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บทคัดย่อ
ด้ วยปั ญหาปริมาณรถยนต์ในปั จจุ บันมีจาํ นวนมากขึ้น จึงทําให้ สถานที่ต่างๆ ทําการสร้ าง
ลานจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ท่เี ข้ ามาติดต่อหรือรับบริการ และเพิ่มลักษณะการจอดรถโดยให้ บริการ
จอดแบบ VIP valet Parking ซึ่งเน้ นให้ บริการกับลูกค้ า VIP ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว
โดยที่ผ่ า นมาระบบ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในบางด้ า น เช่ น การจั ด เก็บ และบั น ทึก ข้ อ มู ล การชํา ระ
ค่าบริการยังต้ องชําระด้ วยเงินสด การตรวจสอบสถานะรถยนต์ในลานจอด ไม่สามารถตรวจสอบได้
ล่วงหน้ า หรือรายงานผลแบบเป็ นปัจจุบัน
ดังนั้น จึงมีความคิดริ เริ่ มในการพั ฒนาระบบบริ หารจัดการ การจอดรถยนต์แบบ VIP
Valet parking ด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี คิวอาร์โค๊ตร่ วมกับ เว็บแอพพลิเคชั่น สามารถรองรับ
การเปิ ดผ่ านหน้ าจอสมาร์ ทโฟน โดยมีร ะบบสมัครสมาชิ ก และใช้ การ Scan QR code เพื่ อบั นทึก
ข้ อมูลรถเข้ าออก และชําระเงินค่าบริการแบบอัตโนมัติ ตามห้ วงเวลาการจอด สมาชิกสามารถดูข้อมูล
สถานะลานจอด สถานะรถของตัวเอง และเรียกให้ พนักงานนํารถมาส่งได้ ผ่านระบบ พนักงานรับส่ง
รถ สามารถระบุ ตํา แหน่ งที่จ อดรถด้ ว ยการ Scan QR code บริ เวณจุ ดจอด และทราบสถานะเมื่ อ
สมาชิกกดเรียกรถ ผู้ดูแลลานจอด สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ เป็ นปัจจุบัน และรายสัปดาห์ และเรียกดู
ข้ อมู ลย้ อนหลั งในรู ปแบบกราฟ โดยข้ อมู ลต่ างๆมีการบั นทึกไว้ ในระบบฐานข้ อมู ล ที่จัดเก็บไว้ ใน
ระบบคลาวด์
จากการทดสอบระบบ และประเมิณ ผลการใช้ งาน พบว่ า ระบบสามารถทํา งานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้ และทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ VIP Valet parking, คิวอาร์โค๊ต, ระบบคลาวด์, เว็บแอพพลิเคชั่น
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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.
Keywords VIP Valet parking , QR Code, cloud system web-based application

1.บทนา
ปั จ จุ บั น รถยนต์ นั บ ว่ า เป็ นปั จ จั ย ที่จํา เป็ นต่ อ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ส ํา หรั บ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจําวันประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ปริมาณรถยนต์ใน
ปั จจุ บันมีจาํ นวนมากขึ้นจึงทําให้ สถานที่ต่างๆ เช่นห้ างสรรพสินค้ า สถานที่ติดต่อราชการ หรือ สถาน
บันเทิงต่างๆ ทําการสร้ างลานจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ท่เี ข้ ามาติดต่อหรือรับบริการ โดยที่ ผ่านมา
ระบบการจัดการลานจอดรถนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพในหลายๆด้ าน ยกตัวอย่างเช่น
1) บันทึกการเข้ า-ออกของรถยนต์ลงในเอกสาร
2) มีการบันทึกเข้ า-ออก ของรถยนต์ไม่เป็ นไปตามความจริง
3) มีความยุ่งยากในการเรียกค้ นข้ อมูลทั้งในปัจจุบันและย้ อนหลัง

4) ใช้ การแจกแถบกาดร์แม่เหล็กหรือกระดาษบาร์โค๊ต เพื่อบันทึกเวลาเข้ า – ส่งบัตรคืน
ในเวลาออก
โครงงานนี้ได้ นาํ เสนอระบบที่ออกแบบมาเพื่อ อํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริการจอด
รถยนต์แบบ VIP valet parking โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้ าออกของรถยนต์ บริเวณลานจอด
ด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี QR CODE เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ าใช้ บริการระบบจอดรถยนต์แบบ
VIP valet parking โดยระบบสามารถบันทึกข้ อมูลการเข้ าจอด และคิดค่าบริการ การจอดรถยนต์โดย
สามารถหักค่าบริ การออกจากระบบได้ อัตโนมัติตามห้ วงเวลาที่ใช้ ในการจอดรถยนต์ เมื่อผู้ใช้ นาํ รถ
ออกจากบริเวณลานจอด ผู้ใช้ ต้องทําการสมัครสมาชิกและเติมเงินเข้ ามาในระบบโดยเติมเงินผ่านทาง
หน้ าเว็บไซต์ ผู้ใช้ สามารถกดเรียกพนักงานให้ นาํ รถมาส่งผ่านทาง web application โดยไม่ต้องรอคิว
บริ เวณจุ ดพั กคอย สามารถนับจํานวนรถยนต์ท่เี ข้ าออกได้ ในแต่ละวัน โดยใช้ เทคโนโลยี QR Code
ในการยืนยันสิทธิในการผ่านเข้ าบริเวณลานจอดโดยผู้ใช้ งานทําการ scan qr code ที่ได้ รับหลั งจาก
สมัครสมาชิก เข้ ากับเครื่องอ่าน QR code
ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ บั นทึกเวลาในการเข้ าลานจอด ทําให้ เจ้ าของลานจอด
รถยนต์ สามารถทราบข้ อมูลของสมาชิก ทะเบียนรถ ชื่อเจ้ าของรถ วันเวลา เข้ าออก ค่าบริการที่ใช้ ใน
การจอด ตําแหน่ งที่จอดของรถยนต์ ปริ มาณของรถยนต์ท่ีเข้ าออกในแต่ ละวั น โดยสามารถแสดง
ข้ อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และสรุปผลในรูปแบบกราฟแบบ Real time และสามารถเรียกดูข้อมูล
ย้ อนหลังได้ เพื่อนําไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเข้ าออกและจัดเก็บข้ อมูลรถยนต์ในลานจอดรถให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากระบบเดิม รวมทั้งป้ องกันการสูญหายของ
ข้ อมูล และผู้ใช้ งานยังสามารถทราบถึงเวลาในการเข้ าจอดรถยนต์ ตําแหน่ งในการจอด ยอดเงิน
คงเหลือและเวลาที่สามารถจอดรถยนต์บริเวณลานจอดได้

2.เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 เทคโนโลยี QR Code กับการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยี QR CODE (Quick Response Code)คือ บาร์ โค้ ดสองมิติ ถู กพั ฒนาต่อมา
จาก barcode ถูกทําให้ อ่านง่ายและเร็วต่อการ ตอบสนอง มากกว่า สามารถอ่านด้ วย การสแกน QR
Code ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่าน QR Code หรือผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่มีกล้ อง และ
ได้ ติดตั้งแอพพลิเคชันสาหรับการถอดรหัส QR Code โดยข้ อมูลที่ถูกแปลงเป็ นรหั สและถูกจั ดเก็บ
หรื อ บั น ทึ ก อยู่ ในสั ญ ลั ก ษณ์ QR Code จะเป็ นข้ อ มู ล ชนิ ด ตั ว อั ก ษร (Characters) หรื อ ตั ว เลข
(Numeric) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อเก็บข้ อมูลได้ หลากหลาย เช่น เก็บข้ อมูลแหล่งของ เว็บไซต์
เบอร์โทรศัพท์ ข้ อความ และข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษร คิวอาร์โค้ ด (QR Code : Quick Response Code)
เป็ นสัญลักษณ์สองมิติแบบบิตแม็พ ประดิษฐ์ ข้ ึนในปี 1994 โดยบริษัท เดนโซ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ

บริษัท โตโยต้ า และผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานสากล ISO (ISO/IEC18004) และต่อมามีการ
กําหนดมาตรฐานของสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ ดขึ้นโดย AIM International Standard (AIM-ITS 97/01)
เป็ นมาตรฐานในการระบุข้อมูลอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยถูกเสนอเป็ นมาตรฐาน ISO/IEC JTC
1SC 31 เนื่องจากคิวอาร์โค้ ดสามารถปรับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้ างคิวอาร์โค้ ด เป็ น
สัญลักษณ์เมทริ กซ์ชนิด มีโครงสร้ างเซลล์จัดเรี ยงในช่ องสี่เหลี่ ยม ประกอบด้ วยรูปแบบการทํา งาน
สํา หรั บ การทํา ให้ อ่ า นง่ า ยและพื้ นที่ ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง คิ ว อาร์ โ ค้ ด จะมี Finder pattern,
Alignment pattern, Timing pattern และ quiet zone (ดังภาพที่2.1 )

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้ างของ QR Code
การทํางานของ QR code ระบบ จะ detect หา มุม 3 มุม ซ้ ายบน ขวาบน ซ้ ายล่าง เพื่อ
เริ่มจับทิศทาง ว่าจะจับภาพ QR Code อย่างไรระบบ จะดูขนาด ของ 3 มุม ว่า ขนาดของ QR Code
รูปนั้น ใช้ ขนาดไหนจากนั้นระบบจะ อ่านออกมาเป็ นตัวเลข binary โดยจะคัดสีท่ตี ัดกัน เช่น สีขาว =
1 / สีดาํ = 0 แล้ วก็จะไล่อ่านทั้ง QR Code เช่น 0101110001จากนั้น ระบบ ก็จะแปลง binary to
ascii ซึ่ ง จะใช้ binary หลายตั ว แปลงเป็ น ตั ว อั ก ษร 1 ตั ว ยกตั ว อย่ า ง a = 01100001 ,b =
01000001 โดยอ่านข้ อมูลด้ วยความเร็วสูงในทุกทิศทางโดยการใช้ เซ็นเซอร์ CCD อ่านข้ อมูลจากการ
สแกนภาพแล้ วจัด เก็บไว้ ในหน่วยความจําทําห้ สามารถอ่านข้ อมูลด้ วย ความเร็วสูงในทุกทิศทาง 360
องศา และมีการป้ องกันความเสียหายของข้ อมูล โดยแบ่ งเป็ น 4 ระดับคือ 7%, 15%, 25% และ
30% ต่ อ พื้ นที่ สั ญ ลั ก ษณ์ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดจะมี ฟั ง ก์ ชั น การทํา งานจะถู ก นํา มาใช้ ต ามจุ ด
ข้ อบกพร่ องหรือพื้นที่ความเสียหายทันทีโดยจะใช้ รหัสรีดโซโลมอนเพื่อป้ องกันการความผิดพลาดนั้น
โดยรหัสรีดโซโลมอนจะจัดเรียงในพื้นที่ข้อมูลคิวอาร์โค้ ดใหม่โดยการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ณ จุดนั้นๆซึ่ง
ฟังก์ชันการทํางานทําให้ รหัสยังคงสามารถอ่านได้ อย่างถูกต้ องแม้ ว่าจะมี จุดหรือรอยเปื้ อนหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจนกว่ ามีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดนั้นเสร็จสิ้น ระดับการแก้ ไขข้ อผิดพลาดสามารถถูก

กําหนดค่าโดยผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ได้ สร้ างสัญลักษณ์ข้ ึน ถ้ าหากรหัสมีความละเอียดมากโอกาสที่จะได้ รับ
ความเสียหายขึ้นจากการใช้ งานไม่ควรมีข้อผิดพลาดเกิน30%

ภาพที่ 2.2 แสดงความจุของรหัส QR code
2.2 เทคโนโลยี Web Application กับการประยุกต์ใช้งาน
2.2.1 เทคโนโลยี Web Application
โปรแกรมประยุ กต์ท่ีเข้ าถึงด้ วยการใช้ งานผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นการทํางานแบบ
ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการเชื่อมต่อรับส่งข้ อมูลระหว่างเครื่องให้ บริการ (Web Server) และเครื่อง
ลูกข่าย (Client) การทํางาน เครื่องลูกข่ายจะทําการติดต่อร้ องขอบริการ (Http Request) ไปยังเครื่อง
ให้ บริ การเมื่อเครื่ องให้ บริ การได้ รับการร้ องขอบริ การจะทําาการประมวลผลตามที่ร้องขอ แล้ วส่ ง
ข้ อมูลกลับ (Http Response) ไปให้ เครื่องลูกข่า server ส่งข้ อมูลกลับมาแสดงผลผ่าน web browser

ภาพที่ 2.3 อธิบายการทํางานของเทคโลยี Web application

2.3 6 เทคโนโลยี Cloud Computing
2.3.1 Cloud Computing
Cloud Computing หรื อการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆ เป็ นลั กษณะการทางานโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น พื้นที่เก็บข้ อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ
แอปพลิเคชัน
2.3.2 รูปแบบการให้ บริการของ Cloud Computing
Software as a Service : SaaS เป็ นการให้ บริการด้ านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต คล้ ายกับการเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้ งาน (Pay as you go) เช่น ตาม
จานวนผู้ ใ ช้ ง าน ระยะเวลาการใช้ ง าน ทาให้ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ การไม่ จ าเป็ นต้ อ งลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ วนของ
ฮาร์ ดแวร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงค่าใช้ จ่ายในการดูแลรั กษาระบบ เพราะผู้ให้ บริ การจะ
เป็ นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้ งานสามารถเข้ า ใช้ งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านการเชื่อมต่อ
อิน เทอร์ เ น็ตจากที่ไ หนก็ไ ด้ โดยไม่ สนใจว่ า ซอฟต์ แ วร์ แ ละแอปพลิ เ คชั น เหล่ า นี้ ติ ด ตั้ ง อยู่ ท่ีไ หน
ประมวลผลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อะไร
Platform as a Service : PaaS เป็ นการให้ บ ริ การด้ า นแพลตฟอร์ ม สํา หรั บ การพั ฒนา
ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน โดยผู้ให้ บริ การจะจัดเตรียมสิ่งที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน เช่ น เว็บ แอปพลิเคชัน เซิร์ ฟเวอร์ ท่ีจัดเก็บฐานข้ อ มู ล ระบบประมวลผลกลาง
สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ Middleware อื่นๆ โดยบริการทั้งหมดทางานภายใต้ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย และสามารถเรียกใช้ งานได้ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Infrastructure as a Service : IaaS เป็ นการให้ บริ ก ารเฉพาะโครงสร้ างพื้ นฐาน เช่ น
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ส่ ว นต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใช้ และระบบจั ด เก็บ ข้ อมู ล ที่ ท ํา งานอยู่ บ นระบบเสมื อ น
(Virtualization) เพื่ อรองรั บการใช้ งานซอฟต์แ วร์ และแอปพลิเคชัน Storage as a Service : SaaS
เป็ นการให้ บริ การระบบการจั ดเก็บข้ อมู ลที่มีขนาดใหญ่ ไม่ จํากัด รองรั บการสืบค้ นและการจัดการ
ข้ อมูลขั้นสูง

ภาพที่2.10อธิบายโครงสร้ างของโลยี Cloud computing

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ภาพรวมของระบบ VIP valet parking
3.1.1 ระบบเดิม
ระบบการจอดรถยนต์แบบ VIP valet parking ในปั จจุ บันมีข้ันตอนในการทํางานดั งนี้
เมื่อผู้ใช้ งานนํารถเข้ ายังลานจอด ผู้ใช้ งานจะต้ องฝากกุญแจรถไว้ กบั พนักงานรับรถ พร้ อมแจ้ งวันเวลา
รับรถคืน พนักงานรับรถจะทําการบันทึกข้ อมูลลงในใบรับรถ จากนั้นพนักงานขับรถจะนํารถไปจอด
บริเวณลานจอด และส่งกุญแจให้ กับพนักงานเก็บกุญแจ เมื่อผู้ใช้ บริการต้ องการนํารถกลับคืน ต้ อง
ติดต่อรับรถยนต์ท่ี เคาน์เตอร์บริการ โดยการแสดงใบรับรถให้ กับพนักงาน พร้ อมทั้งชําระค่าบริการ
ด้ วยเงินสด จากนั้นพนักงานเคาน์เตอร์ บริ การจะทําการแจ้ งพนักงานรั บรถ เพื่ อนํารถมาส่งให้ กับ
ผู้ใช้ บริการ ซึ่งลักษณะการให้ บริการดังกล่าวต้ องทําการติดต่อและแจ้ งข้ อมูลระหว่างบุคคลโดยตรง
ซึ่งก่อให้ เกิดความล่ าช้ าและความผิดพลาดได้ ผู้ใช้ งานต้ องเสียเวลาในการรอรับรถยนต์จากพนักงาน
และเสียเวลาในการชําระเงินด้ วยเงินสดและรอรับเงินทอน ผู้ใช้ งานไม่สามารถไปรับรถได้ ด้วยตนเอง
หากมีความต้ องการใช้ งานอย่างเร่งด่วน เพราะไม่ทราบตําแหน่งที่รถยนต์ของตนเองจอด รายละเอียด
ดังรูปที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แสดงระบบจอดรถ แบบ valet parking ในปัจจุบัน
3.1.2 ระบบ VIP valet parking แบบใหม่
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เมื่อผู้ใช้ งานทําการสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจะทํา
การบันทึกข้ อมูลลง ฐานข้ อมูลซึ่งถูกเก็บไว้ บน cloud โดยใช้ บริการ amazon web service จากนั้น
ระบบจะดึงข้ อมูล รหัสผู้ใช้ งาน ไปที่ AIP ของ Google ซึ่งทําการสร้ าง รหัส QR Code ของสมาชิก
บันทึกลงฐานข้ อมูลและแสดงผลไปยังผู้ใช้ งาน ผ่านทาง Web application เมื่อผู้ใช้ งานนํารถเข้ าลาน
จอด และ scan QR code เข้ ากับเครื่องอ่านคิวอาร์โค๊ต ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใช้

พร้ อมทั้งบันทึกเวลาเข้ าลานจอด ไปยังฐานข้ อมูล พนักงานรับรถจะนํารถเข้ ายังช่องจอด เมื่อนํารถเข้ า
ช่องจอดแล้ ว พนักงานต้ องทําการ scan QR code ที่ติดอยู่บริเวณช่องจอดด้ วยโทรศัพมือถือ smart
phone เพื่อเป็ นการบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และ หมายเลขช่องจอดรถ ลงในฐานข้ อมูล ข้ อมูล
ดังกล่าวจะแสดงผลไปยังหน้ าจอดแสดงผลข้ อมูล,ผู้ดูแลลานจอด (admin) และผู้ใช้ งาน โดยผู้ใช้ งาน
สามารถทราบถึง หมายเลขช่องจอดรถและพนักงานที่นาํ รถเข้ าจอด เมื่อผู้ใช้ งาน ต้ องการรับรถ
สามารถกดปุ่ มเรียกรถผ่านทางหน้ าเว็บ บนอุปกรณ์มือถือ smart phone คําสั่งเรียกรถจะแสดงบน
หน้ าเว็บไซต์ของพนักงาน เมื่อพนักงานกดรับรถ สถานะรับรถจะแจ้ งไปยังผู้ใช้ งานเพื่อรอรับรถ
จากนั้นพนักงานจะ Scan qr code นํารถออกจากลานจอด และนํารถส่งให้ แก่ผ้ ูใช้ งานโดยระบบจะ
เมื่อผู้ใช้ งานรับรถแล้ ว ต้ องทําการ scan qr code เข้ ากับ เครื่องอ่านบริเวณทางออก เพื่อเช็คเวลาจอด
และหักยอดค่าใช้ จ่ายตามเวลาที่จอด จากระบบ

รูปที่ 3.2 ภาพรวม ระบบ VIP valet parking แบบใหม่
3.2 โครงสร้างของระบบ
โครงสร้ างของระบบบริหารจัดการ การจอดรถยนต์ แบบ VIP valet parking ในส่วนของ
การสมั ค รสมาชิ ก และสร้ า ง QR code โดยเมื่ อ สมาชิ ก ทํา การกรอกข้ อ มู ล เข้ า สู่ร ะบบแล้ ว web
Service จะดึ่งข้ อมูล UID จากฐานข้ อมูล และส่งให้ API ของ Google ทําการสร้ างรหัสภาพ QR code
และบันทึกลงในฐานข้ อมูล พร้ อมแสดงผล เมื่อผู้ใช้ ทาํ การเข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 3.3 แผนภาพกระบวนการสมัครสมาชิก และส่งข้ อมูลให้ สมาชิก

4 ผลและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ทดสอบการดําเนินการทํางานของระบบตามส่วนประกอบการใช้ งานโปรแกรม
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนการแสดงผลข้ อมูล dashboard สําหรับ รับค่า Input ของ
การ Check in และ Check out, (2) ส่วนผู้ดูแลระบบลานจอดรถ, (3) ส่วนผู้ใช้ งานลานจอดรถ, (4)
ส่วนพนักงานรับส่งรถ แต่ละส่วน แสดงรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การแสดงผลข้ อมูล dashboard สําหรับ รับค่า Input ของการ Check in และ
Check out

รูปที่ 4.1 แสดงหน้ าจอ dashboard สําหรับ รับค่า Input ของการ Check in
โดยนํารถเข้ าลานจอด ด้ วยการ Scan qr code ของผู้ใช้ งาน เข้ ากับ เครื่องอ่าน QR code
ที่เชื่อมต่อกับระบบบริเวณทางเข้ าลานจอด เมื่อทําการ scan qr code แล้ ว ระบบจะบันทึกผลเวลาเข้ า
ลานจอด

รูปที่ 4.2 แสดงหน้ าจอ dashboard ขั้นตอนการ ออกจากลานจอด

เพื่อรับค่า Input ของการ นํารถออกลานจอด (Check out ) ด้ วยการ Scan Qr code ของ
ผู้ใช้ งาน เข้ ากับ เครื่องอ่าน QR code ที่เชื่อมต่อกับระบบบริเวณทางออกลานจอด เมื่อผู้ใช้ งานออก
ลานจอด และ scan Qr code ระบบจะคิดค่าบริการตามเวลาที่จอด และหักค่าใช้ จ่ายออกจากระบบ
ของ ผู้ใช้ และแสดงยอดเงินคงเหลือ

รูปที่ 4.3 แสดงหน้ าจอ dashboard แสดงสถานะรถในลานจอด
ส่วนที่ 2 แสดงหน้ าจอการทํางานของผู้ดูแลระบบลานจอดรถ

ภาพที่ 4.4 แสดงระยะเวลา ของการจอดรถของแต่ละช่องจอด ในเวลา 1 สัปดาห์

ภาพที่ 4.4 แสดงหน้ าจอดผู้ดูแลระบบ ในส่วนของการจัดการสมาชิก

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้ าจอผู้ดูแลระบบในส่วนของการจัดการ เพิ่ม แก้ ไข ลบ ข้ อมูลพนักงาน
ส่วนที่ 3 แสดงหน้ าจอการทํางานของผู้ใช้ งานระบบ(สมาชิก)

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้ าจอการใช้ งานของสมาชิก
โดยในส่วนหน้ าการใช้ งานของสมาชิกสามารถเลือกดู ข้ อมูลสมาชิก การใช้ งานลานจอด
ย้ อนหลัง แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว เติมเงินเข้ าในระบบ เรียกดูสถานะลานจอดและกดเรียกรถ

ภาพที่ 4.7(ต่อ) แสดงหน้ าจอการใช้ งานของสมาชิก
โดยจะแสดงสถานะของลานจอดรถจํานวนที่จอดรถว่างและหมายเลขช่องจอดที่พนักงาน
ได้ นาํ รถเข้ าจอด และสามารถกดปุ่ มเรียกรถ เพื่อแจ้ งให้ พนักงานนํารถมาส่งบริเวณจุดพักคอยเมื่อกด
เรียกรถแล้ ว ระบบจะส่งการแจ้ งรับรถไปยังระบบของพนักงาน

ภาพที่ 4.8 แสดงหน้ าจอการใช้ งานของสมาชิกในขั้นตอนการเติมเงินเข้ าสู่ระบบ
ส่วนที่ 4 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงานรับส่งรถ

ภาพที่ 4.9 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงาน

โดยหน้ าจอระบบของพนักงาน แบ่งเป็ น 3ส่วน ในส่วนที่ 1 จะแสดงข้ อมูลสถานะจุดจอด
ในลานจอด ว่ามีท่จี อดว่างและมีรถจอดในช่องจอด ส่วนที่ 2 แสดงจํานวน ลําดับ และหมายเลข
ทะเบียนของรถที่เข้ าในลานจอด ส่วนที่ 3 แสดงหมายเลขช่องจอดและสถานะช่องจอด เมื่อพนักงาน
นํารถเข้ าจอด จะแสดง หมายเลขทะเบียนของรถที่จอด

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงาน ขั้นตอนนํารถเข้ าจุดจอด
1.พนักงานทําการ Scan Qr code ที่อยู่บริเวณช่องจอดด้ วยอุปกรณ์ Smart Phone 2. ระบบ
จะให้ กรอก user name และ Password เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน และป้ องกันผู้ท่ไี ม่มีส่วน
เกี่ยวข้ อง เมื่อผ่านการ login 3.ระบบจะให้ พนักงาน กรอกหมายเลขทะเบียนรถเพื่อทําการบันทึกลง
ระบบ

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงาน ขั้นตอนนํารถเข้ าจุดจอด
เมื่อพนักงานกรอกหมายเลขทะเบียนรถแล้ ว ระบบจะให้ กดนํารถเข้ าช่องจอดเพื่อบันทึก
รถเข้ าจุดจอด ดังภาพที่ และเมื่อกดนํารถหมายเลขทะเบียนดังกล่าวเข้ าช่องจอดแล้ ว ระบบจะบันทึก

ข้ อมูลหมายเลขทะเบียน และช่องจอดที่หน้ าจอดพนักงาน ดังภาพที่ 4.25 และแสดงผลการจอดไปยัง
ระบบของสมาชิก

ภาพที่ 4.12 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงาน ขั้นตอนนํารถออกจุดจอด
เมื่อพนักงานได้ รับคําสั่งเรียกรถจาก สมาชิกแล้ ว ปุ่ มรับรถจะแสดงในหน้ าพนักงาน เมื่อ
พนักงานกดรับรถ ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานรับรถ จากนั้นพนักงานจะ scan qr code บริเวณจุด
จอด และ login เข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 4.13 แสดงหน้ าจอการทํางานของพนักงาน ขั้นตอนนํารถออกจุดจอด
เมื่อพนักงานค้ นหาหมายเลขทพะเบียนรถที่ กดรับแล้ ว ระบบจะแสดงข้ อความนํารถออก
จากช่องจอด เมื่อกดนํารถออกช่องจอดแล้ ว จะแสดงสถานะลานจอดดังภาพที่ 4.13 จากนั้นจะส่ง
สถานะรอรับรถไปยัง สมาชิกเพื่อรอรับรถบริเวณจุดพักคอยต่อไป

ตอนที่ 2 เป็ นการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์อ่านคิวอาร์โค๊ต (QR code reader) โดย
ทําการ Scan QR code จากหน้ าจอ แสดงผล Smart phone ที่ได้ ทาํ การสมัครสมาชิก และ login ใน
ส่วนหน้ าสมาชิก และเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่านคิวอาร์โค๊ต (QR code reader) เข้ ากับระบบ จากนั้นทําการ
ทดสอบโดย Scan QR code โดยทําการ Scan ตามระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ ที่ระยะห่างต่างๆ

ภาพที่ 4.14 แสดงการทดลองอ่านค่า รหัสภาพ QR code และบันทึกผลลงระบบ
จากการทดสอบพบว่าระบบอ่านค่า และบันทึกผลได้ ดีท่สี ดุ ที่ระยะห่าง 15 ซม.ผลการ
ทดสอบสามารถอ่านข้ อมูลได้ จาํ นวน 20 ครั้ง คิดเป็ น 100 % และไม่สามารถอ่านข้ อมูลได้ 0 ครั้ง
คิดเป็ น 0 %

ภาพที่ 4.15 ทดสอบการ Scan QR code จากอุปกรณ์ smart phone เข้ ากับ QR code reader เพื่อ
ทดสอบการอ่านข้ อมูล ที่ระยะห่าง 15 ซม.
ตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพ และวิเคราะห์เวลาการทํางานของระบบในส่วนของ
การ Scan QR code ในการนํารถออกจากลานจอด พร้ อมทั้งหักเงินออกจากระบบสมาชิก โดยคํานวน
ค่าใช้ จ่าย ตามระยะเวลาที่ใช้ ในการจอดของสมาชิก และเปรียบเทียบเวลาการทํางานกับระบบเดิม ที่

ใช้ การส่งบัตรและชําระค่าบริการด้ วยเงินสด ทางจุด Check out ทดสอบจํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ15คัน
โดยครั้งแรกใช้ เวลา ใช้ เวลาทั้งสิ้น 24.9 วินาที และครั้งที่ 2ใช้ เวลาทั้งสิ้น 27.4 วินาที คิดเป็ นเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ ในการ Scan Qr code และคํานวนพร้ อมหักยอดค่าใช้ จ่าย ครั้งละ 1.74 วินาที

ภาพที่ 4.16 การทดสอบประสิทธิ์ภาพทางเวลา ของการ Scan qr code ระบบ ครั้งที่ 1

ภาพที่ 4.17 การทดสอบประสิทธิ์ภาพทางเวลา ของการ Scan qr code ระบบ ครั้งที่ 2
ตอนที่ 4 ทดสอบทําการบันทึกเวลาที่ใช้ ในการทํางานของระบบเดิมจํานวน 2 ครั้ง ครั้ง
ละ15คันโดยจับเวลาที่ใช้ จากการกระทําของระบบเดิมที่ใช้ วิธกี ารส่งบัตรและชําระค่าบริการการจอด
รถยนต์ด้วยเงินสด โดยผลการทดสอบเป็ นดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 บันทึกผลการจับเวลาของการทํางานในระบบเดิม
สรุปผลการทดสอบ เวลาที่ใช้ ในการทํางานในขั้นตอนชําระเงินและนํารถออกจากลาน
จอด ของระบบเดิม จากการทดลองบันทึกเวลาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คันรวมทั้งหมด
30 คันคิดเป็ นเวลาทั้งหมด 9.5 นาที หรือ 571 วินาที ได้ ค่าเฉลี่ยเวลาอยู่ท่ี คันละ 19 วินาที โดยช้ า
กว่าเวลาที่ใช้ ในระบบ ชําระเงินแบบ VIP Valet Parking ด้ วยการ Scan Qr code ซึ่งเวลาที่ใช้ ในการ
ทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คันรวมทั้งหมด 30 คันคิดเป็ นเวลาทั้งหมด 52.3 วินาที
ได้ ค่าเฉลี่ยเวลาอยู่ท่ี คันละ 1.74 วินาที

ภาพที่ 4.18 แสดงขั้นตอนการวัดประสิทธิ์ภาพทางเวลา ของระบบเดิมและระบบใหม่

5 อภิปรายผล
หลังจากทดสอบระบบในด้ านต่างๆ แล้ วนั้น พบว่าระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์
แบบ VIP valet parking สามารถทํางานได้ ตามขอบเขตงานวิจัยที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1.ระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ งานและแสดงผลข้ อมูลเป็ นเว็บไซด์ได้ ซึ่งข้ อมูลที่แสดงผล
และรายงานผลประกอบด้ วย 3 ส่วน
สําหรับเจ้ าของลานจอดและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูควบคุมลานจอด สามารถเรียกดูข้อมูล จํานวน
ยอดรายรับ ที่เก็บได้ ในระยะเวลา1 สัปดาห์, จํานวนรถยนต์ ตามเวลาที่จอด ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
, ระยะเวลา ของการจอดรถของแต่ละช่องจอด ในเวลา 1 สัปดาห์, สถิติการทํางานของพนักงาน (รับ
– ส่งรถ) ในระยะเวลา 1 สัปดาห์, เปรียบเทียบ ข้ อมูลรถเข้ าลานจอด ระหว่างสัปดาห์ , ข้ อมูลจํานวน
รถในลานจอด ประจําวันตามห้ วงเวลา, ข้ อมูลปริมาณการใช้ งาน ของแต่ละจุดจอด ในระยะเวลา 1
สัปดาห์, และข้ อมูลรายรับแต่ละวัน แยกตามห้ วงเวลา ใน1สัปดาห์ ในรูปแบบกราฟ
ผู้ใช้ งานระบบสามารถ สมัครสมาชิก เติมเงินเข้ าในระบบ scan Qr code เพื่อบันทึกการ
เข้ าใช้ งานลานจอด สามารถค้ นหา ตรวจสอบข้ อมูลวันเวลาระยะเวลาในการจอดรถยนต์ และทราบ
ข้ อมูลจํานวนรถ และที่จอดรถว่างในลานจอดรถได้ ทราบตําแหน่งการจอดรถยนต์ของตนเองได้
สามารถชําระค่าบริการโดยหักเงินออกจาก ระบบได้ อตั โนมัติ
พนักงานรับส่งรถ สามารถทราบข้ อมูล สถานะลานจอดรถ, ข้ อมูลรถที่เข้ าลานจอด,
ตําแหน่งที่จอดรถว่าง, นํารถเข้ าช่องจอดและบันทึกข้ อมูลรถในช่องจอดด้ วยการ Scan QR code
บริเวณช่องจอด, ทราบสถานะข้ อมูลการเรียกรถ และตําแหน่งที่จอดของรถแต่ละคัน , นํารถออกจาก
ช่องจอดและบันทึกข้ อมูลรถออกจากช่องจอดด้ วยการ Scan QR code บริเวณช่องจอด

2. สามารถแสดงผลข้ อมูลบนเว็บไซต์แบบ Responsive (ปรับขนาดการแสดงผลได้ ตาม
อุปกรณ์ท่ใี ช้ งาน)ได้ ด้วยการใช้ เทคโนโลยี Bootstrap โดยสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ Smart phone
ได้ แบบ Responsive
3. สามารถประยุกต์ใช้ Google API ช่วยในการ สร้ าง QR code เมื่อสมัครสมาชิก
เพื่อใช้ ในการยืนยันสิทธิ์ การเข้ าออก และสามารถใช้ การscan qr code คํานวนค่าใช้ จ่ายในการเข้ าใช้
งานลานจอด ของผู้ใช้ งานตามห้ วงเวลาได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
4. ระบบสามารถรวบรวมข้ อมูลและบันทึกผล เก็บไว้ บนบริการแพลตฟอร์มคลาวด์
คอมพิวติ้ง Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) ได้ และมีการประมวลผลการทํางานที่รวดเร็ว
5. ทํางานแบบ Real time web application โดยเรียกดูข้อมูลได้ แบบ Real time โดย
ที่ไม่ต้องทําการ Refresh ข้ อมูลเพื่อปรับการแสดงผลในรูปแบบเดิม
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