ระบบบริหารจัดการภายใน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
ฐาปกรณ์ ทัตตานนท์*
รองศาสตราจารย์ ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์**

บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บั น องค์ก ารขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) ยังขาดระบบที่ช่ ว ยอ านวย
ความสะดวกในการจัดการองค์การภายในอู่รถโดยสารประจาทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ เกิด
ความผิดพลาด ล่ าช้ า และสิ้นเปลื องเวลา เนื่องจากระบบงานเดิมเป็ นการใช้ การบัน ทึกข้ อมู ล
ลงเอกสารด้ วยลายมือ ทาให้ ส้ นิ เปลืองเวลาในการ ค้ นหา หรือทารายงานสรุป และส่วนใหญ่เกิด
ความผิดพลาดในการจัดทารายงานสรุปประจาเดือนและประจาปี งบประมาณของอู่รถโดยสาร
เพื่อใช้ ในการพิจารณากาไรสุทธิตลอดปี ทั้งหมดของ ขสมก.
ระบบบริ หารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) พัฒนาขึ้นโดย
รวบรวมรายละเอียดและศึกษาขั้นตอนจากการปฏิบัติงานจริงของทุกๆ ฝ่ าย โดยนามาวิเคราะห์
และออกแบบอย่ างเป็ นระบบ เพื่ อลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด และเพิ่ มประสิทธิภาพใน
การด าเนิ น งาน โดยระบบบริ หารจั ดการภายในองค์ การขนส่ง มวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) นี้
แบ่ งย่ อ ยผู้ ใช้ งานออกเป็ นฝ่ าย ได้ แ ก่ ฝ่ ายเว็บ ไซต์ (ผู้ โดยสาร), ฝ่ ายพนั กงานขับ รถโดยสาร,
ฝ่ ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร, ฝ่ ายนายตรวจ, ฝ่ ายนายท่า, ฝ่ ายพนักงานสารสนเทศ, ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (ขสมก.) นี้คือ ทาให้ กระบวนการหรื อขั้นตอนการทางานของทุกฝ่ ายภายในองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ อแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการ
ลดเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ กับผู้โดยสารที่มาใช้
บริการ

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) นั้นทาหน้ าที่ให้ บริการรถโดยสารประจาทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จึงทาให้ มีจานวนพนักงานในสายการทางานเป็ นจานวน
มากเพื่อรองรับความต้ องการของประชาชน ซึ่งทาให้ การบันทึกข้ อมูลในแต่ละวันเป็ นไปด้ วยความ
ล่าช้ า เกิดข้ อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น ทาให้ เสียเวลาในการตรวจสอบหาข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะ
การบันทึกข้ อมูลอยู่ในรูปแบบของเอกสารซึ่งยากต่อการค้ นหา
และด้ วยกระบวนการทางานในลักษณะเดิมนี้จึงทาให้ เกิดปัญหาทางด้ านความล่าช้ าใน
การตรวจสอบหาข้ อ ผิดพลาดในการทางาน, การให้ บ ริ การมีความล่ า ช้ า และยังมีข้อผิดพลาด
จึงสมควรที่จะจัดทาระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ขึ้นมา
เพื่อช่วยให้ การทางานและการให้ บริการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทางานภายในองค์การการขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (ขสมก.) รวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
2. เพื่อสร้ างระบบการทางานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อนามาแก้ ปัญหาใน
ส่วนของการเข้ า-ออกงาน ให้ มีความถูกต้ อง แม่นยา
3. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานที่ยุ่งยากและลดความผิดพลาดให้ น้อยลง
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลในการจัดเก็บข้ อมูลของพนักงานในองค์การ
5. เพื่อสร้ างรายงานและสถิติเสนอต่อองค์การ ขสมก.
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ได้ ระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ในรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชันที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบงานเดิม
2. ได้ ระบบที่ช่วยลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการทางานของพนักงาน
3. เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้ นหาข้ อมูลและจัดเก็บข้ อมูล
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ แก่พนักงานด้ วยระบบที่ทนั สมัยและถูกต้ องรวดเร็ว
5. ได้ ร ายงานและสถิ ติสาหรั บ จัดส่งให้ ผู้บั งคับบัญ ชาภายในองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (ขสมก.)

724

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เป็ นการศึ กษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปั จจุ บัน (As-Is System) เพื่อทาการ
ออกแบบ ระบบการทางานใหม่ (To-Be System) โดยนอกจากการออกแบบสร้ างระบบงานใหม่
แล้ วเป้ าหมาย แล้ วเป้ าหมายในการวิเคราะห์ระบบนั้นต้ องการที่จะปรั บปรุงและแก้ ไขระบบงาน
เดิมให้ มีทิศทางที่ดีข้ ึนโดยก่อนที่ระบบงานใหม่ ยังไม่ นามาใช้ งาน ระบบงานที่ดาเนินการอยู่ ใน
ปัจจุบันจะเรียกว่า ระบบปัจจุบัน และเมื่อได้ ทาการพัฒนาระบบใหม่และนามาใช้ กจ็ ะเรียกระบบ
ปัจจุบันที่เคยใช้ น้ันว่า ระบบเก่า (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ระบบการจัดการฐานข้ อมูล หรือเรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกในการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ซ่ึง DBMS มีหน้ าที่ดังต่อไปนี้
1. ทาหน้ าที่ในการติดต่อตัวจัดการระบบไฟล์
2. การควบคุมสภาวการณ์ใช้ งานพร้ อมกัน
3. การควบคุมระบบความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูล
4. การสร้ างระบบแฟ้ มข้ อมูลสารอง
5. ควบคุมความคงสภาพของข้ อมูล
ชนิดของภาษาในระบบฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย
1. Data Definition Language (DDL) เป็ นภาษาที่ใช้ สาหรับนิยามข้ อมูล
2. Data Manipulate Language (DML) เป็ นภาษาที่ใช้ ในการจัดการข้ อมูล เช่น การ
เรียกดูการเพิ่มข้ อมูล การปรับปรุงข้ อมูล และการลบข้ อมูล (ชนวัฒน์ ศรีสอ้ าน, 2542)
ภาษา Visual Basic .NET หรือ VB.NET
VB.NET เป็ นภาษาหนึ่งที่อยู่ใน .NET Framework เช่นเดียวกับภาษา C#, J# เป็ นต้ น ซึ่ง
เป็ นภาษาที่ได้ รับการพั ฒนาต่อยอดมาจากภาษา Basic (Beginners all Purpose Symbolic
Instruction Code) หรือที่ร้ ูจักกันในนามของ VB6 โดยเพิ่มความสามารถด้ าน OOP (Object
Oriented Programming) เข้ ามา ส่วนใน VB6 นั้นเป็ นภาษาที่อ้างอิงถึง OO แล้ วเช่นกัน แต่ว่ายัง
ไม่ ได้ เ ป็ นภาษาที่มีความสามารถด้ า น OOP ส่วนด้ านของภาษาหรื อไวยากรณ์น้ั นไม่ มีความ
แตกต่างจากของเดิมเลย
VB.NET ยั งเป็ นภาษาที่สามารถผนวกเข้ ากับโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft ได้
เช่น MS Access, Excel, Word เพื่อใช้ เขียนโปรแกรมในลักษณะสคริปต์ หรือ มาโครได้ ด้วย
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โมเดลเชิงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Model)
ในการออกแบบและใช้ งานฐานข้ อมูลใด ๆ เราจาเป็ นต้ องนิยามสิ่งต่างๆ ได้ และ
เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยใช้ เอนติต้ แี ละแอททริบิวท์เป็ นเครื่องมือในการอธิบาย
เอนติต้ ี (Entity) หมายถึงสิ่งของวั ตถุ หรื อองค์กรของสังคมที่มีอยู่ ในโลกที่มนุ ษย์
เข้ าใจและยอมรับความมีอยู่จริงอย่างมีรูปธรรม (Conceptual Existence) เช่น บริษัท, งาน,
มหาวิทยาลัย,พนักงาน ฯลฯ ในแต่ละ Entity มีคุณสมบัติ (Attribute) เฉพาะตัวที่บรรยายตัวเอง
Attribute ของแต่ละ Entity จะกลายเป็ น ข้ อมูลที่เราต้ องการเก็บไว้ ในฐานข้ อมูล ตัวอย่างเช่ น
รูปที่ 2.1 ดังต่อไปนี้แสดง Entity และ Attribute Entity Employee entity อาจถูกบรรยายโดย
Name (ชื่อ) Age (อายุ) Address (ที่อยู่) Salary (เงินเดือน) และ Job (งาน)
แอททริบิวท์ (Attribute) จะเป็ นส่วนองค์ประกอบที่แสดงคุณสมบัติของเอนติต้ ี เช่ น
เอนติต้ รี ายวิชาจะประกอบด้ วยแอททริบิวท์รหัสวิชา และ หน่วยกิต เป็ นต้ น
Street Address
State
City
Zip

Name
Address
Employee
Age
Home Phone

ภาพที่ 1 แสดง Entity และ Attribute
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติต้ ี (Relationships, Roles, and Structural Constraints)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอนติ ต้ ี 3
ประเภทใหญ่ ๆ คื อ ความสั ม พั น ธ์ แ บบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง
(One to One Relationship), ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many Relationship) และ
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many Relationship) (ชนวัฒน์ ศรีสอ้ าน, 2542)
EMPLOYEE

WORK_FOR

e1
e2

r
1
r2

e3
e
4
e5

r4
r5

DEPARTMENT
d1
d
2

r3

.
.
.

.
.

รู ปที่ 3.2

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Employee, Work for และ Department
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์เพือ่ ระบุปัญหาในระบบงานปัจจุบนั
1. ใช้ เวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนค่อนข้ างนาน
2. ข้ อมูลสูญหายอยู่เสมอเพราะอยู่ในรูปแบบของเอกสารแทบทั้งหมด
3. มีความล่าช้ าและผิดพลาดในการให้ บริการแก่ผ้ ูโดยสาร
4. การค้ นหาข้ อมูลกระทาการได้ ยาก เช่น การหาข้ อมูลค่าใช้ จ่ายประจาปี ย้ อนหลัง
5. ยากต่ อ การรวบรวมสรุ ป ผลในด้ านการซ่ อมบ ารุ ง รถโดยสารและการให้ บ ริ การ
แก่ผ้ ูโดยสาร
6. ยากต่ อ การสรุ ป ข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อเสนอให้ ผ้ ู บ ริ หารใช้ ในการพิ จารณาและ
ตัดสินใจในส่วนของการซ่อมบารุงรถโดยสารเดิมหรือนาเข้ ารถโดยสารใหม่
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล
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แผนภาพแสดงกรณีการทางานของผูใ้ ช้งานระบบ (Use Case Diagram)

ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพกรณีการใช้ งานระบบ
แผนภาพบริบท (Context Diagram)

ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพกระแสข้ อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทางานของระบบ
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การพัฒนาระบบและผลการดาเนินการ

ภาพที่ 6 จอแสดงผลลงทะเบียนตารางเดินรถ

ภาพที่ 7 จอแสดงผลรายงานข้ อมูลการปฏิบัติงานของนายตรวจ

ภาพที่ 8 แสดงรายงานการซ่อมแซมของรถโดยสารทั้งหมดภายในอู่ประจาปี
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บทสรุป
จากการทดสอบระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
เป็ นการทดลองใช้ งานว่ าระบบสามารถทางานได้ อย่ า งถู กต้ องหรื อไม่ โดยการทดสอบนั้ น เป็ น
การจาลองสถานการณ์การใช้ งานขึ้นเสมือนสถานการณ์จริง ซึ่งผลที่ได้ จากการจาลองการใช้ งานใน
ลักษณะต่างๆ มีดังนี้
1. สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ใช้ งานทุกฝ่ ายทั้งฝ่ ายพนักงานและฝ่ ายผู้โดยสาร
2. เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของฝ่ ายพนักงาน
3. ในส่วนของผู้บริหารสูงสุด สามารถประเมินผลงานของอู่รถโดยสารได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยาจากเอกสารทั้งหมดของอู่รถโดยสาร
4. เพิ่ มความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งข้ อมูลพนั กงาน, ข้ อมู ล
การเดินรถโดยสาร, ข้ อมูลตัว๋ รถโดยสาร รวมถึงข้ อมูลรายรับรายจ่ายของอู่รถโดยสาร
5. พนั ก งานขั บ รถโดยสารและพนั ก งานเก็บ ค่ า โดยสารมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ลงทะเบียนเข้ า-ออกงานที่ตรงเวลา
6. ช่วยลดปั ญหาต่างๆ ในระบบการทางานเดิม เช่ น เอกสารสูญหาย, การจัดทา
รายงานที่ไม่ถูกต้ องแม่นยา มีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะและข้อจากัดของระบบ
1. บุ ค ลากรบางส่ ว นยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ ทัก ษะในการใช้ ง านอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ ย นการท างานจากเดิ ม ที่เ ป็ นการเขี ย นด้ ว ยมื อ ทั้ง หมดมาเป็ นการ
กรอกข้ อมูลลงระบบอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากในระยะแรกที่เริ่มใช้ ระบบ
3. เนื่ อ งจากระบบยั งไม่ ร องรั บ การทางานผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ทาให้ ข้ั น ตอน
การดาเนินงานบางส่วนยังไม่เป็ นเวลาที่แท้ จริง เช่น กรณีท่รี ถโดยสารเสียนอกอู่รถโดยสาร
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