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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการท างานของแบบจ าลองระบบสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ผู้วิจัยพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 โดยใช้ซอฟต์แวร์บีซากิ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการกระจายตัวของข้อมูลที่จัดเก็บ ลดโอกาสผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนภายใต้กระบวนการ
ท างาน และช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารงานกรมที่ดิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) กองแผนงานบุคลากร 2) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) กลุ่มงานแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน หน่วยงาน
ส่วนกลาง งานวิจัยนี้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
กรมที่ดิน ด้านวิเคราะห์นโยบาย และด้านแผนการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า 1) ด้านความถูกต้องของกระบวนงานอยู่ในระดับดี 2) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์เวลาอยู่ในระดับ 
ดี 3) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์คนกับงานอยู่ในระดับดี และ 4) ด้านความสะดวกต่อการวิเคราะห์/
วางแผนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบเมื่อ 
... 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
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เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลปลอดภัย ใช้งานง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนงานของกรมที่ดินให้เกิดความถูกต้องทันสมัยกว่าเดิม และองค์ความรู้นี้ยังสามารถน าไปใช้ขยายผล
ด้านวิชาการในอนาคตต่อไป 
ค าส าคัญ  บี พี เอ็ม เอ็น 2.0, ระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน, การติดตามผลด าเนินงาน, บีซากิ, กรมที่ดิน 

  

  ABSTRACT  
 This research aimed to develop and evaluate IT business process tracing model for the Department 
of Lands by using BPMN 2.0 standard in order to achieve systematic data integration and reduce the 
distribution of stored data and the chance of error under the work process. The researcher used the Bizagi 
software as a research tool to design and develop work procedures. In this research, the samples of dataset 
were created by roles and business processes, and assigned to: 1) personnel planning division, 2) personnel 
office of information technology, and 3) department of the action plan (central unit). The model was measured 
and evaluated by five experts in information specialist, business and system analysis, and policy and planning. 
Research findings indicated that the efficiency of work process validation was significance. The time analysis 
accuracy was significance. The resource analysis accuracy was significance. The ease of analysis/planning 
work was significance. The comparison results between As-Is and To-Be system’s performance were 
remarkable, because the model is systematically managed with high secure data protection, and it is easy 
to use which meets users’ requirements. Therefore, the knowledge gained from this research can be 
applied for the organization process improvement, as well as it can be extended to academic interests in 
the future development. 
Keywords: BPMN 2.0, business process, process tracing, Bizagi, the Department of Land. 
 

บทน า  
 กรมที่ดินมีภารกิจในการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์  และภารกิจ
ตามกฎหมายอ่ืน การด าเนินงานภายใต้ภารกิจดังกล่าวใช้แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวง 
มหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557-2566) ด้านที่ดิน เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภายใต้การควบคุมดูแลของกองแผนงาน (กรมที่ดิน, 2560) จากการศึกษาปัญหาและเก็บรวบรวมความต้องการ
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ของกองแผนงาน พบว่าการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน (แบบ ก.ผ.01) ใช้เวลานาน 
เน่ืองจากทุกสิ้นเดือนกองแผนงานต้องประมวลผลและสรุปข้อมูลแบบ ก.ผ.01 จากหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่ง
จัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร แล้วจึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน 
เพื่อติดตามผลการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้บันทึกลง Microsoft Excel 
หลังจากนั้นน าไปใช้ประมวลผลและพิมพ์เป็นรายงานส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึกและสรุปรายงาน ท าให้รายงานมีความ
คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานกรมที่ดินได้   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผล
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่แสดงผลรายงานเชิง
เปรียบเทียบด้วยแดชบอร์ด (visual dashboard) ส าหรับการวางแผนและตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว และช่วย
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานกรมที่ดินสอดรับต่อนโยบายภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.  เพื่อพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมที่ดินมาตรฐาน BPMN 2.0 
 2.  เพื่อประเมินการท างานของแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีด้านกระบวนงานทางธุรกิจมาใช้
ส าหรับการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งานองค์กร เรียกว่า BPM หรือ 
Business Process Management โดยระบบที่สร้างขึ้นจะถูกเรียกว่า ระบบ BPMS หรือ Business Process 
Management System ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการของแอปพลิเคชัน
ใหม่ในอนาคตได้ง่ายและรวดเร็ว (Aagesen & Krogstie, Online, 2015) โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
สารสนเทศเชิงกระบวนงานรูปแบบ BPMS นี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบ
สัญลักษณ์โดยองค์กร Object Management Group (Online, 2011) และองค์กร American Productivity and 
Quality Center (Online, 2018)  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ตัวอย่างการออกแบบกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 
 

 จากภาพที่ 1 กระบวนงานประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มกระบวนงานขององค์กร 
(processes)  และ 2) ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (roles) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยการน า
สารสนเทศกระบวนงานมาประยุกต์ใช้ ช่วยลดความซับซ้อน และช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรเกิดความชัดเจนขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ในปัจจุบันมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน BPM ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก เช่น อรอนงค์ อุดมวงศ์ (2557) ได้
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้ปรับปรุงงานส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
โดยใช้รูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ BPMN 2.0 เป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่ออธิบายรายละเอียดและความสัมพันธ์
ของการด าเนินงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรฐาน BPMN 2.0 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผนองค์กร และงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี (อรพรรณ กรมนิล, 2560) ซึ่ง
รูปแบบมาตรฐานนี้สามารถช่วยให้การพัฒนาระบบตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผลการวิจัยทั้งหมดพบว่า 
แบบจ าลองที่ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานสามารถลดขั้นตอนการท างานของการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการน าทรัพยากรออกให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (สราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์, 2558; Mendoza  
et al., Online, 2015)  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรกองแผนงาน 
บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 
แบบสอบถามความคิดเห็น และแผนการติดตามการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน หน่วยงานส่วนกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. 
2557-2560 หลังจากนั้นผลการทดลองจะถูกประเมินผลด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสารสนเทศกรมที่ดิน และผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างการประมวลผลจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานเพื่อติดตามผลด าเนินงานกรมที่ดิน 
 

 หลังจากเสร็จสิ้นการออกแบบกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
ที่ดิน ด้วยซอฟท์แวร์ Bizagi (Bizagi Company, Online, 2018) ผู้วิจัยทดสอบการประมวลผลของแต่ละ
กระบวนงานด้วยสถานการณ์จ าลอง เพื่อค านวณประสิทธิภาพของกระบวนงานทั้งระบบ ซึ่งผลจากการวิจัย
พบว่า ค่าผลลัพธ์ของสถานการณ์จ าลอง (ซึ่งจะแสดงค่าต่ าสุดของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Min. time) 
ค่าสูงสุดของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Max. time) ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Avg. time)  และ
ค่ารวมของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Total time) ของแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับ
ติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน) ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 

 ภาพที่ 3 ผลลัพธ์เวลาของการประมวลผลของแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

426 

 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is process) ที่มีการติดตามผลการด าเนินการและบันทึก
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล (manual process) และเปรียบเทียบกับระบบงานใหม่
ของกองแผนงาน กรมที่ดิน (To-Be) ที่พัฒนาขึ้นด้วยซอฟท์แวร์ Bizagi-Business Process Application 
Development (Bizagi Company, Online, 2018) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ (ตั้งแต่ น้อยที่สุด = 1 
ถึง มากที่สุด = 5) ซึ่งผู้วิจัยน ามาสรุปรายละเอียดไว้ 4 ด้าน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 

 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน ด้าน
ความถูกต้องของกระบวนงาน (process validation) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์เวลา (time analysis) 
ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์คนกับงาน (resource analysis) ด้านความสะดวกต่อการวิเคราะห์/วางแผนการ
ปฏิบัติงาน และผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
ก่อน-หลังการปรับปรุง (ภาพที่ 4) พบว่าหลังการปรับปรุงกระบวนงานอยู่ในระดับดี ดังนั้นจึงช่วยลดขั้นตอน
การท างานได้มากขึ้น  
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนงาน 
 

อภิปรายผล   
 จากผลการวิจัยพบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 
สามารถช่วยประเมินผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดได้รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารกรม
ที่ดินสามารถวิเคราะห์ผลรายงานของทุกหน่วยงานในภาพรวมได้แบบบูรณาการ ซึ่งผลการติดตามหรือการ
แจ้งเตือนสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ในรูปแบบ Visual Dashboard เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
ในการบริหารงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน และเมื่อประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผล
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานหลังปรับปรุงกระบวนงานในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง
กระบวนงานอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตรงตามความต้องการ
ของกองแผนงาน กรมที่ดิน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานติดตามผล
ด าเนินงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยกว่าเดิม รวมทั้งสามารถขยายผลด้านวิชาการได้ในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อให้สามารถน าแบบจ าลองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน 
BPMN 2.0 ไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ ควรเพิ่มระยะเวลาจาก 4 ปี เป็น 10 ปี เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานกรมที่ดิน โดยการพัฒนารูปแบบโครงสร้าง
กระบวนงานควรเพิ่มเติมให้สอดรับมาตรฐาน ISO 9000 เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานคุณภาพของการติดตาม
และประเมินผลงานให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  
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