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สารนิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ทาหัตถการด้วยการประยุกต์ใช้ Inductive Visual Miner ซึ่งอ้างอิงจากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ (Event
log) ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง โดยการใช้เทคนิ คเหมือ งกระบวนการหรื อ Process Mining และ
เลือกใช้อลั กอริ ท่ มึ Inductive Visual Miner ด้วยการใช้โปรแกรม ProM Version 6.6 ที่สามารถศึกษา
และชี้ ให้เ ห็ น ถึ ง การท าหั ต ถการที่ มี ค วามซ้ าซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น และการแสดงด าเนิ น งานที่ เ ป็ น
Animation จากแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ ที่ไ ด้บนั ทึกไว้เพื่อ ให้เห็ นถึ งความเกี่ ยวข้อ งกันของแต่ล ะ
กิจกรรม รวมไปถึงแสดงความเบี่ยงเบนของกระบวนการที่เป็ นไปได้หากมีการลดกิจกรรมบางอย่าง
ออกไป เนื่องจากความสามารถดังกล่าวของ Inductive Visual Miner ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเห็น
ภาพโมเดลการท างานและน าข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง การท างานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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This thesis aims to present Analyze problems in the rehab by using the Inductive Visual
Miner, which is based on an event log of a hospital. Using mining, process, or mining techniques,
use the Inductive Visual Miner algorithm using ProM Version 6.6. It is possible to study and point
out the complications that occur. And the display of the operation as Animation from the logs
recorded to show the relevance of each activity. Include the possible deviation of the process if
some activity is reduced. Because of this capability of Inductive Visual Miner, the concerned person
can visualize the working model and utilize the information to improve the performance more
effectively.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการประกอบการธุรกิจใดๆ ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ หรื อภาคเอกชนได้มี
การแข่ ง ขัน ในด้า นการให้ บ ริ ก ารเป็ นอย่า งมาก โดยทุ ก หน่ ว ยงานจ าเป็ นต้อ งมี ก ารจัด การ
กระบวนการให้บริ การต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทางานลง เพือ่ ลดเวลาในการ
รอรับบริ การ สร้างความสะดวกสบาย สร้างความประทับใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ รวมไปถึงการจัดการ
ทรั พยากรที่ ใช้ในการให้บ ริ ก ารได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากประเด็น ที่ก ล่ า วมาในข้างต้น เมื่ อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์การให้บริ การหัตถการของโรงพยาบาล หากมีการให้บริ การที่ไม่ทนั ท่วงที
อาจทาให้ผูม้ ารับบริ การอาจถึ งแก่ ชีวิตได้ ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จึงใช้การค้นหาความสาคัญของงานและ
เทคนิคในการจัดการกระบวนการทางาน นั้นคือ การทาเหมืองกระบวนการ(Process Mining)
เหมื องกระบวนการ(Process Mining) เป็ นการใช้ เทคนิ ค 2 เทคนิ คมารวมกันคือ การใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มู ล (Data Mining) และเทคนิ คในการจัดการทางธุรกิจรวมเข้าด้วยกันเป็ น
เครื่ องมือที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทางานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ถูก
บันทึกไว้ เพื่อ ใช้หากระบวนการใหม่ โดยมีโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิ ดขึ้นได้
หลากหลายรู ปแบบและมุมมองที่ต่างกัน เช่น Petri net, BPEL, Tree Process เป็ นต้น ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการนั้น คือ โปรแกรม ProM 6.6 โดยใช้ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์จาก การ
ทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและใช้รูปแบบของอัลกอริ ทึม Inductive Miner
Inductive Miner เป็ นอัลกอริ ทึมที่พฒั นามาจาก alpha and heuristics miner เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างข้อมูลและการค้นพบของแบบจาลองอีกทั้งยังมีการลด Noise โดยใช้รูปแบบโมเดลที่เข้าใจ
ง่ายและแบ่งกลุ่มของกิจกรรมได้อ ย่างชัดเจนและเป็ นสัดส่ วน ทาให้สามารถมองเห็นปั ญหาและ
นาไปประยุกต์ใช้และจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพือ่ ศึกษากระบวนการสาคัญที่พบมากที่สุดในการเข้ารับการทาหัตถการ
1.2.2 เพื่อ ศึ กษาการเดิ นทางของกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งการทาหัต ถการจากบันทึ ก
เหตุการณ์ที่ได้จากโรงพยาบาล
1.2.3 เพือ่ ศึกษาและชี้ให้เห็นถึงการทาหัตถการที่มีความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้น
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 เครื่ องมือที่ใช้
โปรแกรม ProM 6.6 โดยใช้อลั กอริ ทึม Inductive Visual Miner
1.3.2 ประชากร
แพทย์และผูป้ ่ วยที่เข้ามารับบริ การด้านการทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
1.3.3 กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยที่เข้ามารับบริ การด้านการทาหัตถการจาเป็ นต้องมีการบันทึกรายละเอียดการ
ทาหัตถการดังต่อไปนี้
1.3.3.1 รหัสผูป้ ่ วย
1.3.3.2 รหัสแพทย์
1.3.3.3 ชื่อกิจกรรม
1.3.3.4 รหัสสถานพยาบาล
1.3.3.5 เวลาที่เข้ารับบริ การ
1.3.4 ระยะเวลาในการจัดเก็บเพือ่ ทดลอง
มกราคม ถึง ธันวาคม 2554
1.4 นิยำศัพท์ เฉพำะ
1.4.1 Process Mining คื อ เทคนิ คการจั ด การกระบวนการที่ ช่ ว ยให้ ก ารวิ เ คราะห์
กระบวนการทางธุ รกิ จที่อ ยู่บนพื้นฐานของบันทึกเหตุการณ์ ในช่ วงการทาเหมื อ งกระบวนการ
เฉพาะขั้นตอนวิธีการทาเหมื อ งข้อมู ล จะใช้กับชุ ดข้อ มู ล บันทึกเหตุการณ์ เพื่อ ที่จะระบุแนวโน้ม
รู ปแบบและรายละเอี ยดที่มีอยู่ในบันทึกเหตุการณ์ ที่บนั ทึกโดยระบบสารสนเทศ การทาเหมื อ ง
กระบวนการมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและความเข้า ใจใน
กระบวนการ
1.4.2 ProM คือ โปรแกรมแบบ Open Source ซึ่ งมี Plugin และ Algorithm ที่สนับสนุ นการ
การทางานของการทา Process Mining ซึ่งสามารถนามาพัฒนาต่อยอดได้ดว้ ยภาษาจาวา รวมไปถึง
โปรแกรม ProM สามารถสร้างแบบจาลองกระบวนการได้หลากหลายรู ปแบบ เช่ น YAWL,Petri
nets เป็ นต้น
1.4.3 Inductive Miner คือ อัล กอริ ทึมที่พฒั นามาจาก Alpha miner และ Heuristics miner
เพื่อ ลดช่ อ งว่างระหว่า งข้อ มู ล และการค้น พบของแบบจาลองอี ก ทั้งยังมี การลด NOISE โดยใช้
รู ปแบบโมเดลที่เข้าใจง่ายและแบ่งกลุ่มของกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเป็ นสัดส่ วน ทาให้สามารถ
มองเห็นปั ญหาและนาไปประยุกต์ใช้และจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
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1.4.4 Event log คือ บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในระบบสารสนเทศอาจจะอยู่ในรู ปแบบ
ฐานข้อมูลหรื อไฟล์อื่นในรู ปแบบที่ต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ชี้ให้เห็นกระบวนการสาคัญที่พบมากที่สุดในการเข้ารับการทาหัตถการถึงความถี่
และความเบี่ยงเบนของกิจกรรมในกระบวนการ
1.5.2 ชี้ให้เห็นการไหลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการทาหัตถการจากบันทึกเหตุการณ์
ที่ได้จากโรงพยาบาล
1.5.3 ชี้ให้เห็นถึงการทาหัตถการที่มีความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นในการทากระบวนการ
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจ ัยเรื่ อ งการปรับปรุ งขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้ว ย
Repair model
ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงาน
ปี 2559-2560 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60
ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึก
เหตุการณ์
ทดลองบน
โปรแกรม
วิเคราะห์และ
ศึกษาผลลัพธ์
จัดทาเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

บทที่ 2
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ในครั้งนี้เลือกใช้อลั กอริ ทึม Inductive Miner ในการวิเคราะห์การทาหัตถการของ
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งและการเดิ นทางของกิ จกรรมต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในบันทึกเหตุการณ์ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังนี้
2.1 Process Mining
2.2 Alpha Algorithm
2.3 Heuristic Miner
2.2 Inductive Miner
2.3 ProM
2.4 Disco
2.5 การทาหัตการ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process mining (เหมืองกระบวนการ)
Process mining (เหมืองกระบวนการ) คือ เป็ นการใช้เทคนิคระหว่าง Data Mining และ การ
จัดกระบวนการทางธุ รกิจมาทางานร่ วมกันเพื่อหากระบวนการใหม่ ในการจัดการทางธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้การสกัดข้อมูลจาก แฟ้มบันทึกข้อมูล (Event Log) ที่ถูกจัดเก็บโดย
ระบบสารสนเทศ เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการการทางานขององค์กรที่มีอยูอ่ นั จะนามาซึ่ ง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จุ ด ประสงค์ข อง Process Mining เปรี ย บเหมื อ นส่ ว นที่ ใ ช้เ ชื่ อ มระหว่ า งการวิ เ คราะห์
กระบวนการแบบเดิ มๆ และเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งจะใช้ในการค้นหาความสอดคล้องกัน

5
ระหว่ า งข้อ มู ล เหตุ ก ารณ์ แ ละโมเดลกระบวนการ นอกจากนี้ Process Mining ยัง ช่ ว ยในการ
แก้ปัญหาการแยกกันระหว่าง “ธุรกิจ” และเทคโนโลยี” ซึ่งจะแสดงให้เห็นดังภาพที่ 2.1

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
ข้อ มู ลที่เป็ นบันทึกในระบบสารสนเทศที่มี การใช้งานในชี วิตประจาวันของการทาธุรกิ จรวมถึ ง
กระบวนการการดาเนิ นธุรกิ จ เครื่ องมือที่ใช้งาน โครงสร้างองค์กร ซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานในองค์กร
ธุรกิจ รู ปแบบข้อมูล หรื อระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งาน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของ
ข้อมูลเพื่อจัดทา Process mining ในกระบวนการจัดเตรี ยม โดยประเภทของ Process Mining แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทของการทางานดังนี้
ประเภทที่ 1 การค้น พบ (Discovery) เป็ นการน าข้อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ม าสร้ า งเป็ นรู ป แบบ
กระบวนการ เช่น การใช้อลั ฟ่ าอัลกอริ ทึมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์และสร้างโมเดล
Petri net เพือ่ อธิบายพฤติกรรมที่อยูใ่ นข้อมูล
ประเภทที่ 2 การตรวจสอบความถูกต้อง (Conformance) เมื่อมีโมเดลกระบวนการแล้วจะ
นาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมู ลบันทึกเหตุการณ์ ที่มีกระบวนการเดียวกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อ ง
ตามที่บนั ทึกไว้
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ประเภทที่ 3 การปรั บ ปรุ งกระบวนการให้ ดี ข้ ึ น (Enhancement) เช่ น การแก้ปั ญหา
กระบวนการที่ไม่สอดคล้องกันหรื อกระบวนการที่มีปัญหา
เมื่อรวมประเภทการทางานของ Process Mining ทั้งสามเข้าด้วยกัน จะทาให้ความสามารถ
ในการทางานของกระบวนการทาได้ดียงิ่ ขึ้น
2.2 α-Algorithm (Alpha algorithm)
α-Algorithm เป็ นอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการทา Process Mining ซึ่ งเป็ นอัล กอริ ทึมที่จดั อยูใ่ น
ประเภทของการค้นพบ (Discovery) ในกระบวนการ Process Mining โดยมี การทางานคือ การที่
สร้างโครงสร้างการทางานจากบันทึกเหตุการณ์ โดยเป็ นโครงสร้างหลักเป็ นแบบ Petri nets ที่มี
คุณสมบัติพเิ ศษเป็ นแบบ Workflow nets ซึ่งเป็ นโครงสร้างที่ไม่มีความซ้ าซ้อนของงาน โดยพื้นฐาน
ของ α-Algorithm จะเป็ นการนาเสนอการจัดการกับการดาเนินงานที่ซ้ าซ้อน ด้วยการสร้างต้นแบบ
เพือ่ นามาใช้ในการประเมินผลของการทางาน โดยการทางานของ α-Algorithm มีดงั นี้
ขั้นแรกให้ตรวจสอบการทางานจากบันทึกเหตุการณ์ ด้วยการสร้างกระบวนการทางาน
ต่อมาสร้างชุดของแหล่งที่มาและขั้นตอนที่สาม กาหนดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลที่เข้า ส่ วน
การทางานในขั้น ตอนที่สี่ และห้าเป็ นการกาหนดตาแหน่ งของการไหลของงาน ที่ คน้ พบ โดย
ขั้นตอนที่สี่ เป็ นขั้นตอนของการเปลี่ยนความเกี่ยวข้องของข้อมูล และในขั้นตอนที่หา้ เป็ นขั้นตอน
การปรับแต่งค่าพารามิ เตอร์โดยจะพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของการกาหนดค่าไว้
ขั้นตอนที่หก คือการเชื่อมต่อข้อมูลที่นาเข้ามา และในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่เจ็ด เป็ นการค้นพบ
และส่งคืน การไหลของงาน

รู ปที่ 2.2 การใช้ Alpha Algorithm ในการสร้างโมเดลซึ่งใช้ Event log เดียวกันกับงานวิจยั
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2.3 Heuristic Miner
เป็ นเทคนิ คที่ทาหน้าที่ควบคุ มการไหลของรู ปแบบกระบวนการ โดยพิจารณาจากลาดับ
ของเหตุการณ์ใน Case นั้นๆ และพิจารณาจากความถี่ของร่ องรอยจากบันทึกเหตุการณ์

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างบันทึกเหตุการณ์
จากการนาบันทึกเหตุการณ์จากรู ปที่ 2.3 มาสร้างให้อยูใ่ นรู แบบของ Petri net จะได้ดงั รู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.4 ผลของการสร้างมุมมองกระบวนการไหลของงานจากการใช้ Heuristic Miner
(a) โครงสร้างกระบวนการไหลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ Petri net
(b) โครงสร้างขององค์กรที่แสดงอยูใ่ นรู ปแบบของบทบาท หน้าที่ และผูป้ ฏิบตั ิงาน
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(c) ลักษณะของการถ่านโอนงานของแต่ละบุคคล

รู ปที่ 2.5 การใช้ Heuristic Miner ในการสร้างโมเดลซึ่งใช้ Event log เดียวกันกับงานวิจยั Model
2.2 Inductive visual Miner
Inductive visual Miner เป็ นอัล กอริ ทึ ม ที่ พ ฒ
ั นามาจาก อัล ฟ่ าอัล กอริ ทึ ม และฮิ ว ริ ส ติ ก
อั ล กอริ ทึ ม ซึ่ งเป็ นการลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งข้อ มู ล และการค้น พบกระบวนการที่ ร บกวน
สถาปั ตยกรรมของ Inductive visual Miner มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์และการสร้างภาพ

รู ปที่ 2.6 ความเชื่อมโยงของงาน โดยด้านบนของภาพ คือ กระบวนการสร้างภาพของกระบวนการ
ด้า นล่ างของภาพ คือ พารามิ เตอร์ ที่ กาหนดในการเลื อ กแสดงผลของกระบวนการใน
ขั้นตอนเตรี ยมบันทึ กเหตุการณ์ จะจัดประเภทโดยใช้ขอ้ มู ลที่ ให้ไ ว้ตวั จ าแนกมุ ม มอง ต่อ มาใน
ขั้นตอนการกรองกิจกรรมโดยจะให้ค่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อ ยครั้งจะถูกเก็บไว้ ส่ วนกิจกรรมของ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ จะถู ก กรองออก ต่ อ มาเป็ นการก าหนดพารามิ เ ตอร์ เ พื่อ กรองและลดจ านวน
กระบวนการที่รบกวนซึ่ งจะนาไปใช้กับการจัดตาแหน่ งเส้นทางและโมเดล ร่ อ งรอยของบันทึก
เหตุ การณ์ จ ะจัด ให้สอดคล้อ งกันเพื่อ ค้นหาและการจับคู่ ที่ดีที่ สุด ที่รัน ผ่า นแบบจ าลอง (จาเป็ น
สาหรับกรณี ที่มีการเบี่ยงเบนระหว่างแบบจาลองและบันทึก) ในการเสริ มสร้างรู ปแบบด้วยข้อมูล
รู ปแบบนี้ จาเป็ นต้องทราบถึงองค์ประกอบของข้อมูลว่ามีการทางานในบันทึกเหตุการณ์ บ่อยครั้ง
เพียงใด ในขั้นตอนการกรองโหนดจัดแนวร่ องรอยเพือ่ ให้ผ่านเฉพาะงานที่เลือกเท่านั้น สุดท้ายการ
สร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวจะค านวณเมื่ อ ร่ อ งรอยผ่า นรู ป แบบข้อ มู ล นี้ จะถู ก ใช้เ พื่อ แสดงตัว อย่า ง
ภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วของร่ องรอยในบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ รูปแบบที่สร้างขึ้น หากในบันทึก
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เหตุการณ์ ไม่มีการบันทึกเวลาจะมีการสุ่ มเพื่อแทรกเวลา เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมก็จะแสดงผล
เพื่อวิเคราะห์ต่อไปในรู ปแบบของ Petri net และแผนภูมิตน้ ไม้ซ่ ึ งผูใ้ ช้งานสามารถประเมินผลได้
เอง โดยภาพเคลื่อนไหวเต็มรู ปแบบของบันทึกที่สมบูรณ์สามารถส่งออกไปยังบิตแมป (avi)

รู ปที่ 2.7 แบบจาลองที่มีค่าความเบี่ยงเบน
ความเบี่ยงเบนเป็ นส่ วนสาคัญของการประเมินซึ่งแสดงให้เห็นความแม่นยาและส่ วนของ
รู ปแบบที่เบี่ยงเบนไปด้วย การเบี่ยงเบนจะแสดงส่ วนของแบบจาลองที่พอดี ดีและส่ วนที่ไม่พอดี
ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการหาข้อสรุ ปที่น่าเชื่อถือ
2.3 ProM
ProM คือ Software แบบ Open Source ที่มาพร้อมกับปลัก๊ อินที่มากมาย ซึ่ง ProM สนับสนุน
การพัฒนาเหมืองกระบวนการ (Process Mining) และกระบวนการทางานของ Process Mining ได้
ถูกพัฒนาเพิ่มเติมอย่างมากมาย เช่ น การแปลงระหว่างขั้นตอนการสร้างแบบจาลองสัญลักษณ์ ที่
แตกต่างกันและการตรวจสอบกระบวนการ ฯลฯ
ProM เป็ นซอฟแวร์ ที่มีปลัก๊ อิ นมากกว่า 230 ปลัก๊ อิน ที่สนับสนุ นการนาเข้าแฟ้ มข้อ มู ล
กระบวนการของ ProM จาลองการสร้างกระบวนการได้หลายภาษา เช่น YAWL, Petri nets (PNM,
TPN) และ EPCs/EPKs (Aris graph format, EPML) เป็ นต้น
2.4 Disco
Disco เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการที่มีความเสถียรและมีประสิ ทธิภาพ
ใช้งานง่ายสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น และมีตวั กรองภายในตัวโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการบันทึกเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตัว โปรแกรมมี อ ั ล กอริ ทึ ม หลั ก ทั้ งหมด 2 ตัว คื อ Fuzzy Miner และ Time
Performance เพื่ อ ใช้ใ นการข้อ เท็ จ จริ ง ของบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ แ ละยัง มี ก ารสรุ ป สถิ ติ ภ ายในตัว
โปรแกรมอีกด้วย
2.5 การทาหัตถการ
การทาหัตถการ คือ ขั้นตอนของการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุผลในการจัดส่ งของการดูแล
สุ ขภาพโดยมี การกาหนดวัดหรื อ วิเคราะห์สภาพของผูป้ ่ วยจะเรี ยกว่าการทดสอบทางการแพทย์
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วิธีการทัว่ ไปอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางศัลยกรรมและกายภาพ กิจกรรมที่กากับ
หรื อดาเนิ นการต่อบุคคลธรรมดาโดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพการรักษาโรคหรื อการบาดเจ็บ
หรื อการวินิจฉัย ประเภทของการทาหัตถการ แบ่งได้เป็ น
การศึกษาเตรี ยมการหรื อการเรี ยนการสอน เช่ น การตรวจคนไข้ ,การตรวจสัญญาณชี พ
เป็ นต้น
การวินิจฉัยโรค เช่น การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ ,การส่องกล้อง เป็ นต้น
ทางการรักษา เช่น ยาเคมีบาบัด ,จิตบาบัด เป็ นต้น
การผ่าตัด เช่น การตรวจชิ้นเนื้อ ,การผ่าตัดทัว่ ไป เป็ นต้น
ยาระงับความรู ้สึก เช่น วิสญ
ั ญี ,ฉีดยาชา เป็ นต้น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Leemans, S.J.J.; Fahland, D.; van der Aalst, W.M.P. นาเสนองานวิจ ัยและตี พิมพ์ใ นงาน
ประชุมวิชาการของ BPM Demo Session 2014 (co-locate with BPM 2014 ,Eindhoven) ในงานวิจยั
นี้ แสดงถึ งการใช้ Process Mining ในการค้นหาความเบี่ยงเบนและกระบวนการด้วย Inductive
visual Miner ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายคือ การจาลองโมเดลในกระบวนการในการทางานจากบันทึกข้อมูล
กระบวนการซึ่ งสามารถนามาใช้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในกระบวนการโดยต้องใช้อลั กอริ ทึมการ
ค้นพบและตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อประเมินรู ปแบบกระบวนการที่คน้ พบ ซึ่งเครื่ องมือที่มีอยูม่ กั ไม่ทา
ให้โมเดลที่มีความหมายในการดาเนิ นการดังนั้นจึงไม่ สามารถทาให้การประเมิ นแผนที่ถูกต้อ ง
ในขณะที่เครื่ องมื อ ทางวิชาการส่ วนใหญ่ก็ไ ม่ ได้บอกถึงลักษณะของกระบวนการที่เป็ นไปตาม
ลักษณะที่ควรและไม่น่าสนใจ โดยงานวิจยั นี้จะอธิบายเครื่ องมือการสารวจกระบวนการใหม่โดยใช้
Inductive visual Miner มี เป้ าหมายเพื่อ ลดช่ อ งว่างระหว่างเครื่ อ งมื อ ทางการค้าและงานวิชาการ
โดยรวมความหมายของปฏิบตั ิการของเครื่ องมือทางวิชาการด้วยการสนับสนุ นการสารวจเครื่ องมือ
ทางการค้า นอกจากนี้ยงั เพิม่ ภาพเคลื่อนไหวและความสามารถในการมองภาพเบี่ยงเบน
ข้ อดีของงานวิจัยนี้ คือ ได้สามารถอธิ บายการทางานของ Inductive visual Miner ได้
พอสมควร แสดงให้เห็นถึงข้อดี ของ Inductive visual Miner และชี้ให้เห็ นช่อ งว่างระหว่างความ
แตกต่างของการใช้เครื่ องมือที่ใช้ทางวิชาการและที่ใช้สาหรับการการ
ข้ อเสี ยของงานวิจัยนี้ คือ การทางานที่ซ้ าซ้อนโดยไม่ได้แยกกันระหว่างความจริ งและความ
เป็ นไปได้ของกระบวนการ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ ง นี้ ได้น าอัล กอริ ทึ ม Inductive Visual Miner มาใช้ใ นการสกัด รู ป แบบการ
เดินทางของกระบวนการทางานและค้นหางานที่สาคัญจากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) ของ
การทาหัตถการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งในประเทศไทย ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับดังหัวข้อ
ต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชาการที่ศึกษา
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1 Disco Fluxicon
3.2.2 ProM 6.5
3.3 ขั้นตอนการวิจยั
3.3.1 การเตรี ยมข้อมูล
3.3.2 การนาข้อมูลเข้าสู่ Disco Fluxicon
3.3.3 แปลงข้อมูลเพือ่ นาไปวิเคราะห์ในโปรแกรม ProM 6.5
3.3.4 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลโดย ProM 6.5
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาของงานวิจ ัย นี้ คื อ ผูท้ ี่ ม ารั บ บริ ก ารการท าหัต ถการของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างวันที่ มกราคม 2554 ถึง มิถุนายน 2554
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั นี้ เลือกใช้ขอ้ มูลกระบวนการในการให้บริ การด้านหัตถการ
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
- รหัสแพทย์
- ชื่อหัตถการ
- รหัสคนไข้
- รหัสสถานพยาบาล
- วันที่รับบริ การ
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ข้อมูลอยูใ่ นช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2554 ทั้งหมดประกอบด้วย Case = 729, Event =
1,909
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.2.1 Disco Fluxicon
Disco แนวคิ ด หลัก ในกระบวนการท างานของ Disco คื อ การเป็ นตัว กลางเพื่อ แปลง
รู ปแบบข้อมูลจากไฟล์ CSV เป็ น MXML และกาหนดค่าให้กบั ข้อมูลต่างๆ เพือ่ นาไปสู่กระบวนการ
นาเข้าไฟล์ขอ้ มูลให้อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลที่เป็ น MXML ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมในกระบวนการ
นาเข้าข้อมูลต่อไป

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบหน้าจอ Disco
โดยใช้ Disco Fluxicon เพือ่ กาหนดค่าให้กบั Column ข้อมูลสามารถกาหนดค่าต่างๆ ได้ คือ
Case, Timestamp, Other, Resource และ Activity ดังในรู ปที่ 3.2
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รู ปที่ 3.2 รู ปแบบหน้าจอ Disco ในการกาหนดค่าให้กบั Column ข้อมูล
3.2.2 ProM (6.0)
ProM (6.0) เป็ น Software แบบ Opensource ที่มีปลัก๊ อินมากกว่า 230 แบบ และปลัก๊ อินที่มี
ความสามารถในการนาข้อมูลเข้า และจัดรู ปแบบเป็ น MXML ซึ่งเป็ นอีกประเภทของการจัดการกับ
Event Log โดยโปรแกรม ProM สามารถจาลองการสร้างกระบวนการได้หลายภาษา เช่น
- YAWL
- Petri net (PNML, TPN)
- EPCs /EPKs (Aris graph format, EPML) เป็ นต้น
โดยรู ปแบบหน้าจอของโปรแกรม ProM จะมีลกั ษณะดังรู ปที่ 3.3 และรู ปที่ 3.4
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รู ปที่ 3.3 หน้าจอแรกเมื่อเปิ ดโปรแกรม

รู ปที่ 3.4 หน้าจอหลักของโปรแกรม ProM
ปลัก๊ อินในการทาเหมืองกระบวนการของ ProM แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
- ปลั๊ก อิ น ส าหรั บ สนับ สนุ น เทคนิ ค การท าเหมื อ งในการควบคุ ม การไหล เช่ น Alpha
algorithm, Multi-phase mining เป็ นต้น
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- ปลั๊กอิ นการวิเคราะห์มุมมองขององค์กร เช่ น Social Network miner, Staff Assignment
miner เป็ นต้น
- ปลัก๊ อินจัดการกับมุมมองขององค์กร เช่น Decision miner เป็ นต้น
- ปลัก๊ อินสาหรับการจัดการโครงสร้างเหมื อ งกระบวนการที่มี ความยืดหยุ่น เช่ น Fuzzy
miner เป็ นต้น
3.3 ขั้นตอนการวิจัย
3.3.1 การเตรี ยมข้อมูล
ขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลเป็ นขั้นตอนแรกในการทาเหมืองกระบวนการ ซึ่งงานวิจยั นี้ได้ใช้
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์จริ งจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งในประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน ที่อยูใ่ นรู ปแบบ CSV ไฟล์ซ่ ึงมีการปกปิ ดข้อมูลคนไข้และแพทย์แล้ว

รู ปที่ 3.5 หน้าจอการเตรี ยมข้อมูล
3.3.2 การนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Disco Fluxicon
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้แฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) ที่มี รูปแบบเป็ นไฟล์ .CSV ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบไฟล์ที่สามารถนาเข้าโปรแกรม Disco แนวคิดหลักในกระบวนการทางานของ Disco คือ
การเป็ นตัวกลางเพื่อแปลงรู ปแบบข้อมู ลจากไฟล์ CSV เป็ น MXML ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสม
เนื่ อ งจาก ProM 6.5 จะรองรับประเภทของแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ ที่มีรูปแบบเฉพาะเป็ น MXML
ดังนั้น Disco จึงเป็ นเครื่ องมือที่ง่ายที่สุดในการแปลงข้อมูลและกาหนดค่าข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
ต้องการ
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3.3.2.1 การนาเข้าไฟล์ Event Log สู่ Disco Fluxicon เริ่ มต้นจากการเปิ ดโปรแกรม Disco ที่
มีการติดตั้งไว้

รู ปที่ 3.6 ไอคอนโปรแกรม Disco
เมื่อ เข้าสู่ โปรแกรมแล้ว จาเป็ นต้องมี การกาหนดชื่อของ “Project”โดยกาหนดชื่ อเองและในส่ วน
“Load your own data” เลือก Open file … เพือ่ เปิ ดไฟล์ที่ได้เตรี ยมข้อมูลไว้

1
2

รู ปที่ 3.7 หน้าจอการโปรแกรม Disco
ส่วนที่ 1 Project Name: ตั้งชื่อโปรเจ็คของข้อมูลที่จะทางาน
ส่วนที่ 2 Time to get started!: การเลือกข้อมูลจากแหล่งที่เก็บมาเพือ่ เริ่ มทางาน
3.3.2.2 การกาหนดรู ปแบบข้อมูล
ในส่ วนของการใช้ Disco ในการเลือกเขตข้อมู ลและกาหนดรู ปแบบข้อมู ล ให้แก่
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดค่าต่างๆ เช่น ฟิ ลด์ที่ไม่พึงประสงค์, การกาหนด
คอลัมน์ขอ้ มูลและกาหนดเขตข้อมูลที่มีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการใช้งาน
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รู ปที่ 3.8 หน้าจอ Disco การกาหนดค่าให้กบั ข้อมูล
ดังรู ปที่ 3.8 อธิบายการกาหนดค่าในคอลัมน์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในงานวิจยั ดังต่อไปนี้
- Case ID
ถูกกาหนดให้เป็ น
รหัสของคนไข้ที่เข้ามารับบริ การหัตถการ
- Activity
ถูกกาหนดให้เป็ น
ชื่อของหัตถการที่ให้บริ การแก่คนไข้
- Resource
ถูกกาหนดให้เป็ น
รหัสสถานพยาบาลที่ให้บริ การหัตถการนั้นๆ
- Timestamp ถูกกาหนดให้เป็ น
วันที่และเวลาที่เข้ามารับบริ การ
3.3.3 แปลงข้อมูลเพือ่ นาไปวิเคราะห์ในโปรแกรม ProM 6.5
เมื่อข้อมูลถูกกาหนดค่าเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จะทาการคลิกที่ปุ่ม “Start Import” เพือ่ ให้
โปรแกรมจาลองรู ปแบบของงานเบื้องต้นก่อนที่ผวู ้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้ไ ปวิเคราะห์โดย ProM ซึ่ ง
แบบจาลองที่ได้น้ ี จะแสดงความถี่ในการให้บริ การหัตถการนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้จาก Disco Fluxicon
ดังรู ปที่ 3.9
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รู ปที่ 3.9 แบบจาลองที่ใช้อลั กอริ ทึม Fuzzy Miner จากโปรแกรม Disco fluxicon
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เมื่อข้อมูลผ่านการกาหนดค่าต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว ก่อนที่ผวู ้ ิจยั จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์โดย
ProM6.0ข้อมูลที่ถูกกาหนดค่าจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบ XES ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมเนื่องจาก ProM
6.0 จะยอมรับประเภทของแฟ้ มบันทึกเหตุการณ์ก ารป้ อ นข้อมู ลในรู ปแบบเฉพาะที่เป็ น XES ซึ่ ง
Disco ยังเป็ นเครื่ องมือที่สามารถแปลงรู ปแบบข้อมูลจากไฟล์ CSV เป็ น MXML ได้โดยการเลือกที่
ปุ่ ม “Export” และกาหนด “Export log as” ให้เป็ น XES (ProM6) จากนั้นคลิ กที่ปุ่ ม “Export XES
file…” ได้ทนั ที ดังรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 หน้าจอแสดงการ Export Data ให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ XES
3.3.4 การวิเคราะห์และแสดงผลโดย ProM (6.0)
ขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละแสดงผลข้อ มู ล เป็ นขั้น ตอนการน าไฟล์ แ ฟ้ ม บัน ทึ ก
เหตุการณ์ที่เป็ นรู ปแบบไฟล์ XES มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ProM โดยงานวิจยั นี้ เลือกใช้ ProM
เวอร์ ชัน 6.0 ในการวิเ คราะห์ และแสดงรู ป แบบการเดิ น ทางของงาน โดยงานวิจ ัย นี้ เลื อ กใช้
อัลกอริ ทึม Inductive visual miner ในการขับเคลื่อน ขั้นตอนการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
เปิ ดโปรแกรม ProM6.0 พร้ อ มเปิ ดแฟ้ ม บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ รู ป แบบไฟล์ XES ที่
จัดเตรี ยมไว้ เพือ่ เป็ นการ Import เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังภาพ
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รู ปที่ 3.11 หน้าจอเมื่อเปิ ดโปรแกรม ProM 6.6

รู ปที่ 3.12 หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรม ProM 6.6
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รู ปที่ 3.13 หน้าจอการนาเข้าข้อมูล

รู ปที่ 3.14 หน้าจอขณะนาเข้าข้อมูล
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รู ปที่ 3.15 หน้าจอเมื่อนาเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อนาเข้าข้อ มูลสู่ โปรแกรม ProM 6.6 เรี ยบร้อยแล้วจาเป็ นต้อ งเลือกเครื่ อ งมือสาหรับทา
การวิเคราะห์บนั ทึกเหตุการณ์ที่นาเข้าไปด้วยเครื่ องมือดังภาพนี้ ซึ่ งอยูด่ า้ นขวามือของหน้าจอการ
นาเข้า

รู ปที่ 3.16 เครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์บนั ทึกเหตุการณ์

รู ปที่ 3.17 หน้าจอสาหรับเลือกเครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์
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รู ปที่ 3.18 หน้าจอขณะที่เลือกเครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์แล้ว

รู ปที่ 3.19 หน้าจอเข้าสู่การประมลผลการวิเคราะห์
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รู ปที่ 3.20 หน้าจอเมื่อประมลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์เรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 3.21 ภาพรวมกระบวนการทางาน
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เมื่อต้องการที่จะปรับปรุ งกระบวนการทางานโดยการลดเส้นทางการทางานหรื อจานวนกิจกรรม
เครื่ องมือ Inductive visual miner สามารถทาได้ดว้ ยการลดการนาเสนอกิจกรรมและเส้นทางการทา
กระบวนการ ด้วยการปรับจาก เครื่ องมือเสริ มด้านข้างของเครื่ องมือ ดังภาพ

3.22 ภาพเครื่ องมือในการปรับปรุ งกระบวนการ
จากภาพข้างต้น ประกอบด้วย การปรับปรุ งประบวนการ 2 แบบ คือ
 การปรับ ปรุ ง กิ จกรรมที่จ ะนาเสนอโดยสามารถ เพิ่ม หรื อ ลดกิ จ กรรมที่ มี อ ยู่ในบัน ทึ ก
เหตุการณ์
 การปรับปรุ งเส้นทางในการทากระบวนการที่จะนาเสนอโดยสามารถ เพิม่ หรื อลดเส้นทาง
ในการทากระบวนการ
และในส่ ว นด้า นล่ า งนั้ น เป็ นการน าเสนอชื่ อ หรื อ ประเภทของการน าเสนอในรู ป แบบของ
กระบวนการ
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รู ปที่ 3.23 ภาพรวมกระบวนการทางาน

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาในการวิจ ัยเรื่ อ ง การประยุก ต์ใ ช้ Inductive visual Miner ในการวิเคราะห์
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยใช้เทคนิค Inductive Miner
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการในขั้นตอน การเตรี ยมข้อ มูล การแปลงข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) จากโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริ ง โดยใช้
โปรแกรม ProM 6.6และอัลกอริ ทึม Inductive visual Miner ในการวิจยั ครั้งนี้ซ่ ึงผลการดาเนินงานที่
ผูว้ จิ ยั ได้รับในครั้งนี้ คือ
4.1 แบ่งกลุ่มของหัตถการที่มีกระบวนการในการรักษาที่มีลกั ษณะการรักษาที่ต่อเนื่ องกัน
หรื อสอดคล้องกัน
4.2 รู ปแบบการนาเสนอของกระบวนการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ
4.1 แบ่ งกลุ่มของหั ตถการที่มีกระบวนการในการรั กษาที่มีลักษณะการรั กษาที่ต่อเนื่ องกัน หรื อ
สอดคล้ องกัน
จากการประยุก ต์ใ ช้ Inductive visual Miner ใน ProM 6.6 พบว่า มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม การท า
หัตถการเป็ น 3 กลุ่ม โดยมีจานวนของการทาหัตการที่เท่ากันอาจจะมีจานวนของการรักษาอื่นที่ไม่
เกี่ ยวข้อ งแต่อ ัลกอริ ทึม นั้น จะมี ก ารข้า มการทาหัต ถการเหล่ า นั้น ไป โดยจะแสดงให้เห็ นว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีการทาหัตถการใดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั ภาพ
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รู ปที่ 4.1 การแบ่งกลุ่มในการทาหัตถการ
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ในการท าหัต การมี จ านวน Case ทั้ง หมด 3018 case โดยในการใช้อ ัล กอริ ทึม Inductive
Visual Miner นั้นจะแบ่ง Case ที่เข้ามาให้ผ่านกลุ่ มของ กิจกรรมทั้งหมด เท่ากัน แล้วจะแสดงให้
เห็นถึงจานวนที่เข้าสู่กิจกรมนั้นจริ งๆ จึงทาให้ทราบได้วา่ หัตการที่มีจานวนการทางานมากที่สุดคือ
หัตการใด
4.2 รู ปแบบการนาเสนอของกระบวนการทางานในรู ปแบบต่ าง ๆ
รู ปแบบการนาเสนอใน Inductive Visual Miner หลายแบบ ซึ่งประกอบด้วย
Paths: เส้น ทางที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโมเดลซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น จ านวน Case ทั้ง หมดที่ พ บในบัน ทึ ก
เหตุการณ์และจานวนของ Case ที่ผา่ นในแต่ละหัตถการไปจนจบกระบวนการทางาน

รู ปที่ 4.2 เส้นทางของกระบวนการ (Paths)
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Paths and Deviations: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซึ่ งแสดงให้เห็นจานวน Case ทั้งหมดที่
พบในบันทึกเหตุการณ์และความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในกรณี ที่มีการลดกระบวนการ หรื อเส้นทางใน
ทางานของกระบวนการ

รู ปที่ 4.3 เส้นทางและความเบี่ยงเบนของกระบวนการ (Paths and Deviations)
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Paths and Queue lengths: เส้ น ทางที่ เ กิ ด ขึ้ นในโมเดลซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น จ านวน Case
ทั้งหมดที่พบในบันทึกเหตุการณ์และจานวนการรอคิว

รู ปที่ 4.4 เส้นทางและในการรอคิว (Paths and Queue lengths)
Paths and Sojourn time: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซึ่ งแสดงให้เห็นจานวน Case ทั้งหมด
ที่พบในบันทึกเหตุการณ์และเวลาในการทากิจกรรม
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รู ปที่ 4.5 เส้นทางและการรอคอย (Paths and Sojourn time)
Paths and Service time: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซึ่ งแสดงให้เห็นจานวน Case ทั้งหมด
ที่พบในบันทึกเหตุการณ์และเวลาในการให้บริ การ

รู ปที่ 4.6 เส้นทางและเวลาในการให้บริ การ (Paths and Service time)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาอัลกอริ ทึม Inductive Visual Miner มาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการ
เดินทางของกระบวนการทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็ น
จริ งของการทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่ งนี้ ซึ่ งสามารถนาผลที่ได้เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบงานในส่วนอื่น แต่ก็ข้ นึ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลการทาหัตถการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง ผูว้ ิจยั เห็นว่า Process Mining
มีส่วนช่ วยในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลได้อ ย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น และช่ วยในการชี้ ให้เห็ นถึ งรู ปแบบ
กระบวนการทางานที่เข้าใจง่าย และสะดวกในการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทางาน
จากเดิมที่เป็ นอยู่ จากงานวิจยั นี้ ไ ด้ผลของการนาอัลกอริ ทึม Inductive Visual Miner มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านทรัพยากรบุคคลที่ทางานในด้านนี้
หรื อ ปั ญหาของการใช้ร ะยะเวลาในการให้บริ การแก่ ผูร้ ับ บริ ก าร หากผูบ้ ริ ห ารโครงการหรื อ
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งเล็งเห็ นแล้วจะสามารถแก้ไ ขปั ญหาได้อ ย่างตรงจุด ตัวอย่างคือ ในการแสดงรู ปแบบ
เส้นทางของกระบวนการและความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นทาให้เห็นถึงปั ญหาหรื อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการยุบรวมกิ จ กรรมบางอย่า งเข้า ด้ว ยกัน เช่ น การลดจานวนกิ จ กรรมอาจท าให้เ กิ ดความ
เบี่ยงเบนขึ้นแต่ในทางกลับกันการนาทรัพยากรบุคคลจากกิ จกรรมเหล่ านั้นมาทางานในส่ วนที่
สาคัญกว่าเพือ่ ลดระยะเวลาในการให้บริ การ
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รู ปที่ 5.1 ภาพรวมการใช้ Fuzzy Miner
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เมื่อเปรี ยบเทียบการทางานของ Inductive Miner พบว่า Fuzzy Miner ได้สร้างโมเดลให้อยู่
ในรู ปแบบของกราฟกระบวนการ (Process Graph) โดยมีการทางานดังนี้
เมื่ อ นาเข้าบันทึกเหตุการณ์ สู่ Fuzzy Miner แล้ว Fuzzy จะกาหนดแอตทริ บิวต์ที่เกี่ ย วข้อ งไว้ตาม
จานวนที่มีการกาหนดไว้จากผูใ้ ช้งาน จากนั้นผลที่ได้คือ
1. มีการรวมกิจกรรมที่คล้ายกัน
2. สร้างกฎที่ครอบคลุม
3. กาหนดความถี่ของชุดข้อมูล
4. สร้างความเชื่อมโยง
Fuzzy Miner ได้รั บการปรับปรุ งเพื่อ ใช้ป ระโยชน์ จากบัน ทึก ย่อ ยที่ไ ด้จากปลั๊กอิ น ที่ไ ม่
สามารถสร้างรู ปแบบที่ชดั เจนได้(Abstractions) สาหรับแบบจาลองฟั ซซี่ จะใช้ในการค้นหาสาหรับ
แต่ล ะล็ อ กย่อ ยและจะแสดงขึ้น เมื่ อ ซู ม เข้ากับกิ จกรรมที่ส อดคล้อ งกัน กิ จ กรรมที่ไ ม่ ชัด เจนจะ
แตกต่างจากกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้สีที่ชดั เจน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ห รื อ พัฒ นากระบวนการควรมี ผลก่ อ นและหลัง การด าเนิ น การ เพื่อ ใช้
สาหรับการเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการดาเนิ นการดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักในการพัฒนาต่อไป หรื อ
อาจจะใช้เครื่ องมืออื่นในการประเมินผลการดาเนินการนี้ก็เป็ นได้ เพือ่ ให้ผลที่ได้น้ นั มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเกิ ดประโยชน์แก่ อ งค์กร และผูเ้ กี่ ยวข้อ งอย่างสู ง สุ ด ในงานวิจยั นี้ อาจจะใช้บนั ทึ ก
เหตุการณ์ที่ยงั ไม่เหมาะสมนักซึ่ งทาให้ท่านผูศ้ ึกษาอาจจะมองไม่เห็ นภาพที่สมบูรณ์ โดยนักวิจยั
หวังว่าความเหมาะสมของการใช้อลั กอริ ทึมก็ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของบันทึกเหตุการณ์ดว้ ย
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