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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ธนาคารเป็ นสถาบัน รั บ ฝากเงิ น จากสาธารณชนทั่ว ไปและให้
ผลตอบแทนเป็ นดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนาเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรื อรัฐบาลกูแ้ ละ
รับ ผลตอบแทนมาเป็ นดอกเบี้ ยเงิ นกู้ต่างจากธนาคาร (น็ อนแบงก์) ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นที่ มิ ใช่
ธนาคาร กล่าวคื อไม่ได้รับอนุ ญาตประกอบกิ จการธนาคารพาณิ ชย์จากธนาคารแห่ งประเทศไทย
ไม่สามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริ การทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่
ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่ อระยะสั้นโดยปกติส่วนใหญ่ธนาคารนั้น จะหน่วยงานที่สาคัญ คือ
ฝ่ ายบริ การลู กค้าศูนย์บริ การข้อมูลของธนาคารมีระบบที่จะให้การสนับสนุ นลู กค้าที่ดีและข้อมูล
เกี่ ย วกับ การประชาสั ม พัน ธ์ ก ับ ธุ ร กิ จ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจของธนาคาร
เนื่ องด้วยปั จจุ บนั การท าเหมืองข้อมูล มีความสาคัญโดยใช้หลัก กระบวนการที่กระท ากับ
ข้อมูลจานวนมากเพื่อค้นหารู ปแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยูใ่ นชุ ดข้อมูลนั้น และการทาเหมือง
ข้อมู ล ได้ถู ก น าไปประยุก ต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุ รกิ จที่ ช่ วยในการตัดสิ น ใจของ
ผูบ้ ริ หารโดยการศึ กษากระบวนการท าเหมื องแร่ เพื่ อช่ วยในการดาเนิ นงานของศู นย์บ ริ การของ
ธนาคารในบัตรเครดิต เนื่องจากระบบนี้จะบันทึกบันทึกเหตุการณ์และแสดงผลในรู ปแบบรายงานที่
สามารถนาไปใช้กบั กลยุทธ์ ในการพัฒนาและปรับปรุ ง คุ ณภาพของการบริ การโดยใช้อลั กอริ ทึม
วิเคราะห์ ระบบการเปลี่ ยนของ ProM และรู ปแบบอัลกอริ ทึ มแบบ Fuzzy miner ของ Disco ซึ่ งจะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
อัลกอริ ทึมวิเคราะห์ระบบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการแสดงผล ProM ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยในกระบวนการของการส่ งข้อมูลแต่ละขั้นตอนที่เชื่ อมโยงกันและอัลกอริ ทึมรู ปแบบ
Fuzzy miner ของ Disco แสดงถึ งค่าของแต่ละชนิ ดของข้อมู ลและสารวจกระบวนการจากบันทึ ก
เหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบของแบบจ าลองที่ ช่ วยให้ ผู ใ้ ช้ ส ามารถเข้า ใจโปรแกรมได้ ทางนัก วิจ ยั น า
อัลกอริ ทึมรวมทั้งอัลกอริ ธึมสองแบบนี้ การวิเคราะห์ ระยะเวลาการให้บริ การในแต่ละขั้น แสดง
ข้อมูลต่างๆจากระบบบันทึกของศูนย์บริ การเกี่ยวกับบัตรเครดิต มีหลายกรณี เช่นการให้บริ การลูกค้า
ด้ ว ย เช็ ค ก ารเปิ ด บั ต รเค รดิ ต ให ม่ ก ารใช้ จ่ าย ผ่ า น บั ต รเค รดิ ต บั ต รเค รดิ ต อั ต ราสู ง
สถิ ติที่รวบรวมเพื่ อใช้ในธนาคาร เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ งและเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การของศูนย์บริ การด้านเครดิตธนาคารของเราต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
1.2.2เพื่ อให้ท ราบถึ งจุ ดบกพร่ องของกระบวนการให้ บ ริ การ และนาไปแก้ไขให้ตรงจุ ด
1.2.3เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของกระบวนการที่ลม้ เหลว
1.2.4 เพื่อให้ทราบถึงการแสดงผลของ Process Mining ที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น
1.2.5 เพื่อปรับปรุ งขั้นตอนการทางาน และลดระยะเวลาในการทางาน
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1ใช้ Software ในการทาวิจยั ทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ Disco และ ProM
1.3.2ใช้ Fuzzy Miner Model ของโปรแกรม Disco ในการวิเคราะห์และแสดงผล
1.3.3ใช้ Mine Transition System ของโปรแกรม ProMในการวิเคราะห์และแสดงผลเบื้องต้น
1.3.4ใช้ Analyze Transition System ของโปรแกรม ProMในการวิเคราะห์ แ ละแสดงผล
ในขั้นตอนสุ ดท้าย
1.3.5สามารถน าผลการวิ เคราะห์ ม าเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของระยะเวลาในการทางานของศูนย์ให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ให้ดียิ่งขึ้น
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 Process Mining
Process Mining (เหมื อ งกระบวนการ) เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการค้น หาคุ ณ ค่ า (value) จาก
ข้อ มู ล ที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ในบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก 3 ประการ คื อ การค้น พบ
กระบวนการ (process discovery), การตรวจสอบความสอดคล้อ ง (conformance checking) และ
การปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (enhancement) ซึ่ งผลลัพธ์ของการทาเหมืองกระบวนการทาให้ผูใ้ ช้สามารถ
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆของข้อมูลเหตุการณ์ อย่างลึกซึ้ งตั้งแต่ตน้ กระบวนการ
จนจบกระบวนการธุ รกิจ
1.4.2 Event Log
Event log (บันทึกเหตุการณ์) เป็ นบันทึกเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิ ดขึ้นจากการทางานจริ งๆ โดย
การบันทึ ก ของโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ ใช้ในการท างาน หรื อ ขั้นตอนต่ างๆ ในการ
จัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้งาน และ รู ปแบบการ
จัดเก็บอาจจะไม่เหมือนกัน
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1.4.3 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมือในการทาเหมืองกระบวนการที่มีความสะดวกในการใช้งานและเรี ยนรู ้
โดยไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ ในการทาเหมื องกระบวนการ ซึ่ งใช้ขอ้ มู ลนาเข้าในรู ปแบบของ
MXML , SA-MXML , XES และ CSV ได้ ท าให้ มี ค วามสะดวกในการใช้งาน พร้ อ มทั้งสามารถ
export ข้อมูลออกไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยอัลกอริ ทึมอื่นๆได้อีกด้วย
1.4.4 Fuzzy Miner
Fuzzy Miner เป็ นอัลกอริ ทึมหนึ่ งในโปรแกรม Disco ที่ทาหน้าที่ในการแสดงการไหลของ
กระบวนการแสดงความถี่ และการทาซ้ าของบันทึกเหตุการณ์ อย่างละเอียด สามารถนาไปวิเคราะห์
เบื้องต้นได้ง่าย
1.4.5 ProM
ProMเป็ นซอฟต์แวร์ ที่เป็ น open source ที่มีชุดของเครื่ องมือที่ใช้ในการสนับสนุ นเทคนิ ค
ในการทาเหมืองการบวนการโดยมี Plug-in ที่หลากหลายทาให้นกั วิจยั สามารถเพิ่มอัลกอริ ทึมใหม่ๆ
เข้าไปเพิม่ เติมได้ ซึ่ ง ProMใช้ขอ้ มูลเข้าในรู ปแบบของ MXML, SA-MXML หรื อ XES
1.4.6 Mine Transition System
Mine Transition System เป็ นอัล กอริ ทึ ม หนึ่ งในโปรแกรม ProM ซึ่ งที่ ท าหน้าที่ วิเคราะห์
ขั้น ตอนระบบการเปลี่ ย นแปลงเบื้ อ งต้น ก่ อ นที่ จ ะน าผลที่ ไ ด้ ไ ปวิ เคราะห์ ต่ อ ในอัล กอลิ ทึ ม
Analyze Transition Systemต่อไป
1.4.7 Analyze Transition System
Analyze Transition System เป็ นอัล กอริ ทึ มหนึ่ งในโปรแกรม ProM ที่ ท าหน้าที่ วิเคราะห์
ระบบการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ขอ้ มูลเวลาจากบันทึกเหตุการณ์ ภายในรู ปแบบกระบวนการจะแสดง
ความถี่ และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลื อ ระยะเวลารวมของทั้ง
กระบวนการ และในการจาลองรู ปแบบของกระบวนการ
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1ชี้ให้เห็นประสิ ทธิภาพของการให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
1.5.2แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่ องของกระบวนการให้บริ การ และนาไปแก้ไขให้ตรงจุด
1.5.3สามารถรู ้ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขของกระบวนการที่ลม้ เหลว
1.5.4ทาให้ทราบถึงการแสดงผลของ Process Mining ที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น
1.5.5 สามารถนาไปปรับปรุ งขั้นตอนการทางาน และลดระยะเวลาในการทางาน
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนิ นงานศึ ก ษาวิจยั เรื่ องการศึ กษาระยะเวลาในการท างานของศู นย์
ให้บริ การลู กค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงาน
ปี 2559-2560
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
ทดลองบนโปรแกรม
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์
จัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บทที่ 2
แนวความคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิธีการทาเหมืองกระบวนการ การทาเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่ศูนย์ให้บริ การทางโทรศัพท์ของธนาคาร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 Process Mining
2.2 Disco
2.3 Filter
2.4 ProM 6.5.1
2.5 Call Center
2.6 Fuzzy Miner
2.7 Transition Systems
2.8 Analyze Transition System
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process Mining
Process Mining คือ เทคนิ คการทาเหมืองกระบวนการเพื่อสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
บันทึ ก เหตุ ก ารณ์ หรื อแฟ้ ม ประวัติก ารด าเนิ นงานในระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อ มู ล [1]
จุดประสงค์หลักของการทาเหมืองกระบวนการ คือการศึกษาถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตเพื่อวิเคราะห์
สาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวโน้มอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรื อไม่จากนั้นจึงนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการทาให้กระบวนการไม่คลาดเคลื่อนลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ
ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต่อไป
เป้ า หมายของการท าเหมื องกระบวนการ คื อการค้นหาข้อมู ล โดยอัตโนมัติจากบันทึ ก
เหตุการณ์ของฐานข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการปรับระบบใหม่เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
กระบวนการทางธุ รกิจ หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะใน
การปรั บ ปรุ งกระบวนการทางธุ ร กิ จ (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther,A.
Rozinat,H.M.W. Verbeek1,and A.J.M.M. Weijters, ProM The Process Mining Toolkit)
การจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อจัดทา Process Mining มีโครงสร้างดังรู ปที่ 2.1 Getting the data
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รู ปที่ 2.1 Getting the data (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, A.Rozinat,
H.M.W. Verbeek1, and A.J.M.M. Weijters, ProM The Process Mining Toolkit, 2011:9)
จากรู ปที่ 2.1 โครงสร้างการจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการจัดทา Process Mining ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นบั น ทึ ก ในระบบสารสนเทศที่ มี ก ารใช้ ง านในชี วิ ต ประวัน ของการท าธุ รกิ จ
รวมถึ งกระบวนการการดาเนิ นของธุ รกิจเครื่ องมือที่ใช้งานโครงสร้างองค์กรซอร์ ฟแวร์ ที่ใช้งานใน
องค์กรธุ รกิจรู ปแบบข้อมูลหรื อระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งานซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็ นแหล่งเริ่ มต้น
ของข้อมูล เพื่ อจัดทา Process Mining ในกระบวนการจัดเตรี ย มเริ่ ม ต้นด้วยการค้นหาหรื อค้นพบ
(Discovery) ศึกษาความสอดคล้องของข้อมูล (Conformance) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อปรับปรุ ง
รู ปแบบข้อมูล (Enhancement) การระบุเงื่อนไขหรื อวัตถุประสงค์ (Specifies) กาหนดค่าเงื่อนไขการ
วิเคราะห์ (Configures) ปรับเปลี่ยนหรื อแปลงข้อมูลให้สามารถนาไปวิเคราะห์ผล (Implements) และ
ทาการวิเคราะห์ (Analyzes) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการจัดทาเหมืองข้อมูลเป็ นข้อมูลเชิ งสรุ ปที่สามารถ
นามาช่ วยในการตัดสิ นใจหรื อตอบคาถามในเชิ งธุ รกิ จให้กบั ผูบ้ ริ หารได้ (Wil M.P. van der Aalst;
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012)
ลักษณะของ Process Mining ไม่จากัดการค้นพบควบคุมการไหลการค้นพบของโมเดลการ
ประมวลผลจาก Event log นั้นกระตุน้ ความคิดของผูป้ ฏิบตั ิงานและนักวิชาการดังนั้นการค้นพบการ
ควบคุมการไหลที่พบมักจะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ Process Mining อย่างไรก็ตามการทา
Process Mining ไม่ได้จากัดอยูใ่ นการควบคุมการไหลของการค้นพบในอีกด้านหนึ่ ง การค้นพบเป็ น
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เพี ย งหนึ่ ง ในสามรู ป แบบพื้ น ฐานของ Process Mining (ค้น พบตรงตามมาตรฐานและการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ) ในทางตรงกันข้ามของเขตคือไม่จากัดเฉพาะการควบคุมการไหลขององค์กรกรณี ที่
มุมมองและเวลายังมีบทบาทสาคัญ
การท า Process Mining ไม่ ไ ด้เป็ นเพี ย งประเภทเฉพาะของ Data Mining การท า Process
Mining สามารถมองเห็นเป็ น “การเชื่อมโยงที่ขาดหายไป” ระหว่าง Data Mining และรู ปแบบดังเดิม
ที่ขบั เคลื่อนด้วย BPM ข้อมูลส่ วนมากของเทคนิคการทา Mining นั้นไม่ใช่การเป็ นศูนย์กลางทั้งหมด
Process Models ที่แสดงนั้นอาจเกิ ดขึ้นพร้ อมกันซึ่ งหาที่เปรี ยบเทียบไม่ง่ายโครงสร้ างข้อมูลการทา
Mining เช่ น ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งดัง นั้น ความสมบู ร ณ์ แ บบชนิ ด ใหม่ ข อง
แนวทางและขั้นตอนที่มีความจาเป็ น
การท า Process Mining ไม่ จากัดเพี ย งการวิเคราะห์ แบบออฟไลน์ เทคนิ คการท า Process
Mining จะสกัดความรู ้ จากข้อมู ลเหตุ การณ์ ในประวัติศาสตร์ แม้ว่าข้อมูล “การค้นพบ” จะใช้ผลที่
สามารถนามาใช้กบั กรณี การทางานยกตัวอย่างเช่นเวลาแล้วเสร็ จของคาสั่งซื้ อของลูกค้าการจัดการ
บางส่ วนที่สามารถคาดการณ์โดยใช้แบบจาลองกระบวนการการค้นพบ
เทคนิ คการทา Process Mining สามารถที่จะดึงความรู ้จาก Event log ทัว่ ไปที่มีอยู่ในระบบ
สารสนเทศปั จจุบนั เทคนิ คเหล่านี้ ให้ความหมายใหม่ที่จะค้นพบตรวจสอบและปรับปรุ งกระบวน
การในความหลากหลายของโดเมนโปรแกรมควบคุ มหลักที่ ใช้มี สองโปรแกรมประยุกต์ใ นการ
วิเคราะห์ ก ารเติ บโตที่ น่า สนใจในการทาเหมื องแร่ เป็ นกระบวนการในอี กด้า นหนึ่ งและเมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ข้ ึนจะถูกบันทึกไว้จึงสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกระบวนการในทาง
ตรงกันข้ามก็มีความจาเป็ นในการปรับปรุ งและสนับสนุนกระบวนการทางธุ รกิจในสภาพแวดล้อมที่
มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วคือประกาศนี้ ถูกสร้างโดยบังคับใช้งาน IEEE การทา
Process Mining และมีจุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มในเรื่ องของการทา Process Mining
2.2 Disco
Disco คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการมีความเสถียรและประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือค่อนข้างสู งใช้งานง่ายสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น และมีส่วนเสริ มตัวกรองภายในตัวโปรแกรมเพื่อใช้
ในการจัด การบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตัว โปรแกรมมี อ ัล กอริ ทึ ม หลัก ทั้ง หมด 2 ตัว
คือ Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใช้ในการหาข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์และยังมี
ส่ วนเสริ มในการสรุ ปสถิติภายในตัวโปรแกรมอีกด้วย
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2.2.1 เมนทอลโมเดลในการทาเหมืองกระบวนการ
แนวคิ ด หลัก ของการท าเหมื อ งกระบวนการ ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากมุ ม มองของ
กระบวนการเพื่อให้เข้า ใจว่าสิ่ งนี้ หมายความว่าอะไรครั้ งแรกให้พวกเราดู ที่ เมนทอล โมเดลอื่นๆ
การใช้เมนทอลโมเดลเพื่อเทคนิ คการจัดหมวดหมู่ในการทาเหมืองข้อมูลสมมติว่ามีโรงงานวิดเจ็ท
และต้องการที่ จะเข้าใจประเภทของลู กค้าที่ กาลังซื้ อวิดเจ็ททางด้านซ้ายในรู ปที่ 2.2 จะเห็ นได้ว่า
ตัวอย่างง่ายๆของชุ ดข้อมูลนั้นคือคอลัมน์สาหรับแอดทริ บิวต์ชื่อ, เงินเดือน, เพศ, อายุและการซื้ อวิด
เจ็ทเป็ นต้นในรู ปแบบแต่ละแถวนั้นหากยกตัวอย่างในชุ ดข้อมู ลเป็ นตัวอย่างการเรี ยนรู ้ ที่สามารถ
นามาใช้สาหรับการเรี ยนรู ้กฎของการจัดหมวดหมู่

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการทาเหมืองข้อมูล: จัดหมวดหมู่เป้ าหมายจะต้องกาหนดค่า
ก่ อนขั้นตอนวิธี การจัดหมวดหมู่สามารถเริ่ มต้นดัง นี้ หนึ่ ง ต้องตรวจสอบว่าคอลัมน์เป็ น
ระดับเป้ าหมายเพราะเราต้องการที่จะทราบว่าใครเป็ นผูซ้ ้ื อเครื่ องมือที่เราทา ซื้ อวิดเจ็ท คอลัมน์การ
จัดหมวดหมู่เป้ าหมายของข้อมูล เครื่ องมือการทาเหมืองก็จะสามารถที่จะสร้ างต้นไม้การตัดสิ นใจ
(แผนผัง) เช่ น ภาพด้านขวา ในรู ปที่ 2.2 ผลที่ได้จะแสดงให้เห็ นว่าเพศชายเท่านั้นที่มีเงิ นเดื อนสู ง
คือ ผูซ้ ้ื อวิดเจ็ท ถ้าเราต้องการที่ จะได้รับหลักเกณฑ์สาหรั บแอตทริ บิวต์อื่น เช่ น การคาดการณ์ ว่า
ลูกค้าที่ซ้ื อของเรา โดยปกติมีอายุเท่าไหร่ ตามหลักที่ควรจะเป็ น แล้วคอลัมน์อายุควรจะเป็ นการจัด
หมวดหมู่เป่ าหมาย
สาหรับการทาเหมืองกระบวนการ เรามีเมนทอลโมเดลแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะเรามองที่
ข้อมูลจากมุมมองของกระบวนการจะเห็นตัวอย่างการตั้งข้อมูลง่ายๆ จากกระบวนการที่ศูนย์บริ การ
ในทางตรงกันข้ามกับการทาเหมืองข้อมูลระดับสู งกว่า ตัวอย่างเช่ นแถวของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็ น
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การอธิ บายตัวอย่างกระบวนการเสร็ จสมบูรณ์ แต่เพียงบางเหตุการณ์เพราะชุดข้อมูลที่ใช้สาหรับการ
ทาเหมืองกระบวนการ ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ถูกเรี ยกบ่อยๆว่าเป็ นบันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์ :
- แต่ละเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในขั้นตอนที่กาลังดาเนินการ
- หลายเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในตัวอย่างกระบวนการหรื อกรณี
- เหตุ การณ์ ในแต่ละกรณี รูปแบบการจัดลาดับของเหตุการณ์ ที่สั่งซื้ อ โดยการบันทึ กเวลา
ของพวกเขา
จากตัว อย่ า งข้อ มู ล ในรู ป ภาพที่ 2.3 สามารถเห็ น ได้ว่ า ท าไมแม้ก ระทั่ง กระบวนการที่
เกี่ ยวข้องกันกับการวิเคราะห์เช่ นการวัดความถี่ ของตัวแปรขั้นตอนกระบวนการหรื อเวลาระหว่าง
กิจกรรมนั้นเป็ นไปไม่ได้แม้จะใช้เครื่ องมือมาตรฐานเช่น Excel กรณี ที่กระบวนการมีการกระจายไป
ทัว่ หลายๆแถวในสเปรดชีตและสามารถเชื่อมโยงโดยการใช้กระบวนการเชิงเมต้าโมเดล

รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนการป้ อนข้อมูลการทาเหมืองข้อมูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะต้องมีการระบุ
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ตัวอย่าง เช่น ถ้ามองไปที่แถวที่ไฮไลท์ 6 –9 ในรู ปที่ 2.3 สามารถดูได้ดงั นี้ ยกตัวอย่างเช่ น
หนึ่งกระบวนการ (case 9705) ที่เริ่ มต้นด้วยสถานะสมัครสมาชิ ก ในวันที่ 20 ตุลาคมปี 2009 และย้าย
ไปที่ผชู ้ านาญการในความคืบหน้า และจบลงด้วยสถานะที่เสร็ จสมบูรณ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายนปี 2009
พื้นฐานของการทาเหมืองกระบวนการ คือ การมองไปที่การประมวลผลข้อมูลทางประวัติ
อย่างแม่นยาด้วยเช่ น "กระบวนการ" ที่ เกิ ดขึ้นจริ ง การวิเคราะห์ค่อนข้างง่ ายและข้อดี คือ การทา
เหมืองกระบวนการที่ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั เทคโนโลยีอตั โนมัติที่เจาะจงหรื อระบบเฉพาะเจาะจงแต่มนั
คือ ศูนย์กลางทั้งหมดที่มุ่งเน้นกระบวนการเมนทอลโมเดลอย่างที่อธิ บายไว้ขา้ งต้น วิธีน้ ี ก็สามารถ
นามาใช้ได้หลากหลายกระบวนการรวมถึงกระบวนการบริ การลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด การตรวจสอบ
ระบบ การดูแลสุ ขภาพบริ การด้านไอทีขององค์กรหรื อกระบวนการทางการเงิน
2.2.2 ความต้ องการขั้นต่าสาหรับการบันทึกเหตุการณ์
ข้อมูลคอลัมน์ตรวจสอบการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ที่มี ในภายหลังและเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่
ต้องการจริ งๆ ในการทาเหมืองกระบวนการที่เข้ามาเล่นตามรู ปแบบของเมนทอลโมเดล ก่อนที่จะ
อธิ บายต้องระบุอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ : Case ID, Activity and Timestamp
2.2.2.1 Case ID
Case เป็ นกรณี เฉพาะของกระบวนการสิ่ ง ที่ ได้อย่างแม่นย่ าตามความหมายของ
เหตุการณ์อยูใ่ นสถานการณ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการตัวอย่างเช่น
• ในกระบวนการจัดซื้ อ , การจัดการการสัง่ ซื้ อหนึ่งเป็ นเหตุการณ์หนึ่ง
• ในโรงพยาบาลนี้ผปู ้ ่ วยจะผ่านการวินิจฉัยและการรักษาในกระบวนการ
• ในกระบวนการที่ Call Center เหตุการณ์ที่จะได้รับการเกี่ยวข้องกับการร้องขอรับ
บริ การโดยหมายเลขเฉพาะ
สาหรับเหตุการณ์ที่ทุกท่านต้องรู ้วา่ เพื่อให้การทาเหมืองกระบวนการนั้น เครื่ องมือ
ที่สามารถเปรี ยบเทียบการปฏิ บตั ิของกระบวนการกับคน ดังนั้นจะต้องมีมากกว่าหนึ่ งคอลัมน์ที่จะ
ระบุตวั ตนของการดาเนินการเดียวของกระบวนการและ ระบุเหตุการณ์ (Case ID )
กฎข้อที่ 1: Case ID กาหนดขอบเขตของกระบวนการ
โปรดทราบว่า Case ID ที่มีผลต่อขอบเขตกระบวนการจะเป็ นตัวกาหนดขั้นตอน
การเริ่ มต้นจากที่ไหนและจะไปจบที่ ไหนในความเป็ นจริ งอาจจะมีมากกว่าหนึ่ งวิธีที่จะตั้งค่าของ
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Case ID ยกตัวอย่างเช่ นกระบวนการขายที่สามารถตั้งค่าหมายเลขในกรณี ที่สองโดยวิธีที่แตกต่าง
1. สามารถดูการประมวลผลเฉพาะโดยการนาช่องทางขายมาเป็ นการประมวลผลที่
ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นนาจานวนสิ นค้าเป็ น Case ID
2. ในเวลาเดี ยวกันอาจต้องการเห็ นภาพโดยรวม สาหรับขั้นตอนการขายสาหรั บ
ลูกค้าเป็ นขอบเขตกระบวนการเดียวกันลูกค้าอาจได้ผา่ นการขาย
ช่องทางสาหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแล้วรหัสลูกค้าเป็ น Case ID ทางเลือกจึงสองมี
ตรรกะและสามารถทาให้ความรู ้สึกขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายการวิเคราะห์ในโครงการ สามารถใช้มุมมอง
ที่แตกต่างกันเกี่ ยวกับกระบวนการและวิเคราะห์ได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน ส่ วนที่สาคัญสาหรับ
ตอนนี้ คือ การมี หนึ่ งคอลัมน์เป็ นอย่างน้อยที่สามารถนามาใช้ในการแยกแยะความแตกต่างกรณี
กระบวนการและทาหน้าที่เป็ น Case ID
2.2.2.2 Activity
เป็ นรู ปแบบกิจกรรมหนึ่งขั้นตอนในกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการการ
เขี ย นเอกสารอาจประกอบด้วยขั้นตอนในการสร้ า ง, ปรั บปรุ ง , ส่ ง อนุ ม ตั ิ , ขอท าใหม่ , ทบทวน,
เผยแพร่ , ทิ้ง (แสดงโดยคนที่แตกต่างกัน เช่น ผูเ้ ขียน และบรรณาธิ การ) บางส่ วนของขั้นตอนเหล่านี้
อาจเกิ ด ขึ้ น มากกว่ า หนึ่ งครั้ งส าหรั บ กรณี เ ดี ย ว ในขณะที่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ ต้อ งการจะให้ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา และควรจะมีชื่อตามขั้นตอนเพื่อความแตกต่างกันของกระบวนการหรื อการเปลี่ยนแปลง
สถานะที่ดาเนินการในกระบวนการ หากมีเพียงหนึ่งรายการ (หนึ่งแถว) สาหรับแต่ละกรณี น้ นั ข้อมูล
ของรายละเอียดจะไม่เพียงพอ ข้อมูลของรายละเอียดจะต้องอยูใ่ นระดับการทาธุ รกรรม (ควรมีการ
เข้าถึงประวัติของแต่ละ Case) และระดับของ Caseไม่ควรไหลไปรวมกัน
1.1 ความต้องการขั้นต่าสาหรับการบันทึกเหตุการณ์
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นบางครั้งไม่สามารถบันทึกกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับการดู แล แต่อย่าง
น้อยข้อมู ลการแก้ปัญหาที่ น่าสนใจ คือ มองหาเหตุ ก ารณ์ ที่อธิ บ ายถึ งกิ จกรรมที่ น่าสนใจสาหรั บ
กระบวนการ ในขณะที่ยงั สามารถกรองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องน้อยในภายหลังการ
วิเคราะห์จะเป็ นประโยชน์ที่จะเริ่ มต้นกับข้อมูลที่สะอาดที่สุด
1. ในตัวอย่างของศูนย์บริ การที่เข้ามาพร้อมกับบันทึกการสาธิ ตสาหรับ Disco (ดูรูป
ที่ 2.4) การปฏิบตั ิการแอทริ บิวต์ (สายขาเข้า, จัดการกับกรณี อื่นๆ) มีกระบวนการที่ชดั เจนขั้นตอนที่
ต้องการวิเคราะห์ ในสถานการณ์ เช่ นนี้ การใช้คอลัมน์เป็ นชื่ อกิ จกรรมของรู ปแบบ กระบวนการที่
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เรี ยบง่ายสามารถค้นพบได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การดาเนิ นงาน คอลัมน์เป็ นขั้นตอนกระบวนการที่จะแสดง
อยูใ่ นด้านล่างซ้ายของรู ปที่ 2.7
2. ในเวลาเดี ย วกันอาจต้องการที่ จะแยกแยะกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในการสนับ สนุ น
ระดับ 1 (แสดงโดย FL ซึ่ งย่อมาจาก “แนวหน้า”) และในปี ที่ 2 สนับสนุนระดับ (BL ย่อมาจาก “เส้น
หลัง”) ของศูนย์บริ การ ดังนั้นการดาเนิ นการแอตทริ บิวต์บวกตาแหน่ งตัวแทนร่ วมกัน สร้ างชื่ อ
กิ จ กรรมของกระบวนการที่ แ ตกต่ า ง ขั้น ตอนกระบวนการด าเนิ น งานบนพื้ น ฐานของตัว แทน
ตาแหน่ งที่จะแสดง ในด้านล่างขวาของรู ปที่ 2.4 ในการเริ่ มต้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่มีคอลัมน์อย่างน้อย
หนึ่ ง คอลัม น์ ที่ สามารถนามาใช้ในการแยกแยะความแตกต่า งของขั้นตอนกระบวนการ และทา
หน้าที่เป็ นชื่อกิจกรรม
2.2.2.3 Timestamp
สามสิ่ งจาเป็ นที่สาคัญสาหรับการทาเหมืองกระบวนการ คือ การมีคอลัมน์ประทับ
เวลาที่ บ่ง ชี้ ว่า เมื่ อมี กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นนั้นเวลาเป็ นสิ่ ง สาคัญส าหรั บการวิเคราะห์ พฤติ กรรมตาม
ระยะเวลาของกระบวนการ แต่เพื่อสร้างคาสัง่ ของกิจกรรมในบันทึกเหตุการณ์
กฎข้อ ที่ 3: ถ้า ไม่ มี Log file ตามล าดับ จะต้อ งมี ก ารประทับ เวลาไปก าหนดล าดับ ของกิ จ กรรม
ในกระบวนการ
บางครั้ งต้องเริ่ มต้นและการประทับเวลาที่ สมบูรณ์ แบบสาหรับกิ จกรรมในแต่ละ
กระบวนการ (เช่ นตัวอย่างของศู นย์บริ การในรู ป ที่ 2.4) จะช่ วยให้ส ามารถวิเคราะห์ เวลาในการ
ประมวลผลของกิจกรรม (ใครบางคนเวลาที่ใช้งานนั้นดาเนินการอย่างคล่องแคล่ว) เรี ยกว่ายังมีเวลา
ดาเนินการหรื อเวลาจัดการกิจกรรม
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รู ปที่ 2.4 กระบวนการสาหรับการสาธิ ตตัวอย่างกระบวนการ Call Center (Anne Rozinat. Disco
User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf.)
• ซ้าย: ได้คน้ พบรู ปแบบกระบวนการสาหรับการสาธิ ตตัวอย่างเช่น Call Center
ขึ้นอยูก่ บั การเลือกคอลัมน์การดาเนินงานเป็ นชื่ อ Activity
• ขวา: เพิ่มเติมรายละเอียดรู ปแบบกระบวนการค้นพบขึ้นอยูก่ บั การใช้ท้ งั การ
ดาเนินงานและคอลัมน์ตวั แทนตาแหน่งร่ วมกันเป็ นชื่ อ Activity
หากมีเพียงหนึ่ งประทับเวลาแล้วยังสามารถวิเคราะห์เวลาระหว่างสองขั้นตอนกระบวนการถึงแม้วา่
จะไม่สามารถที่จะแยกแยะเวลาที่รอคอยที่ไม่ได้ใช้งาน (ที่ไม่มีใครทางานจริ งเช่นในกระบวนการ)
และการประมวลผลที่ใช้งานอยูห่ รื อเวลาการดาเนินการ
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รู ปที่ 2.5 เมื่อได้สกัดข้อมูลจะสามารถนาเข้าใน Disco ได้ง่ายเพียงเลือกแต่ละคอลัมน์ การกาหนดค่า
ตั้งแต่ Case ID, Activity, Timestamp ทรัพยากร หรื อแอตทริ บิวต์แล้วนาเข้าโดยกด Start Import
2.3 Filter
โปรแกรม ProM และ โปรแกรม Disco นั้นมี เครื่ องมือในการกรองข้อมู ลก่อนที่เราจะนา
ข้อมู ลไปท า Process mining เราสามารถนาข้อมู ลนั้นไปท าการกรองข้อมู ล เพื่ อที่ จะทาการกรอง
ข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการ หรื อ ทาการเจาะจงไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง หรื อ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้
การกรองข้อ มู ล นั้น จะแตกต่ า งไปแต่ ล ะโปรแกรมที่ ใ ช้ง านแต่ ล ัก ษณะการกรองข้อ มู ล มี ค วาม
คล้ายคลึ งกัน เช่ น การกรองข้อมู ลตามวันและเวลา ที่ เกิ ดขั้นตอนการทางานเกิ ดขึ้ น ขั้นตอนการ
ทางานที่เกิ ดขึ้นระหว่างช่ วงเวลานั้น หรื อ วันเวลาที่ข้ นั ตอนการทางานสิ้ นสุ ด การระบุข้ นั ตอนที่
ต้องการกรอง การกรองข้อมูลตามบุ คคล การกรองข้อมูลตามเส้นทางขั้นตอนการทางาน เป็ นต้น
2.4 ProM 6.5.1
ProM เป็ นผูน้ าในเรื่ องเครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการทา Process Mining ระดับแนวหน้าของ
โลก มีเทคนิคในการสนับสนุนกระบวนการทา Process Mining ที่มีความหลากหลายในรู ปแบบของ
ปลัก๊ อินต่างๆและมีความเป็ นอิสระในเรื่ องของ Platform ProM เป็ นโปรแกรม Open source license
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ที่เปิ ดโอกาสให้นักวิจยั และพัฒนาโปรแกรมสามารถนาไปพัฒนาเพิ่ มเติ ม ได้ หรื อนาไปใช้และ
พั ฒ นาโปรแกรมในรู ปแบบใหม่ ไ ด้ (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther,
A.Rozinat, H.M.W. Verbeek1 and A.J.M.M. Weijters, ProM: The Process Mining Toolkit)
ProM เป็ น Software Open Source ที่ มี ก ารปรั บ แต่ ง เป็ นพิ เ ศษเพื่ อ สนับ สนุ น การพัฒ นา
Process Mining และมีความหลากหลายของ plug-ins การทางานบางส่ วนของกระบวนการ Process
Mining ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมมากมาย เช่น การตรวจสอบกระบวนการ, การแปลงระหว่างการสร้าง
แบบจ าลองสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ฯลฯ (Ana Karla Alves de Medeiros and A.J.M.M. (Ton)
Weijters, ProM Framework Tutorial)
ProM คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการบูรณาการการทา Process Mining ซึ่ งมีอยูห่ ลายกระบวนการ
และยัง สามารถเพิ่ ม กระบวนการต่ า งๆได้ ProM ให้ก ารสนับสนุ นอัล กอริ ทึ มหลายรู ปแบบและ
หลากหลายภาษาเช่ น Petri nets, EPCs, Social Networks เป็ นต้น และปลัก๊ อิ นที่ สามารถนามาใช้มี
หลายวิธีอีกทั้งสามารถนามารวมกัน เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ ชีวิตจริ งรวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้
นัก พัฒ นาและนั ก วิ จ ัย น าแนวความคิ ด ไปพัฒ นาปลั๊ ก อิ น รู ปแบบใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม (B.F. van
Dongen,A.K.A. de Medeiros, H.M.W. Verbeek, A.J.M.M. Weijter, and W.M.P. van der Aalst, The
ProM framework: A new era in Process Mining tool support)

รู ปที่ 2.6 แสดงโปรแกรม ProM 6.5.1
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กระบวนการในการทางานของ Process Mining มีอยู่ 3 แบบ
1. Discovery คือ กระบวนการพื้นฐานของ Process Mining โดยการนา Event log (บันทึ ก
เหตุการณ์) มาประมวลผลเข้าสู่ ระบบแล้วสกัดออกเป็ นรู ปแบบโมเดล
2. Conformance checking คือ การนาโมเดลและ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการประมวลผล หรื อกาหนดพฤติกรรมของ Event log (บันทึกเหตุการณ์) นั้น
3. Enhancement คือ การนาโมเดลกับ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาประมวลผลเพื่อขยาย
โมเดลที่มีอยูร่ วมถึงการเพิม่ เติมและปรับปรุ งด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ProM จัดว่าเป็ น Open source ที่สามารถให้นกั วิจยั และนักพัฒนามีส่วนร่ วม
ในการสร้างปลัก๊ อินรู ปแบบใหม่ ProM คือโปรแกรมที่เป็ นสื่ อกลางระหว่าง Event log กับ Model ที่
สามารถเลือกใช้เป็ นเครื่ องมือในการทา Process Mining ที่มีความหลากหลายเทคนิคการทา Process
Mining จะอยู่ในรู ปแบบของปลัก๊ อิ นซึ่ งในปั จจุบนั มีปลัก๊ อินที่ พร้ อมใช้งานมากกว่า 400 ปลัก๊ อิ น
ยกตัว อย่ า งเช่ น ภาษาของ Process Modeling เช่ น Petri nets (PNML, TPN) EPCs/EPKs (EPML),
BPMN (XPDL) เป็ นต้น
ปลัก๊ อินที่สามารถนามาใช้ทา Process Mining ได้เช่น
- ปลัก๊ อินที่สนับสนุน control – flow mining (เช่น Alpha algorithm และ Genetic mining)
- ปลัก๊ อินการวิเคราะห์มุมมองขององค์กร (เช่น Social Network miner)
- ปลัก๊ อินสาหรับการทา mining ที่มีโครงสร้างน้อยหรื อกระบวนการที่มีความยืดหยุน่
เช่น Fuzzy Miner
ปลัก๊ อินเสริ มสาหรับวิเคราะห์ดา้ นอื่นๆที่เกี่ยวเช่น
- การตรวจสอบ process models
- การตรวจสอบ Linear Temporal Logic (LTL)
- การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน (การวิเคราะห์ทางสถิ ติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานที่มีรูปแบบกระบวนการที่กาหนด)
ProM Import เป็ นเครื่ องมื อช่ วยแปลงข้อมู ล ในฐานข้อมู ล MS-Access ให้อ ยู่ใ นรู ป แบบ
MXML ซึ่ งเป็ นโปรแกรม Open source และเป็ น plug-ins ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อช่ วยให้การแปลง
ข้อมู ล ในระบบฐานข้อ มู ล ปกติ ที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจาวันของการท าธุ รกิ จในองค์ใ ห้อ ยู่ใ นรู ป แบบ
MXML ที่สามารถนาไปวิเคราะห์ ผลผ่านโปรแกรม ProM ในการแปลงข้อมูลนั้นโปรแกรม ProM
Import จะดาเนินการแปลงข้อมูลโดยเรี ยกใช้ plug-ins ดังต่อไปนี้
- Mining plug-ins ซึ่ งเป็ น plug-ins ด้านการควบคุ มขั้นตอนการประมวลผลการทาเหมือง
ข้อมูลตามโครงสร้าง algorithm ที่ตอ้ งการวิเคราะห์
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- Export plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการส่ งออกข้อมูลในรู ปแบบ MXML
- Import Plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ ยวกับขั้นตอนวิธีการนาเข้าข้อมู ลจาก MS-Access ผ่าน
ทาง ODBC
- Analysis plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ ยวกับการดาเนิ นการวิเคราะห์ ผ ลตามคุ ณสมบัติของ
algorithm ที่เลือกวิเคราะห์ผลข้อมูล
- Conversion plug-ins เป็ น plug-ins เกี่ ย วกับ การแปลงและจัด รู ป แบบข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบ MXML
ProMimport เป็ นโปรแกรม Open source ไม่มีค่ าใช้จ่ายในการติ ดตั้ง และใช้งาน สามารถ
ดาวน์ โ หลดโปรแกรม และคู่ มื อ การใช้ ง านได้ ที่ http://www.processmining.org/promimport/
(B.F. van Dongen,A.K.A. de Medeiros, H.M.W. Verbeek, A. J.M.M. Weijters and W.M.P. van der
Aalst, The ProM framework: A new era in Process Mining tool support, 26thInternational
Conference on Applications and Theory of Petri Nets ( ICATPN 2005) ,G. Ciardo and
P.Darondeau,LNCS 3536, pages 444-454, 2005)
2.5 Call Center
ทุกวันนี้ การใช้โทรศัพท์เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่ประหยัด สะดวก และรวดเร็ วที่สุด
ในการทาธุรกรรม เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริ การ หรื อสอบถามข้อมูล ส่ วนใหญ่ก็จะใช้โทรศัพท์ในการ
ติดต่อสื่ อสารกัน เมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและประทับใจในการให้บริ การ ก็จะ
นาไปสู่ การใช้บริ การในครั้งต่อๆ ไป ซึ่ ง Call Center หมายถึงจุดบริ การหลัก ที่สามารถดาเนิ นการ
ตามความต้อ งการของลู ก ค้า ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม ทั้ง ภาพลัก ษณ์ แ ละการบริ ก ารที่
น่าชื่นชมเป็ นอย่างยิง่
Call Center ส่ วนใหญ่ถู กจัดตั้ง ขึ้ นเพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการให้บริ การแก่ ลู กค้าผ่า นทาง
โทรศัพท์ โดยเน้นการพัฒนา ปรั บปรุ งวิธีการในการให้บริ การ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถของ
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ลื อ กสรรภายในองค์ ก ร ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกับ การใช้ ฐ านความรู ้ ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ และพร้ อมกันนั้นจะคานึ งถึ งการให้บริ การลู กค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอดทั้ง 7 วัน
รวมไปถึ ง เพื่ อ มุ่ ง เน้น ในการลดค่ า ใช้จ่า ย เสริ ม สร้ า งประโยชน์ และความประทับ ใจ จากการ
ให้บริ การทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยทัว่ ไปเราจะเรี ย กพนัก งานรั บ สายโทรศัพ ท์ใ น Call Center ว่า Agent อาจจะมี ต้ งั แต่
ระดับ 1 คนขึ้นไป จนกระทัง่ ถึงหลายร้อยคน คอยทาหน้าที่ในการตอบรับสายการโทรเรี ยกเข้าจาก
ลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลด้านสิ นค้าและบริ การ รับคาสั่งซื้ อสิ นค้า สนับสนุ นการ
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ให้บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อทางด้า นเทคนิ ค รั บ ดาเนิ นงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้า หรื อ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุ รกรรม อย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ซึ่ งการติดตั้งระบบ Call Center อาจจะถูก
ติดตั้งในลักษณะแบบ Stand Alone หรื อจะมีการเชื่ อมโยงกับ Call Center อื่นๆ ที่มีอยูแ่ ล้วก็ได้ โดย
สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ท้ งั จากระบบ Internet และ LAN
การนาอุ ป กรณ์ เทคโนโลยีท างด้า น Voice Processing ซึ่ งได้แ ก่ ระบบตอบรั บโทรศัพ ท์
อัต โนมัติ (Interactive Voice Response : IVR) หรื อ Audio Text เข้ า มาใช้ จะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการให้บริ การ ทาให้ลูกค้าได้ รับความสะดวกสบายในการรับบริ การจากระบบ
โทรศัพท์ได้ตลอดเวลา เช่ น บริ การรับคาสั่งซื้ อ รับจองสิ นค้า/บริ การ รับฟั งข้อมูลประชาสัมพันธ์
หรื อแนะนาสิ นค้า/บริ การเป็ นต้น

รู ปที่ 2.7 แสดงตัวอย่าง Call Center
ประสิ ทธิภาพของ Call Center ทีด่ ี
1. มีวนิ ัยในการทางาน
วินยั ในการทางานนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการเป็ นพนักงาน Call Center เนื่ องจากเวลา
ทางานของ Call Center เป็ นเวลาที่แน่นอน เช่น เวลาทางานของคุณคือ 8:00 – 17:00 น. หมายความ
ว่า 8:00 น. พนักงาน Call Center ต้องพร้อมให้บริ การลูกค้า ซึ่ งคุณต้องมาทางานก่อนเวลา 8:00 น.
ถ้าคุณมาสาย 15 นาที ( 8:15 น.) จานวนสายของลูกค้าที่ติ ดต่อเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเฉลี่ย
ให้ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงานของคุ ณ แทน เท่ า กับ ว่า การมาสายของคุ ณ จะเป็ นภาระกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน
เพราะฉะนั้นคงจะไม่ดีแน่ ถ้าคุณมาทางานสายบ่อยๆ นอกจากนั้น การขาดงาน ลางาน มาสาย จะถูก
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นามาคานวณเป็ นคะแนนผลการทางาน (Performance) อย่างเข้มงวด เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ มีผลกระทบ
กับงาน Call Center โดยตรง
2. มีนา้ เสี ยงสุ ภาพ นุ่มนวล และพูดชั ดเจน
พนักงาน Call Center ที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่จาเป็ นต้องมีเสี ยงที่ไพเราะเสมอไป เพียงแค่คุณรู ้
วิธี ที่ จะพู ดด้วยน้ า เสี ย งที่ สุ ภาพ นุ่ ม นวล โดยการทอดเสี ย ง และพู ดให้ช้าลง (แต่ ไม่ ค วรช้า มาก
เกิ นไป) การพูดเร็ ว ลงเสี ยงสั้ น จะท าให้น้ า เสี ยงฟั งแล้วห้วน ไม่สุภาพ ฟั งแล้วเหมื อนไม่ เต็มใจ
ให้บริ การ การพูดต้องให้ชดั เจน ชัดถ้อยชัดคา ไม่พูดอยูใ่ นคอ ไม่รัวลิ้น เพื่อให้ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่เกิ ดความเข้าใจผิด (เคล็ดลับในการพูดคือ ต้องยิ้มก่อนที่จะพูด
เมื่อพูดออกมาแล้วจะเป็ นน้ าเสี ยงที่มีรอยยิม้ และเต็มใจให้บริ การ)
3. มีความรับผิดชอบ มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
การทางานเป็ นพนักงาน Call Center จะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และรับผิดชอบใน
คาพูดของตนเอง เมื่ อได้รับปากหรื อให้สัญญาไว้กบั ลู กค้า จะต้องดาเนิ นการให้ หากไม่สามารถ
ดาเนิ นการให้ได้ ควรมีการติดต่อลู กค้าและแจ้งให้ทราบถึ งเหตุผลด้วย ไม่ควรเงี ยบหรื อปล่อยให้
ผ่านไป ซึ่ งอาจมีผลให้ถูกร้องเรี ยนจากลูกค้าได้ นอกจากนั้น ควรมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการ
ทางาน ทางานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด การแต่งกายก็ควรเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งช่ วยส่ งเสริ ม
บุคลิ กภาพให้ดูดี เกิ ดความมัน่ ใจ เมื่อทางานก็จะเกิ ดความมัน่ ใจในตัวเอง สร้ างความรู ้ สึกที่ ดีกบั
ตัวเอง มีความสุ ขกับการทางาน ผลงานที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย
4. ใส่ ใจเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ลูกค้ามักจะชอบรับบริ การจากพนักงานที่มีความรู ้ ในงานที่ทา และมีความรู ้ในเรื่ องอื่นๆ
นอกเหนื อจากงานด้วย ถ้าคุณไม่มีความรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานก็ควรจะเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั้น ควรเป็ นคนช่างสังเกต ซึ่ งจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูเ้ ขียน มี
จานวนสายจากลูกค้าไม่นอ้ ยที่โทรเข้ามาสอบถามเส้นทาง เพื่อที่จะเข้ามายังบริ ษทั และก็มีพนักงาน
Call Center อีกจานวนไม่นอ้ ยเหมือนกัน ที่ไม่มีความรอบรู ้ในเส้นทาง การเดินทาง มักจะให้ขอ้ อ้าง
กับตัวเองว่าเป็ นคนต่างจังหวัด ไม่ใช่คนในพื้นที่ น่าเสี ยดายที่เมื่อไม่รู้แล้วยังไม่ใฝ่ รู ้อีก ความรอบรู ้
ในเรื่ องเส้นทาง การเดินทาง ไม่สามารถ เขียนเป็ นสคริ ปต์ เพื่อให้พนักงาน Call Center ตอบคาถาม
ได้ท้ งั หมด เพราะเส้นทางมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยูเ่ รื่ อยๆ ฉะนั้น พนักงาน Call Center
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ที่ดีน้ นั จะต้องหาความรู ้ให้กบั ตัวเอง ไม่ใช่แค่เรื่ องเส้นทางการเดินทางเท่านั้น แต่ควรเป็ นเรื่ องอื่นๆ
ที่สามารถนามาประกอบใช้ในงานที่ทาด้วย เพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
5. ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
จะเห็นได้วา่ หัวข้อนี้จาเป็ นสาหรับการทางานในทุกหน้าที่และทุกตาแหน่ง แต่ยงั มีพนักงาน
บางส่ วนยังไม่เข้าใจว่าทาไม องค์กรที่ ทางานอยู่ถึงให้ความสาคัญกับหัวข้อนี้ การทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ นได้ หมายถึ ง สามารถท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ใ นทุ ก สถานการณ์ ไม่ว่า จะมี ค วามขัดแย้ง ใดๆ
เกิดขึ้น การทางานร่ วมกันนั้น ผลงานที่ออกมาจะต้องดี เหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่ องขัดแย้งกันมาก่อน
ไม่ ว่า จะเป็ นการขัดแย้ง ในเรื่ องส่ วนตัวหรื อเรื่ องงาน ก็ จะต้องไม่ ใ ห้มี ผลกระทบกับ การท างาน
ร่ วมกัน
2.6 Fuzzy Miner
Fuzzy miner เป็ นหนึ่งในขั้นตอนการค้นพบกระบวนการระยะแรกและได้รับการพัฒนาโดย
Fluxicon ผูก้ ่อตั้งคือ Christian W.Gunther ในปี 2007 Fuzzy miner เป็ นอัลกอริ ทึมโดยตรงที่ทาหน้าที่
แก้ไขปั ญหาของตัวเลขขนาดใหญ่ กิ จกรรมและพฤติกรรมที่ไม่มีโครงสร้างระดับสู ง มีการท างาน
ดังนี้
- การ Output: Fuzzy Model
เมื่อเริ่ มการใช้งานแล้ว ข้อมูลที่ถูกส่ งเข้าสู่ ระบบที่มีความซับซ้อนและไม่มีโครงสร้าง หรื อ
เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการลดความซับซ้อนของรู ปแบบในลักษณะการโต้ตอบ

รู ปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างการทางานของ Fuzzy Model
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เครื่ องมื อ โปรแกรม PROM การสร้ า งภาพของรู ปแบบกระบวนการปลั๊ ก อิ น ของ
Fuzzy miner Fuzzy miner ใช้ตวั ชี้ วดั ที่สาคัญ และใช้ความสัมพันธ์ในการลดความซับซ้อนของการ
โต้ตอบ process model ในระดับที่ตอ้ งการของ abstraction เมื่อเปรี ยบกับ Heuristic miner สามารถ
ลบกิ จกรรมที่สาคัญน้อยกว่าออกไป (หรื อซ่ อนอยู่ในกลุ่ม) ถ้าผูใ้ ช้มีหลายร้ อยกิ จกรรม แต่ Fuzzy
miner ไม่สามารถแปลงประเภทอื่นๆ ของภาษาแบบจาลองกระบวนการได้ แต่สามารถใช้เพื่อบันทึก
ความเคลื่ อนไหวเหตุ การณ์ ที่ ด้านบนของรู ปแบบนี้ ถูกสร้ า งขึ้ น เพื่ อรั บความรู ้ สึกของพฤติ กรรม
กระบวนการแบบไดนามิก
Fuzzy miner เป็ นส่ วนหนึ่ งของการกระจายของ ProM ซึ่ งเป็ นชุดเครื่ องมือสาหรับ Process
Mining วัตถุประสงค์ คือ เพื่อช่ วยให้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบสารวจกระบวนการจากบันทึกเหตุการณ์
ส่ วนใหญ่ Fuzzy miner เหมาะสาหรับกระบวนการที่นอ้ ยกว่าโครงสร้างการทา mining ซึ่ งแสดงให้
เห็นเป็ นจานวนมากที่ไม่มีโครงสร้างและพฤติกรรมที่ขดั แย้งกัน
ที่มา:http://www.processmining.org/online/fuzzyminer
Fuzzy miner เป็ น plug-ins การค้ น พบการควบคุ ม การไหล การค้ น พบของรู ปแบบ
กระบวนการที่สะท้อนให้เห็ นถึ งการพึ่งพาสาเหตุของกิ จกรรม การปฏิ บตั ิในการบันทึกเหตุการณ์
ได้รับหัวข้องานวิจยั ที่น่าสนใจและสร้ างแรงบันดาลใจนับตั้งแต่ต่อไปนี้ เราจะแสดงจานวนของ
ปลัก๊ อินที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการไหลของการค้นพบขึ้นนั้นอยูก่ บั ชนิดของรู ปแบบเอาท์พุท
ที่มา:http://www.processmining.org/online/controlflowdiscovery
2.7 Transition System
Transition System คือ การออกแบบกระบวนการขั้นพื้นฐานที่สุด ระบบการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยสถานะและช่วงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางาน

รู ปที่ 2.9 แสดงตัวอย่างกระบวนการขั้นตอนการทางาน
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ตามรู ปที่2.9 แสดงถึงระบบการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน เป็ นการจาลองการ
จัดการของการร้องขอสาหรับการชดเชยภายในสายการบินตามที่อธิ บายไว้ในขั้นตอน ขั้นตอนจะ
แสดงด้วยวงกลมสี ดา มีสถานะเริ่ มต้นหนึ่งชื่ อ s1 และสถานะสุ ดท้ายที่ระบุวา่ s7 ขั้นตอนจะแสดง
ด้วยวงสี ดา แต่ละขั้นตอนมีป้ายชื่อเฉพาะ ป้ ายนี้เป็ นเพียงตัวระบุและไม่มีความหมาย การ
เปลี่ยนแปลงจะแทนค่าแสดงด้วยเส้นโค้ง การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะเชื่ อมต่อทั้งสองสถานะและ
มีขอ้ ความกากับเป็ นชื่ อกิจกรรม ส่ วนโค้งหลายอันสามารถรับป้ ายเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่นเช็คตัว๋
ปรากฏขึ้นสองครั้ง
2.8 Analyze Transition System
Analyze Transition System คือ เครื่ องมือวิเคราะห์ระบบการเปลี่ ยนแปลงที่ใช้ขอ้ มูลเวลา
จากบันทึกเหตุการณ์ ภายในรู ปแบบกระบวนการจะแสดงความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ
แต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลือ ระยะเวลารวมของทั้งกระบวนการ และในการจาลองรู ปแบบของ
กระบวนการจะใช้รูปแบบของสี เป็ นตัวแทนค่า เพื่อบ่งบอกลักษณะของการระยะเวลาในการทางาน
ซึ่ งหากมี การแสดงค่าออกมาเป็ นสี แดงนั้นจะหมายถึ งการเกิ ดปั ญหาคอขวดของระบบการทางาน
โมเดล ขั้นแรกให้ Analyzer กาหนดค่าสู งสุ ดและน้อยที่สุดของเวลากรณี ใด ๆ ใช้จ่ายในบางขั้นตอน
smax และ smin และสู งสุ ดและเวลาน้อยที่สุดที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใช้เวลา (เช่น tmax และ tmin)
ประการที่สองก็สีข้ นั ตอน และการเปลี่ยนสี ตาม ตัวอย่างเช่ นถ้าเวลาที่ใช้จ่ายในขั้นตอนเกิน smin +
0: 8 * (smax - smin) จากนั้นจะมีสีแดงถ้าไม่เกิน smin + 0: 6 * (smax - smin) จากนั้นจะเป็ นสี เหลือง
มิฉะนั้นจะเป็ นสี ฟ้า การใช้แถบเลื่อนคุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์ (0: 8 และ 0: 6) หากคุณเลือกสถานะ
หรื อช่ วงการตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงของความถี่และเวลาที่รวบรวมไว้แสดงบนหน้าจอในการ
เลื อกตัว วิเคราะห์ ร ะบบการเปลี่ ย นภาพใน ProM 6 ให้เ ลื อ กการวิเคราะห์ ร ะบบด้วย Transition
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รู ปที่ 2.10 แสดงภาพระบบการเปลี่ยนชื่อสาหรับหน่วยรัฐแห่งหนึ่ง
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2.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.9.1 งานวิจัยเรื่ อง The Transition System Case ผู้จัดทา H.M.W Verbeek
เทคนิ ค The Transition System Miner รวมถึ ง Simple Log Filter และ Transition System
Analyzer ใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณการไหลข้อมู ลที่ เข้า สู่ ระบบของ BPI
Challenge 2012 ส่ วนในข้อสรุ ปการสร้ างผลลัพธ์ในรู ปแบบโมเดลในมุมมองการควบคุ มการไหล
ของข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ วันที่ แ ละมุ ม มองข้อมู ล ที่ แ สดงความยื ดหยุ่นของ Miner ผลการวิจ ัย พบว่า
กระบวนการบันทึกแฟ้ มเหตุการณ์มีโครงสร้างที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลเหตุการณ์
ต่าง ๆ (แอพพลิเคชันข้อเสนอและ Work Item) สามารถตรวจจับระบบได้อย่างดี นอกจากนี้สามารถ
แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ไม่ได้ใช้กรณี สาคัญสาหรับการจัดการโปรแกรมประยุกต์เป็ นจานวนมากของ
การส่ งมอบงานที่เกิดขึ้น
ข้อเด่ นในงานวิจยั นี้ คื อในบทความของงานวิจยั ฉบับ นี้ ไ ด้อธิ บ ายการวิเคราะห์
ระบบการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ขอ้ มูลเวลาจากบันทึกเหตุการณ์ ภายในรู ปแบบกระบวนการจะแสดง
ความถี่ และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลื อ ระยะเวลารวมของทั้ง
กระบวนการ และในการจาลองรู ปแบบของกระบวนการจะใช้รูปแบบของสี เป็ นตัวแทนค่า เพื่อบ่ง
บอกลักษณะของการระยะเวลาในการทางาน
ข้ อ ด้ อ ยในงานวิ จ ัย นี้ คื อ The Transition System ไม่ ส ามารถจัด การกั บ ข้ อ มู ล
แอตทริ บิวต์ที่ไม่ได้รับการจัดประเภท
2.9.2 งานวิ จั ย เรื่ อง " Fuzzy mining–adaptive process simplification based on multiperspective metrics.
ปั ญหาเทคนิ คด้านการท าเหมื องกระบวนการแบบดั้งเดิ ม เมื่ อนาใช้ไปจนถึ งขนาดใหญ่
กระบวนการโครงสร้างน้อย มักจะพบว่าในทางปฏิบตั ิ ต่อมา เรามีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาเหล่านี้
ซึ่ งอยู่ไม่ตรงกันในระหว่างขั้นพื้นฐาน สมมติฐานของการท าเหมืองกระบวนการแบบดั้งเดิ มและ
ลักษณะของกระบวนการในชี วิตจริ ง จากการวิเคราะห์น้ ี เราได้มีการพัฒนาการปรับได้ทาให้เข้าใจ
ง่ า ยและการท าให้มองเห็ นภาพเทคนิ คส าหรั บ รู ป แบบกระบวนการ ซึ่ งจะขึ้ นอยู่ก ับสองตัวชี้ วดั
ความสาคัญและความสัมพันธ์
ข้อเด่นในงานวิจยั นี้ คือ ในบทความของงานวิจยั ฉบับนี้ได้อธิ บายปั ญหาของการท า Process
Mining แบบดั้งเดิมในหน้าเทคนิ คใช้เทคนิ คใช้เมื่อมีขนาดใหญ่กระบวนการที่มีโครงสร้างน้อยกว่า
ที่ ป รากฏบ่ อยในการปฏิ บตั ิ งานต่อจากนั้นมี ก ารวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญหาเหล่ านี้ ซ่ ึ ง ไม่ตรงกัน
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ระหว่างสมมุติฐานพื้นฐานของการท า Process Mining แบบดั้งเดิมและลักษณะของกระบวนการใน
ชีวติ จริ ง
ข้อด้อยในงานวิจยั นี้ คือ การตั้งค่าพารามิเตอร์ บางครั้งอาจใช้เวลานาน ดังนั้นการทางานวิจยั
นี้ควรจะเน้นการขยายชุดของการใช้งานตัวชี้วดั และการปรับปรุ งขั้นตอนวิธีการทาให้เข้าใจง่าย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั การศึกษาระยะเวลาในการให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบ
ความถู กต้องของระบบ ผูว้ ิจยั จึงทาการทดลองการทาเหมืองกระบวนการณ์ โดยการนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามที่ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้และนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมาทาการประยุกต์ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งสามารถแบ่งขั้นตอนของการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงำนวิจัย
3.1.1 Disco
3.1.2 ProM 6.5.1
3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย
3.2.1 การนาข้อมูลเข้าสู่ Disco
3.2.2 การชี้เฉพาะของข้อมูลใน Disco
3.2.3 ผลการวิเคราะห์จาก Disco
3.2.4 การเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการใน Disco
3.2.5 การส่ งออกจาก Disco ไปยัง ProM 6.5.1
3.2.6 การนาข้อมูลเข้าสู่ ProM 6.5.1
3.2.7 การวิเคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Mine Transition System
3.2.8 การวิเคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Analyze Transition System
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3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงำนวิจัย
3.1.1 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการทาเหมื องกระบวนการที่สามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่ งผูใ้ ช้ไม่
จาเป็ นต้องมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าเหมื องกรบวนการ เหมาะกับ ผู เ้ ริ่ ม ต้น และไฟล์ส กุ ล CSV,
MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่
และซับ ซ้อ น โปรแกรม Disco โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ที่ เ ว็บ ไซต์ http://fluxicon.com/disco

รู ปที่ 3.1 แสดงหน้าเว็บไซต์โปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.2 แสดงหน้าโปรแกรม Disco
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3.1.2 ProM 6.5.1
ProM เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ การท าเหมื องกระบวนการระดับผูท้ ี่ มี พ้ืนฐานถึ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มีฟังก์ชนั ที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบันทึกเหตุการณ์ เหมาะกับไฟล์สกุล XES
โปรแกรม ProM สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.promtools.org

รู ปที่ 3.3 แสดงหน้าเว็บไซต์โปรแกรม ProM

รู ปที่ 3.4 แสดงหน้าโปรแกรม ProM
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3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย
3.2.1 กำรนำข้ อมูลเข้ ำสู่ Disco
การน าข้อ มู ล เข้า สู่ โ ปรแกรม Disco โดยเลื อ กไปที่ Open File แล้ว เลื อ กไฟล์ (.CSV)
ข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์ จากนั้นเลือก Open ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.5 และรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.5 แสดงการนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.6 แสดงข้อมูลในโปรแกรม Disco
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3.2.2 กำรชี้เฉพำะของข้ อมูลใน Disco
การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco จาเป็ นต้องชี้ เฉพาะประเภทของข้อมูลเพื่อให้ เหมาะสม
กับการนามาทาเหมืองข้อมูล โดยตารางการชี้เฉพาะประเภทของข้อมูลดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 ตารางการชี้เฉพาะประเภทของข้อมูล
ชื่ อฟิ ลด์
คำอธิบำย
Time
เวลาที่มาใช้บริ การ (เวลา)
Date
วันที่มาใช้บริ การ (วันที่)
Date Time
วันและเวลาที่มาใช้บริ การ
SERVICE
ส่ วนงานที่ให้บริ การลูกค้า
CIS New
รหัสผูใ้ ช้บริ การ
SEGMENT
ประเภทผูใ้ ช้บริ การ
SUBSEGMENT
ระดับผูใ้ ช้บริ การ
FEATURENAME
บริ การที่ใช้งาน
STATUS
ผลการใช้งาน
ERR_RESON
สาเหตุที่ผลบริ การล้มเหลว
day
วันมาใช้บริ การ (จันทร์ -อาทิตย์)

ประเภท
Other
Other
Timestamp
Resource
Case ID
Other
Other
Activity
Other
Other
Other
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3.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ จำก Disco
ผลลัพธ์จากการเลื อกข้อมูลที่เกี่ ยวข้องมาทาการวิจยั โดยการใช้โปรแกรม Disco ซึ่ งทาให้
ทราบถึ งค่าของข้อมูล, ค่าผลรวมของข้อมูล, ค่าเฉลี่ ยของข้อมูล, และยังสามารถทราบถึ งค่าสู งสุ ด
และต่าสุ ดของข้อมูล โดยแสดงออกเป็ นรู ปของขั้นตอนการทางานของข้อมูล ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.7
ทั้ง นี้ ยัง สามารถแสดงรายละเอี ย ดของแต่ ข ้อ มู ล จากการวิเ คราะห์ ข้อมู ล ดังที่ แสดงในรู ปที่ 3.8

รู ปที่ 3.7 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากโปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.8 แสดงรายละเอียดของแต่ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.2.4 กำรเลือกข้ อมูลทีต่ ้ องกำรใน Disco
หลังจากที่ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นจึงทาการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการมาศึกษาและ
ทาการวิจยั ในขั้นตอนต่อไป ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.9 แสดงการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการ
3.2.5 กำรส่ งออกจำก Disco ไปยัง ProM 6.5.1
หลัง จากท าการเลื อกข้อมู ล ที่ ตอ้ งการแล้ว ให้ก ดปุ่ ม Export ในโปรแกรม Disco เพื่ อนา
ออกเป็ นไฟล์ ส กุ ล XES (ProM 6) และกดปุ่ ม Export MXML File… เพื่ อ ที่ จ ะน าข้ อ มู ล เข้ า สู่
โปรแกรม ProM 6.5.1 ต่อไป ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 แสดงการนาออกเป็ นไฟล์สกุล XES (ProM 6)
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รู ปที่ 3.11 แสดงรู ปขยายการนาออกเป็ นไฟล์สกุล XES (ProM 6)
3.2.6 กำรนำข้ อมูลเข้ ำสู่ ProM 6.5.1
หลังจากที่ได้ไฟล์สกุล XES มาแล้วให้เปิ ดโปรแกรม ProM 6.5.1 ขึ้นมา และเลือก import…
เพื่ อ ท าการเลื อ กที่ อ ยู่ ข องไฟล์ ข ้ อ มู ล ที่ จ ะท ามาวิ เ คราะห์ โ ดยเลื อ กที่ เ ป็ นไฟล์ ส กุ ล XES
ดัง ที่ แ สดงในรู ป ที่ 3.11 จากนั้น ข้อ มู ล จะน าเข้า มายัง หน้ า ที่ แ สดงสรุ ป ผลของข้อ มู ล ทั้ง หมด
ในโปรแกรม ProM 6.5.1 ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.12 แสดงการนาเข้าข้อมูลในโปรแกรม ProM 6.5.1
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รู ปที่ 3.13 แสดงสรุ ปผลของข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรม ProM 6.5.1
3.2.7 กำรวิเครำะห์ และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Mine Transition System
หลัง จากน าข้อ มู ล เข้า มาในโปรแกรม ProM เสร็ จแล้ว จากนั้น นาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าการ
วิเคราะห์ โดยการใช้อลั กอริ ทึม Mine Transition System ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.14 และแสดงผลลัพธ์
ที่ได้จากอัลกอริ ทึม Mine Transition System ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.15

รู ปที่ 3.14 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ Mine Transition System
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รู ปที่ 3.15 แสดงการผลลัพธ์ของ Mine Transition System
3.2.8 กำรวิเครำะห์ และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Analyze Transition System
หลังจากได้ผลลัพธ์ของข้อมูลจากอัลกอริ ทึม Mine Transition System นามาวิเคราะห์ผลเพื่อ
หาค่ า เวลาต่ อ ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม Analyze Transition System ดัง ที่ แ สดงในรู ป ที่ 3.16 อี ก ทั้ง แสดง
ผลลัพธ์ ที่ ไ ด้จากอัล กอริ ทึ ม Analyze Transition System โดยจะมี สี ต่า งๆแสดงของแต่ ล ะขั้นตอน
ซึ่ งแสดงถึงการใช้เวลามากหรื อน้อยในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ไปนี้
- สี ฟ้า จะแสดงถึงความคล่องตัวสู ง ซึ่ งใช้เวลาในการทางานแบบปกติ
- สี เหลือง จะแสดงถึงความคล่องตัวในระดับปานกลาง ซึ่ งใช้เวลาในการทางานล่าช้าเล็กน้อย
- สี แดง จะแสดงถึงความคล่องตัวในระดับล่าช้ามากถึงติดขัด ซึ่ งใช้เวลาในการทางานล่าช้าอย่างมาก
ดังที่แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 3.17 และยังแสดงสามารถแสดงค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แต่ละขั้นตอน ดังที่แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 3.18
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รู ปที่ 3.16 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ Analyze Transition System

รู ปที่ 3.17 แสดงการผลลัพธ์ของ Analyze Transition System
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รู ปที่ 3.18 แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ วิจยั การศึก ษาเพื่ อการตรวจสอบระยะเวลาในการทางานของศู นย์
ให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์โดยใช้ Transition Systems มีดงั นี้
4.1 ผลที่ได้จากการใช้โมเดล Fuzzy Miner ของ Disco
4.2 ผลการวิเคราะห์จากการใช้งานอัลกอริ ทึม Analyze Transition System ใน Prom
4.1 ผลทีไ่ ด้ จากการใช้ โมเดล Fuzzy Miner ของ Disco
จากผลการวิเคราะห์ วิจยั การศึก ษาเพื่ อการตรวจสอบระยะเวลาในการทางานของศู นย์
ให้บ ริ ก ารลู ก ค้า สัม พันธ์ ท างโทรศัพ ท์โดยใช้โมเดล Fuzzy ของโปรแกรม Disco มาวิเ คราะห์
ผลสรุ ปได้ว่า กระบวนการเปิ ดใช้บริ การบัตรเครดิ ตมี ผูใ้ ช้กระบวนการนี้ ท้ งั หมด 826 ครั้ ง เป็ น
จานวน 281 คน และมี การใช้กระบวนการเช็คยอดเงินหรื อปรับวงเงิ นบัตรเครดิตทั้งหมด 302 ครั้ง
เป็ นจ านวน 281 คน แล้ว มี ก ารใช้ ง านกระบวนการเปิ ดใช้ บ ริ ก ารบัต รเครดิ ต ที่ ส่ ง ต่ อ ไปยัง
กระบวนการเช็คยอดเงิ นหรื อปรับวงเงิ นบัตรเครดิ ตทั้งหมด 6 ครั้ง เฉลี่ ยต่อครั้งคิดเป็ น 90 วินาที
และมีการใช้กระบวนการเช็คยอดเงิ นหรื อปรั บวงเงิ นบัตรเครดิ ตส่ งต่อไปยังกระบวนการเปิ ดใช้
บริ การบัตรเครดิตทั้งหมด 4 ครั้ง เฉลี่ยต่อครั้งคิดเป็ น 3.2 นาที และกระบวนการชาระค่าบัตรเครดิต
พบว่ามีผใู ้ ช้งานทั้งหมด 13 ครั้ง ซึ่ งไม่มีกระบวนการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น สุ ดท้ายนี้ โมเดล
นี้ ยงั แสดงถึ งกระบวนการที่มีผูใ้ ช้งานคนเดิ มโทรศัพท์เข้ามาใช้บริ การซ้ าอี กครั้ง ยกตัวอย่างเช่ น
กระบวนการเปิ ดใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตมี ผูใ้ ช้ง านทั้งหมด 155 ครั้ ง เป็ นจานวน 117 คนโดยที่ มี
ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เข้ามาซ้ ามากที่สุดคือ 3 ครั้ง โดยเฉลี่ยระยะห่ างของการโทรแต่ละครั้งได้ 18 นาที
19 วินาที
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รู ปที่ 4.1 แสดงผลที่ได้จากการใช้โมเดล Fuzzy Miner ของ Disco

40

รู ปที่ 4.2 แสดงรายละเอียดผลที่ได้จากการใช้โมเดล Fuzzy Miner ของ Disco
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4.2 ผลการวิเคราะห์ จากการใช้ งานอัลกอริทมึ Analyze Transition System ใน Prom
จากผลการวิเคราะห์ วิจยั การศึ ก ษาเพื่ อการตรวจสอบระยะเวลาในการท างานของศู น ย์
ให้บริ ก ารลู ก ค้าสัม พันธ์ท างโทรศัพท์ โดยใช้อลั กอริ ทึ ม Analyze Transition System ใน Prom มา
วิเ คราะห์ ผ ลสรุ ป ได้ว่ า จากกระบวนการเช็ ค ยอดเงิ น หรื อ ปรั บ วงเงิ น บัต รเครดิ ต ส่ ง ต่ อ ไปยัง
กระบวนการเปิ ดใช้บริ การบัตรเครดิต สามารถแสดงค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดได้ 2
นาที 30 วินาที และจากกระบวนการเปิ ดใช้บริ การบัตรเครดิตที่ส่งต่อไปยังกระบวนการเช็คยอดเงิน
หรื อปรับ วงเงิ นบัตรเครดิ ต สามารถแสดงค่า เฉลี่ ยส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดได้ 3 นาที 40
วินาที และโมเดลของ Prom จาก กระบวนการเช็คยอดเงินหรื อปรับวงเงินบัตรเครดิต ส่ งต่อไปยัง
กระบวนการเปิ ดใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ต มี ค่า elapsed (เวลาที่ ผ่านไป) โดยเฉลี่ ย 1 วินาที และจาก
กระบวนการเปิ ดใช้บริ การบัตรเครดิตที่ส่งต่อไปกระบวนการเช็คยอดเงินหรื อปรับวงเงินบัตรเครดิต
มีค่า elapsed (เวลาที่ผา่ นไป) โดยเฉลี่ย 1 วินาที

รู ปที่ 4.3 แสดงการผลลัพธ์ของ Analyze Transition System

รู ปที่ 4.4 แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนระยะเวลาในการทางานของศูนย์ให้บริ การลูกค้า
สัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อนามาศึกษารู ปแบบของกระบวนการด้วยอัลกอริ ทึม
Fuzzy Miner ของโปรแกรม Dicso และอัล กอริ ทึ ม Mine Transition System , Analyze Transition
System ของโปรแกรม ProM ทาให้ทราบถึ งขั้นตอนการทางาน ระยะเวลาในขั้นตอนการทางาน
รู ปแบบของการทางาน เพื่อที่จะนาผลลัพธ์ที่ได้มาศึกษา และวิเคราะห์ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
และลดระยะเวลาของการดาเนินงาน
5.1 สรุ ปผลที่ได้จากอัลกอริ ทึม
5.2 สรุ ปขั้นทางานของแต่ละอัลกอริ ทึม
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากอัลกอริทึม
จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากอัลกอริ ทึม Fuzzy Miner ของโปรแกรม Dicso ทาให้สามารถ
ทราบถึ ง ค่ า ผลรวมของข้อมู ล , ค่ า การของข้อมู ล , ค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล , ค่ า สู ง สุ ดของข้อมู ล และ
ค่าต่าสุ ดของข้อมูล
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้จ ากอัล กอริ ทึ ม Mine Transition System , Analyze Transition
System ของโปรแกรม ProM ทาให้สามารถทราบถึงค่าผลรวมของข้อมูล, ค่าการของข้อมูล, ค่าเฉลี่ย
ของข้อมูล, ค่าสู งสุ ดของข้อมูล, ค่าต่าสุ ดของข้อมูล และทราบถึงค่าค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละขั้นตอนทาการเลื อกได้ ซึ่ งอัลกอริ ทึม Analyze Transition System ของโปรแกรม ProM
ยังแสดงค่าสี ของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- สี ฟ้า จะแสดงถึงความคล่องตัวสู ง ซึ่ งใช้เวลาในการทางานแบบปกติ
- สี เหลือง จะแสดงถึงความคล่องตัวในระดับปานกลาง ซึ่ งใช้เวลาในการทางานล่าช้าเล็กน้อย
- สี แดง จะแสดงถึงความคล่องตัวในระดับล่าช้ามากถึงติดขัด ซึ่ งใช้เวลาในการทางานล่าช้าอย่างมาก
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5.2 สรุ ปการทางานของแต่ ละอัลกอริทมึ
จากการทางานของอัลกอริ ทึม Fuzzy Miner ของโปรแกรม Dicso สรุ ปขั้นตอนการทางาน
ของอัลกอริ ทึม ได้ว่า การนาข้อมูลการทางานของศูนย์ให้บริ การลู กค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารแห่ งหนึ่ งมาถูกสร้างขึ้นอย่างตรงไปตรงมาของคลาสของเหตุการณ์ท้ งั หมดที่พบในล็อกจะ
ถู ก แปลเป็ นโหนดกิ จ กรรม โดยมี นั ย ส าคัญ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกัน ส าหรั บ ความสั ม พัน ธ์ ทุ ก ล าดับ
ความส าคั ญ ที่ มี ก ารระบุ ไ ว้จ ะมี ก ารเพิ่ ม ขอบก ากั บ ที่ ต รงกั น ลงในรู ปแบบกระบวนการ
ตัวอย่างโครงสร้างการทางานของ อัลกอริ ทึม Fuzzy Miner ของโปรแกรม Dicso แสดงดังรู ปที่ 5.1

รู ปที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการทางานของอัลกอริ ทึม Fuzzy Miner ของโปรแกรม Dicso
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จากการท างานของอัล กอริ ทึ ม Analyze Transition System ของโปรแกรม ProM สรุ ป
ขั้นตอนการทางานของอัลกอริ ทึมได้ว่า นาข้อมูลการทางานของศูนย์ให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทาง
โทรศัพ ท์ ข องธนาคารแห่ ง หนึ่ ง มาวิ เ คราะห์ ผ ลด้ว ยอัล กอริ ทึ ม Mine Transition System ของ
โปรแกรม ProM เบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นนาผลลัพธ์ ที่ได้จากอัลกอริ ทึม Mine Transition System
มาทาการวิเคราะห์ ต่อด้วยการใช้อลั กอริ ทึม Analyze Transition System เพื่อแสดงให้เห็ นผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงสร้างการทางานของ อัลกอริ ทึม Analyze Transition
System ของโปรแกรม ProM แสดงดังรู ปที่ 5.2

รู ปที่ 5.2 แสดงขั้นตอนการทางานของอัลกอริ ทึม Analyze Transition System ของโปรแกรม ProM

45
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลขั้นตอนการทางานของศูนย์ให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารแห่ ง หนึ่ ง ทาให้เห็ นถึ งปั ญหาของกระบวนการที่ มีความแตกต่ างจากระบวนการทางาน
พื้นฐาน ซึ่ งทาให้เกิ ดรู ปแบบการทางานที่มีความไม่แน่ นอนส่ งผลให้เกิ ดความล่าช้าต่อระยะเวลา
ของผูม้ าใช้ให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ของธนาคาร การวิเคราะห์เป็ นแค่เบื้องต้นเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของศูนย์ให้บริ การลู กค้าสัมพันธ์
ทางโทรศัพท์ของธนาคารต่อไป
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