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บทคัดย่อ
ระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
เป็นระบบที่จะตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเข้ำ-ออก ภำยในพื้นที่สำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น เนื่องจำกพื้นที่ในสำนักห้องสมุดนั้น มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำกในแต่ละวัน ประกอบกับพื้นที่
ภำยในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น
หลำยโซน เรำจึงนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of thing) พร้อมเซ็นเซอร์ (Sensor)
ที่สำมำรถตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นแนวทำงเลือกในกำรนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรวิเครำะห์กำรเข้ำใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้องมำใช้ โดยที่เซ็นเซอร์จะมี
กำรนับจำนวนคนที่เข้ำ-ออกประตูภำยในห้องสมุด โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพื้นที่ ที่เซ็นเซอร์
สำมำรถจับถึงได้ โปรแกรมก็จะทำกำรนับค่ำ จำกนั้นก็จะมีกำรวนรับค่ำไปเรื่อย ๆ เมื่อมีคนเข้ำมำ
ภำยในพื้นที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ซึ่งจัดทำเพื่อที่ต้องกำรทรำบจำนวนคนเข้ำมำใช้งำนภำยในพื้นที่
ห้องสมุดของโซน 24 ชั่วโมง และรู้ว่ำใช้ห้องสมุดโซนไหนเป็นส่วนใหญ่ในเวลำใด และนำข้อมูลที่ได้
มำวิเครำะห์ผลและแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และตำมโซนต่ำง ๆ ในห้องสมุด
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Abstract
Due to the complexity of the library building plan and many complaints
from customers of not enough space for learning. Library space and occupancy
analytics platform using a building internet of things (IOT) is developed and deployed
at KKU Library. The aim of this project is to detect the human movement when
people are in and out of the library at Khon Kaen University. When people is
detected, then it count the number of people who walk through the door. Space
and occupancy analytics platform summarizes the number of people who used

the library in each zone into the daily, weekly and monthly report. By capture
precise information about room occupancy and capacity. A Iot system can track
occupancy and motion. These systems provide valuable insight into how KKU library
spaces are being used. Real-time traffic patterns can be translated into spatial
representations such as floor plans and occupancy. Together they offer an
unprecedented and dynamic understanding of data and data correlations, to deliver
valuable insights whether space is being under or over-utilized. This system can be
further optimized ensuring that both the lighting and HVAC work in sync. Creating
comfortable environments that promote library’s customers happiness.
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บทนา
ในปัจจุบันพื้นที่ของสำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำก
ประกอบกับพื้นที่ในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้น
แบ่งออกเป็นหลำยโซน และมีกำรบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนที่
แตกต่ำงกัน ซึ่งยังไม่สำมำรถวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมว่ำมีกำรใช้งำนของพื้นที่ส่วนใด
มำกที่สุดและในช่วงเวลำใด ดังนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่สำมำรถ
ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ เป็นแนวทำงเลือกในกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์
กำรเข้ำใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้อง
วัตถุประสงค์
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อตรวจจับผู้ใช้บริกำรในพื้นที่ของห้องสมุด
2. เพื่อเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรในแต่ละพื้นที่และนำข้อมูลดังกล่ำว
มำส่งเสริมกำรใช้งำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงสร้ำงกำรทำงำนของระบบโดยรวมเริ่มต้นเซ็นเซอร์จะมีกำรตรวจจับบุคคลที่มี
กำรเคลื่อนไหวอยู่ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์และเมื่อพบกำรเคลื่อนไหวโปรแกรมก็จะทำกำรนับค่ำ
ในกำรละครั้งของกำรตรวจพบและมีกำรเก็บค่ำเวลำ ณ ขณะที่ตรวจจับได้ในแต่ละพื้นที่ต่ำง ๆ ใน
หอสมุด จำกนั้นโปรแกรมก็จะทำกำรส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลโดยแบ่งตำมพื้นที่ต่ำง ๆ จำกนั้นจะดึง
ข้อมูลที่บันทึกไว้มำแสดงผลในรูปแบบกรำฟที่จะเปรียบเทียบควำมหนำแน่นของคนที่เข้ำใช้งำนใน
พื้นที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด เปรียบเทียบกับเวลำ โดยจะแสดงผลผ่ำนทำง Website

ภำพที่ 1 แผนภำพกำรทำงำนของระบบ Library occupancy and space analytic
การออกแบบฟังก์ชันของระบบ
Input/ Output specification
Input: ข้อมูลจำนวนครั้งที่ตรวจจับคนและช่วงเวลำขณะนั้นจำกเซ็นเซอร์
Output: Website ที่แสดงผลในรูปแบบกรำฟแสดงเวลำและจำนวนคนที่เข้ำใช้งำน
ในพื้นที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด
Functional specification
1. มีกำรตรวจจับบุคคลที่เข้ำใช้งำนในพื้นที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด
2. มีกำรแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบกรำฟผ่ำนทำง Website

โครงสร้าง Software (Design)

ภำพที่ 2 Software architecture ของ Library occupancy and space analytics by IoT
จำกภำพที่ 2 เรำจะนำ อุปกรณ์ Sensor (PIR Sensor) มำตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมี
คนเข้ำ-ออกห้องสมุด โดยนำมำติดที่ประตูเข้ำ-ออก โดยที่ Sensor จะมีกำรนับจำนวนคนที่เข้ำ-ออก
ประตูภำยในห้องสมุด โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพื้นที่ Sensor ที่ Sensor สำมำรถจับถึงได้
โดยประตูหนึ่งบำนจะมี Sensor ตรวจจับ 2 ตัว หรือ 4 ตัวตำมขนำดประตู เพื่อตรวจจับทิศทำงของ
ผู้เข้ำใช้งำนว่ำเป็นกำรเดินเข้ำหรือเดินออก และเมื่อมีกำรตรวจจับได้ก็จะส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูล
ว่ำที่ตรวจจับได้นั้นเป็นคนเข้ำใช้งำนหรือออกจำกพื้นที่นั้น ดังนั้นเรำจึงสำมำรถทรำบจำนวนรวม
ของคนที่เข้ำใช้งำนในพื้นที่นั้น ๆ ของห้องสมุด จำกนั้นก็จะมีกำรวนตรวจจับและรับค่ำไปเรื่อย ๆ
หำกมีคนเข้ำมำภำยในพื้นที่ Sensor เพื่อที่ต้องกำรรู้จำนวนคนเข้ำใช้ห้องสมุดและรู้ว่ำใช้ห้องสมุด
โซนไหนเป็นส่วนใหญ่ และนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และ
ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ว่ำพื้นที่ไหนมีกำรใช้งำนมำกหรือน้อยผ่ำนทำง Website
การออกแบบส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
1. จะแสดงหน้ำให้มีกำรเข้ำสู่รำยละเอียดต่ำง ๆ และฟังก์ชันของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงผล
ข้อมูลของจำนวนคนที่เข้ำมำใช้งำนห้องสมุดได้ ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3 หน้ำแรกของเว็บไซต์
2. เมนู Library จะมีให้เลือกชั้น (Floor) ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด จำกนั้น
เมื่อเลือกชั้นแล้วจะมีเป็นกำรเลือกโซนที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด ดังภำพที่ 4

ภำพที่ 4 หน้ำ Library แบ่งตำม Zone ต่ำง ๆ ของห้องสมุด
3. เมนู Analytics จะแสดงกรำฟข้อมูลที่มีคนเข้ำมำใช้งำนห้องสมุดในแต่ละช่วงเวลำของ
แต่ละวัน (สำมำรถเลือกวันที่เพื่อดูได้) โดยจะสำมำรถดูได้ว่ำในแต่ละโซน มีช่วงเวลำไหนมีผู้ใช้งำน
มำกน้อยเพียงใด

ภำพที่ 5 หน้ำ Analytics ของเว็บไซต์ที่แสดงผลกรำฟกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด
การออกแบบในส่วนอุปกรณ์ตรวจจับ

ภำพที่ 6 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 2 ตัว

ภำพที่ 7 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 4 ตัว
จำกนั้นทำอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมำใหม่ คือ ฐำนยึดระหว่ำงตัวเซ็นเซอร์และขอบประตู เพื่อให้มี
องศำตำมที่ต้องกำร โดยกำรไปใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ที่หอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ภำพที่ 8 ใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัดทำฐำนยึด

ภำพที่ 9 ฐำนยึดที่ได้จำกกำรใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัด

ภำพที่ 10 นำเซ็นเซอร์มำต่อกับสำยไฟและติดกับฐำนยึด

ภำพที่ 11 นำกล่องไปเจำะรู และติดสวิตซ์และที่เสียบ Adapter
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
เป็นกำรนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง คือ อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR Sensor)
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำใช้งำนภำยในพื้นที่ต่ำง ๆของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกำรแสดงผล
ผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งก็จะแสดงผลเป็น Graph ของคนที่มีกำรเข้ำมำใช้งำนของ
พื้นที่โซน 24 ชั่วโมงของห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งตำมโซนและช่วงเวลำต่ำง ๆ
ในแต่ละวันโดยในกำรจัดทำโครงกำรระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อที่จะวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ของผู้เข้ำใช้งำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในพื้นที่โซน 24 ชั่วโมง และเป็นกำรศึกษำพฤติกรรมของกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำพื้นที่กำรใช้งำนภำยในห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อกำรใช้งำนของนักศึกษำและ
บุคลำกรอื่น ๆ
เนื่องจำกในกำรจัดทำได้มีในกำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR sensor)
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำมำใช้งำนภำยในพื้นที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยจะ
แสดงผลผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งกำรที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับนั้นสำมำรถพัฒนำเซ็นเซอร์
ต่อได้อย่ำงหลำกหลำย โดยสำมำรถที่จะดึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้งำนร่วมกันกับเซ็นเซอร์ที่มี
อยู่แล้วได้ เช่น เพิ่มฟังก์ชันให้เซ็นเซอร์มีกำรตรวจจับแล้วแสดงข้อมูลของบุคคลที่เข้ำมำใช้งำน
ห้องสมุดว่ำเป็นใคร ชื่ออะไร และคณะอะไร และมีบุคคลำกรท่ำนใดบ้ำงที่เข้ำใช้งำนภำยในห้องสมุด
และในส่วนของ Website ก็จะสำมำรถพัฒนำโดยกำรเพิ่มลูกเล่นหรือเพิ่มฟังก์ชันในกำรใช้งำนให้
เหมำะสมแก่กำรใช้งำนและสวยงำมมำกยิ่งขึ้นได้
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