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บทคดัย่อ 

ด้วยปัญหาปริมาณรถยนต์ในปัจจุบันมีจาํนวนมากข้ึน จึงทาํให้สถานที่ต่างๆ ทาํการสร้าง

ลานจอดรถเพ่ือรองรับรถยนต์ที่เข้ามาติดต่อหรือรับบริการ และเพ่ิมลักษณะการจอดรถโดยให้บริการ

จอดแบบ VIP valet Parking ซ่ึงเน้นให้บริการกบัลูกค้า VIP ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเรว็

โดยที่ผ่านมาระบบ ยังขาดประสิทธิภาพในบางด้าน เช่นการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การชําระ

ค่าบริการยังต้องชาํระด้วยเงินสด การตรวจสอบสถานะรถยนต์ในลานจอด ไม่สามารถตรวจสอบได้

ล่วงหน้า หรือรายงานผลแบบเป็นปัจจุบัน  

ดังน้ัน จึงมีความคิดริเร่ิมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจอดรถยนต์แบบ VIP 

Valet parking ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค๊ตร่วมกับ เวบ็แอพพลิเคช่ัน สามารถรองรับ

การเปิดผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยมีระบบสมัครสมาชิก และใช้การ Scan QR code เพ่ือบันทึก

ข้อมูลรถเข้าออก และชาํระเงินค่าบริการแบบอัตโนมัติ ตามห้วงเวลาการจอด สมาชิกสามารถดูข้อมูล

สถานะลานจอด  สถานะรถของตัวเอง และเรียกให้พนักงานนาํรถมาส่งได้ผ่านระบบ พนักงานรับส่ง

รถ สามารถระบุตําแหน่งที่จอดรถด้วยการ Scan QR code บริเวณจุดจอด และทราบสถานะเมื่ อ

สมาชิกกดเรียกรถ ผู้ดูแลลานจอด สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ เป็นปัจจุบัน และรายสัปดาห์ และเรียกดู

ข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบกราฟ โดยข้อมูลต่างๆมีการบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล ที่จัดเกบ็ไว้ใน

ระบบคลาวด์  

จากการทดสอบระบบ และประเมิณผลการใช้งาน พบว่าระบบสามารถทาํงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้และทาํงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ค าส าคญั VIP Valet parking, คิวอาร์โคต๊, ระบบคลาวด์, เวบ็แอพพลิเคช่ัน 
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ABSTRACT 

Due to the increasing amount of cars, Parking space has became essential to location 

like mall especially a VIP valet Parking for a VIP customers who appreciates the convenient and 

to save sometime. The current system is still not as effective as it can be and still lacking some 

of the essential function such as Data storage management, lack of diverse payment option (accept 

only cash) availability starts Checking the car status in the parking lot Cannot check in advance 

Or real time.  

So the VIP valet parking management system was designed. By incorporating new 

technology, QR code and Web Application. The new system allows user to access the information 

they need by a smart phone the system is equipped with membership management, Access data 

record by QR code. Automatic functions like payment while calculated by real service time, real 

time parking availability status and car status. Customers are able to request for after service care 

pick up valet staff can easily locate the vehicle by Scaning a QR Code at the parking location 

and will be notified when customer request for pick up. Parking lot manager can request for a 

real time report in order to monitor the parking data in real time or by weekly which car be 

displayed in a user friendly way such as graph. The information will be stored in a cloud database.  

From the system test And evaluate the results of use Found that the system can work 

according to the objectives and work efficiency. 
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1.บทน า 

ปัจจุบันรถยนต์นับว่าเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อมนุษย์ ซ่ึงต้องใช้สําหรับการเดินทางใน 

ชีวิตประจาํวันประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปริมาณรถยนต์ใน 

ปัจจุบันมีจาํนวนมากข้ึนจึงทาํให้สถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า สถานที่ติดต่อราชการ หรือ สถาน

บันเทิงต่างๆ ทาํการสร้างลานจอดรถเพ่ือรองรับรถยนต์ที่เข้ามาติดต่อหรือรับบริการ โดยที่ ผ่านมา

ระบบการจัดการลานจอดรถน้ันไม่ค่อยมีคุณภาพในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น 

1) บันทกึการเข้า-ออกของรถยนต์ลงในเอกสาร 

2) มีการบันทกึเข้า-ออก ของรถยนต์ไม่เป็นไปตามความจริง 

3) มีความยุ่งยากในการเรียกค้นข้อมูลทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง 



4) ใช้การแจกแถบกาดร์แม่เหลก็หรือกระดาษบาร์โคต๊ เพ่ือบันทกึเวลาเข้า – ส่งบัตรคืน

ในเวลาออก  

โครงงานน้ีได้นาํเสนอระบบที่ออกแบบมาเพ่ือ อาํนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการจอด

รถยนต์แบบ VIP valet parking โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าออกของรถยนต์ บริเวณลานจอด

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR CODE เพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการระบบจอดรถยนต์แบบ 

VIP valet parking โดยระบบสามารถบันทกึข้อมูลการเข้าจอด และคิดค่าบริการ การจอดรถยนต์โดย

สามารถหักค่าบริการออกจากระบบได้อัตโนมัติตามห้วงเวลาที่ใช้ในการจอดรถยนต์ เมื่อผู้ใช้นาํรถ

ออกจากบริเวณลานจอด ผู้ใช้ต้องทาํการสมัครสมาชิกและเติมเงินเข้ามาในระบบโดยเติมเงินผ่านทาง

หน้าเวบ็ไซต์ ผู้ใช้สามารถกดเรียกพนักงานให้นาํรถมาส่งผ่านทาง web application โดยไม่ต้องรอคิว

บริเวณจุดพักคอย สามารถนับจาํนวนรถยนต์ที่เข้าออกได้ในแต่ละวัน  โดยใช้เทคโนโลยี QR Code 

ในการยืนยันสิทธิในการผ่านเข้าบริเวณลานจอดโดยผู้ใช้งานทาํการ scan qr code ที่ได้รับหลังจาก

สมัครสมาชิก เข้ากบัเคร่ืองอ่าน QR code   

ระบบจะทาํการตรวจสอบสิทธิ์ บันทึกเวลาในการเข้าลานจอด ทาํให้เจ้าของลานจอด

รถยนต์ สามารถทราบข้อมูลของสมาชิก ทะเบียนรถ ช่ือเจ้าของรถ วันเวลา เข้าออก ค่าบริการที่ใช้ใน

การจอด ตาํแหน่งที่จอดของรถยนต์ ปริมาณของรถยนต์ที่เข้าออกในแต่ละวัน โดยสามารถแสดง

ข้อมูลต่างๆผ่านทางเวบ็ไซต์และสรุปผลในรูปแบบกราฟแบบ Real time และสามารถเรียกดูข้อมูล

ย้อนหลังได้ เพ่ือนาํไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเข้าออกและจัดเกบ็ข้อมูลรถยนต์ในลานจอดรถให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากระบบเดิม รวมทั้งป้องกันการสูญหายของ

ข้อมูล และผู้ใช้งานยังสามารถทราบถึงเวลาในการเข้าจอดรถยนต์ ตาํแหน่งในการจอด ยอดเงิน

คงเหลือและเวลาที่สามารถจอดรถยนต์บริเวณลานจอดได้ 

 

2.เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.1 เทคโนโลยี QR Code กบัการประยุกตใ์ชง้าน 

เทคโนโลยี QR CODE (Quick Response Code)คือ บาร์โค้ดสองมิติ ถูกพัฒนาต่อมา

จาก barcode ถูกทาํให้อ่านง่ายและเรว็ต่อการ ตอบสนอง มากกว่า  สามารถอ่านด้วย การสแกน QR 

Code ผ่านอุปกรณ์เคร่ืองอ่าน QR Code หรือผ่านโทรศัพทส์มาร์ทโฟน (Smart phone) ที่มีกล้อง และ

ได้ติดตั้งแอพพลิเคชันสาหรับการถอดรหัส QR Code โดยข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นรหัสและถูกจัดเกบ็

หรือบันทึกอยู่ ในสัญลักษณ์ QR Code จะเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (Characters) หรือตัวเลข 

(Numeric) ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ เพ่ือเกบ็ข้อมูลได้หลากหลาย เช่น เกบ็ข้อมูลแหล่งของ เวบ็ไซต์ 

เบอร์โทรศัพท ์ข้อความ และข้อมูลที่เป็นตัวอกัษร   คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response Code) 

เป็นสัญลักษณ์สองมิติแบบบิตแมพ็ ประดิษฐ์ขึ้ นในปี 1994 โดยบริษัท เดนโซ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ



บริษัท โตโยต้า และผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานสากล ISO (ISO/IEC18004) และต่อมามีการ

กาํหนดมาตรฐานของสญัลักษณ์คิวอาร์โค้ดขึ้นโดย AIM International Standard (AIM-ITS 97/01) 

เป็นมาตรฐานในการระบุข้อมูลอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยถูกเสนอเป็นมาตรฐาน ISO/IEC JTC 

1SC 31 เน่ืองจากคิวอาร์โค้ดสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างคิวอาร์โค้ด เป็น

สัญลักษณ์เมทริกซ์ชนิด มีโครงสร้างเซลล์จัดเรียงในช่องสี่เหล่ียม ประกอบด้วยรูปแบบการทาํ งาน

สําหรับการทําให้อ่านง่ายและพ้ืนที่ ข้อมูลที่ จัดเก็บข้อมูล ซ่ึง คิวอาร์โค้ด จะมี Finder pattern, 

Alignment pattern, Timing pattern และ quiet zone (ดังภาพที่2.1 ) 

 

 
  

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างของ QR Code 

 

การทาํงานของ QR code ระบบ จะ detect หา มุม 3 มุม ซ้ายบน ขวาบน ซ้ายล่าง เพ่ือ

เร่ิมจับทศิทาง ว่าจะจับภาพ QR Code อย่างไรระบบ จะดูขนาด ของ 3 มุม ว่า ขนาดของ QR Code 

รูปน้ัน ใช้ขนาดไหนจากน้ันระบบจะ อ่านออกมาเป็นตัวเลข binary โดยจะคัดสีที่ตัดกัน เช่น สีขาว = 

1 / สีดาํ = 0 แล้วกจ็ะไล่อ่านทั้ง QR Code เช่น 0101110001จากน้ัน ระบบ กจ็ะแปลง binary to 

ascii ซ่ึงจะใช้ binary หลายตัว แปลงเป็น ตัวอักษร  1 ตัวยกตัวอย่าง a = 01100001 ,b = 

01000001 โดยอ่านข้อมูลด้วยความเรว็สงูในทุกทศิทางโดยการใช้เซน็เซอร์ CCD อ่านข้อมูลจากการ

สแกนภาพแล้วจัด เกบ็ไว้ในหน่วยความจาํทาํห้สามารถอ่านข้อมูลด้วย ความเรว็สูงในทุกทศิทาง 360 

องศา และมีการป้องกันความเสียหายของข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ 7%, 15%, 25% และ 

30% ต่อพ้ืนที่สัญลักษณ์ การแก้ไขข้อผิดพลาดจะมีฟังก์ชัน การทํางานจะถูกนํามาใช้ตามจุด

ข้อบกพร่องหรือพ้ืนที่ความเสียหายทนัทโีดยจะใช้รหัสรีดโซโลมอนเพ่ือป้องกันการความผิดพลาดน้ัน 

โดยรหัสรีดโซโลมอนจะจัดเรียงในพ้ืนที่ข้อมูลคิวอาร์โค้ดใหม่โดยการแก้ไขข้อผิดพลาด ณ จุดน้ันๆซ่ึง

ฟังก์ชันการทาํงานทาํให้รหัสยังคงสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะมี จุดหรือรอยเป้ือนหรือความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจนกว่ามีการแก้ไขข้อผิดพลาดน้ันเสร็จสิ้น ระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดสามารถถูก



กาํหนดค่าโดยผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้สร้างสัญลักษณ์ข้ึน ถ้าหากรหัสมีความละเอียดมากโอกาสที่จะได้รับ

ความเสยีหายขึ้นจากการใช้งานไม่ควรมีข้อผิดพลาดเกนิ30% 

 

 
  

ภาพที่ 2.2 แสดงความจุของรหัส QR code 

 

2.2 เทคโนโลยี Web Application กบัการประยุกตใ์ชง้าน 

2.2.1 เทคโนโลยี Web Application 

โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เนต็ เป็นการทาํงานแบบ

ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการเช่ือมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองให้บริการ (Web Server) และเคร่ือง

ลูกข่าย (Client) การทาํงาน  เคร่ืองลูกข่ายจะทาํการติดต่อร้องขอบริการ (Http Request) ไปยงัเคร่ือง

ให้บริการเม่ือเคร่ืองให้บริการได้รับการร้องขอบริการจะทาําการประมวลผลตามที่ร้องขอ แล้วส่ง 

ข้อมูลกลับ (Http Response) ไปให้เคร่ืองลูกข่า server ส่งข้อมูลกลับมาแสดงผลผ่าน web browser 

   

 
ภาพที่ 2.3 อธบิายการทาํงานของเทคโลยี Web application 

 

 

 



2.3 6 เทคโนโลยี Cloud Computing  

2.3.1 Cloud Computing 

Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการทางานโดยใช้

ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เช่น พ้ืนที่เกบ็ข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกจิ 

แอปพลิเคชัน 

2.3.2 รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing 

Software as a Service : SaaS เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่าน

ทางอินเทอร์เนต็ คล้ายกับการเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay as you go) เช่น ตาม

จานวนผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ทาให้ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมในส่ วนของ

ฮาร์ดแวร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะ

เป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้า ใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตจากที่ไหนกไ็ด้ โดยไม่สนใจว่า ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเหล่าน้ีติดต้ังอยู่ที่ไหน 

ประมวลผลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อะไร 

Platform as a Service : PaaS เป็นการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม สาํหรับการพัฒนา

ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน โดยผู้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ่งที่จาํเป็นต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชัน เช่น เว็บ แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเกบ็ฐานข้อมูล ระบบประมวลผลกลาง

สาํหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ Middleware อื่นๆ โดยบริการทั้งหมดทางานภายใต้ระบบรักษาความ

ปลอดภัยเครือข่าย และสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน 

Infrastructure as a Service : IaaS เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 

เซิร์ฟเวอร์ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ท ํางานอยู่บนระบบเสมือน 

(Virtualization) เพ่ือรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน Storage as a Service : SaaS 

เป็นการให้บริการระบบการจัดเกบ็ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จํากัด รองรับการสืบค้นและการจัดการ

ข้อมูลขั้นสงู 

 
ภาพที่2.10อธบิายโครงสร้างของโลยี Cloud computing 



3. วิธีด าเนนิการวิจยั 

3.1 ภาพรวมของระบบ VIP valet parking   

3.1.1 ระบบเดิม 

ระบบการจอดรถยนต์แบบ VIP valet parking ในปัจจุบันมีขั้นตอนในการทาํงานดังน้ี 

เมื่อผู้ใช้งานนาํรถเข้ายังลานจอด ผู้ใช้งานจะต้องฝากกุญแจรถไว้กบัพนักงานรับรถ พร้อมแจ้งวันเวลา

รับรถคืน พนักงานรับรถจะทาํการบันทึกข้อมูลลงในใบรับรถ จากน้ันพนักงานขับรถจะนาํรถไปจอด

บริเวณลานจอด และส่งกุญแจให้กับพนักงานเกบ็กุญแจ  เมื่อผู้ใช้บริการต้องการนาํรถกลับคืน ต้อง

ติดต่อรับรถยนต์ที่ เคาน์เตอร์บริการ โดยการแสดงใบรับรถให้กับพนักงาน พร้อมทั้งชาํระค่าบริการ

ด้วยเงินสด จากน้ันพนักงานเคาน์เตอร์บริการจะทาํการแจ้งพนักงานรับรถ เพ่ือนํารถมาส่งให้กับ

ผู้ใช้บริการ ซ่ึงลักษณะการให้บริการดังกล่าวต้องทาํการติดต่อและแจ้งข้อมูลระหว่างบุคคลโดยตรง 

ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดได้ ผู้ใช้งานต้องเสียเวลาในการรอรับรถยนต์จากพนักงาน 

และเสียเวลาในการชาํระเงินด้วยเงินสดและรอรับเงินทอน ผู้ใช้งานไม่สามารถไปรับรถได้ด้วยตนเอง

หากมีความต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน เพราะไม่ทราบตาํแหน่งที่รถยนต์ของตนเองจอด รายละเอียด

ดังรูปที่ 3.1  

  

 
ภาพที่ 3.1 แสดงระบบจอดรถ แบบ valet parking ในปัจจุบัน 

 

3.1.2 ระบบ VIP valet parking แบบใหม่ 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เม่ือผู้ใช้งานทาํการสมัครสมาชิกผ่านทางเวบ็ไซต์ ระบบจะทาํ

การบันทกึข้อมูลลง ฐานข้อมูลซ่ึงถูกเกบ็ไว้บน cloud โดยใช้บริการ amazon web service  จากน้ัน

ระบบจะดึงข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน ไปที่  AIP ของ Google ซ่ึงทาํการสร้าง รหัส QR Code ของสมาชิก 

บันทกึลงฐานข้อมูลและแสดงผลไปยังผู้ใช้งาน ผ่านทาง Web application  เมื่อผู้ใช้งานนาํรถเข้าลาน

จอด และ scan QR code เข้ากบัเคร่ืองอ่านคิวอาร์โคต๊ ระบบจะทาํการตรวจสอบสทิธิ์การเข้าใช้ 



พร้อมทั้งบันทกึเวลาเข้าลานจอด ไปยังฐานข้อมูล พนักงานรับรถจะนาํรถเข้ายังช่องจอด เม่ือนาํรถเข้า

ช่องจอดแล้ว พนักงานต้องทาํการ scan QR code ที่ติดอยู่บริเวณช่องจอดด้วยโทรศัพมือถือ smart 

phone เพ่ือเป็นการบันทกึหมายเลขทะเบียนรถ และ หมายเลขช่องจอดรถ ลงในฐานข้อมูล ข้อมูล

ดังกล่าวจะแสดงผลไปยังหน้าจอดแสดงผลข้อมูล,ผู้ดูแลลานจอด (admin) และผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งาน

สามารถทราบถึง หมายเลขช่องจอดรถและพนักงานที่นาํรถเข้าจอด เม่ือผู้ใช้งาน ต้องการรับรถ 

สามารถกดปุ่มเรียกรถผ่านทางหน้าเวบ็ บนอุปกรณ์มือถือ smart phone คาํสั่งเรียกรถจะแสดงบน 

หน้าเวบ็ไซต์ของพนักงาน เมื่อพนักงานกดรับรถ สถานะรับรถจะแจ้งไปยังผู้ใช้งานเพ่ือรอรับรถ  

จากน้ันพนักงานจะ Scan qr code นาํรถออกจากลานจอด และนาํรถส่งให้แก่ผู้ใช้งานโดยระบบจะ 

เมื่อผู้ใช้งานรับรถแล้ว ต้องทาํการ scan qr code เข้ากบั เคร่ืองอ่านบริเวณทางออก เพ่ือเชค็เวลาจอด

และหักยอดค่าใช้จ่ายตามเวลาที่จอด จากระบบ  

 

 
รูปที่ 3.2 ภาพรวม ระบบ VIP valet parking แบบใหม่ 

3.2 โครงสรา้งของระบบ 

โครงสร้างของระบบบริหารจัดการ การจอดรถยนต์ แบบ VIP valet parking  ในส่วนของ

การสมัครสมาชิก และสร้าง QR code โดยเมื่อสมาชิก ทาํการกรอกข้อมูล เข้าสู่ระบบแล้ว web 

Service จะดึ่งข้อมูล UID จากฐานข้อมูล และส่งให้ API ของ Google ทาํการสร้างรหัสภาพ QR code 

และบันทกึลงในฐานข้อมูล พร้อมแสดงผล เมื่อผู้ใช้ทาํการเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 3.3 แผนภาพกระบวนการสมัครสมาชิก และส่งข้อมูลให้สมาชิก 



4 ผลและอภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ทดสอบการดาํเนินการทาํงานของระบบตามส่วนประกอบการใช้งานโปรแกรม 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนการแสดงผลข้อมูล dashboard สาํหรับ รับค่า Input ของ

การ Check in และ Check out, (2) ส่วนผู้ดูแลระบบลานจอดรถ, (3) ส่วนผู้ใช้งานลานจอดรถ, (4) 

ส่วนพนักงานรับส่งรถ  แต่ละส่วน แสดงรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การแสดงผลข้อมูล dashboard สาํหรับ รับค่า Input ของการ Check in และ 

Check out 

  

 
รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอ dashboard สาํหรับ รับค่า Input ของการ Check in 

 

โดยนาํรถเข้าลานจอด ด้วยการ Scan qr code ของผู้ใช้งาน เข้ากบั เคร่ืองอ่าน QR code 

ที่เช่ือมต่อกบัระบบบริเวณทางเข้าลานจอด เม่ือทาํการ scan qr code แล้ว ระบบจะบันทกึผลเวลาเข้า

ลานจอด 

  

 
รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอ dashboard ขั้นตอนการ ออกจากลานจอด 

 



เพ่ือรับค่า Input ของการ นาํรถออกลานจอด (Check out ) ด้วยการ Scan Qr code ของ

ผู้ใช้งาน เข้ากบั เคร่ืองอ่าน QR code ที่เช่ือมต่อกบัระบบบริเวณทางออกลานจอด เม่ือผู้ใช้งานออก

ลานจอด และ scan Qr code ระบบจะคิดค่าบริการตามเวลาที่จอด และหักค่าใช้จ่ายออกจากระบบ

ของ ผู้ใช้และแสดงยอดเงินคงเหลือ  

            

 
รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอ dashboard แสดงสถานะรถในลานจอด 

 

ส่วนที่ 2 แสดงหน้าจอการทาํงานของผู้ดูแลระบบลานจอดรถ  

 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงระยะเวลา ของการจอดรถของแต่ละช่องจอด ในเวลา 1 สปัดาห์ 

 



 
ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอดผู้ดูแลระบบ ในส่วนของการจัดการสมาชิก 

  

 
ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอผู้ดูแลระบบในส่วนของการจัดการ เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงาน 

 

ส่วนที่ 3 แสดงหน้าจอการทาํงานของผู้ใช้งานระบบ(สมาชิก) 

  

 
ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอการใช้งานของสมาชิก 

 

โดยในส่วนหน้าการใช้งานของสมาชิกสามารถเลือกดู ข้อมูลสมาชิก การใช้งานลานจอด

ย้อนหลัง แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เติมเงินเข้าในระบบ เรียกดูสถานะลานจอดและกดเรียกรถ 

  



 
ภาพที่ 4.7(ต่อ) แสดงหน้าจอการใช้งานของสมาชิก 

 

โดยจะแสดงสถานะของลานจอดรถจาํนวนที่จอดรถว่างและหมายเลขช่องจอดที่พนักงาน

ได้นาํรถเข้าจอด และสามารถกดปุ่มเรียกรถ เพ่ือแจ้งให้พนักงานนาํรถมาส่งบริเวณจุดพักคอยเมื่อกด

เรียกรถแล้ว ระบบจะส่งการแจ้งรับรถไปยังระบบของพนักงาน  

 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอการใช้งานของสมาชิกในข้ันตอนการเติมเงินเข้าสู่ระบบ 

 

ส่วนที่ 4 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงานรับส่งรถ 

  

 
ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงาน 

 



โดยหน้าจอระบบของพนักงาน แบ่งเป็น 3ส่วน ในส่วนที่ 1 จะแสดงข้อมูลสถานะจุดจอด

ในลานจอด ว่ามีที่จอดว่างและมีรถจอดในช่องจอด ส่วนที่ 2 แสดงจาํนวน ลาํดับ และหมายเลข

ทะเบียนของรถที่เข้าในลานจอด ส่วนที่ 3 แสดงหมายเลขช่องจอดและสถานะช่องจอด เม่ือพนักงาน

นาํรถเข้าจอด จะแสดง หมายเลขทะเบียนของรถที่จอด 

  

 
ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงาน ข้ันตอนนาํรถเข้าจุดจอด 

 

 1.พนักงานทาํการ Scan Qr code ที่อยู่บริเวณช่องจอดด้วยอุปกรณ์ Smart Phone 2. ระบบ

จะให้ กรอก user name และ Password เพ่ือยืนยันตัวตนของพนักงาน และป้องกนัผู้ที่ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เม่ือผ่านการ login 3.ระบบจะให้พนักงาน กรอกหมายเลขทะเบียนรถเพ่ือทาํการบันทกึลง

ระบบ 

  

 
ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงาน ข้ันตอนนาํรถเข้าจุดจอด 

 

เมื่อพนักงานกรอกหมายเลขทะเบียนรถแล้ว ระบบจะให้กดนาํรถเข้าช่องจอดเพ่ือบันทกึ

รถเข้าจุดจอด ดังภาพที่ และเม่ือกดนาํรถหมายเลขทะเบียนดังกล่าวเข้าช่องจอดแล้ว ระบบจะบันทกึ



ข้อมูลหมายเลขทะเบียน และช่องจอดที่หน้าจอดพนักงาน ดังภาพที่ 4.25 และแสดงผลการจอดไปยัง

ระบบของสมาชิก 

  

 
ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงาน ข้ันตอนนาํรถออกจุดจอด 

 

เมื่อพนักงานได้รับคาํสั่งเรียกรถจาก สมาชิกแล้ว ปุ่มรับรถจะแสดงในหน้าพนักงาน เมื่อ

พนักงานกดรับรถ ระบบจะแสดงรายช่ือพนักงานรับรถ จากน้ันพนักงานจะ scan qr code บริเวณจุด

จอด และ login เข้าสู่ระบบ 

  

 
ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอการทาํงานของพนักงาน ข้ันตอนนาํรถออกจุดจอด 

 

เม่ือพนักงานค้นหาหมายเลขทพะเบียนรถที่ กดรับแล้ว ระบบจะแสดงข้อความนาํรถออก

จากช่องจอด เมื่อกดนาํรถออกช่องจอดแล้ว จะแสดงสถานะลานจอดดังภาพที่ 4.13 จากน้ันจะส่ง

สถานะรอรับรถไปยัง สมาชิกเพ่ือรอรับรถบริเวณจุดพักคอยต่อไป 



 

ตอนที่ 2 เป็นการทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์อ่านคิวอาร์โคต๊ (QR code reader) โดย

ทาํการ Scan QR code จากหน้าจอ แสดงผล Smart phone ที่ได้ทาํการสมัครสมาชิก และ login ใน

ส่วนหน้าสมาชิก และเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่านคิวอาร์โคต๊ (QR code reader) เข้ากบัระบบ จากน้ันทาํการ

ทดสอบโดย Scan QR code โดยทาํการ Scan ตามระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ที่ระยะห่างต่างๆ 

  

 
ภาพที่ 4.14 แสดงการทดลองอ่านค่า รหัสภาพ QR code และบันทกึผลลงระบบ 

 

จากการทดสอบพบว่าระบบอ่านค่า และบันทกึผลได้ดีที่สดุที่ระยะห่าง 15 ซม.ผลการ

ทดสอบสามารถอ่านข้อมูลได้จาํนวน 20 คร้ัง คิดเป็น 100 % และไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ 0 คร้ัง 

คิดเป็น 0 % 

  

 
ภาพที่ 4.15 ทดสอบการ Scan QR code จากอุปกรณ์ smart phone เข้ากบั QR code reader เพ่ือ

ทดสอบการอ่านข้อมูล ที่ระยะห่าง 15 ซม. 

 

ตอนที่ 3 การทดสอบประสทิธภิาพ และวิเคราะห์เวลาการทาํงานของระบบในส่วนของ

การ Scan QR code ในการนาํรถออกจากลานจอด พร้อมทั้งหักเงินออกจากระบบสมาชิก โดยคาํนวน

ค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่ใช้ในการจอดของสมาชิก และเปรียบเทยีบเวลาการทาํงานกบัระบบเดิม ที่



ใช้การส่งบัตรและชาํระค่าบริการด้วยเงินสด ทางจุด Check out ทดสอบจาํนวน 2 คร้ัง คร้ังละ15คัน 

โดยคร้ังแรกใช้เวลา ใช้เวลาทั้งสิ้น 24.9 วินาท ีและคร้ังที่ 2ใช้เวลาทั้งสิ้น 27.4 วินาท ีคิดเป็นเวลา

เฉล่ียที่ใช้ในการ Scan Qr code และคาํนวนพร้อมหักยอดค่าใช้จ่าย คร้ังละ 1.74 วินาท ี 

  

 
ภาพที่ 4.16 การทดสอบประสทิธิ์ภาพทางเวลา ของการ Scan qr code ระบบ คร้ังที่ 1 

  

 
ภาพที่ 4.17 การทดสอบประสทิธิ์ภาพทางเวลา ของการ Scan qr code ระบบ คร้ังที่ 2 

 

ตอนที่ 4 ทดสอบทาํการบันทกึเวลาที่ใช้ในการทาํงานของระบบเดิมจาํนวน 2 คร้ัง คร้ัง

ละ15คันโดยจับเวลาที่ใช้จากการกระทาํของระบบเดิมที่ใช้วิธกีารส่งบัตรและชาํระค่าบริการการจอด

รถยนต์ด้วยเงินสด โดยผลการทดสอบเป็นดังตารางที่ 4.1 

 



 
 

 

  

 
 

ตารางที่ 4.1 บันทกึผลการจับเวลาของการทาํงานในระบบเดิม 

 

สรุปผลการทดสอบ เวลาที่ใช้ในการทาํงานในข้ันตอนชาํระเงินและนาํรถออกจากลาน

จอด ของระบบเดิม จากการทดลองบันทกึเวลาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คันรวมทั้งหมด 

30 คันคิดเป็นเวลาทั้งหมด 9.5 นาท ีหรือ 571 วินาท ี ได้ค่าเฉล่ียเวลาอยู่ที่ คันละ 19 วินาท ีโดยช้า

กว่าเวลาที่ใช้ในระบบ ชาํระเงินแบบ VIP Valet Parking ด้วยการ Scan Qr code ซ่ึงเวลาที่ใช้ในการ

ทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คันรวมทั้งหมด 30 คันคิดเป็นเวลาทั้งหมด 52.3 วินาท ี

ได้ค่าเฉล่ียเวลาอยู่ที่ คันละ 1.74 วินาท ี

  



 
ภาพที่ 4.18 แสดงข้ันตอนการวัดประสทิธิ์ภาพทางเวลา ของระบบเดิมและระบบใหม่ 

 

5 อภิปรายผล 

หลังจากทดสอบระบบในด้านต่างๆ แล้วน้ัน พบว่าระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์

แบบ VIP valet parking สามารถทาํงานได้ตามขอบเขตงานวิจัยที่กาํหนดไว้ดังน้ี  

1.ระบบจัดเกบ็ข้อมูลการใช้งานและแสดงผลข้อมูลเป็นเวบ็ไซด์ได้ ซ่ึงข้อมูลที่แสดงผล

และรายงานผลประกอบด้วย 3 ส่วน 

สาํหรับเจ้าของลานจอดและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมลานจอด สามารถเรียกดูข้อมูล จาํนวน

ยอดรายรับ ที่เกบ็ได้ ในระยะเวลา1 สปัดาห์, จาํนวนรถยนต์ ตามเวลาที่จอด ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ 

, ระยะเวลา ของการจอดรถของแต่ละช่องจอด ในเวลา 1 สปัดาห์, สถิติการทาํงานของพนักงาน (รับ 

– ส่งรถ) ในระยะเวลา 1 สัปดาห์, เปรียบเทยีบ ข้อมูลรถเข้าลานจอด ระหว่างสปัดาห์, ข้อมูลจาํนวน

รถในลานจอด ประจาํวันตามห้วงเวลา, ข้อมูลปริมาณการใช้งาน ของแต่ละจุดจอด ในระยะเวลา 1 

สปัดาห์, และข้อมูลรายรับแต่ละวัน แยกตามห้วงเวลา ใน1สปัดาห์ ในรูปแบบกราฟ 

ผู้ใช้งานระบบสามารถ สมัครสมาชิก เติมเงินเข้าในระบบ scan Qr code เพ่ือบันทกึการ

เข้าใช้งานลานจอด สามารถค้นหา ตรวจสอบข้อมูลวันเวลาระยะเวลาในการจอดรถยนต์ และทราบ

ข้อมูลจาํนวนรถ และที่จอดรถว่างในลานจอดรถได้ ทราบตาํแหน่งการจอดรถยนต์ของตนเองได้ 

สามารถชาํระค่าบริการโดยหักเงินออกจาก ระบบได้อตัโนมัติ 

พนักงานรับส่งรถ สามารถทราบข้อมูล สถานะลานจอดรถ, ข้อมูลรถที่เข้าลานจอด, 

ตาํแหน่งที่จอดรถว่าง, นาํรถเข้าช่องจอดและบันทกึข้อมูลรถในช่องจอดด้วยการ Scan QR code 

บริเวณช่องจอด, ทราบสถานะข้อมูลการเรียกรถ และตาํแหน่งที่จอดของรถแต่ละคัน , นาํรถออกจาก

ช่องจอดและบันทกึข้อมูลรถออกจากช่องจอดด้วยการ Scan QR code บริเวณช่องจอด 



2. สามารถแสดงผลข้อมูลบนเวบ็ไซต์แบบ Responsive (ปรับขนาดการแสดงผลได้ตาม

อุปกรณ์ที่ใช้งาน)ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี Bootstrap โดยสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ Smart phone 

ได้แบบ Responsive 

 3. สามารถประยุกต์ใช้ Google API ช่วยในการ สร้าง QR code เมื่อสมัครสมาชิก 

เพ่ือใช้ในการยืนยันสิทธิ์ การเข้าออก และสามารถใช้การscan qr code คาํนวนค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้

งานลานจอด ของผู้ใช้งานตามห้วงเวลาได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ 

 4. ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลและบันทกึผล เกบ็ไว้บนบริการแพลตฟอร์มคลาวด์

คอมพิวติ้ ง Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) ได้และมีการประมวลผลการทาํงานที่รวดเรว็ 

 5. ทาํงานแบบ Real time web application โดยเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time โดย

ที่ไม่ต้องทาํการ Refresh ข้อมูลเพ่ือปรับการแสดงผลในรูปแบบเดิม 
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