ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ศิลปนันท์ อิศรภักดี*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์ **

บทคัดย่อ
ในยุคที่เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราและมีการพัฒนาอย่ าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ องค์กร ห้ างร้ านต่างๆ ให้ ความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีสารเทศเข้ ามาใช้ งาน เพื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวก ในการทํางาน ซึ่งดีกว่าการทํางานแบบเดิมๆ ที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
ของแฟ้ มเอกสาร ซึ่งข้ อมูลมีอตั ราที่มากขึ้นทุกวัน ทําให้ เกิดปัญหาในการเก็บรักษา
จึงทําให้ ได้ แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนา คืออํานวยความสะดวกในการจองยานพาหนะ โดยระบบทํางานได้ อย่างรวดเร็ว
มีความถูกต้ องของข้ อมูล และสามารถตรวจสอบการใช้ ยานพาหนะได้ อย่างรวดเร็ว

บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับพนักงานใน
หน่วยงาน ซึ่งจากเดิมการจองยานพานะ ทําโดยการเขียนแบฟอร์มการขอใช้ ยานพาหนะ ทําให้ เกิด
การสู ญ หายระหว่ า งทํา การส่ ง หรื อ ทํา การส่ ง ล่ า ช้ า จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ทํา ระบบบริ ห ารจั ด การ
ยานพาหนะ ขึ้นเพื่อใช้ ภายในหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของพนักงาน
การพัฒนาระบบนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และอํานวย
ความสะดวกให้ กบั พนักงาน โดยมีแนวคิดในการจัดทําเพื่อสนับสนุนการทํางานเกี่ยวกับการขอใช้
ยานพาหนะ รวมไปถึงบันทึก ข้ อมูลการใช้ งาน และข้ อมูลการซ่ อมแซมยานพาหนะที่มีอยู่ ใน
หน่ วยงาน และจั ดทํารายงานสรุปการใช้ บ ริ การด้ านต่ า งๆเช่ น รายงานข้ อมูลการขอใช้ บ ริ ก าร
ยานพาหนะตามช่วงเวลาที่กาํ หนด รายงานการซ่อมบํารุงเป็ นต้ น
1

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ข้ อมูลของยานพาหนะ, ข้ อมูลการ
ซ่อมบํารุง
2. เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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3. ลดปัญหาการจองยานพาหนะที่ชาํ้ ซ้ อน
4. เพื่อความรวดเร็วในการจองยานพาหนะ
5. ได้ ความถูกต้ องของข้ อมูล
6. สามารถทํารายงานสรุปการใช้ ยานพาหนะและการซ่อมบํารุง
7. สะดวกในการตรวจสอบการใช้ งานยานพาหนะ
ขอบเขตการวิจยั
1. ระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น มีการเรียกใช้ บริการ ผ่านทางเว็บ
เซอร์วิส
2. ขอบเขตของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ มีขอบเขตการทํางานดังต่อไปนี้
2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ก) กําหนดสิทธิ์การใช้ งานของผู้ใช้ งานระบบ
2.2 ส่วนของหัวหน้ า
ก) อนุมัติการซ่อมบํารุง
ข) อนุมัติการขอใช้ ยานพาหนะ
ค) เรียกดูรายงานสรุปข้ อมูลรถที่ออกพื้นที่
ง) เรียกดูรายงานการซ่อมบํารุง
2.3 ส่วนของเจ้ าหน้ าที่
ก) สามารถจัดการข้ อมูลยานพาหนะ
ข) สามารถจัดการข้ อมูลการซ่อมบํารุง
ค) สามารถเรียกดูรายงานสรุปข้ อมูลรถที่ออกพื้นที่
ง) เรียกดูรายงานการซ่อมบํารุง
2.4 ส่วนของพนักงาน
ก) สามารถจองยานพาหนะ
ข) ตรวจสอบสถานะการจองยานพาหนะ
2.5 ส่วนของพนักงานขับรถ
ก) ตรวจสอบตารางการเดินรถ
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําระบบไปใช้ ได้ จริงเพื่อทดแทนระบบเดิมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียกดูข้อมูลยานพาหนะและข้ อมูลการซ่อมบํารุงยานพาหนะ
3. สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการค้ นหาเพื่อเรียกดูข้อมูล
4. ลดปัญหาอันเกิดจากการซํา้ ซ้ อนของข้ อมูล
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จากที่ได้ ทาํ การศึกษาระบบงานเดิมที่ใช้ งานอยู่ในปัจจุบัน ทําให้ พบสิ่งที่ควรปรับปรุง
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดําเนินงาน จึงเป็ นสาเหตุท่ไี ด้ มีการคิดที่จะมาพัฒนาระบบขึ้นมาใช้
โดยมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารมาจัดเก็บข้ อมูลลงใน
ฐานข้ อมูล (Database) เพื่อความเป็ นระเบียบและแบ่งเป็ นหมวดหมู่ ทําให้ ง่ายต่อการเรียกใช้ ค้ นหา
ข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกต โดยสังเกตจากการทํางานประจําวันโดยในการ
ทํางานเกิดปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
ก) การส่งเอกสารมายังผู้รับ บางครั้งเกิดความล่าช้ า
ข) เอกสารหายระหว่างการนําส่ง
ค) การตรวจสอบยานพาหนะว่าพร้ อมใช้ งานหรือไม่ ต้ องอาศัยบุคลากรออกไป
ตรวจสอบ
ง) เลยกําหนดการต่อประกัน ภาษี พรบ.
จากการสัมภาษณ์พนักงานมีความต้ องการทางด้ านการสืบค้ นข้ อมูลที่สามารถทําได้
อย่ างรวดเร็ว โดยไม่ อาศัยบุคลากร รวมทั้งต้ องการระบบแจ้ งเตือนต่ างๆ เพื่ อเป็ นสิ่งช่ วยเตือน
ความจํา
การเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ ได้ ทาํ การสัมภาษณ์จาก พนักงานที่มีส่วนในการใช้
งาน หรื อเคยใช้ งานการจองยานพาหนะ รวมทั้งกลุ่มผู้ บริหารที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาระบบ เพื่อค้ นหา วางแผนวิธีการเก็บข้ อมูลรวมถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ เพื่อได้ ร้ ูถึง
ปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานในแต่ ละวัน ส่วนใหญ่ ความต้ องการของผู้บริ หารและผู้ใช้ งาน
มุ่งเน้ นที่การจัดเก็บข้ อมูลเป็ นสําคัญ โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้
ก) ข้ อมูลอยู่ในรูปแบบของเอกสารทําให้ ต้องใช้ เวลาในการค้ นหา
ข) การตรวจสอบข้ อมูลทําได้ ช้า
ค) ข้ อมูลที่ถูกบันทึกไว้ ไม่ชัดเจน บางส่วนได้ รับความเสียหายจากการจัดเก็บ
2. การกําหนดขอบเขตของปัญหา หาสาเหตุท่เี กิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน รวบรวม
ข้ อมูลการดําเนินงานต่างๆ เช่ น สอบถามความต้ องการจากผู้ใช้ งาน หรือทําแบบสอบถาม เพื่อ
กําหนดขอบเขตความต้ องการที่ชัดเจนและสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับ
ผู้ใช้ งาน รวมทั้งประเมินความเป็ นไปได้ ในด้ านต่างๆ
3. การออกแบบเป็ นขั้น ตอนในการนํา แผนภาพ หรื อ ผลลั พ ธ์ต่ า งๆที่ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์มาสร้ างเป็ น แบบจําลองข้ อมูล ออกแบบจอภาพในส่วนติดต่ อกับผู้ใช้ งาน ออกแบบ
โครงสร้ างฐานข้ อมูล และ พจนานุกรมข้ อมูล
4. การพัฒนาระบบ จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทําให้ ทราบถึง
กระบวนการการทํางานของระบบฐานข้ อมูลเพิ่มมากขึ้น สําหรับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนี้เป็ น
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ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะเขียนในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น
โดยใช้ ภาษาพีเอชพี เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ เป็ นขั้นตอนในการทดสอบการทํางานของระบบก่อนนําไปใช้ งาน
จริง นักพัฒนาระบบจะต้ องทดสอบระบบเบื้องต้ น โดยการกรอกข้ อมูลจําลองเพื่อทดสอบว่าระบบ
ทํางานได้ ผลลัพธ์ตามที่ได้ ออกแบบไว้ หรือไม่ โดยให้ พนักงานได้ ทดลองใช้ จริง
6. การติดตั้ง เมื่อได้ มีการทดสอบระบบแล้ วได้ ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ จึงนําระบบ
ไปติดตั้งเพื่อใช้ งานจริง เป็ นกระบวนการที่เปลี่ยนจากระบบเก่าเป็ นระบบใหม่
7. บํารุงรักษา หลังจากการติดตั้งระบบแล้ วอาจมีข้อผิดพลาดอาจเกิดจากการทํางาน
ั ญาที่ได้ ทาํ ไว้
ของระบบผู้พัฒนาต้ องรับผิดชอบทําการแก้ ไขให้ ผ้ ูใช้ งาน หรือตามแต่สญ

การศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ในระบบงานเดิม เมื่อพนักงานต้ องการขอจองยานพาหนะจะทําการเขียนบันทึกขอใช้
ยานพาหนะ ส่งมายังแผนกยานพาหนะ แล้ วรอเจ้ าหน้ าที่ในแผนกยานพาหนะอนุมัติการ
เนื่องจากระบบเดิมทําการเก็บบันทึกข้ อมูลลงในกระดาษ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทําให้
ตรวจสอบข้ อมูลได้ อยากขึ้น เกิดการซํา้ ซ้ อนของข้ อมูล บางครั้งเอกสารมาส่งล่าช้ า และการจัดทํา
รายงานทําได้ ช้า

ภาพที่ 1 ระบบการทํางานเดิม
ปั ญหาของระบบงานเดิม
1. การกรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ม อาจได้ ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และมีข้อผิดพลาด
2. แบบฟอร์มอาจเกิดการสูญหายระหว่างการส่ง
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3. การค้ นหาข้ อมูลของยานพาหนะคันที่ต้องการ ต้ องใช้ เวลาในการค้ นหาเนื่องจาก
จํานวนยานพาหนะมีมากขึ้น
4. เนื่องจากยานพาหนะมีจาํ นวนมากอาจเกิดความสับสนในการจํารายละเอียดที่สาํ คัญ
เช่นวันหมดอายุของป้ ายภาษี
5. การอนุมตั ยิ านพาหนะบางครั้งมีการผิดพลาดจองคันที่อยู่ในระหว่างการซ่อม
6. เอกสารที่ใช้ เป็ นหลักฐานในการซ่อมบํารุงสูญหาย
7. การเรียกดูข้อมูลการซ่อมบํารุงทําได้ ช้า

ผลการดําเนินงาน
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ซึ่งได้ แสดงเป็ นลําดับดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ แบ่งการทํางานตามสิทธิ์ของ
กลุ่มของผู้ใช้ งานออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ หัวหน้ า เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน พนักงานขับรถ

ภาพที่ 2 แสดงเมนูหลักของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
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2. ผลการประเมินและทดสอบระบบ เมื่อได้ ทาํ การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
จึงได้ ทาํ การวางแผนเพื่อติดตั้งและทดสอบการใช้ งานของระบบดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบระบบใช้ เวลาโดยประมาณ 3 สัปดาห์
2.2 การทดสอบระบบโดยผู้ใช้ งานจริง ผลการประเมินจากผู้ใช้ งานจริงมีความพอใจ
ในการที่ได้ ทดลองใช้ ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เนื่องจากระบบได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้
ง่ายต่อการใช้ งาน ทําให้ ผ้ ูท่ไี ด้ ทดลองใช้ งานเข้ าใจขั้นตอนการทํางานได้ รวดเร็ว และการนําระบบ
ระบบบริ ห ารจั ด การยานพาหนะมาใช้ ง านช่ ว ยให้ การทํา งานทํา ได้ ส ะดวกและรวดเร็ว มากขึ้น
รวมทั้งยังลดข้ อผิดพลาดจากการทํางานแบบเดิมได้ อกี ด้ วย

ภาพที่ 3 การแสดงผลแบบฟอร์มการจองยานพาหนะ
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ภาพที่ 4 การแสดงผลการอนุมัติการจองยานพาหนะ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการพัฒนาระบบ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ พบว่า
การทํางานในแบบเก่าคือ การเขียนบันทึกขอใช้ ยานพาหนะลงในกระดาษ ซึ่งเกิดปั ญหาตามมา เช่ น
บันทึกหายระหว่ างนําส่ง หรือส่งช้ า ในบางครั้งบันทึกได้ ส่งมาหลังจากวันที่ต้องการใช้ ยานพาหนะ
เมื่อได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เมื่อได้ นาํ มาใช้ ทดแทนระบบเก่า ปรากฏว่าได้ รับการ
ตอบสนองที่ดีจากผู้ใช้ งาน เพราะระบบที่นาํ มาใช้ งานได้ ช่วยอํานวยความสะดวกทั้งในด้ านการกรอก
ข้ อมูล การส่งคําร้ องขอใช้ ยานพาหนะ และยังลดการเกิดปัญหาเก่าที่เคยมีมาอีกด้ วย
ปั ญหาและอุปสรรค
1. ผู้ พัฒนาระบบไม่ มีความชํานาญเท่าที่ควร ทําให้ พัฒนาโปรแกรมออกมาล่ าช้ าการ
พัฒนาระบบมีข้อผิดพลาดทําให้ เสียเวลาต้ องนํากลับมาแก้ ไข
2. บุคลากรบางส่วนขาดความชํานาญในการใช้ คอมพิวเตอร์ และขาดความเข้ าใจในระบบ
ใหม่
3. ฐานข้ อมูลไม่ได้ ใช้ ร่วมกับฐานข้ อมูลหลักของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเชื่อมต่อระบบฐานข้ อมูลสมาชิกเข้ ากับระบบฐานข้ อมูลหลักของหน่วยงาน
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2. ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้ ตัวโปรแกรมใช้ งานได้ บนโทรศัพท์มือถือ
3. จัดอบรมวิธใี ช้ งานระบบใหม่เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ ูใช้ งาน
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