
ระบบบริหารจดัการภายใน 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)  
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รองศาสตราจารย ์ดร.นกุล คูหะโรจนานนท*์* 

 

บทคดัย่อ 

   ในปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ยังขาดระบบที่ช่วยอ านวย    

ความสะดวกในการจัดการองค์การภายในอู่รถโดยสารประจ าทางที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้เกิด

ความผิดพลาด ล่าช้า และสิ้ นเปลืองเวลา เน่ืองจากระบบงานเดิมเป็นการใช้การบันทึกข้อมูล     

ลงเอกสารด้วยลายมือ ท าให้สิ้นเปลืองเวลาในการ ค้นหา หรือท ารายงานสรุป และส่วนใหญ่เกิด

ความผิดพลาดในการจัดท ารายงานสรุปประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณของอู่รถโดยสาร 

เพ่ือใช้ในการพิจารณาก าไรสทุธติลอดปีทั้งหมดของ ขสมก. 

   ระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) พัฒนาขึ้ นโดย

รวบรวมรายละเอียดและศึกษาขั้นตอนจากการปฏิบัติงานจริงของทุกๆ ฝ่าย โดยน ามาวิเคราะห์

และออกแบบอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพใน             

การด าเนินงาน โดยระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) น้ี

แบ่งย่อยผู้ใช้งานออกเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเว็บไซต์(ผู้โดยสาร), ฝ่ายพนักงานขับรถโดยสาร,    

ฝ่ายพนักงานเกบ็ค่าโดยสาร, ฝ่ายนายตรวจ, ฝ่ายนายทา่, ฝ่ายพนักงานสารสนเทศ, ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

 ซ่ึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ (ขสมก.) น้ีคือ ท าให้กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของทุกฝ่ายภายในองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

ลดเวลาของข้ันตอนการด าเนินงานในปัจจุบัน อกีทั้งเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

    

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทน า 

 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) น้ันท าหน้าที่ให้บริการรถโดยสารประจ าทาง

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จึงท าให้มีจ านวนพนักงานในสายการท างานเป็นจ านวน

มากเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชน ซ่ึงท าให้การบันทกึข้อมูลในแต่ละวันเป็นไปด้วยความ

ล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ข้ึน ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เพราะ

การบันทกึข้อมูลอยู่ในรูปแบบของเอกสารซ่ึงยากต่อการค้นหา 

 และด้วยกระบวนการท างานในลักษณะเดิมน้ีจึงท าให้เกิดปัญหาทางด้านความล่าช้าใน

การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการท างาน, การให้บริการมีความล่าช้าและยังมีข้อผิดพลาด      

จึงสมควรที่จะจัดท าระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ขึ้ นมา

เพ่ือช่วยให้การท างานและการให้บริการน้ันมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบการท างานภายในองค์การการขนส่งมวลชน 

กรุงเทพฯ (ขสมก.) รวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกดิข้ึนจากการปฏบัิติงานในปัจจุบัน 

 2. เพ่ือสร้างระบบการท างานในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชันเพ่ือน ามาแก้ปัญหาใน

ส่วนของการเข้า-ออกงาน ให้มีความถูกต้อง แม่นย า 

 3. เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ยุ่งยากและลดความผิดพลาดให้น้อยลง 

 4. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเกบ็ข้อมูลของพนักงานในองค์การ 

 5. เพ่ือสร้างรายงานและสถิติเสนอต่อองค์การ ขสมก. 

 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ได้ระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ในรูปแบบ 

เวบ็แอปพลิเคชันที่สะดวกรวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากกว่าระบบงานเดิม 

 2. ได้ระบบที่ช่วยลดข้ันตอนและความผิดพลาดในการท างานของพนักงาน 

 3. เพ่ิมความสะดวกรวดเรว็ในการค้นหาข้อมูลและจัดเกบ็ข้อมูล 

 4. เพ่ิมประสทิธภิาพการท างานให้แก่พนักงานด้วยระบบที่ทนัสมัยและถูกต้องรวดเรว็ 

 5. ได้รายงานและสถิติส าหรับจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาภายในองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ (ขสมก.) 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis) 

 เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบัน (As-Is System) เพ่ือท าการ

ออกแบบ ระบบการท างานใหม่ (To-Be System) โดยนอกจากการออกแบบสร้างระบบงานใหม่

แล้วเป้าหมาย แล้วเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบน้ันต้องการที่จะปรับปรุงและแก้ไขระบบงาน

เดิมให้มีทิศทางที่ดีข้ึนโดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยังไม่น ามาใช้งาน ระบบงานที่ด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบันจะเรียกว่า ระบบปัจจุบัน และเมื่อได้ท าการพัฒนาระบบใหม่และน ามาใช้กจ็ะ เรียกระบบ

ปัจจุบันที่เคยใช้น้ันว่า ระบบเก่า (โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์, 2547) 

 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 

 ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือเรียกย่อๆ ว่า DBMS เป็นโปรแกรมที่ท  าหน้าที่คอย 

อ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้กบัผู้ใช้ซ่ึง DBMS มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 1. ท าหน้าที่ในการติดต่อตัวจัดการระบบไฟล์ 

 2. การควบคุมสภาวการณ์ใช้งานพร้อมกนั 

 3. การควบคุมระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 

 4. การสร้างระบบแฟ้มข้อมูลส ารอง 

 5. ควบคุมความคงสภาพของข้อมูล 

 ชนิดของภาษาในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. Data Definition Language (DDL) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับนิยามข้อมูล 

 2. Data Manipulate Language (DML) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น การ

เรียกดูการเพ่ิมข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการลบข้อมูล (ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน, 2542) 

 ภาษา Visual Basic .NET หรือ VB.NET 

    VB.NET เป็นภาษาหน่ึงที่อยู่ใน .NET Framework เช่นเดียวกบัภาษา C#, J# เป็นต้น ซ่ึง 

เป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากภาษา Basic (Beginners all Purpose Symbolic 

Instruction Code) หรือที่รู้จักกันในนามของ VB6 โดยเพ่ิมความสามารถด้าน OOP (Object 

Oriented Programming) เข้ามา ส่วนใน VB6 น้ันเป็นภาษาที่อ้างอิงถึง OO แล้วเช่นกัน แต่ว่ายัง

ไม่ได้เป็นภาษาที่มีความสามารถด้าน OOP ส่วนด้านของภาษาหรือไวยากรณ์น้ันไม่มีความ

แตกต่างจากของเดิมเลย  

 VB.NET ยังเป็นภาษาที่สามารถผนวกเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft ได้        

เช่น MS Access, Excel, Word เพ่ือใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะสคริปต์ หรือ มาโครได้ด้วย 
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 โมเดลเชิงความสมัพนัธข์องขอ้มูล (E-R Model) 

 ในการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลใด ๆ  เราจ าเป็นต้องนิยามสิ่งต่างๆ  ได้และ

เข้าใจถึงความสมัพันธข์องสิ่งต่าง ๆ ได้โดยใช้ เอนติตี้และแอททริบิวทเ์ป็นเคร่ืองมือในการอธบิาย 

 เอนติตี้  (Entity) หมายถึงสิ่งของวัตถุหรือองค์กรของสังคมที่มีอยู่ในโลกที่มนุษย์

เข้าใจและยอมรับความมีอยู่จริงอย่างมีรูปธรรม (Conceptual Existence) เช่น บริษัท, งาน, 

มหาวิทยาลัย,พนักงาน ฯลฯ ในแต่ละ Entity มีคุณสมบัติ (Attribute) เฉพาะตัวที่บรรยายตัวเอง 

Attribute ของแต่ละ Entity จะกลายเป็น ข้อมูลที่เราต้องการเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น    

รูปที่ 2.1 ดังต่อไปน้ีแสดง Entity และ Attribute Entity Employee entity อาจถูกบรรยายโดย 

Name (ช่ือ) Age (อายุ) Address (ที่อยู่) Salary (เงินเดือน)  และ Job (งาน) 

 แอททริบิวท ์(Attribute) จะเป็นส่วนองค์ประกอบที่แสดงคุณสมบัติของเอนติต้ี เช่น 

เอนติตี้ รายวิชาจะประกอบด้วยแอททริบิวทร์หัสวิชา และ หน่วยกติ เป็นต้น 

 

 Name
Address

Age
Home Phone

Employee

Street Address
State
City
Zip

 
 

ภาพที ่1  แสดง Entity และ Attribute  

 

 ความสมัพันธร์ะหว่างเอนติตี้   (Relationships, Roles, and Structural Constraints) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้  3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง              

(One to One Relationship), ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One to Many Relationship) และ

ความสมัพันธแ์บบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many Relationship) (ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน, 2542) 
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รูปที ่3.2
 

 

ภาพที ่2  แสดงความสมัพันธร์ะหว่าง Employee, Work for และ Department 
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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 การวิเคราะหเ์พือ่ระบุปัญหาในระบบงานปัจจุบนั 

 1. ใช้เวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน 

 2. ข้อมูลสญูหายอยู่เสมอเพราะอยู่ในรูปแบบของเอกสารแทบทั้งหมด 

 3. มีความล่าช้าและผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

 4. การค้นหาข้อมูลกระท าการได้ยาก เช่น การหาข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าปีย้อนหลัง 

 5. ยากต่อการรวบรวมสรุปผลในด้านการซ่อมบ ารุงรถโดยสารและการให้บริการ    

แก่ผู้โดยสาร 

 6. ยากต่อการสรุปข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาและ

ตัดสนิใจในส่วนของการซ่อมบ ารุงรถโดยสารเดิมหรือน าเข้ารถโดยสารใหม่ 

 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล (Entity-Relationship Diagram) 

 

ภาพที ่3  แสดงแผนภาพจ าลองความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล   
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แผนภาพแสดงกรณีการท างานของผูใ้ชง้านระบบ (Use Case Diagram) 

 

ภาพที ่4  แสดงแผนภาพกรณีการใช้งานระบบ 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

ภาพที ่5  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสดุที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ 
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การพฒันาระบบและผลการด าเนนิการ 

ภาพที ่6  จอแสดงผลลงทะเบียนตารางเดินรถ 

 

ภาพที ่7  จอแสดงผลรายงานข้อมูลการปฏบัิติงานของนายตรวจ 

 

ภาพที ่8  แสดงรายงานการซ่อมแซมของรถโดยสารทั้งหมดภายในอู่ประจ าปี 
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บทสรุป 

 จากการทดสอบระบบบริหารจัดการภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) 

เป็นการทดลองใช้งานว่าระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่โดยการทดสอบน้ันเป็น    

การจ าลองสถานการณ์การใช้งานข้ึนเสมือนสถานการณ์จริง ซ่ึงผลที่ได้จากการจ าลองการใช้งานใน

ลักษณะต่างๆ มีดังน้ี 

 1. สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ใช้งานทุกฝ่ายทั้งฝ่ายพนักงานและฝ่ายผู้โดยสาร 

 2. เกดิความคล่องตัวในการด าเนินงานของฝ่ายพนักงาน 

 3. ในส่วนของผู้บริหารสงูสุด สามารถประเมินผลงานของอู่รถโดยสารได้อย่างถูกต้อง

แม่นย าจากเอกสารทั้งหมดของอู่รถโดยสาร 

 4. เพ่ิมความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งข้อมูลพนักงาน , ข้อมูล     

การเดินรถโดยสาร, ข้อมูลตัว๋รถโดยสาร รวมถึงข้อมูลรายรับรายจ่ายของอู่รถโดยสาร 

 5. พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารมีความพึงพอใจในการ

ลงทะเบียนเข้า-ออกงานที่ตรงเวลา 

 6. ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในระบบการท างานเดิม เช่น เอกสารสูญหาย, การจัดท า

รายงานที่ไม่ถูกต้องแม่นย า มีความผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง 

 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัของระบบ 

 1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 2. การเปล่ียนการท างานจากเดิมที่เป็นการเขียนด้วยมือทั้งหมดมาเป็นการ         

กรอกข้อมูลลงระบบอาจจะมีข้อผิดพลาดเกดิข้ึนมากในระยะแรกที่เร่ิมใช้ระบบ 

 3. เน่ืองจากระบบยังไม่รองรับการท างานผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ ท าให้ข้ันตอน        

การด าเนินงานบางส่วนยังไม่เป็นเวลาที่แท้จริง เช่น กรณีที่รถโดยสารเสยีนอกอู่รถโดยสาร 
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