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สารนิพนธฉ์บบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่น าเสนอ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ท าหัตถการดว้ยการประยกุตใ์ช ้Inductive Visual Miner ซ่ึงอา้งอิงจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์(Event 
log) ของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยการใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการหรือ Process Mining และ
เลือกใชอ้ลักอริทึ่ม Inductive Visual Miner ดว้ยการใชโ้ปรแกรม ProM Version 6.6 ที่สามารถศึกษา
และช้ีให้เห็นถึงการท าหัตถการที่ มีความซ ้ าซ้อนที่เกิดขึ้ น  และการแสดงด าเนินงานที่เป็น 
Animation  จากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ที่ได้บนัทึกไวเ้พื่อให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้งกันของแต่ละ
กิจกรรม รวมไปถึงแสดงความเบี่ยงเบนของกระบวนการที่เป็นไปไดห้ากมีการลดกิจกรรมบางอยา่ง
ออกไป เน่ืองจากความสามารถดงักล่าวของ Inductive Visual Miner ท  าใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถเห็น
ภาพโมเดลการท างานและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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Abstract 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการประกอบการธุรกิจใดๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนไดมี้
การแข่งขันในด้านการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดการ
กระบวนการให้บริการต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการท างานลง เพือ่ลดเวลาในการ
รอรับบริการ สร้างความสะดวกสบาย สร้างความประทบัใจให้แก่ผูรั้บบริการ รวมไปถึงการจดัการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเด็นที่กล่าวมาในข้างตน้ เม่ือ
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์การใหบ้ริการหัตถการของโรงพยาบาล หากมีการใหบ้ริการที่ไม่ทนัท่วงที 
อาจท าให้ผูม้ารับบริการอาจถึงแก่ชีวิตได้ ในที่น้ีผูว้ิจยัจึงใช้การคน้หาความส าคญัของงานและ
เทคนิคในการจดัการกระบวนการท างาน นั้นคือ การท าเหมืองกระบวนการ(Process Mining) 
 เหมืองกระบวนการ(Process Mining) เป็นการใช้ เทคนิค 2 เทคนิคมารวมกันคือ การใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Mining) และเทคนิคในการจดัการทางธุรกิจรวมเขา้ดว้ยกนัเป็น
เคร่ืองมือที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ถูก
บนัทึกไว ้เพื่อใช้หากระบวนการใหม่ โดยมีโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นได้
หลากหลายรูปแบบและมุมมองที่ต่างกนั เช่น Petri net, BPEL, Tree Process เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือที่
ใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการนั้น คือ โปรแกรม ProM 6.6 โดยใชข้อ้มูลบนัทึกเหตุการณ์จาก การ
ท าหตัถการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงและใชรู้ปแบบของอลักอริทึม Inductive Miner  

 Inductive Miner เป็นอลักอริทึมที่พฒันามาจาก alpha and heuristics miner  เพื่อลดช่องวา่ง
ระหวา่งขอ้มูลและการคน้พบของแบบจ าลองอีกทั้งยงัมีการลด Noise โดยใชรู้ปแบบโมเดลที่เขา้ใจ
ง่ายและแบ่งกลุ่มของกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นสัดส่วน ท าให้สามารถมองเห็นปัญหาและ
น าไปประยกุตใ์ชแ้ละจดัการกบัส่ิงที่เกิดขึ้นได ้
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1   เพือ่ศึกษากระบวนการส าคญัที่พบมากที่สุดในการเขา้รับการท าหตัถการ  
 1.2.2   เพื่อศึกษาการเดินทางของกิจกรรมที่เกิดขึ้ นระหว่างการท าหัตถการจากบันทึก
เหตุการณ์ที่ไดจ้ากโรงพยาบาล 
 1.2.3   เพือ่ศึกษาและช้ีใหเ้ห็นถึงการท าหตัถการที่มีความซ ้ าซอ้นที่เกิดขึ้น 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 เคร่ืองมือที่ใช ้
  โปรแกรม ProM 6.6  โดยใชอ้ลักอริทึม Inductive Visual Miner 
 1.3.2 ประชากร 
  แพทยแ์ละผูป่้วยที่เขา้มารับบริการดา้นการท าหตัถการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง 
 1.3.3  กลุ่มตวัอยา่ง 
  ผูป่้วยที่เขา้มารับบริการดา้นการท าหตัถการจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกรายละเอียดการ
ท าหตัถการดงัต่อไปน้ี 
  1.3.3.1   รหสัผูป่้วย 
  1.3.3.2   รหสัแพทย ์
  1.3.3.3   ช่ือกิจกรรม 
  1.3.3.4   รหสัสถานพยาบาล 
  1.3.3.5   เวลาที่เขา้รับบริการ 
 1.3.4   ระยะเวลาในการจดัเก็บเพือ่ทดลอง 
  มกราคม  ถึง ธนัวาคม 2554 
 
1.4 นิยำศัพท์เฉพำะ 
 1.4 .1 Process Mining  คือ  เทคนิคการจัดการกระบวนการที่ ช่วยให้การวิ เคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของบนัทึกเหตุการณ์ ในช่วงการท าเหมืองกระบวนการ
เฉพาะขั้นตอนวิธีการท าเหมืองขอ้มูลจะใช้กับชุดขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์เพื่อที่จะระบุแนวโน้ม
รูปแบบและรายละเอียดที่มีอยู่ในบนัทึกเหตุการณ์ที่บนัทึกโดยระบบสารสนเทศ การท าเหมือง
กระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและความเข้าใจใน
กระบวนการ 
 1.4.2 ProM คือ โปรแกรมแบบ Open Source ซ่ึงมี Plugin และ Algorithm ที่สนับสนุนการ
การท างานของการท า Process Mining ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาต่อยอดไดด้ว้ยภาษาจาวา รวมไปถึง
โปรแกรม ProM สามารถสร้างแบบจ าลองกระบวนการไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น YAWL,Petri 
nets เป็นตน้ 
 1.4.3 Inductive Miner คือ อัลกอริทึมที่พฒันามาจาก Alpha miner และ Heuristics miner  

เพื่อลดช่องว่างระหว่างข้อมูลและการคน้พบของแบบจ าลองอีกทั้งยงัมีการลด NOISE โดยใช้

รูปแบบโมเดลที่เขา้ใจง่ายและแบ่งกลุ่มของกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นสัดส่วน ท าใหส้ามารถ
มองเห็นปัญหาและน าไปประยกุตใ์ชแ้ละจดัการกบัส่ิงที่เกิดขึ้นได ้
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 1.4.4 Event log คือ บนัทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบ 
ฐานขอ้มูลหรือไฟลอ่ื์นในรูปแบบที่ต่างกนัออกไปขึ้นอยูก่บัระบบสารสนเทศที่ใชง้าน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1   ช้ีให้เห็นกระบวนการส าคญัที่พบมากที่สุดในการเขา้รับการท าหัตถการถึงความถ่ี
และความเบี่ยงเบนของกิจกรรมในกระบวนการ  
 1.5.2   ช้ีให้เห็นการไหลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวา่งการท าหตัถการจากบนัทึกเหตุการณ์
ที่ไดจ้ากโรงพยาบาล 
 1.5.3   ช้ีใหเ้ห็นถึงการท าหตัถการที่มีความซ ้ าซอ้นที่เกิดขึ้นในการท ากระบวนการ 
 
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร 

ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเร่ืองการปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย 
Repair model 

ตำรำงที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงาน 

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
รวบรวมขอ้มูล 

        

จดัเตรียมบนัทึก
เหตุการณ์ 

        

ทดลองบน
โปรแกรม 

        

วเิคราะห์และ
ศึกษาผลลพัธ ์

        

จดัท าเล่ม
วทิยานิพนธฉ์บบั
สมบูรณ์ 

        

 

 



บทที ่2 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีเลือกใชอ้ลักอริทึม Inductive Miner  ในการวเิคราะห์การท าหัตถการของ
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงและการเดินทางของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบนัทึกเหตุการณ์ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งในหวัขอ้ดงัน้ี 
 2.1 Process Mining 
 2.2 Alpha Algorithm 
 2.3 Heuristic Miner 
 2.2 Inductive Miner 
 2.3 ProM 
 2.4 Disco 
 2.5 การท าหตัการ 
 2.6 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
2.1 Process mining  (เหมืองกระบวนการ) 
 Process mining (เหมืองกระบวนการ) คือ เป็นการใชเ้ทคนิคระหวา่ง Data Mining และ การ
จดักระบวนการทางธุรกิจมาท างานร่วมกนัเพื่อหากระบวนการใหม่ในการจดัการทางธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดว้ยการใชก้ารสกดัขอ้มูลจาก แฟ้มบนัทึกขอ้มูล (Event Log) ที่ถูกจดัเก็บโดย
ระบบสารสนเทศ เพือ่สร้างความเขา้ใจต่อกระบวนการการท างานขององคก์รที่มีอยูอ่นัจะน ามาซ่ึง
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 จุดประสงค์ของ Process Mining เปรียบเหมือนส่วนที่ใช้เ ช่ือมระหว่างการวิเคราะห์
กระบวนการแบบเดิมๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจะใชใ้นการคน้หาความสอดคลอ้งกัน
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ระหว่างข้อมูลเหตุการณ์และโมเดลกระบวนการ  นอกจากน้ี Process Mining ยงัช่วยในการ
แกปั้ญหาการแยกกนัระหวา่ง “ธุรกิจ” และเทคโนโลย”ี ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นดงัภาพที่ 2.1    

รูปที่ 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) 
 

 จากรูปที่ 2.1 โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process mining ประกอบดว้ย
ขอ้มูลที่เป็นบนัทึกในระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานในชีวิตประจ าวนัของการท าธุรกิจรวมถึง
กระบวนการการด าเนินธุรกิจ เคร่ืองมือที่ใชง้าน โครงสร้างองคก์ร ซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานในองคก์ร
ธุรกิจ รูปแบบขอ้มูล หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลที่ใชง้าน ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของ
ขอ้มูลเพื่อจดัท า Process mining ในกระบวนการจดัเตรียม โดยประเภทของ Process Mining แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทของการท างานดงัน้ี  
 ประเภทที่ 1 การค้นพบ  (Discovery) เป็นการน าข้อมูลเหตุการณ์มาสร้างเป็นรูปแบบ
กระบวนการ เช่น การใชอ้ลัฟ่าอลักอริทึมในการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์และสร้างโมเดล 
Petri net เพือ่อธิบายพฤติกรรมที่อยูใ่นขอ้มูล 
 ประเภทที่ 2 การตรวจสอบความถูกตอ้ง (Conformance) เม่ือมีโมเดลกระบวนการแลว้จะ
น าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ที่มีกระบวนการเดียวกนัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ตามที่บนัทึกไว ้
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 ประเภทที่  3 การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้ น  (Enhancement) เช่น การแก้ปัญหา
กระบวนการที่ไม่สอดคลอ้งกนัหรือกระบวนการที่มีปัญหา 
 เม่ือรวมประเภทการท างานของ Process Mining ทั้งสามเขา้ดว้ยกนั จะท าให้ความสามารถ
ในการท างานของกระบวนการท าไดดี้ยิง่ขึ้น 
 
2.2 α-Algorithm (Alpha algorithm) 
 α-Algorithm เป็นอลักอริทึมที่ใชใ้นการท า Process Mining ซ่ึงเป็นอลักอริทึมที่จดัอยูใ่น
ประเภทของการคน้พบ (Discovery) ในกระบวนการ Process Mining โดยมีการท างานคือการที่
สร้างโครงสร้างการท างานจากบนัทึกเหตุการณ์ โดยเป็นโครงสร้างหลักเป็นแบบ Petri nets ที่มี
คุณสมบตัิพเิศษเป็นแบบ Workflow nets ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่ไม่มีความซ ้ าซอ้นของงาน โดยพื้นฐาน
ของ  α-Algorithm จะเป็นการน าเสนอการจดัการกบัการด าเนินงานที่ซ ้ าซอ้น ดว้ยการสร้างตน้แบบ 
เพือ่น ามาใชใ้นการประเมินผลของการท างาน โดยการท างานของ α-Algorithm มีดงัน้ี 
 ขั้นแรกให้ตรวจสอบการท างานจากบนัทึกเหตุการณ์ด้วยการสร้างกระบวนการท างาน 
ต่อมาสร้างชุดของแหล่งที่มาและขั้นตอนที่สาม ก าหนดเส้นทางการเดินทางของขอ้มูลที่เขา้ ส่วน
การท างานในขั้นตอนที่ส่ีและห้าเป็นการก าหนดต าแหน่งของการไหลของงาน ที่คน้พบ โดย
ขั้นตอนที่ส่ี เป็นขั้นตอนของการเปล่ียนความเก่ียวขอ้งของขอ้มูล และในขั้นตอนที่หา้ เป็นขั้นตอน
การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์โดยจะพิจารณาเฉพาะองคป์ระกอบที่ใหญ่ที่สุดของการก าหนดค่าไว ้
ขั้นตอนที่หก คือการเช่ือมต่อขอ้มูลที่น าเขา้มา และในขั้นตอนสุดทา้ยขั้นตอนที่เจด็ เป็นการคน้พบ
และส่งคืน การไหลของงาน 
 

 
รูปที่ 2.2 การใช ้Alpha Algorithm ในการสร้างโมเดลซ่ึงใช ้Event log เดียวกนักบังานวจิยั 
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2.3 Heuristic Miner  
 เป็นเทคนิคที่ท  าหน้าที่ควบคุมการไหลของรูปแบบกระบวนการ โดยพิจารณาจากล าดับ
ของเหตุการณ์ใน Case นั้นๆ และพจิารณาจากความถ่ีของร่องรอยจากบนัทึกเหตุการณ์  

 
 

รูปที่ 2.3 ตวัอยา่งบนัทึกเหตุการณ์ 
  
จากการน าบนัทึกเหตุการณ์จากรูปที่ 2.3 มาสร้างใหอ้ยูใ่นรูแบบของ Petri net จะไดด้งัรูปที่ 2.3  

 
รูปที่ 2.4 ผลของการสร้างมุมมองกระบวนการไหลของงานจากการใช ้Heuristic Miner 

(a) โครงสร้างกระบวนการไหลที่อยูใ่นรูปแบบของ Petri net  
(b) โครงสร้างขององคก์รที่แสดงอยูใ่นรูปแบบของบทบาท หนา้ที่ และผูป้ฏิบติังาน 
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(c) ลกัษณะของการถ่านโอนงานของแต่ละบุคคล 
 

 
รูปที่ 2.5 การใช ้Heuristic Miner ในการสร้างโมเดลซ่ึงใช ้Event log เดียวกนักบังานวจิยั Model 

 
2.2 Inductive visual Miner 
 Inductive visual Miner เป็นอัลกอริทึมที่พฒันามาจาก อัลฟ่าอัลกอริทึมและฮิวริสติก
อัลกอริทึม ซ่ึงเ ป็นการลดช่องว่างระหว่างข้อ มูลและการค้นพบกระบวนการที่รบกวน 
สถาปัตยกรรมของ Inductive visual Miner มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการวเิคราะห์และการสร้างภาพ 
 

 
รูปที่ 2.6 ความเช่ือมโยงของงาน โดยดา้นบนของภาพ คือ กระบวนการสร้างภาพของกระบวนการ 

 
 ด้านล่างของภาพ คือ พารามิเตอร์ที่ก  าหนดในการเลือกแสดงผลของกระบวนการใน
ขั้นตอนเตรียมบนัทึกเหตุการณ์จะจดัประเภทโดยใช้ขอ้มูลที่ให้ไวต้วัจ  าแนกมุมมอง ต่อมาใน
ขั้นตอนการกรองกิจกรรมโดยจะให้ค่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังจะถูกเก็บไว ้ส่วนกิจกรรมของ
กิจกรรมอ่ืน ๆ จะถูกกรองออก ต่อมาเป็นการก าหนดพารามิเตอร์เพื่อกรองและลดจ านวน
กระบวนการที่รบกวนซ่ึงจะน าไปใช้กับการจดัต าแหน่งเส้นทางและโมเดล ร่องรอยของบนัทึก
เหตุการณ์จะจดัให้สอดคล้องกันเพื่อค้นหาและการจับคู่ที่ดีที่สุดที่รันผ่านแบบจ าลอง (จ าเป็น
ส าหรับกรณีที่มีการเบี่ยงเบนระหว่างแบบจ าลองและบนัทึก) ในการเสริมสร้างรูปแบบดว้ยขอ้มูล
รูปแบบน้ีจ าเป็นตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบของขอ้มูลว่ามีการท างานในบนัทึกเหตุการณ์บ่อยคร้ัง
เพยีงใด ในขั้นตอนการกรองโหนดจดัแนวร่องรอยเพือ่ใหผ้่านเฉพาะงานที่เลือกเท่านั้น สุดทา้ยการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวจะค านวณเม่ือร่องรอยผ่านรูปแบบข้อมูลน้ีจะถูกใช้เพื่อแสดงตัวอย่าง
ภาพเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วของร่องรอยในบนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่รูปแบบที่สร้างขึ้น หากในบนัทึก
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เหตุการณ์ไม่มีการบนัทึกเวลาจะมีการสุ่มเพื่อแทรกเวลา เม่ือไดรู้ปแบบที่เหมาะสมก็จะแสดงผล
เพื่อวิเคราะห์ต่อไปในรูปแบบของ Petri net และแผนภูมิตน้ไมซ่ึ้งผูใ้ชง้านสามารถประเมินผลได้
เอง โดยภาพเคล่ือนไหวเตม็รูปแบบของบนัทึกที่สมบูรณ์สามารถส่งออกไปยงับิตแมป (avi)  

 
รูปที่ 2.7 แบบจ าลองที่มีค่าความเบี่ยงเบน 

 ความเบี่ยงเบนเป็นส่วนส าคญัของการประเมินซ่ึงแสดงให้เห็นความแม่นย  าและส่วนของ
รูปแบบที่เบี่ยงเบนไปดว้ย การเบี่ยงเบนจะแสดงส่วนของแบบจ าลองที่พอดี ดีและส่วนที่ไม่พอดี 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการหาขอ้สรุปที่น่าเช่ือถือ  
 
2.3 ProM 
 ProM คือ Software แบบ Open Source ที่มาพร้อมกบัปลัก๊อินที่มากมาย ซ่ึง ProM สนบัสนุน
การพฒันาเหมืองกระบวนการ (Process Mining) และกระบวนการท างานของ Process Mining ได้
ถูกพฒันาเพิ่มเติมอย่างมากมาย เช่น การแปลงระหว่างขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองสัญลกัษณ์ที่
แตกต่างกนัและการตรวจสอบกระบวนการ ฯลฯ 
  ProM เป็นซอฟแวร์ที่มีปลั๊กอินมากกว่า 230 ปลั๊กอิน ที่สนับสนุนการน าเขา้แฟ้มขอ้มูล
กระบวนการของ ProM จ าลองการสร้างกระบวนการไดห้ลายภาษา เช่น YAWL, Petri nets (PNM, 
TPN) และ EPCs/EPKs (Aris graph format, EPML) เป็นตน้ 
 
2.4 Disco 
 Disco เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ
ใชง้านง่ายส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ และมีตวักรองภายในตวัโปรแกรมเพื่อใชใ้นการจดัการบนัทึกเหตุการณ์
ที่ เ กิดขึ้ น ภายในตัวโปรแกรมมีอัลกอ ริทึมหลักทั้ งหมด 2 ตัวคือ  Fuzzy Miner และ Time 
Performance เพื่อใช้ในการข้อเท็จจริงของบันทึกเหตุการณ์และยงัมีการสรุปสถิติภายในตัว
โปรแกรมอีกดว้ย 
 
2.5 การท าหัตถการ 
 การท าหัตถการ คือ ขั้นตอนของการด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลในการจดัส่งของการดูแล
สุขภาพโดยมีการก าหนดวดัหรือวิเคราะห์สภาพของผูป่้วยจะเรียกว่าการทดสอบทางการแพทย ์
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วธีิการทัว่ไปอ่ืน ๆ เช่น ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางศลัยกรรมและกายภาพ กิจกรรมที่ก  ากบั
หรือด าเนินการต่อบุคคลธรรมดาโดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาสุขภาพการรักษาโรคหรือการบาดเจ็บ
หรือการวนิิจฉยั ประเภทของการท าหตัถการ แบ่งไดเ้ป็น 
 การศึกษาเตรียมการหรือการเรียนการสอน เช่น การตรวจคนไข ้,การตรวจสัญญาณชีพ 
เป็นตน้ 
 การวนิิจฉยัโรค เช่น การทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ,การส่องกลอ้ง เป็นตน้ 
 ทางการรักษา เช่น ยาเคมีบ าบดั ,จิตบ าบดั เป็นตน้ 
 การผา่ตดั เช่น การตรวจช้ินเน้ือ ,การผา่ตดัทัว่ไป เป็นตน้ 
 ยาระงบัความรู้สึก เช่น วสิญัญี ,ฉีดยาชา เป็นตน้ 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Leemans, S.J.J.; Fahland, D.; van der Aalst, W.M.P. น าเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ในงาน
ประชุมวชิาการของ BPM Demo Session 2014 (co-locate with BPM 2014 ,Eindhoven) ในงานวจิยั
น้ีแสดงถึงการใช้ Process Mining ในการคน้หาความเบี่ยงเบนและกระบวนการดว้ย Inductive 
visual Miner ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายคือ การจ าลองโมเดลในกระบวนการในการท างานจากบนัทึกขอ้มูล
กระบวนการซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในกระบวนการโดยตอ้งใชอ้ลักอริทึมการ
คน้พบและตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อประเมินรูปแบบกระบวนการที่คน้พบ ซ่ึงเคร่ืองมือที่มีอยูม่กัไม่ท า
ให้โมเดลที่มีความหมายในการด าเนินการดังนั้นจึงไม่สามารถท าให้การประเมินแผนที่ถูกตอ้ง 
ในขณะที่เคร่ืองมือทางวิชาการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกถึงลักษณะของกระบวนการที่เป็นไปตาม
ลกัษณะที่ควรและไม่น่าสนใจ โดยงานวจิยัน้ีจะอธิบายเคร่ืองมือการส ารวจกระบวนการใหม่โดยใช ้
Inductive visual Miner มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างระหว่างเคร่ืองมือทางการคา้และงานวิชาการ
โดยรวมความหมายของปฏิบตัิการของเคร่ืองมือทางวชิาการดว้ยการสนับสนุนการส ารวจเคร่ืองมือ
ทางการคา้ นอกจากน้ียงัเพิม่ภาพเคล่ือนไหวและความสามารถในการมองภาพเบี่ยงเบน 
 ข้อดีของงานวิจัยนี้ คือ ได้สามารถอธิบายการท างานของ Inductive visual Miner ได้
พอสมควร แสดงให้เห็นถึงขอ้ดีของ Inductive visual Miner และช้ีให้เห็นช่องว่างระหว่างความ
แตกต่างของการใชเ้คร่ืองมือที่ใชท้างวชิาการและที่ใชส้ าหรับการการ 
 ข้อเสียของงานวิจัยนี้ คือ การท างานที่ซ ้ าซอ้นโดยไม่ไดแ้ยกกนัระหวา่งความจริงและความ
เป็นไปไดข้องกระบวนการ 
 



บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้น าอัลกอริทึม Inductive Visual Miner มาใช้ในการสกัดรูปแบบการ
เดินทางของกระบวนการท างานและคน้หางานที่ส าคญัจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) ของ
การท าหัตถการในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศไทย ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.1.1 ประชาการที่ศึกษา 
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 Disco Fluxicon 
 3.2.2 ProM 6.5 
3.3 ขั้นตอนการวจิยั 
 3.3.1 การเตรียมขอ้มูล 
 3.3.2 การน าขอ้มูลเขา้สู่ Disco Fluxicon 
 3.3.3 แปลงขอ้มูลเพือ่น าไปวเิคราะห์ในโปรแกรม ProM 6.5 
 3.3.4 การวเิคราะห์และแสดงผลขอ้มูลโดย ProM 6.5 
 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาของงานวิจัยน้ี  คือ ผูท้ี่มารับบริการการท าหัตถการของ
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศไทยระหวา่งวนัที่ มกราคม 2554 ถึง มิถุนายน 2554 

 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัน้ี เลือกใชข้อ้มูลกระบวนการในการใหบ้ริการดา้นหตัถการ 
ซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี 

- รหสัแพทย ์
- ช่ือหตัถการ 
- รหสัคนไข ้
- รหสัสถานพยาบาล 
- วนัที่รับบริการ  
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ขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2554 ทั้งหมดประกอบดว้ย Case =  729, Event = 
1,909 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 Disco Fluxicon 
 Disco  แนวคิดหลักในกระบวนการท างานของ Disco คือ การเป็นตัวกลางเพื่อแปลง
รูปแบบขอ้มูลจากไฟล ์CSV เป็น MXML และก าหนดค่าใหก้บัขอ้มูลต่างๆ เพือ่น าไปสู่กระบวนการ
น าเขา้ไฟล์ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบขอ้มูลที่เป็น MXML ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในกระบวนการ
น าเขา้ขอ้มูลต่อไป 

  
รูปที่ 3.1 รูปแบบหนา้จอ Disco 

 
 โดยใช ้Disco Fluxicon เพือ่ก าหนดค่าใหก้บั Column ขอ้มูลสามารถก าหนดค่าต่างๆ ได ้คือ 
Case, Timestamp, Other, Resource และ Activity ดงัในรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3.2 รูปแบบหนา้จอ Disco ในการก าหนดค่าใหก้บั Column ขอ้มูล 

 
 3.2.2 ProM (6.0) 
 ProM (6.0) เป็น Software แบบ Opensource ที่มีปลัก๊อินมากกวา่ 230 แบบ และปลัก๊อินที่มี
ความสามารถในการน าขอ้มูลเขา้ และจดัรูปแบบเป็น MXML ซ่ึงเป็นอีกประเภทของการจดัการกบั 
Event Log โดยโปรแกรม ProM สามารถจ าลองการสร้างกระบวนการไดห้ลายภาษา เช่น 
 - YAWL 
 - Petri net (PNML, TPN) 
 - EPCs /EPKs (Aris graph format, EPML) เป็นตน้ 
โดยรูปแบบหนา้จอของโปรแกรม ProM จะมีลกัษณะดงัรูปที่ 3.3 และรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.3 หนา้จอแรกเม่ือเปิดโปรแกรม 
 

  
รูปที่ 3.4 หนา้จอหลกัของโปรแกรม ProM 

 
ปลัก๊อินในการท าเหมืองกระบวนการของ ProM แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 - ปลั๊กอินส าหรับสนับสนุนเทคนิคการท าเหมืองในการควบคุมการไหล เช่น Alpha 
algorithm, Multi-phase mining เป็นตน้ 



15 
 

 - ปลั๊กอินการวิเคราะห์มุมมองขององค์กร เช่น Social Network miner, Staff Assignment 
miner เป็นตน้ 
 - ปลัก๊อินจดัการกบัมุมมองขององคก์ร เช่น Decision miner เป็นตน้ 
 - ปลั๊กอินส าหรับการจดัการโครงสร้างเหมืองกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น เช่น Fuzzy 
miner เป็นตน้ 
 
3.3 ขั้นตอนการวิจัย 
 3.3.1 การเตรียมขอ้มูล 
 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลเป็นขั้นตอนแรกในการท าเหมืองกระบวนการ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดใ้ช้
แฟ้มบนัทึกเหตุการณ์จริงจากโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศไทย ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน ที่อยูใ่นรูปแบบ CSV ไฟลซ่ึ์งมีการปกปิดขอ้มูลคนไขแ้ละแพทยแ์ลว้ 
 

 
รูปที่ 3.5 หนา้จอการเตรียมขอ้มูล 

 
  3.3.2 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco Fluxicon 

 เม่ือผูว้ิจยัได้แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) ที่มีรูปแบบเป็นไฟล์ .CSV ซ่ึงเป็น
รูปแบบไฟล์ที่สามารถน าเขา้โปรแกรม Disco แนวคิดหลักในกระบวนการท างานของ Disco คือ 
การเป็นตวักลางเพื่อแปลงรูปแบบขอ้มูลจากไฟล์ CSV เป็น MXML ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
เน่ืองจาก ProM 6.5 จะรองรับประเภทของแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะเป็น MXML 
ดงันั้น Disco จึงเป็นเคร่ืองมือที่ง่ายที่สุดในการแปลงขอ้มูลและก าหนดค่าขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบที่
ตอ้งการ 
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 3.3.2.1 การน าเขา้ไฟล ์Event Log สู่ Disco Fluxicon เร่ิมตน้จากการเปิดโปรแกรม Disco ที่
มีการติดตั้งไว ้ 

 

 
รูปที่ 3.6 ไอคอนโปรแกรม Disco 

 
เม่ือเขา้สู่โปรแกรมแลว้ จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดช่ือของ “Project”โดยก าหนดช่ือเองและในส่วน 
“Load your own data” เลือก Open file … เพือ่เปิดไฟลท์ี่ไดเ้ตรียมขอ้มูลไว ้

 

 
รูปที่ 3.7 หนา้จอการโปรแกรม Disco 

ส่วนที่ 1 Project Name: ตั้งช่ือโปรเจค็ของขอ้มูลที่จะท างาน 
ส่วนที่ 2 Time to get started!: การเลือกขอ้มูลจากแหล่งที่เก็บมาเพือ่เร่ิมท างาน 

 
 3.3.2.2 การก าหนดรูปแบบขอ้มูล 
 ในส่วนของการใช ้Disco ในการเลือกเขตขอ้มูลและก าหนดรูปแบบขอ้มูล ให้แก่
แฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดค่าต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่ไม่พึงประสงค,์ การก าหนด
คอลมัน์ขอ้มูลและก าหนดเขตขอ้มูลที่มีขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน 
 

1

2
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รูปที่ 3.8 หนา้จอ Disco การก าหนดค่าใหก้บัขอ้มูล 
 

ดงัรูปที่ 3.8 อธิบายการก าหนดค่าในคอลมัน์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงานวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 
- Case ID  ถูกก าหนดใหเ้ป็น  รหสัของคนไขท้ี่เขา้มารับบริการหตัถการ 
- Activity  ถูกก าหนดใหเ้ป็น  ช่ือของหตัถการที่ใหบ้ริการแก่คนไข ้
- Resource ถูกก าหนดใหเ้ป็น  รหสัสถานพยาบาลที่ใหบ้ริการหตัถการนั้นๆ 
- Timestamp ถูกก าหนดใหเ้ป็น วนัที่และเวลาที่เขา้มารับบริการ 
 
 3.3.3 แปลงขอ้มูลเพือ่น าไปวเิคราะห์ในโปรแกรม ProM 6.5 

 เม่ือขอ้มูลถูกก าหนดค่าเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจะท าการคลิกที่ปุ่ ม “Start Import” เพือ่ให้
โปรแกรมจ าลองรูปแบบของงานเบื้องตน้ก่อนที่ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์โดย ProM ซ่ึง
แบบจ าลองที่ไดน้ี้จะแสดงความถ่ีในการให้บริการหัตถการนั้นๆ ผลลพัธ์ที่ไดจ้าก Disco Fluxicon 
ดงัรูปที่ 3.9  
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รูปที่ 3.9 แบบจ าลองที่ใชอ้ลักอริทึม Fuzzy Miner จากโปรแกรม Disco fluxicon 
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 เม่ือขอ้มูลผ่านการก าหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ก่อนที่ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์โดย 
ProM6.0ขอ้มูลที่ถูกก าหนดค่าจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบ XES ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมเน่ืองจาก ProM 
6.0 จะยอมรับประเภทของแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์การป้อนขอ้มูลในรูปแบบเฉพาะที่เป็น XES ซ่ึง 
Disco ยงัเป็นเคร่ืองมือที่สามารถแปลงรูปแบบขอ้มูลจากไฟล ์CSV เป็น MXML ไดโ้ดยการเลือกที่
ปุ่ ม “Export” และก าหนด “Export log as” ให้เป็น XES (ProM6) จากนั้ นคลิกที่ปุ่ ม “Export XES 
file…” ไดท้นัที ดงัรูปที่ 3.10  
 

 
รูปที่ 3.10 หนา้จอแสดงการ Export Data ใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์XES 

 
 3.3.4 การวเิคราะห์และแสดงผลโดย ProM (6.0) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเป็นขั้นตอนการน าไฟล์แฟ้มบันทึก
เหตุการณ์ที่เป็นรูปแบบไฟล์ XES มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ProM โดยงานวิจยัน้ีเลือกใช ้ProM 
เวอร์ชัน 6.0 ในการวิเคราะห์ และแสดงรูปแบบการเดินทางของงาน โดยงานวิจัยน้ีเลือกใช้
อลักอริทึม Inductive visual miner ในการขบัเคล่ือน ขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 เปิดโปรแกรม ProM6.0 พร้อมเปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ รูปแบบไฟล์ XES ที่
จดัเตรียมไว ้เพือ่เป็นการ Import เขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัภาพ 
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รูปที่ 3.11 หนา้จอเม่ือเปิดโปรแกรม ProM 6.6 

 

 
รูปที่ 3.12 หนา้จอเม่ือเขา้สู่โปรแกรม ProM 6.6 
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รูปที่ 3.13 หนา้จอการน าเขา้ขอ้มูล 

 

 
รูปที่ 3.14 หนา้จอขณะน าเขา้ขอ้มูล 
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รูปที่ 3.15 หนา้จอเม่ือน าเขา้ขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ 

 
 เม่ือน าเขา้ขอ้มูลสู่โปรแกรม ProM 6.6 เรียบร้อยแลว้จ าเป็นตอ้งเลือกเคร่ืองมือส าหรับท า
การวิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์ที่น าเขา้ไปดว้ยเคร่ืองมือดงัภาพน้ี ซ่ึงอยูด่า้นขวามือของหน้าจอการ
น าเขา้ 

 

 
รูปที่ 3.16 เคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์บนัทึกเหตุการณ์ 

 

 
รูปที่ 3.17 หนา้จอส าหรับเลือกเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ 
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รูปที่ 3.18 หนา้จอขณะที่เลือกเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์แลว้ 

 

 
รูปที่ 3.19 หนา้จอเขา้สู่การประมลผลการวเิคราะห์ 
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รูปที่ 3.20 หนา้จอเม่ือประมลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์เรียบร้อยแลว้  
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รูปที่ 3.21 ภาพรวมกระบวนการท างาน  
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เม่ือตอ้งการที่จะปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการลดเส้นทางการท างานหรือจ านวนกิจกรรม 
เคร่ืองมือ Inductive visual miner สามารถท าไดด้ว้ยการลดการน าเสนอกิจกรรมและเสน้ทางการท า
กระบวนการ ดว้ยการปรับจาก เคร่ืองมือเสริมดา้นขา้งของเคร่ืองมือ ดงัภาพ 

 

 
 

3.22 ภาพเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการ 
จากภาพขา้งตน้ ประกอบดว้ย การปรับปรุงประบวนการ 2 แบบ คือ 

 การปรับปรุงกิจกรรมที่จะน าเสนอโดยสามารถ เพิ่ม หรือลดกิจกรรมที่มีอยู่ในบันทึก
เหตุการณ์ 

 การปรับปรุงเสน้ทางในการท ากระบวนการที่จะน าเสนอโดยสามารถ เพิม่ หรือลดเส้นทาง
ในการท ากระบวนการ 

และในส่วนด้านล่างนั้ นเป็นการน าเสนอช่ือหรือประเภทของการน าเสนอในรูปแบบของ
กระบวนการ 
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รูปที่ 3.23 ภาพรวมกระบวนการท างาน 
 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ผลการศึกษาในการวิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้  Inductive visual Miner ในการวิเคราะห์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการท าหตัถการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยใชเ้ทคนิค Inductive Miner 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการในขั้นตอน การเตรียมขอ้มูล การแปลงขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้

แฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) จากโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้
โปรแกรม ProM 6.6และอลักอริทึม Inductive visual Miner ในการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงผลการด าเนินงานที่

ผูว้จิยัไดรั้บในคร้ังน้ี คือ 

4.1   แบ่งกลุ่มของหัตถการที่มีกระบวนการในการรักษาที่มีลกัษณะการรักษาที่ต่อเน่ืองกนั
หรือสอดคลอ้งกนั 

4.2   รูปแบบการน าเสนอของกระบวนการท างานในรูปแบบต่าง ๆ 

4.1   แบ่งกลุ่มของหัตถการที่มีกระบวนการในการรักษาที่มีลักษณะการรักษาที่ต่อเน่ืองกัน หรือ 

สอดคล้องกัน 

 จากการประยุกต์ใช้  Inductive visual Miner ใน ProM 6.6 พบว่ามีการแบ่งกลุ่มการท า
หตัถการเป็น 3 กลุ่ม โดยมีจ านวนของการท าหัตการที่เท่ากนัอาจจะมีจ านวนของการรักษาอ่ืนที่ไม่

เก่ียวขอ้งแต่อัลกอริทึมนั้นจะมีการขา้มการท าหัตถการเหล่านั้นไป โดยจะแสดงให้เห็นว่าใน

ช่วงเวลาดงักล่าวมีการท าหตัถการใดมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัภาพ 
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รูปที่ 4.1 การแบ่งกลุ่มในการท าหตัถการ 

 



31 
 

 ในการท าหัตการมีจ านวน Case ทั้งหมด 3018 case โดยในการใช้อัลกอริทึม Inductive 

Visual Miner นั้นจะแบ่ง Case ที่เขา้มาให้ผ่านกลุ่มของ กิจกรรมทั้งหมด เท่ากนั แล้วจะแสดงให้
เห็นถึงจ านวนที่เขา้สู่กิจกรมนั้นจริงๆ จึงท าให้ทราบไดว้า่หตัการที่มีจ  านวนการท างานมากที่สุดคือ 

หตัการใด 
 

4.2   รูปแบบการน าเสนอของกระบวนการท างานในรูปแบบต่าง ๆ 

รูปแบบการน าเสนอใน Inductive Visual Miner หลายแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

Paths: เส้นทางที่ เกิดขึ้ นในโมเดลซ่ึงแสดงให้เห็นจ านวน Case ทั้ งหมดที่พบในบันทึก

เหตุการณ์และจ านวนของ Case ที่ผา่นในแต่ละหตัถการไปจนจบกระบวนการท างาน 
 

 
 

รูปที่ 4.2 เสน้ทางของกระบวนการ (Paths) 
 

 

 
 

 

 



32 
 

 

 Paths and Deviations: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซ่ึงแสดงให้เห็นจ านวน Case ทั้งหมดที่

พบในบนัทึกเหตุการณ์และความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการลดกระบวนการ หรือเสน้ทางใน

ท างานของกระบวนการ 

 
 

รูปที่ 4.3 เสน้ทางและความเบี่ยงเบนของกระบวนการ (Paths and Deviations) 
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 Paths and Queue lengths: เส้นทางที่ เ กิดขึ้ นในโมเดลซ่ึงแสดงให้เห็นจ านวน Case 

ทั้งหมดที่พบในบนัทึกเหตุการณ์และจ านวนการรอคิว 

 
 

รูปที่ 4.4 เสน้ทางและในการรอคิว (Paths and Queue lengths) 
 

 Paths and Sojourn time: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซ่ึงแสดงให้เห็นจ านวน Case ทั้งหมด

ที่พบในบนัทึกเหตุการณ์และเวลาในการท ากิจกรรม 
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รูปที่ 4.5 เสน้ทางและการรอคอย (Paths and Sojourn time) 

 

 Paths and Service time: เส้นทางที่เกิดขึ้นในโมเดลซ่ึงแสดงให้เห็นจ านวน Case ทั้งหมด

ที่พบในบนัทึกเหตุการณ์และเวลาในการใหบ้ริการ 

 
รูปที่ 4.6 เสน้ทางและเวลาในการใหบ้ริการ (Paths and Service time) 

 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีได้น าอัลกอริทึม Inductive Visual Miner มาใชใ้นการวิเคราะห์รูปแบบการ
เดินทางของกระบวนการท าหัตถการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ที่เป็น

จริงของการท าหัตถการของโรงพยาบาลแห่งน้ี ซ่ึงสามารถน าผลที่ไดเ้หล่าน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาระบบงานในส่วนอ่ืน แต่ก็ขึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที่เกิดขึ้น 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาขอ้มูลการท าหตัถการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัเห็นวา่ Process Mining 

มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยในการช้ีให้เห็นถึงรูปแบบ

กระบวนการท างานที่เขา้ใจง่าย และสะดวกในการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการท างาน
จากเดิมที่เป็นอยู่ จากงานวิจยัน้ีไดผ้ลของการน าอัลกอริทึม Inductive Visual Miner มาใชใ้นการ

วเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไดใ้นหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นทรัพยากรบุคคลที่ท  างานในดา้นน้ี 
หรือ ปัญหาของการใช้ระยะเวลาในการให้บริการแก่ผูรั้บบริการ หากผูบ้ริหารโครงการหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งเล็งเห็นแลว้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งตรงจุด ตวัอย่างคือ ในการแสดงรูปแบบ

เสน้ทางของกระบวนการและความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นท าใหเ้ห็นถึงปัญหาหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการยุบรวมกิจกรรมบางอย่างเข้าด้วยกัน เช่น การลดจ านวนกิจกรรมอาจท าให้เกิดความ

เบี่ยงเบนขึ้นแต่ในทางกลับกันการน าทรัพยากรบุคคลจากกิจกรรมเหล่านั้นมาท างานในส่วนที่

ส าคญักวา่เพือ่ลดระยะเวลาในการใหบ้ริการ 
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รูปที่ 5.1  ภาพรวมการใช ้ Fuzzy Miner 
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 เม่ือเปรียบเทียบการท างานของ Inductive Miner พบว่า Fuzzy Miner ไดส้ร้างโมเดลให้อยู่

ในรูปแบบของกราฟกระบวนการ (Process Graph) โดยมีการท างานดงัน้ี  
เม่ือน าเขา้บันทึกเหตุการณ์สู่ Fuzzy Miner แล้ว Fuzzy จะก าหนดแอตทริบิวต์ที่เก่ียวขอ้งไวต้าม

จ านวนที่มีการก าหนดไวจ้ากผูใ้ชง้าน จากนั้นผลที่ไดค้ือ  
1. มีการรวมกิจกรรมที่คลา้ยกนั   

2. สร้างกฎที่ครอบคลุม 

3. ก าหนดความถ่ีของชุดขอ้มูล 
4. สร้างความเช่ือมโยง 

 Fuzzy Miner ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์จากบนัทึกย่อยที่ได้จากปลั๊กอินที่ไม่

สามารถสร้างรูปแบบที่ชดัเจนได(้Abstractions) ส าหรับแบบจ าลองฟัซซ่ีจะใชใ้นการคน้หาส าหรับ
แต่ละล็อกย่อยและจะแสดงขึ้นเม่ือซูมเขา้กับกิจกรรมที่สอดคล้องกัน กิจกรรมที่ไม่ชัดเจนจะ

แตกต่างจากกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยใชสี้ที่ชดัเจน  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิเคราะห์หรือพฒันากระบวนการควรมีผลก่อนและหลังการด าเนินการ เพื่อใช้
ส าหรับการเปรียบเทียบผลที่ไดจ้ากการด าเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นหลกัในการพฒันาต่อไป หรือ

อาจจะใชเ้คร่ืองมืออ่ืนในการประเมินผลการด าเนินการน้ีก็เป็นได ้เพือ่ใหผ้ลที่ไดน้ั้นมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่องค์กร และผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสูงสุด ในงานวิจยัน้ีอาจจะใช้บนัทึก
เหตุการณ์ที่ยงัไม่เหมาะสมนักซ่ึงท าให้ท่านผูศึ้กษาอาจจะมองไม่เห็นภาพที่สมบูรณ์ โดยนักวิจยั

หวงัวา่ความเหมาะสมของการใชอ้ลักอริทึมก็ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของบนัทึกเหตุการณ์ดว้ย 
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