจําหนายคูปองจากบริเวณจุดใหบริการดานหนา ภาพที่ 4 A4  เมื่อ

ผูใชบริการไดคูปองแลวจึงนําคูปองที่ไดไปสแกนที่ประตู Smart gate ทุกครั้งเมื่อมีความตองการเขาออกหองสมุด 
 
 
 



 
                  A1      A2 

 

ภาพที่ 5. แสดงการประมวลผลขอมูลเพื่อรายงานสถิติการใชบริการหองสมุดในรูปแบบตาง ๆ 

 
หมายเหต ุ ภาพ A1 แสดงประชากรหองสมุดในเวลานั้น 

ภาพ A2 แสดงปรมิาณการใชบริการหองสมดุจากกลุมประชาชนท่ัวไปซึ่งสวนใหญคือกลุม

นักเรียนอายุ 16-18 ป 

 
ตารางที่ 1 งบประมาณและคาใชจายระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด 

งบประมาณและคาใชจายระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด Smart Gate New Generation 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน (หนวย) ราคาตอหนวย (บาท) ราคารวม (บาท) 

รายการประกอบประตู Smartgate 

1 ประตู Gate 3 ชองทาง 1 ชุด 37,500 37,500 

2 มินิคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ 3 เคร่ือง 8,500 25,500 

3 เครื่องอานบารโคด 3 เคร่ือง 6,000 18,000 

4 เครื่องอานบัตร RFID 3 เคร่ือง 1,300 3,900 

5 อุปกรณสายสัญญาณและเซนเซอร 3 ชุด 3,000 9,000 

รายการประกอบเครื่องขายคูปอง 

6 ตู kiosk  1 ตู 30,000 30,000 

7 คอมพิวเตอรสําหรับควบคุม 1 ชุด 18,000 18,000 

8 เครื่องพิมพใบเสร็จ 2 เครื่อง 8,600 17,200 

9 เครื่องรบัเหรียญ 1 เครื่อง 2,500 2,500 

10 Numeric keyboard 1 ชุด 2,100 2,100 

11 เครื่องอานบัตรประชาชน 1 ชุด 1,800 1,800 

รวมคาใชจายโดยประมาณ 165,500 

ซอฟตแวรที่ใชงานในการพัฒนาระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด: Smart Gate New Generation 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu version 20.04 

โปรแกรม Smart Gate New Generation พัฒนาจากภาษา C# ฐานขอมูล PostgreSQL บรกิารจัดเก็บขอมูล 

โปรแกรม ticket machine, express พัฒนาจากภาษา C# โปรแกรม Apache Web Server และภาษา PHP ใหบริการ

เว็บเซริฟเวอร 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

จากการดําเนินการพัฒนาระบบควบคุมการเขาออกหองสมุดจนแลวเสร็จ สามารถแยกผลการ

ดําเนินการออกเปน 3 สวนดังน้ี 

1. ประตูทางเขา/ออก SmartGate  

การพัฒนาและติดตั้งประตูทางเขาออกจํานวนสามชองทางตองอาศัยระยะเวลาในการประกอบ

ชิ้นสวนตาง ๆ อาทิเชนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานรหัสบารโคด/RFID คอมพิวเตอรประมวลผล การตกแตง

ภายนอก รวมถึงซอฟตแวรระบบควบคุม ซึ่งตองอาศัยความชํานาญในการประกอบช้ินสวนเขาดวยกันอยางเปน

ระบบ เพื่อใหอุปกรณสามารถทํางานแบบอัตโนมัติไดอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการใหบริการ ในชวงแรกพบ

ปญหาที่สําคัญอยูสองประการ คือปญหาที่เกิดจากอุปกรณและซอฟตแวรระบบ ซึ่งพบวาเครื่องอานบัตร RFID รุน

ใหมไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องทําใหระบบหยุดทํางานในระหวางการใหบริการหลายครั้ง ผูพัฒนาจึงทําการ

ปรับชุดคําสั่งสําหรับการควบคุมการอานขอมูลภายในบัตรใหม แตก็ไมสามารถแกปญหาอันเนื่องมาจากระบบหยุด

ทํางานจากการรับสงขอมูลของเครื่องอานบัตร RFID ได จึงไดตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องอานบัตร RFID เปนรุน SL025M 

Stronglink ท่ีมีการใชงานกอนหนานี้หลังจากการปรับเปลี่ยนเครื่องอานบัตรแลวทําใหปญหาดังกลาวหายไป สาเหตุ

อีกประการหน่ึงของการหยุดทํางานในระหวางการใหบริการคือความไมมีเสถียรของเครื่องแมขายคอมพิวเตอร ซึ่ง

เปนปญหาที่ใชเวลาหาสาเหตุความผิดปกติอยูในระยะเวลาหน่ึงกวาจะพบวาซอฟตแวรระบบไดมีการเชื่อมตอเพ่ือ

รับสงขอมูลไปยังเครื่องแมขายจํานวนสามเครื่อง โดยหนึ่งในสามเปนเครื่องแมขายที่ไมมีระบบสํารองกระแสไฟฟา

และเปนเครื่องท่ีมปีระสิทธภิาพการทํางานต่ํา จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหระบบทํางานผิดปกติในบางชวงเวลา โดยบางครั้ง

ยังสามารถทํางานอยางตอเนื่องได แตระยะเวลาการประมวลผลขอมูลจะทํางานไดชากวาปกติ  ปญหาประการที่สอง

พบวายังมีผู ใชบริการหองสมุดบางสวนมีความเขาใจผิดในวิธีการแสดงสิทธิ์การใชหองสมุดกับระบบประตู

ทางเขาออก ทําใหเกิดอุปสรรคในระหวางการยืนยันตัวตนเพ่ือแสดงสิทธิ์การเขาใช ซึ่งการท่ีผูใชบริการไมทราบ

วิธีการยืนยันตัวตนท่ีถูกตอง ทําใหใชเวลานานมากกวาปกติจนในบางครั้งทําใหผูใชบริการทานอื่น ๆ ตองรอคอยเปน

เวลานาน ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนในชวงเปดเทอมใหม ซึ่งมีกลุมผูใชรายใหมเริ่มทยอยเขาใชบริการหองสมุด จาก

ปญหาดังกลาวจึงไดอาศัยชองทางการปฐมนิเทศเพ่ือเปนการสื่อสารใหความรูในการแสดงสิทธิ์การเขาใชหองสมุด

ผานระบบประตู Smart Gate New Generation รวมถึงมีการรวบรวมคําอธิบายตาง ๆ ใกลกับจุดใหบริการประตู

ทางเขา และมีการสื่อสารผานทางระบบเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ของหองสมุดใหมากข้ึน อยางไรก็ตามกลุม

ผูใชบริการรายใหมที่เปนบุคคลภายนอกจะหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จึงยังตองอาศัยคําแนะนําการใชบริการจาก

เจาหนาที่ประจําจุดทางเขาออกหองสมุดในบางชวงเวลา หลังจากการปรับปรุงจุดบกพรองตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ระหวางการทดสอบการใชงาน ประตูทางเขาออก Smart Gate New Generation ก็สามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามคุณสมบัติของอุปกรณที่กําหนดไวตั้งแตตน ผูใชบริการสามารถพิสูจนตัวตนเพื่อเขาออกหองสมุด

ไดดวยบัตรนักศึกษา บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย คูปองเขาออกหองสมุด หรือรหัสบารโคดที่ไดจากแอปพลิเคชันบน

หนาจอมือถือ ซึ่งทําใหขอมูลที่ถูกจัดเก็บลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมีความเท่ียงตรงสามารถนําไปวิเคราะหหา

ผลลัพธในรูปแบบการรายงานสรุปผลขอมูลไดในเวลาจริง  

2. การออกแบบเพื่อรองรับบุคคลภายนอก  

การออกแบบพัฒนาเครื่องขายคูปองอัตโนมัติถูกพัฒนาออกแบบมาอยางยาวนาน จนมาถึงรุนที่

มีการใชงานในปจจุบันจึงไดมีการเพิ่มฟงคชันสําหรับการยืนยันตัวตนดวยบัตรประชาชนประเภท Smart Card  ที่



สามารถอํานวยความสะดวกในการระบุตัวตนของผูใชบริการหองสมุดเปนรายบุคคลได โดยเครื่องขายคูปองจะ

สามารถดึงขอมูลพ้ืนฐานของผูถือบัตรเพื่อนํามาจัดเก็บบันทึกประวัติการขอใชบริการและการประมวลผลอายุเพ่ือ

คํานวณหาคาบริการสําหรับเขาใชหองสมุด สําหรับผูใชบริการที่ไมไดเปนสมาชิกหองสมุดจําเปนตองนําบัตร

ประชาชนติดตัวมาดวยเสมอ เพ่ือทําการลงทะเบียนบันทึกแฟมประวัติการขอใชบริการหองสมุด ซึ่งในครั้งถัดไปเมื่อ

กลับมาใชบริการหองสมุดอีกครั้งการซื้อคูปองจากเครื่องขายก็จะสามารถทําไดโดยไมจําเปนตองใชบัตรประจําตัว

ประชาชนเพียงปอนหมายเลขประจําตัว CID 13 หลักหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือพรอมกับใสรหัส PIN ที่เปนวัน

เดือนปเกิด ก็จะสามารถระบุตัวตนเพื่อขอดําเนินการซื้อคูปองเขาหองสมุดได ทั้งนี้การจําหนายคูปองสําหรับเขาใช

บริการหองสมุดยังมีทางเลือกอีกประการทีอ่าศัยการพิจารณาของเจาหนาที่ประจําจุดประตูในกรณีที่มีความจําเปน

และเหตุอันควรที่ไมสามารถนําบัตรประชาชนไปใชซื้อคูปองไดอาทิเชน กรณีชิปของบัตรประชาชนเกิดความเสียหาย 

หรือบัตรประชาชนสูญหายและอยูในระหวางการดําเนินการขอทําบัตรใหม ซึ่งเจาหนาท่ีจะเปนผูพิจารณาและเมื่อ

เห็นสมควรเจาหนาที่จะเปนผูออกคูปองสําหรับเขาหองสมุดดวยโปรแกรม Ticked Express ซึ่งจะสามารถใชแทน

คูปองเขาออกหองสมุดไดเหมือนการซื้อคูปองจากเครื่องขายคูปอง ในชวงเริ่มตนของการพัฒนาชุดคําสั่งที่ทํางาน

รวมกับเครื่องอานบัตรประชาชนแบบ Smart card พบวาเครื่องอานบัตร Smart card มีหลากหลายรุนดวยกันและ

ยังสามารถใชงานไดกับชุดคําสั่งสําเร็จรูปท่ีเปนไฟล Library ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได แตในทาง

ปฏิบัติพบปญหาทางเทคนิคในระหวางการใชงานเชน อุปกรณไมสามารถ Auto-Detection หรือการตรวจจับ

อัตโนมัติเมื่อมีบัตร Smart Card เสียบในชองรับบัตร ซึ่งมีผลทําใหผูที่กําลังซื้อคูปองไมสามารถทํารายการตอไปได

จนกวาจะกดแปนพิมพ Enter เพ่ือบอกใหโปรแกรมทํางานในลําดับถัดไป ผูพัฒนาไดทําการคนหาเครื่องอานบัตร 

Smart Card ที่สามารถรองรับคุณสมบัติ Auto-Detection นี้ได แตเมื่อทําการทดสอบกับบัตร Smart Card จึง

พบวาการ Auto-Detection สามารถทํางานรวมกันไดกับบัตรประชาชนที่มีชิปบนบัตร Smart Card  เปนเวอรชัน 

3 ข้ึนไปสวนในเวอรชันท่ีต่ํากวาจะไมสามารถอานขอมูลไดเลย จึงตองกลับมาตั้งตนการพัฒนาระบบรวมกับเครื่อง

อานบัตร Smart Card รุนเดิมและแกปญหาการทํารายการตอเนื่องหลังจากเสียบบัตรประชาชนดวยการอาศัย

คําแนะนําการในการทํางานที่ชัดเจนจึงจะสามารถสื่อสารกับผูที่ตองการซื้อคูปองจากเครื่องขายคูปองได แตอยางไร

ก็ตามจากการสังเกตเฝาติดตามการใชงานของผูใชบริการยังพบวายังมีผูใชบริการรายใหมที่ไมสามารถทําข้ันตอน

ตอไปไดหลังจากเสียบบัตรประชาชนเพ่ือทําการลงทะเบียนประวัติกอนการซื้อคูปอง ผูพัฒนาคิดวาปญหานี้อาจเกิด

จากการความคุนเคยของการใชบัตร ATM ในเครื่องกดเงินสดของธนาคาร และหลังจากนี้ทางผูพัฒนาจะแกปญหา

ดวยการติดเซนเซอรที่เครื่องขายคูปองเพื่อสงเสียงคาํแนะนําในการลงทะเบียนและการขอซื้อคูปองเขาหองสมุด 

3. การเรียกใชขอมูล  

ผูพัฒนาระบบไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บและประมวลผลขอมูลทางสถิติที่เกิด

จากการเขาออกหองสมุด ในการพัฒนาในชวงแรกมีการแบงการจัดเก็บขอมูลไปยังฐานขอมูลที่ตางชนิดกันเพ่ือใช

คุณสมบัติพิเศษของฐานขอมูลชนิดนั้นเชน ฐานขอมูลของ Microsoft Accress ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยง

ขอมูลจากฐานขอมูล Oracle ไดอยางรวดเร็วโดยทํางานผาน ODBC (Open Database Connectivity) ซึ่งเปนโพร

โทคอลท่ีใชเพ่ือเช่ือมตอกับฐานขอมูลชนิดตาง ๆ จึงไดใชคุณสมบัตินี้ในการโอนถายขอมูลโปรไฟลของสมาชิก

หองสมุดจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST แตภายหลังไดมีการยกเลิกการใชฐานขอมูลของ Microsoft Accress 

และใชวิธีการโอนถายขอมูลดวยเทคนิคการทํางานหลังบานทําใหสามารถตั้งเวลาโอนถายขอมูลจากฐานขอมูลของ

ระบบหองสมุดอัตโนมัติมายังฐานขอมูลหลักของระบบประต ูSmart gate New Generation ไดตามตองการ สงผล



ใหการใหบริการในชวงเวลาปกติมีความผิดพลาดในการติดตอสื่อสารระหวางขอมูลนอยมาก เนื่องจากขอมูลท่ี

จําเปนตองใชในการใหบริการระหวางวนัอยูในที่เดียวกันและมีความเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งท่ีผานมาจะพบกับปญหาใน

การเขาถึงขอมูลจากฐานขอมูลภายนอก (Oracle) ในชวงเวลาทําการบอยครั้ง จนบางครั้งเกิดความสับสนในการ

แกปญหาที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการเช่ือมโยงขอมูลในหลาย ๆ แหงซึ่งบางครั้งอาจเกิดความผิดปกติในสถานที่ใดที่

หนึ่งเปนการช่ัวคราว เมื่อไดรับแจงปญหาและทําการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุกลับพบวาการเช่ืองโยงทุกอยางทํางาน

ไดเปนปกติทําใหเกิดความสับสนในการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง การแกปญหาดวยการตั้งเวลา

เพื่อใหระบบไดทําการรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการใหบริการทั้งหมดไวที่หลังบานเปนวิธีการใหมท่ีนํามาใชงานแลว

ทําใหระบบควบคุมการเขาออกหองสมุดทํางานไดอยางราบรื่นตลอดการใหบริการ 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหเงื่อนไขการใหบริการของ

สถานประกอบการเกิดข้ึนมากมายไมเวนแมแตสถานที่ใหบริการอยางหองสมุดที่จําเปนตองออกมาตรการเพื่อ

ควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไมวาจะเปนการสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา การเวน

ระยะหางทางสังคม SOCIAL DISTANCING การตรวจวัดอุณหภูมิ การทําความสะอาดดวยการลางมือหรือเจล

แอลกอฮอล การจํากัดจํานวนผูใชบริการ การเช็คอิน-เช็คเอาทเพ่ือชวยใหการสอบสวนโรคทําไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว ดวยความสามารถของระบบควบคุมการเขาออกหองสมุด (Smart Gate New Generation) ท่ีมีคุณสมบัติ

ในการสนับสนุนการควบคุมการแพรระบาดระบาดของเช้ือไวรัสตัวอยางเชน ความสามารถในการติดตามผูใชบริการ

หองสมุดในชวงเวลาตาง ๆ ที่มีการเช็คอิน-เช็คเอาทเขาหองสมุด ความสามารถในการบอกปริมาณประชากรที่อยูใน

หองสมุดในเวลานั้น ความสามารถนี้ยังชวยใหเจาหนาที่สามารถทราบถึงจํานวนคนท่ีตกคางอยูภายในหองสมุดเมื่อ

ถึงเวลาปดบริการ ในแงของการรักษาความปลอดภัยสามารถใชงานรวมกับกลองวงจรปดเพ่ือนําใบหนาหรือชุดที่

สวมใสของผูตองหาในคดีลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับภาพของผูใชบริการที่มีการบันทึกไวในระบบควบคุมการเขา

ออกหองสมุดและสามารถเช่ือมโยงไปยังขอมูลสวนบุคคลเชนช่ือนามสกุลของผูตองสงสัยเพื่อสงมอบใหกับเจา

พนักงานทําการดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป สําหรับขอมูลการเขาออกหองสมุดของผูใชบริการนั้นสามารถแยกตาม

ประเภทไดจึงทําใหสามารถวิเคราะหใหเห็นไดวาผลประกอบการหองสมุดแตละชวงเวลาตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดมากนอยเพียงใด ในชวงเวลาหน่ึงอาจมีปริมาณประชากรในหองสมุดมากกวาชวงเวลาปกตสิามารถนํา

ชวงเวลาดังกลาวไปเปรียบเทียบกับปฏิทินกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือหาที่มาท่ีไปของกลุมประชากรที่เพ่ิมขึ้นและ

ลดลงไดและนํามาเปนขอมูลในการอางอิงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการพยากรณสิ่งท่ี

อาจจะเกิดในชวงเวลาเดียวกันของป เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเตรียมตัวรับมือกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดหรือเคย

เกิดขึ้นมาแลว ระยะเวลาหลายปกอนหนานี้หองสมุดไมไดมีการเก็บขอมูลผูใชบริการจากภายนอกอยางเปนระบบจน

เมื่อมีการใชบัตรประชาชนในการลงทะเบียนสมาชิกกอนการขอใชบริการจึงพบวา 70% ของผูใชบริการท่ีเปน

บุคคลภายนอกคือเด็กนักเรียกที่มีอายุระหวาง 16–18 ป ซึ่งเปนกลุมคนที่เขาใชบริการหองสมุดเปนจํานวนมากใน

ชวงเวลาเปดเทอมเมื่อเทียบอัตราสวนกับผูใชบริการหลักที่เปนสมาชิกหองสมุดกลับพบวาปริมาณผูใชบริการกลุมนี้มี

อัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจสรางแนวคิดใหมในการใหบริการของหองสมุดขึ้นเชนการทําเนื้อหาติวเตอรเฉลย

ขอสอบ O-NET ผานระบบ Online สําหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมและชั้นมัธยมซึ่งในอนาคตพวกเขาเหลานี้จะมี

โอกาสยอนกลับเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและกลับมาเปนลูกคาหลักของเราอีกครั้ง 



ความสามารถในการนําขอมูลผูใชบริการไปประยุกตใชกับ Application อ่ืน ๆ เชน การนําขอมูลปริมาณประชากร

หองสมุดในเวลาปจจุบัน ไปใชควบคุมปริมาณรอบเดินเบาของมอเตอรไฟฟาที่อยูในระบบเครื่องปรับอากาศภายใน

อาคาร เพื่อใหเครื่องปรับอากาศของหองสมุดซึ่งปจจุบันมีลักษณะเปนแบบแอรรวมศูนยทํางานชาลงในเวลาที่มี

จํานวนผูใชบริการไมมากสงผลใหในระหวางนั้นเครื่องปรับอากาศจะใชพลังงานไฟฟาลดลงทําใหสามารถประหยัด

ไฟฟาที่ใชภายในอาคารไดมากขึ้น ในสวนของขอเสนอแนะนั้นผูพัฒนาเห็นวาอนาคตอันใกลยังมีเทคโนโลยีตาง ๆ อีก

มากมายที่กําลังรอใหเราสามารถเขาถึงเพ่ือทําการเรียนรูและนํามาประยุกตกับการใหบริการตาง ๆ ไดจนกลายเปน

มาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติในสถานบริการ เนื่องจากแนวโนมของเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปในทิศทางที่

เทคโนโลยีจะกลายเปนสวนหนึ่งของการใชชีวติประจําวันของเรารูปแบบที่ถูกคัดสรรมาแลวจะกลายเปนผลิตภัณฑที่

ขายดีในทองตลาดและจะมีความสะดวกในการใชงานมากข้ึนเรื่อย ๆ ตัวอยางเชน การขอใชสิทธิ์ใชบริการหองสมุด

ดวยเทคโนโลยไีบโอเมตริกซที่จะสามารถระบุความเปนตัวตนของเราเพียงแคอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง หรือการใชงาน

คียการดท่ีสามารถรับสงคลื่นความถ่ีวิทยุสําหรับการสือ่สารไดในระยะไกลจนสามารถระบุความเปนตัวตนในพื้นที่ท่ี

กําหนดไวได การทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อชําระคาบริการตาง ๆ ของหองสมุดดวยกระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส

แทนการใชเงนิสด ระบบสมองกลอัจฉริยะที่ทราบถึงกิจกรรมที่เราช่ืนชอบในหองสมุดและสามารถสื่อสารกับเราโดย

ที่เราอาจจะนึกไมถึงเลยวาสิ่งท่ีเราตองการที่สุดในการใชบริการหองสมดุคือสิ่งน้ี จากที่กลาวมาสิ่งเหลานี้ไดเกิดขึ้นใน

สถานประกอบการบางแหงบางแลว โดยไดมีการนํามาใชโดยผานกระบวนการจัดซื้อทั้งระบบซึ่งจะตองใชเงินทุน

จํานวนมากในการจัดหา ถาบุคลากรของหนวยงานมีความตั้งใจในการคนควาศึกษาวิจัยและทดลองในสิ่งท่ีมีขายอยู

ในทองตลอดไดจนสามารถนําเอาองคความรูเหลานั้นมาประกอบเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปก็จะสามารถชวยใหหนวยงานที่ทานเหลานั้นสังกัดอยูมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดในราคาที่ประหยัด

งบประมาณในการจัดซื้อ ทั้งยังมีอิสรภาพในการดัดแปลงสรางสรรคผลงานใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานของ

เราทานตอไปได 

 

รายการอางอิง 

9Expert. (2564). ขอดีของภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ. สืบคนจาก https://www.9experttraining.com/ 

articles/programming-in-c-sharp-advantage-part-1 

   . (2564). มารูจักกับ SQL. สืบคนจาก https://www.9experttraining.com/articles/ภาษา-

sql-คืออะไร 

Maglocks. (2564). How to Design a Door Access Control System. สืบคนจาก    

https://www.maglocks.com/designing-a-door-access-control-system.html 

Srisangworn. (2547). บัตรประชาชน “สมารทการด” เปลี่ยนวิถีชวิีตคนไทยสูไฮเทค. สืบคนจาก

https://www.srisangworn.go.th/index.php?module=ContentExpress&func= print&ceid=80 

SUPPORT THAIEASYELEC. (2560). บทความ RFID พรอมตัวอยางการตอใชงาน ตอนที่ 4 RFID Mifare. สืบคน 

จาก https://blog.thaieasyelec.com/rfid-ch4-how-to-use-rfid-mifare/ 


