การวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้ วย Conformance checking
Process Mining on Medical Treatment History Using Conformance Checking

วีกจิ ชมญาติ
Weekit Chomyat

สารนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2560

บทคัดย่ อ
หัวข้ อสารนิพนธ์

: การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance

ชื่ อนักศึกษา
ชื่ อปริญญา
สาขาวิชา
อาจาร์ ยทีป่ รึกษา

Checking
: นายวีกิจ ชมญาติ
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
: รองศาสตราจาร์ ย ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

สารนิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการศึกษากระบวนการทางานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งที่เกิดปั ญหา
การร้ องเรี ย นเรื่ องการให้บ ริ ก ารที่ ล่ าช้า โดยบางปั ญหาไม่ สามารถค้นหาสาเหตุ ที่แท้จริ งได้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการนาบันทึกการทางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมสารสนเทศที่ใช้งานอยู่นามา
ประมวลผลโดยใช้ Alpha algorithms ในการค้นหาเส้นทางการทางานที่เกิดขึ้นจากการทางาน และ
Conformance Checking เพื่อดาเนินการตรวจสอบขั้นตอนการทางาน ขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด
เพื่อใช้ในการค้นหาต้นตอของปั ญหาที่เกิดขึ้นและดาเนินการแก้ไขต่อไป
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This research applies conformance checking algorithm to monitor and evaluate the process
sequence that occurred in the medical treatment event log history by building a corresponding
model on which the training and testing were conducted. The comparison results depicted whether
or not the defined workflow is consistent with the actual one recorded in the log files. Thus, the
performance was evaluated based the token (or state) behavior, e.g., missing tokens, remaining
tokens, left-over tokens and error tokens, in each of the processing steps. The resulting findings can
be further used to improve and optimize the overall performance of the designated system.
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บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในอดีตการทางานส่ วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสาร โดยเฉพาะสถานพยาบาล
ที่ตอ้ งดาเนิ นการจัดเก็บแฟ้ มเอกสารผูป้ ่ วยไว้จานวนมาก โดยต้องดาเนิ นการจัดทาสถานที่ในการ
จัดเก็บแฟ้ มเอกสารเหล่านั้น ในการค้นหาเอกสารเป็ นสิ่ งที่เกิดปั ญหาอยูบ่ ่อยๆ เนื่ องจากเกิดการสู ญ
หาย การจัดเรี ยงเอกสารที่ไม่ถูกต้อง การจัดทารายงานต่างๆไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ทนั ต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ หาร จากปั ญหาต่างๆจึงเกิ ดการพัฒนานาระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบฐานข้อมูลเข้ามา
ช่วยอานวยความสะดวกในเรื่ องของการจัดเก็บข้อมูล การจัดทารายงาน การสื บค้นข้อมูล ให้มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น แต่เมื่อนาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการทางาน ยังคงเกิ ดปั ญหาอื่นๆอีก เช่ น
การร้องเรี ยนในเรื่ องของการให้บริ การที่ล่าช้า เป็ นต้น
เมื่อนาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการให้บริ การ แต่ยงั เกิดปั ญหา
การร้องเรี ยนเรื่ องการให้บริ การที่ล่าช้า จึงมีการนาเรื่ องร้องเรี ยนเข้าสู่ ที่ประชุ มเพื่อทาการแก้ไขและ
ค้นหาต้นตอของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น แต่บางปั ญหานั้นสามารถแก้ไขได้แต่ไม่ทราบถึ งสาเหตุที่แท้จริ ง
ดังนั้นเมื่อทาการสารวจระบบฐานข้อมูล ของโปรแกรมที่ใช้งาน พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในส่ วน
ของการทางานของแต่ละขั้นตอนอยู่ทาให้สามารถนาข้อมูลนั้นมาประมวลผลเพื่อทาการวิเคราะห์
สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าขึ้นได้
โดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส่ วนใหญ่ จะมี ก ารจัดเก็ บ บัน ทึ ก การท างานไว้ไ ม่ ว่า ภายใน
โฟลเดอร์ ที่ทาดาเนิ นการติ ดตั้งโปรแกรม หรื อ ถู กบันทึ กไว้ภายในระบบฐานข้อมู ลเพื่อเป็ นการ
จัดเก็บข้อมู ลสถานะการทางานที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ดังนั้นการนาเอาข้อมู ลบันทึ กการทางานออกมาจึง
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละโปรแกรมที่ใช้งาน เมื่อนาข้อมูลออกมาได้เรี ยบร้อยแล้วดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
นามสกุลของไฟล์ โดยรู ปแบบการจัดเก็บของแต่ละโปรแกรมไฟล์นามสกุลอาจจะไม่เหมื อนกัน
เสมอไป เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ต้องดาเนินการทาให้ขอ้ มูลการทางานถูกจัดเก็บอยูใ่ น
รู ปแบบนามสกุล CSV ไฟล์เพื่อนาเข้าโปรแกรม Disco และ โปรแกรม ProM ที่ใช้ในการวิเคราะห์
โดย Alpha algorithms ท าการสร้ า งเส้ นทางขั้นตอนการทางานจากบันทึ ก ข้อมู ลการท างานและ
ตรวจสอบการท างานโดยใช้ conformance Checking ในการย้อ ยรอยการท างานที่ เ กิ ด ขึ้ น
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เพื่อดาเนิ นการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ระหว่างโมเดลที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นต้นแบบในการทางาน
และ บันทึกข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นจริ ง อีกทั้งดาเนิ นการตรวจสอบขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด
แสดงเส้นทางความเชื่อมโยงการทางานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 ดาเนินการค้นหาขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งจากการให้บริ การการรักษา
1.2.2 ดาเนินการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อทาการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ระหว่างแต่ละโมเดล
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีต่างๆ
1.2.3 ดาเนินการค้นหาขั้นตอนการทางานที่เป็ นสาเหตุของการถูกร้องเรี ยน
1.2.4 ดาเนินการตรวจสอบการทางานที่เกิดขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 นาผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนามาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นดาเนิ นการ
ตรวจสอบการทางานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
1.3.2 Software ที่ใช้ คือ Disco และ ProM
1.3.3 ใช้โปรแกรม Disco เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ในบันทึกข้อมูล
การทางานดาเนิ นการตั้งค่าตัวแปลของข้อมูลต่างๆ และดาเนินการส่ งออกข้อมูลเป็ นไฟล์นามสกุล
ต่างๆ เช่ น MXML , XML, PNG,PDF เป็ นต้น ใช้โปรแกรมProMในการวิเคราะห์ผลโดยใช้Alpha
algorithms ในการสร้าง Pretri net หรื อโมเดลเส้นทางการทางาน และใช้ Conformance checking ใน
การย้อนรอยขั้นตอนการทางานในบันทึกข้อมูลการทางาน เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบขั้นตอนการ
ทางาน เส้นทางการทางาน ตรวจสอบขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด และ ค่าความเข้ากันได้ระหว่าง
การทางาน กับ ผังขั้นตอนการทางาน
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 Process mining เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการทางานโดยมีแนวคิดในเรื่ อง
ของการค้นหา เฝ้าติดตาม และ การปรับปรุ ง และใช้เทคนิคของ machine leaning และ data mining
ในการค้นหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการทางานและบันทึกข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นจาก
โปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ใ นการท างาน Process Mining มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์มากมายที่ช่วยในการตรวจสอบการทางานในแง่มุมต่างๆ ดาเนินการเปรี ยบเทียบ
การทางานที่ถูกบันทึกไว้ภายในโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน กับ ผังการทางานของ
องค์กรที่ถูกกาหนดขึ้น ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทางานในแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบขั้นตอน
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การทางานที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน และมีเครื่ องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ผลอีก
มากมาย ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทางานจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ
1. Discovery เป็ นเทคนิคในการย้อนรอยการทางานเพื่อค้นหาและสร้างแบบจาลองโดยใช้
alpha algorithms ในการสร้ า งแบบจาลองโดยท าการวิ เคราะห์ ข้ ันตอนการท างาน เส้ นทางการ
ทางาน ที่ เกิ ดขึ้ นทั้ง หมดภายบันทึ ก ข้อมู ล การท างาน และท าการนับ จานวนการเกิ ดของแต่ ล ะ
เส้นทาง เมื่อทาการวิเคราะห์เสร็ จสิ้ นขั้นต่อไปคือการสร้ างแบบจาลองที่ได้จากวิเคราะห์เส้นทาง
การทางาน ความถี่ในการเกิดของแต่ละเส้นทาง
2. Conformance เทคนิคในการตรวจสอบการทางานของบุคลากรว่าการทางานที่เกิดขึ้นนั้น
ตรงตามผัง การท างานหรื อไม่ การวิเคราะห์ เริ่ ม จากการสร้ างแบบจาลองการท างานของ alpha
algorithms มาเปรี ย บเที ยบ กับ ข้อมู ลขั้นตอนการทางานโดยใช้วิธีการนาข้อมู ลขั้นตอนมาเที ยบ
เส้นทางการทางานในแบบจาลองทีละขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะแสดงถึงการทางานตรงตาม
ผังการทางานหรื อไม่ แสดงขั้นตอนที่ทางานผิดพลาดในแต่ละเส้นทางการทางาน
3. Enhancement เป็ นเทคนิ คในการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน โดย
การนาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอนนามาปรับปรุ งขั้นตอนการทางานโดยใช้ algorithms
ในการปรับปรุ งผลโดยการขยายมุมมอง หรื อ ขั้นตอนออกไปให้มีความชัดเจนมายิ่งขึ้น เช่น การนา
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล conformance checking นาเข้ากระบวนการต่อโดยใช้ algorithms
repair model เพื่ อท าการปรั บ ปรุ ง ขั้นตอนการท างานให้เพิ่ ม หรื อ ลดลง และท าให้ข้ นั ตอนการ
ทางานมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
1.4.2 Event log เป็ นข้อ มู ล บัน ทึ ก การท างานที่ เ กิ ด ขึ้ นจากโปรแกรม หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่ถูกจัดเก็บในทุกๆขั้นตอนของการทางานไม่วา่ จะเป็ นการเข้าใช้งานระบบ การบันทึก
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลต่างๆ บันทึกข้อมูลการทางานมีประโยชน์ในเรื่ องของการตรวจสอบ และ
การรักษาความปลอดภัย เมื่อ เกิ ดข้อผิดพลาดตรงจุดไหนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าบุคคลใดทา
ขั้นตอนนั้นๆ และ สามารถใช้เป็ นหลักฐานในการเอาผิดกับบุ คคลนั้นๆได้ ในการจัดเก็บบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้งาน และ รู ปแบบการจัดเก็บอาจจะ
ไม่ เหมื อนกันบางโปรแกรมจะจัดเก็ บ ไว้ภายในตัวโฟลเดอร์ ที่ ท าการติ ดตั้ง โปรแกรมเอง หรื อ
สามารถจัดเก็บไว้ภายในระบบฐานข้อมูลได้ ข้อมูลบันทึกการทางานที่ดีจะต้องเกิ ดจากระบบการ
ทางานเท่านั้น ห้ามมีการเปลียนแปลงข้อมูลภายในอย่างเด็ดขาด
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1.4.3 Disco เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขั้น ตอนการท างานโดยใช้
algorithms Fuzzy model ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทางานต่างๆ มีเครื่ องมือในการช่วยกรองข้อมูล
ได้หลายแบบ เช่ น การกรองข้อมู ลตามวันเวลา การกรองข้อมู ลตามขั้นตอนการทางานที่เกิ ดขึ้น
แสดงเส้ นทางการทางานที่ เกิ ดขึ้ น แสดงระยะเวลาในการทางาน แสดงจานวนการเกิ ดขั้น ตอน
อีกทั้งสามารถแสดงอนิเมชัน่ การไหลของข้อมูลได้
1.4.4 ProMเครื่ องมื อที่ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ถู กบันทึก ไว้โดยโปรแกรม หรื อ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทางานต่างๆ โปรแกรม ProM เป็ นโปรแกรม open source มีเครื่ องมือ
ต่างๆให้ใช้ในการวิเคราะห์ ค้นหากระบวนการ และ ตรวจสอบขั้นตอนการทางานต่างๆ
1.4.5 Alpha Algorithms คือ algorithmsชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ในการค้นหาขั้นตอนการท างาน
หรื อ กระบวนการที่เกิดขึ้นในข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ เส้นทางการเชื่ อมโยงกันระหว่างขั้นตอนหนึ่ ง
ไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ ง โดยใช้การย้อยรอยขั้นตอนการทางาที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อทาการสร้างแบบจาลอง
เส้นทางการทางานขึ้นมา ข้อเสี ยของ alpha algorithms คือ ไม่สามารถสร้างเส้นทางที่เกิดขึ้นจากกา
รวนซ้ าการทางานหลายๆรอบได้เนื่ องจากการคานวณของ algorithms นี้จะไม่ตรวจพบการทางานที่
วนซ้ ากันเกิน 3 ครั้งขึ้นไป
1.4.6 Conformance checking คือ การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ลักษณะการ
ทางาน รู ปแบบ กระบวนการที่ถูกบันทึกไว้ใน event log โดยจะทาการเปรี ยบเทียบ เพื่อทาการ
ค้นหาความเข้ากันได้ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนการทางานที่ถูกสร้างขึ้นโดย alpha algorithms กับ
ข้อมู ล บันทึ ก การทางานผลลัพธ์ ที่ ได้จะแสดงให้เห็ นถึ งค่ าการท างานที่ เป็ นไปตามขั้นตอนการ
ทางานหรื อ ไม่ข้ นั ตอนการทางานที่ผดิ พลาดในแต่ละเส้นทางการทางาน
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 เส้นทางการทางานที่เกิดขึ้นจริ งจากการใช้งานโปรแกรม
1.5.2 การตรวจสอบการทางานของบุคลากรภายในองค์กร
1.5.3 ทราบถึงขั้นตอนที่มีความสุ่ มเสี่ ยงต่อการถูกร้องเรี ยนในเรื่ องการให้บริ การที่ล่าช้า
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1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
ปี 2559 – 2560
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
การทดลองบนโปรแกรม
การวิเคราะห์และการศึกษาผลลัพธ์
การจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พย.

ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

บทที่ 2
ทฤษฏีแนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้เป็ นการใช้เทคนิค Process mining ในการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทางาน เพื่อนาผลลัพธ์
ที่ได้นาไปปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานให้ดียงิ่ ขึ้นทาการตรวจสอบการถูกต้องในการทางาน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 Process mining
2.2 การให้บริ การการรักษา
2.3 Disco
2.4 ProM
2.5 Filter
2.6 Alpha Algorithms
2.7 Conformance Checking
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process mining
“เป้ า หมายของการท า Process Mining คื อ การค้น หากระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบันทึ ก
เหตุการณ์ ”Process mining เป็ นเทคนิ คการทาเหมืองกระบวนการ เพื่อสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
จากบันทึกเหตุการณ์หรื อแฟ้ มประวัติการดาเนิ นงานในระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ใน
ปั จจุบนั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่างๆมีจานวนมากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้จานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นมีจานวนมากตาม
ไปด้วย จุดประสงค์หลักของการทาเหมืองกระบวนการ คือ การศึกษาถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตเพื่อ
วิเคราะห์ ส าเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นและแนวโน้ม อนาคตว่าจะมี โอกาสเกิ ดขึ้ นอี กหรื อไม่จากนั้นจึ งนาไป
ประกอบการตัด สิ น ใจในการวิ เ คราะห์ ถึ ง วิ ธี ก ารท าให้ ก ระบวนการท าให้ ก ระบวนการไม่
คลาดเคลื่อน ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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เป้ า หมายของการท าเหมื องกระบวนการคื อ การค้นหาข้อมู ล ขั้นตอนโดยอัตโนมัติจาก
บันทึ กเหตุการณ์ ของฐานข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์ สามารถนามาใช้ในการปรั บระบบใหม่เพื่อ
สนับสนุ นการดาเนิ นการของกระบวนการทางธุ รกิ จ หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการ
ทางานของบุคลากร ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจ การ
จัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อจัดทา Process mining มีโครงสร้างดังรู ปที่ 2.1 Getting the data

รู ปที่ 2.1 กระบวนการขั้นตอนการทา Process Mining
จากรู ปที่ 2.1 โครงสร้างการจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการจัดทา Process mining ประกอบด้วย
ข้อมู ลที่ เป็ นบันทึ กในระบบสารสนเทศที่ มีการใช้งานในชี วิตประจาวันของการทาธุ รกิ จรวมถึ ง
กระบวนการการดาเนิ นธุ รกิ จ เครื่ องมือที่ใช้งาน โครงสร้ างองค์กร ซอร์ ฟแวร์ ที่ใช้งานในองค์กร
ธุ รกิจ รู ปแบบข้อมูล หรื อระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งาน ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของ
ข้อ มู ล เพื่ อ จัด ท า Process mining ในกระบวนการจัด เตรี ย ม เริ่ ม ต้น ด้ว ยการค้น หา หรื อ ค้น พบ
(Discovery) ศึ ก ษาความสอดคล้ อ งกัน ของข้อ มู ล (Conformance) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ปรับปรุ งรู ปแบบข้อมูล (Enhancement) การระบุเงื่ อนไข หรื อ วัตถุประสงค์ (Specify) กาหนดค่า
เงื่ อนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรั บเปลี่ ย นหรื อแปลงข้อมู ล ให้ส ามารถน าไปวิเคราะห์ ผ ล
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(Implements) และทาการวิเคราะห์ (Analyzes) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการจัดทาเหมืองข้อมูลเป็ นข้อมูล
เชิงสรุ ปที่สามารถนามาช่วยในการตัดสิ นใจ หรื อ ตอบคาถามในเชิงธุ รกิจให้กบั ผูบ้ ริ หารได้
ลักษณะของ Process Mining ไม่จากัดการค้นพบควบคุมการไหล การค้นพบโมเดลการ
ประมวลผลจาก Event log นั้นกระตุน้ ความคิดของผูป้ ฏิบตั ิงานและนักวิชาการ ดังนั้นการค้นพบการ
ควบคุมการไหลที่พบมักจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ Process Mining อย่างไรก็ตามการทา
Process Mining ไม่ได้จากัดอยูใ่ นการควบคุมการไหลของการค้นพบในอีกด้านหนึ่งการค้นพบเป็ น
เพียงส่ วนหนึ่งในสามรู ปแบบพื้นฐานของ Process Mining (ค้นพบตรงตามมาตรฐานและการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ) ในทางตรงกันข้ามของเขต คือ ไม่จากัดเฉพาะการควบคุมการไหลขององค์กร กรณี ที่
มุมมองและบทบาทยังมีความสาคัญ
การท า Process Mining ไม่ ไ ด้เป็ นเพียงประเภทเฉพาะของ Data Mining การท า Process
Mining สามารถมองเห็นเป็ น “การเชื่ อมโยงที่ขาดหายไป” ระหว่าง Data Mining และรู ปแบบดัง่
เดิมที่ขบั เคลื่อนด้วย BPM ข้อมูลส่ วนมากของเทคนิคการทา Mining นั้นไม่ใช้เป็ นศูนย์กลางทั้งหมด
ของ Process Model ที่แสดงนั้นอาจเกิ ดขึ้นพร้ อมกันซึ่ งหาที่เปรี ยบเทียบไม่ง่าย โครงสร้ างการทา
Mining เช่ น ต้นไม้ตดั สิ นใจ และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้นความสมบู รณ์ แบบชนิ ดใหม่ ข อง
แนวทางและขั้นตอนความจาเป็ น
การทา Process Mining ไม่จากัดเพียงการวิเคราะห์ แบบออฟไลน์ เทคนิ คการทา Process
Mining จะสกัดความรู ้จากข้อมูลเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แม้นว่าข้อมูล “การค้นพบ” จะใช้ผลที่
สามารถนาใช้กบั กรณี การทางาน ยกตัวอย่างเช่น เวลาแล้วเสร็ จของคาสั่งซื้ อของลกค้า การจัดการ
บางส่ วนที่สามารถคาดการณ์โดยใช้แบบจาลองกระบวนการค้นพบ
เทคนิคการทา Process Mining สามารถที่จะกึงความรู ้จาก Event log ทัว่ ไปที่มีอยูใ่ นระบบ
สารสนเทศปั จ จุ บ ัน เทคนิ ค เหลานี้ ให้ ค วามหมายใหม่ ที่ จ ะค้น พบ ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการกระบวนการในความหลากหลายของโดเมน โปรแกรมควบคุ ม หลัก ที่ ใ ช้มี ส อง
โปรแกรมประยุกต์ในการวิเคราะห์การเติบโตที่น่าสนใจในการทาเหมืองแร่ เป็ นกระบวนการในอีก
ด้านหนึ่ ง และเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ จึงสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ของกระบวนการ ในทางตรงกันข้ามก็มีความจาเป็ นในการปรับปรุ งและสนับสนุนกระบวนการทาง
ธุ รกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว คือ ประกาศนี้ถูกสร้างโดย
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บัง คับ การใช้ง าน IEEE การท า Process Mining และมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งการท า
Process Mining
“ความท้าทายคือการดึงเอาข้อมูล และ คุณค่าจากข้อมูลขึ้นมาใช้งาน”
2.2 การให้ บริการการรักษา
ในปั จจุบนั การให้บริ การทางการรักษานั้น มีการพัฒนาเป็ นอย่างมาก เพื่อทาให้ผลของการ
รักษานั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในการให้บริ การความรวดเร็ วถือเป็ นสิ่ งสาคัญเช่นกันถ้าการรักษามี
ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถรั ก ษาคนไข้ใ ห้ หายจากการเจ็บ ป่ วย แต่ ก ารบริ ก ารนั้นล่ า ช้า อาจท าให้
ผูร้ ับบริ การเกิ ดความไม่พอใจขึ้นมาได้ ในอดีตขั้นตอนการทางานทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ ม
ประวัติของคนไข้แต่ละคนซึ่ งมีขอ้ มูล เช่ น ประวัติส่วนตัว ข้อมู ลการรั กษาในแต่ละครั้ ง การนัด
หมายในการรักษาครั้งต่อไป ประวัติการใช้ยาของคนไข้ ซึ่ งบางครั้งการให้บริ การเกิ ดความล่าช้า
เนื่ องจากการหาแฟ้ มประวัติของคนไข้ ข้อมูลภายในแฟ้ มของคนไข้สูญหายเนื่ องจากถูกจัดเก็บไว้
ในกระดาษ การนาข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ไปใช้งานต่อเช่น การนาข้อมูลการรักษาไปประมวลผล
ต่างๆทาได้ยากมากเนื่องจากข้อมูลอยูภ่ ายในกระดาษเท่านั้น
ในเวลาต่ อมาเมื่ อระบบคอมพิ วเตอร์ เข้า มาช่ วยในเรื่ องของการทางานต่ างๆ ท าให้ก าร
ทางานมี ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น การจัดเก็บข้อมู ลการให้บ ริ การต่างๆถู กบันทึกไว้ภ ายใน
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ถึงแม้วา่ ยังมีการใช้งานแฟ้ มประวัติคนไข้อยูแ่ ต่ก็มีการบันทึกข้อมูล
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้การค้นหาข้อมูลประวัติคนไข้ง่ายมากยิง่ ขึ้นไม่ตอ้ งทาการค้นหาแฟ้ ม
ประวัติที่เป็ นกระดาษ การนัดคนไข้สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนทาการนัดได้ การแก้ไขข้อมูล
ต่างๆสามารถทาได้ง่ายกว่าใช้แฟ้มประวัติที่เป็ นกระดาษ สามารถนาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไป
วิเคราะห์และจัดทารายงานตามความต้องการได้ การสารองข้อมูลสามารถทาได้ง่ายกว่าแฟ้มประวัติ
ที่จดั เก็บด้วยกระดาษเป็ นอย่างมากไม่เสี ยสถานที่ในการจัดเก็บและการดูแลรักษา
เมื่อทาการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทางานเบื้องหน้าคือ การทาการ
กรอกข้อมูล ทาการกดปุ่ มบันทึกแต่เบื้องหลังการทางานของโปรแกรมนั้น มีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ
อี ก นอกจากข้อมู ล การให้บ ริ ก าร ข้อมู ล ที่ ว่า นั้นคื อ ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นวันเวลาที่ทาการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเข้าสู่ ระบบ
เป็ นต้น เราสามารถตรวจสอบการทางานของโปรแกรมจากข้อมูลการทางานของโปรแกรม ขั้นตอน
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การทางานที่เกิดขึ้นจริ งในการบันทึกขึ้นข้อมูลเป็ นอย่างไร เราสามารถนาข้อมูลบันทึกเหตุการณ์มา
วิเคราะห์ข้ นั ตอนการทางาน เพื่อทาการตรวจสอบขั้นตอนการทางานที่ผดิ พลาดได้
ขั้นตอนการทางานที่ได้จากการตรวจสอบบันทึกขั้นตอนการทางาน เราสามารถนาข้อมูล
นั้นมาวิเคราะห์ เพื่ อท าการหารู ป แบบขั้นตอนการท างานที่ เกิ ดขึ้ นในรู ป แบบต่ า งๆ และท าการ
เปรี ยบเทียบขั้นตอนที่ถูกกาหนดไว้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เราจะพบว่าจานวนขั้นตอนนั้นไม่เท่ากัน
ขั้นตอนการทางานจริ งนั้นถูกกาหนดมาเพื่อควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ลดข้อผิดพลาดจากการทางานให้น้อยที่สุด เช่ น ผูป้ ่ วยเก่า จะมีข้ นั ตอนการทางานดัง นี้
ติดต่อเวชระเบียน ทาการคัดกรอง/สอบถามประวัติเบื้องต้น ทาการรักษา ทาการนัด รับยา กลับบ้าน
เป็ นต้น แต่การทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั จะแตกต่างออกไป ขั้นตอนการทางานจะเก็บ
การกระทาของผูท้ ้ งั หมด การกระทาต่างๆ ตั้งแต่การเข้าสู่ ระบบ การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย การบันทึก
รายละเอี ยดของการรั กษา ข้อมู ลกิ จกรรมการทาการรั กษา ข้อมู ลการนัดผูป้ ่ วย ข้อมู ลการจ่ายยา
ข้อมูลการจ่ายเงิน เป็ นต้นการกระทาต่างๆส่ งผลให้เกิดกิจกรรมขั้นตอนการทางานในระบบ
ดังนั้นขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ขอ้ มูลการให้บริ การผูป้ ่ วยเท่านั้น ตั้งแต่อดีต
ที่ใช้แฟ้ มกระดาษในการจัดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยต่างๆ จนกระทั้งระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการ
อานวยความสะดวกในการทางาน ทาให้การทางานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้ น ส่ งผลให้การนาข้อมูล
ต่างๆที่ อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ น้ ัน มาทาการประมวลผล เป็ นระบบสารสนเทศในองค์กร และยัง
สามารถนาข้อมูล มาทาการศึกษา วิเคราะห์ผล ทาการตรวจสอบข้อมูล และนาผลที่ได้มาทาการ
ปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การให้
มีความพึงพอใจ และ ลดข้อร้องเรี ยนที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรให้มากที่สุด
2.3 Disco
Disco คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการ มีความเสถียรและประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือค่อนข้างสู ง ใช้งานง่ายสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น และมีส่วนเสริ มตัวกรองภายในตัวโปรแกรมเพื่อ
ใช้ในการจัดการบันทึ กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายในตัวโปรแกรมมรอัลกอริ ทึมหลักทั้งหมด 2 ตัว คือ
Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใช้ในการหาข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์และยังมีส่วน
เสริ มในการสรุ ปสถิติภายในตัวโปรแกรมอีกด้วย
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2.3.1 เมนทอล โมเดล ในการทาเหมืองบริ การ
แนวคิ ด หลัก ของการท าเหมื อ งกระบวนการ ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากมุ ม มองของ
กระบวนการเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่ งนี้ หมายความว่าอะไร ครั้งแรกให้พวกเราดูที่ เมนทอล โมเดลอื่นๆ
การใช้เมนทอลโมเดลเพื่อเทคนิ คการจัดหมวดหมู่ในการทาเหมืองข้อมูล สมมุติวา่ มีโรงงานวิดเจ็ท
และต้องการที่จะเข้าใจประเภทของลู กค้าที่กาลังซื้ อวิดเจ็ท ทางด้านซ้ายในรู ปที่ 2.2 จะเห็ นได้ว่า
ตัวอย่างง่ายๆ ของชุ ดข้อมูลนั้น คือ คอลัมน์สาหรับแอดทริ บิวต์ ชื่ อ,เงินเดือน,เพศ,อายุ และ การซื้ อ
วิดเจ็ท เป็ นต้น ในรู ปแบบแต่ละแถวนั้น หากยกตัวอย่างในชุ ดข้อมูลเป็ นการยกตัวอย่างการเรี ยนรู ้ที่
สามารถนามาใช้สาหรับการเรี ยนรู ้กฎของการจัดหมวดหมู่

รู ปที่ 2.2 การกาหนดค่าต่างๆ ก่อนการทาเหมืองข้อมูล
ก่ อนการท าการประมวลผลข้อมู ล เราจาเป็ นที่ จะต้องท าความรู ้ จกั กับ ข้อมู ล ที่ จะนามา
ประมวลผลเสี ยก่อนโดย ขั้นตอนแรกต้องทาการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็ นข้อมูลแบบไหน ชนิดใด มี
ความสาคัญมากน้อยเพียงใด ที่จะนามาประมวลผล ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการคืออะไร ขั้นตอนต่อมาคือการ
ทาการเลื อกช่ องข้อมูล ดังรู ปที่ 2.2 ช่ องของข้อมูลที่ถูกเลื อกคือ ชื่ อ,เงิ นเดื อน,เพศ, และ อายุ เพื่อ
ท านายการซื้ อ วิ ด เจ็ ท โดยผู ท้ ี่ ท าการซื้ อ วิ ด เจ็ ท คื อ ผู ช้ ายที่ เ งิ น เดื อ นมากกว่า 18,000 เมื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ และได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนั้น เราสามารถนาผลลัพธ์ที่ได้มาคาดการณ์ ลูกค้าเพื่อทาให้
สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
ส าหรั บ การท าเหมื องกระบวนการ ข้อมู ล ที่ เราจะนามาประมวลผลนั้นคื อขั้นตอนการ
ทางานที่ เกิ ดขึ้ น จานวนข้อมู ลมี ผลในการทาเหมื องกระบวนการ ยิ่งจานวนข้อมู ลมี จานวนมาก
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เท่าใด ยิ่งสามารถนาข้อมูลนั้นมาสร้าง หรื อ ค้นหาขั้นตอนกระบวนการที่เกิ ดขึ้นในการทางานได้
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละแถวนั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดในการทางานของ
แต่ละครั้ง เมื่อเกิดกระบวนการงานของแต่ละบุคคลถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้ภายในที่เดียวกัน เรา
เรี ยกสิ่ งที่ถูกจัดเก็บนี้วา่ “บันทึกเหตุการณ์”
บันทึกเหตุการณ์:
- ในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในการทางาน
- บุคคลหนึ่งสามารถเกิดขั้นตอนการทางานได้หลายขั้นตอน
- ข้อ มู ล ที่ ถู ก เก็ บ อาจจะอยู่ใ นรู ป แบบที่ ไ ม่ เ หมื อ นกัน อาจจะแตกต่ า งออกไปในแต่ ล ะ
โปรแกรมที่ใช้งาน
- บันทึกเหตุการณ์ควรถูกจัดเก็บโดยระบบที่ใช้ในการทางาน โดยที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ภายในได้

รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนการเลือกช่องของข้อมูลเพื่อนาไปทาเหมืองกระบวนการ
จากรู ปที่ 2.3 คือตัวอย่างข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยโปรแกรมที่ใช้ในการทางาน ในการทางาน
แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นตอนกระบวนการภายในที่เราไม่สามารถรู ้ได้เป็ นจานวนมาก เมื่อระบบทาการ
บันทึกข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นจะทาให้เกิดบันทึกเหตุการณ์ โดยส่ วนใหญ่บนั ทึกเหตุการณ์ น้ นั จะ
ถู ก ใช้ใ นการตรวจสอบความปลอดภัย เป็ นส่ วนใหญ่ แ ต่ เ ราสามารถนาบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ น้ ัน มา
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ตรวจสอบขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ เพราะในบันทึกเหตุการณ์ของระบบจะต้องทาการบันทึก
กิจกรรมที่เกิดขึ้น วันเวลาที่เกิดกิจกรรม และ ผูก้ ระทาในระบบ
ความต้องการขั้นต่าในการทาเหมืองกระบวนการ
- Cast ID
- Activity
- Time Stamp
2.4 ProM
ProM เป็ น Open Source ระดับแนวหน้าของโลก และ สนับสนุนกระบวนการในเรื่ องของ
การทา Process Mining มีความหลากหลายในเรื่ องของ Plug In โดยเปิ ดให้นกั วิจยั และนักพัฒนา
สามารถพัฒนาและต่อยอดในเรื่ องของ โปรแกรม และ Plug In ได้อย่างอิสระ โดยการทางานใน
ส่ วนของ Process Mining นั้นได้มีการพัฒนาและต่อยอดมากมาย เช่ น ในเรื่ องของการการค้นหา
กระบวนการที่เกิดขึ้น การตรวจสอบกระบวนการที่เกิดขึ้น การสร้างแบบจาลองโดยใช้ Algorithms
ต่างๆ ในการค้นหากระบวนการที่เกิดขึ้น และ ทาการสร้างเป็ น model หรื อ แบบจาลองเพื่อนาไปใช้
ในการตรวจสอบด้วย Plug In ต่างๆ
กระบวนการในการทางานของ Process Mining มีอยู่ 3 แบบ คือ
1. Discovery เป็ นกระบวนการในการค้นหาขั้นตอนที่ เกิ ดขึ้ นในบันทึ ก เหตุ ก ารณ์ และ นา
ขั้นตอนเหตุการณ์น้ นั มาสร้างเป็ นโมเดล
2. Conformance Checking เป็ นการนาโมเดล และ บันทึกเหตุการณ์ นามาตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างขั้นตอนที่คน้ พบ และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
3. Enhancement เป็ นการนาโมเดล และ บันทึ ก เหตุ ก ารณ์ มาประมวลผลเพื่ อท าการขยาย
โมเดลที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มเติมและปรับปรุ งด้วย
โดยสรุ ป ProM นั้น ถื อว่าเป็ นโปรแกรม open source ที่มีความสามรถในการทา Process mining
โดยที่นกั พัฒนาและนักวิจยั สามารถมีส่วนร่ วมในเรื่ องของการสร้ าง Plugin ใหม่ๆได้ ProM เป็ น
โปรแกรมที่เป็ นสื่ อกลางระหว่าง บันทึกเหตุการณ์ กับ โมเดล ซึ่ งในปั จจุบนั นั้น มีplugin ให้ใช้งาน
มากกว่า 400 plugin โดยจะมีการแบ่งประเภทของ Plugin เป็ นประเภทต่างๆ
ประเภทที่สามารถนามาวิเคราะห์ / ค้นหากระบวนการที่เกิดขึ้น
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- Control-flow mining
- alpha algorithms
- genetic mining
- social network mining
- fuzzy miner
การวิเคราะห์ / ตรวจสอบ
- process model
- linear temporal logic
นอกเหนือจากการการทา process mining ProM ยังมี plugin ในการนาเข้าและการส่ งออกข้อมูลได้
อีกด้วย ในการนาเข้าข้อมูลสามารถนาเข้าได้หลากหลายนามสกุลไฟล์ เช่น MXML XML Email log
file PNML YAWL ในการนาเข้าไฟล์ต่างๆจาเป็ นต้องศึกษาแต่ละนามสกุลที่จะนาเข้า เนื่ องจากใน
แต่ละนามสกุลนั้นมีความแตกต่างๆกัน ไฟล์ MXML และ XML นั้นคือบันทึกเหตุการณ์เหมือนกัน
แต่XML นั้นไม่สามารถใช้งานได้กบั ProM เวอร์ ชนั เก่าได้ ไฟล์ PNML และ YAWL คือไฟล์ที่ได้
จากการส่ งออกไฟล์ของโมเดลที่ Prom ได้ทาการสร้างขึ้นจากการค้นหาขั้นตอนการทางาน เป็ นต้น
หรื อสามารถใช้ง าน Tools ที่ ชื่ อ ProM Import ที่ ช่ ว ยในการแปลง Microsoft Access ให้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบ MXML เป็ นต้น
2.5 Filter
โปรแกรม ProM และ โปรแกรม Disco นั้นมีเครื่ องมือในการกรองข้อมูลก่อนที่ เราจะนา
ข้อมูลไปทา Process mining เราสามารถนาข้อมู ลนั้นไปทาการกรองข้อมู ลเพื่อที่ จะทาการกรอง
ข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการ หรื อ ทาการเจาะจงไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง หรื อ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้
การกรองข้อมู ล นั้น จะแตกต่ า งไปแต่ ล ะโปรแกรมที่ ใ ช้ง านแต่ ล ัก ษณะการกรองข้อมู ล มี ค วาม
คล้ายคลึ งกัน เช่ น การกรองข้อมูลตามวันและเวลา ที่เกิ ดขั้นตอนการทางานเกิ ดขึ้ น ขั้นตอนการ
ทางานที่เกิ ดขึ้นระหว่างช่ วงเวลานั้น หรื อ วันเวลาที่ข้ นั ตอนการทางานสิ้ นสุ ด การระบุข้ นั ตอนที่
ต้องการกรอง การกรองข้อมูลตามบุคคล การกรองข้อมูลตามเส้นทางขั้นตอนการทางาน เป็ นต้น
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2.6 Alpha algorithms
Alpha algorithms เป็ นAlgorithms พื้นฐานและเรี ยบง่ายที่ใช้ในการค้นหากระบวนการจาก
บันทึกเหตุการณ์ มีการคานวณและการค้นหาที่ซับซ้อน แต่มีปัญหาในเรื่ องของการค้นหาเส้นทาง
การทางานที่ซบั ซ้อนเส้นทางการทางานที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยจะดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในข้อมูลบันทึกการทางาน จะดาเนิ นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ
ดังนี้ direct succession คือ การทางานจากขั้นตอนหนึ่ งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ งโดยตรง เช่ น X -> Y
causality คื อ การตรวจสอบขั้นตอนที่ ส ามารถเกิ ดก่ อน ขั้นตอนที่ สามารถหลัง หรื อ ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ไม่สามารถเกิ ดก่อนขั้นตอนใดๆได้ เช่ น X -> Y แต่ Y-/>X parallel คือ การตรวจสอบ
ขั้นตอนการทางานที่ตอ้ งทางานคู่ขนาดกัน ไม่สามารถทาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งเพียงขั้นตอนเดี ยว
ได้ เช่ น X||Y และ unrelated คื อ ขั้นตอนหนึ่ งไม่สามารถข้ามไปทาขั้นตอนหนึ่ งได้ เช่ น X -/> Y
ดัง นั้นเมื่ อดาเนิ นการตรวจสอบและสร้ างตารางเสร็ จสิ้ นเรี ย บร้ อย ขั้นตอนต่ อไปคื อการสร้ า ง
แบบจาลองเส้นทางการทางานที่เกิดจากผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ alpha
algorithms คือ ไม่สามารถตรวจสอบ หรื อ สร้ างเส้นทางการทางานที่เกิ ดขึ้นจากการทางานวนซ้ า
ขึ้นได้
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างข้อมู ลที่ ถูกบันทึ กภายในบันทึ กเหตุ การณ์ ที่ถูกจัดเก็บไว้โดยระบบที่ ใช้งานใน
องค์กร
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ในการค้นหาเส้นทางที่เกิ ดขึ้ นนั้นจะต้องทาการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเสี ยก่ อนว่ามี
ข้อผิดพลาดใดๆหรื อไม่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเส้นทางการทางานที่ถูกสร้ างขึ้นโดยalgorithms

รู ปที่ 2.5 ขั้นตอนแสดงการคานวณเพื่อทาการค้นหากระบวนการ และ เส้นทางที่เชื่ อมต่อในแต่ละ
กิจกรรมของ Alpha algorithms
ก่อนทาการสร้างเส้นทางขั้นตอนการทางาน algorithms จะทาการค้นหากระบวนการที่เกิดขึ้นและ
เรี ยบเรี ยงการเกิดก่อนหลังของแต่ละขั้นตอน

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างแบบจาลองที่ถูกสร้างขึ้นจากการค้าหากระบวนการที่เกิดขึ้น
เมื่ อทาการค้นหาขั้นตอนที่ เกิ ดขึ้ นและเรี ยงลาดับก่ อนหลัง algorithms จะทาการสร้ างโมเดลการ
ทางานขึ้นมา
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2.7 Conformance Checking
“ความเหมือน หรื อ ความแตกต่าง ระหว่างการทางานที่เกิดขึ้นจริ ง และ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระบบการทางาน”
Conformance checking คือ การตรวจสอบความสอดคล้อง หรื อ ความถู กต้องในขั้นตอน
การทางาน เป็ นการจัดตาแหน่งและการการตรวจสอบทางธุ รกิ จโดยการนาบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิ ด
ขึ้ น มาท าการค้น หาขั้น ตอนการท างาน และ ด าเนิ น การตรวจสอบข้น ตอนการท างานที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ผิ ด แปลกไปจากเดิ ม ในการตรวจสอบนั้ น สามารถใช้ ใ นการวัด
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน การเปลี่ ยนแปลงขั้นตอนการทางานให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
โมเดลและขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการทาการตรวจสอบขั้นตอนการทางานนั้น ต้องทาการค้นหาขั้นตอนการทางานที่
เกิดขึ้นภายในบันทึกเหตุการณ์ และ สร้างโมเดลโดยใช้ Alpha algorithms เสี ยก่อน หลังจากนั้นนา
บันทึ กเหตุ การณ์ และ โมเดลที่ ถูกสร้ างขึ้ นนามาตรวจสอบความสอดคล้องกันของขั้นตอนการ
ทางาน ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็ นถึ งข้อผิดพลาดต่างๆในการการทางานที่เกิ ดขึ้น โดยสามารถ
ตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด และการทางานในแต่ละครั้งได้อีกด้วย

รู ปที่ 2.7 แสดงการตรวจสอบความสอดคล้องของขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ ง กับ แบบจาลองที่
ถูกสร้างขึ้นโดย Alpha algorithms
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.9.1 งานวิจยั เรื่ อง Conformance Checking and diagnosis in process mining
ในอดี ต ความสามารถของระบบสารสนเทศที่ ท าการสร้ า ง และ จัด เก็ บ ข้อ มู ล มี ก าร
เจริ ญเติบโตของข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อุปกรณ์ที่ทาการเชื่ อมต่อ
อินเตอร์ เน็ท การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และการเชื่อมต่อผ่าน Cloud computing ต่างๆ
นั้นยิง่ ส่ งผลให้แนวโน้มของการเกิดข้อมูลยิง่ สู งมากขึ้นไปด้วย จานวนของข้อมูลที่ทาการจัดเก็บไว้
นั้นสามารถนามาประมวลเป็ นสารสนเทศได้ วิธีหนึ่ งที่นาข้อมูลมาประมวลผลคือการทา Process
Mining ส าหรั บ ความท้า ทายคื อ การจัด การกระบวนการทางธุ ร กิ จ และ การสร้ า งแบบจ าลอง
กระบวนการท างาน Process Mining นั้นสามารถใช้ใ นการวิเคราะห์ และปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ท างานจริ ง ได้ โดยแบบจ าลองที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น นั้น เป็ นพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท างานจริ ง
ความสามารถเหล่านี้ แสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการทางาน และ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของบุคลากรภายในองค์กรนั้นๆ เป็ นต้น ในการตรวจสอบความสอดคล้องเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญ
ของวิทยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ โดยทาการตรวจสอบพฤติ ก รรม และ แบบจาลองที่ ถู กสร้ า งขึ้ นมาจาก
บันทึกเหตุการณ์ ว่าสอดคล้องกันหรื อไม่

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การนาเทคนิ คการค้นหากระบวนการทางานที่เกิดขึ้นของ Process Mining นั้นสามารถช่วย
ในการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และ ช่ วยในเรื่ อ งการวัด
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ในการทดลองนั้นได้ทาการใช้ขอ้ มูลบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งจาก
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ใช้ในการค้นหาและเปรี ยบเที ย บ เพื่ อดาเนิ นการวัดประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน และ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การที่ล่าช้า โดยไม่ทราบสาเหตุได้ ในการทดลอง
นั้นได้ทาการนาข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ออกจาก ระบบฐานข้อมูล และดาเนิ นการแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรู ป ของ .CSV ไฟล์ เพื่ อ ท าการน าเข้า สู่ โ ปรแกรม Disco และส่ ง ออกไฟล์ เป็ น .XML หรื อ
.MXML เพื่อใช้งานโปรแกรม ProM ต่อไป
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
3.1.1 โปรแกรม Disco
3.1.2 โปรแกรม ProM
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การตรวจสอบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการทา Process Mining
3.2.2 การส่ งออกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
3.2.3 การแปลงข้อมูลเป็ น .CSV
3.2.4 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco
3.2.5 การกรองข้อมูล
3.2.6 การแปลงข้อมูลเป็ น .XML หรื อ .MXML
3.2.7 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม ProM
3.2.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2.9 การอ่านผลลัพธ์ที่ได้
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3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 Disco
Disco เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ในการทา Process Mining อย่างหนึ่ งที่ ใช้ Fuzzy algorithms ใน
การประมวลผลโปรแกรมยังมีเครื่ องมือที่ใช้ในการกรองข้อมูลต่างๆ เช่น กรองข้อมูลตามวันเวลา
กรองข้อมูลตามขั้นตอนการทางาน กรองข้อมูลตามบุคคลที่ทางาน เป็ นต้นโดยในการกรองข้อมูล
นั้น จะขึ้ น อยู่ก ับ ข้อ มู ล ที่ น ามาประมวลผล ความต้อ งการขั้น ต่ า ของข้อ มู ล คื อ Case , activity ,
resource , time stamp และ ข้อมู ล อื่นๆยังสามารถใช้มาประกอบการประมวลผล หรื อ การกรอง
ข้อมูลได้อีกด้วย ดังนั้น Disco จึงถือเป็ นอีกหนึ่ งโปรแกรมที่ผสู ้ นใจหรื อผูเ้ ริ่ มต้นในการศึกษาด้าน
Process Mining ให้ความสนใจ การใช้งานหน้าจอต่างๆมีความเข้าใจง่ายเนื่ องจากโปรแกรมมีระบบ
GUI ที่ช่วยในการใช้งาน

รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Disco
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รู ปที่ 3.2 การกรองข้อมูล

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างการจาลองเส้นทางที่เกิดจากการสร้างโดย Fuzzy algorithms
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3.1.2 ProM
ProM เป็ นอี ก หนึ่ งโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการท า Process Mining อี ก หนึ่ งโปรแกรม โดยมี
algorithms ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ต่ า งๆอย่างมากมาย อี ก ทั้ง ยัง มี algorithms ใหม่ ๆ ให้ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ และ การพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย ดังนั้น ProM จึงถือเป็ นอีกหนึ่งโปรแกรมที่
ผูม้ ีความสนใจในเรื่ องของ Process Mining ได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความยืดหยุน่ ในการวิเคราะห์
และ การเลือกใช้งาน algorithms

รู ปที่ 3.4 ตัวอย่างหน้าจอ ProM 5.2
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รู ปที่ 3.5 หน้าจอการใช้งานการกรองข้อมูล

รู ปที่ 3.6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ alpha algorithms ในการสร้างแบบจาลอง
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การตรวจสอบข้อมูลที่จะนามาใช้ในการทา Process Mining
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเป็ นขั้นตอนที่สาคัญก่อนทาการวิเคราะห์ Process Mining การ
ที่จะใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ได้น้ นั ต้องทาการตรวจสอบความต้องการขั้นพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ
เช่น การจัดเก็บวันเวลา การจัดเก็บขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้น การจัดเก็บบุคคลที่ทากิจกรรมนั้นๆ
เป็ นต้นเมื่อทาการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วการนาข้อมูลออกมาจากระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
หรื อ โปรแกรมที่ใช้ในการทางานโดยห้ามทาการแก้ไขข้อมูลใดภายในข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ อย่าง
เด็ดขาด ขั้นตอนต่อมาคือรู ปแบบของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เนื่ องจากระบบ หรื อ โปรแกรมที่นามาใช้
ในการท างานนั้ น ต่ า งเก็ บ ข้อ มู ล บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบที่ อ าจจะต่ า งกัน ไป เช่ น จัด เก็ บ
ข้อมู ลทุ กอย่างไว้ภายในแถวเดี ยวกัน หรื อ จัดเก็บข้อมู ลแยกไว้ออกเป็ นแต่ละแถว เป็ นต้นซึ่ งถ้า
ด าเนิ น การจัด เก็ บ ไว้ภ ายในแถวเดี ย วกั น ต้ อ งท าการแปลงข้ อ มู ล ให้ เป็ น1แถว1กิ จ กรรม

รู ปที่ 3.7 การจัดเก็บข้อมูลแบบแถวเดียว

รู ปที่ 3.8 การจัดเก็บข้อมูลแบบแยกออกเป็ นแต่ละแถว
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3.2.2 การส่ งออกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
เมื่ อท าการตรวจสอบข้อมู ล ที่ จะน ามาใช้ในการประมวลผลแล้ว ขั้น ตอนต่ อไปคื อการ
ส่ งออกข้อมู ล การส่ งออกข้อมู ลในระบบฐานข้อมูลแต่ละโปรแกรมมีความยากง่ายไม่เหมือนกัน
โดยต้องอาศัยการใช้ภาษา SQL ในการประมวลผลข้อมูล และ ดาเนินการส่ งออกข้อมูลออกมา

รู ปที่ 3.9 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูล
เมื่ อทาการส่ งออกข้อมูลมาแล้ว รู ปแบบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคือ การจัดเก็บ
ข้อมูลแยกออกเป็ นในแต่ละแถว แต่ในบางระบบข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ภายในแถวเดียวกัน จึงจาเป็ น
จะต้อ งท าการแปลงข้อ มู ล ให้ อ ยู่ใ นรู ป ของแต่ ล ะแถว โดยสามารถใช้ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานอย่า ง
Microsoft excel ในการแปลงข้อมูลได้โดยการใช้ Function Transpose ในการแปลงข้อมูลจาก Row
เป็ น Column
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รู ปที่ 3.10 ขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากการเก็บเป็ นแถวเดียวกัน เพื่อแยกออกเป็ นแต่ละแถว
3.2.3 การแปลงข้อมูลเป็ น .CSV
การแปลงข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ .CSV นั้ นเป็ นการน าข้อ มู ล มาท าการต่ อ กัน โดยมี
เครื่ องหมายจุลภาค (,) เป็ นตัวขั้นในการแบ่งแต่ละคอลัมน์ ไฟล์ .CSV นั้นส่ วนใหญ่มกั จะใช้ในการ
ถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่ ง ไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ ง เนื่ องจากขนาดไฟล์ที่ได้น้ นั มีขนาดเล็ก
สามารถเปิ ดอ่านได้หลากหลายโปรแกรม เช่น Microsoft Excel NotePad Editplus เป็ นต้น
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เมื่อต้องการที่จะนาข้อมูลออกมาจากระบบฐานข้อมูล เราจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ภาษาที่ใช้
การประมวลผลอย่างภาษา SQL ในการใช้ภาษา SQL นั้นจะแตกต่างออกไปในแต่ละฐานข้อมูลที่ใช้
โดยคาสั่งนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันไม่จะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย
เมื่อทาการเรี ยนรู ้ ในการใช้คาสั่งภาษาSQL ในการประมวลผลข้อมูล เราสามารถส่ งออก
ข้อมู ลให้อยู่ในรู ปแบบต่างๆได้หลากหลายเช่ น .SQL .DOC .ZIP แต่หนึ่ งในนั้นคื อ .CSV นั้นเอง
หรื อ ทาการส่ งออกข้อมูลเป็ นรู ปแบบ .TXT เพื่อทาการนาข้อมู ลเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อทาการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ป .CSV ก็ได้

รู ปที่ 3.11 ตัวอย่างการแปลงข้อมูลเป็ น .CSV
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รู ปที่ 3.12 รู ปแบบของข้อมูลที่ทาการส่ งออกให้อยูใ่ นรู ปของ .CSV

รู ปที่ 3.13 การนาเข้าข้อมูลจากไฟล์นามสกุล .TXT เพื่อทาการแปลงเป็ นไฟล์นามสกุล .CSV
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รู ปที่ 3.14 ผลลัพธ์ที่ได้จากการนาเข้าข้อมูลโดยสามารถทาการบันทึกเป็ น .CSV ได้
3.2.4 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco
การนาข้อมู ล เข้าสู่ โปรแกรม Disco นั้นสามารถนาเข้าได้หลากหลายนามสกุลไฟล์ เช่ น
.CSV .XLS .MXML เป็ นต้น ในครั้งนี้ จะแสดงวิธีการนาเข้าไฟล์ที่เป็ นนามสกุล .CSV ที่ได้ทาการ
ส่ งออกจากระบบฐานข้อมูล หรื อ ทาการแปลงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel

รู ปที่ 3.15 การเลือกข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ โปรแกรม Disco
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รู ปที่ 3.16 ข้อมูลที่ได้จากการนาเข้าข้อมูล
เมื่อทาการนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ที่เลือก โปรแกรม Disco จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ภายในไฟล์
นั้น โดยเราสามารถปรับแต่งภาษาที่ใช้ในการแสดงในกรณี ที่ภาษาเพียนไปจากเดิมอย่างเช่นในรู ปที่
3.6 ต้องทาการเปลี่ยน encoding เป็ น x-windows-874 เพื่อทาการแสดงผลภาษาไทย
เมื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง ภาษาที่ แ สดงผลเรี ย บร้ อ ยแล้ว เราสามารถเลื อ กให้ ข้ อ มู ล ใด เป็ น
CaseID Activity Timestamp Resource และ other เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่อไป
3.2.5 การกรองข้อมูล
การกรองข้อมู ล นั้นเราสามารถใช้เครื่ องมื อของโปรแกรม Disco เองในการกรองข้อมู ล
ต่างๆ เช่ น การกรองข้อมูลตามขั้นตอนการทางาน การกรองข้อมูลตามบุคคล การกรองข้อมูลตาม
วันเวลาที่เริ่ ม หรื อ สิ้ นสุ ดการทางาน
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รู ปที่ 3.17 การกรองข้อมูลต่างๆในโปรแกรม Disco

รู ปที่ 3.18 ตัวอย่างการกรองข้อมูลโดยการกาหนดขั้นตอนที่เริ่ มต้น และ การกรองขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการ
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นอกจากการกรองข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Disco แล้วโปรแกรม ProM ก็ สามารถท าการ
กรองข้อมูลได้เช่นกัน

รู ปที่ 3.19 การกรองขั้นตอนการทางานโดยใช้โปรแกรม ProM

รู ปที่ 3.20 โปรแกรม ProM ยังมีการกรองข้อมูลขั้นสู ง โดยมีการกรองข้อมูลให้เลือกใช้หลายแบบ
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3.2.6 การแปลงข้อมูลเป็ น .XML หรื อ .MXML
เมื่อเราทาการนาข้อมูลเข้าโปรแกรม Disco แล้วนั้นเราสามารถใช้โปรแกรม Disco ในการ
แปลงชุดข้อมูลจากไฟล์นามสกุล .CSV เป็ น .XML หรื อ .MXML ได้โดยใช้เครื่ องมือ Export ของ
โปรแกรมได้

รู ปที่ 3.21 การส่ งออกข้อมูลจากไฟล์นามสกุล .CSV เป็ น .XML หรื อ .MXML
หรื อ เราสามารถใช้งานโปรแกรม Prom import ในการแปลงข้อมูลจากหลากหลายนามสกุลให้อยู่
ในรู ปแบบของ .xml หรื อ .mxml ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน

35

รู ปที่ 3.22 การใช้โปรแกรม ProMtools ในการช่วยแปลงข้อมูล
เมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากไฟล์นามสกุล .CSV ให้อยู่ในรู ปของ .XML หรื อ
.MXML โดยการใช้โปรแกรม Disco หรื อ โปรแกรม ProM import เรี ยบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือ
การนาเข้าโปรแกรม ProM เพื่อทาการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป
3.2.7 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม ProM
เมื่ อได้ไ ฟล์น ามสกุ ล .XML หรื อ .MXML แล้วนั้น ขั้นแรกเราต้องค านึ งถึ งเวอร์ ชั่นของ
โปรแกรม ProM ที่ใช้ในการประมวลผล โปรแกรม ProM เวอร์ ชนั่ 5.2 จะใช้ไฟล์ที่เป็ นนามสกุล
.MXML ได้เพี ยงอย่างเดี ยว โปรแกรม ProM เวอร์ ชั่น 6 ขึ้ นไปสามารถใช้ไฟล์นามสกุล .MXML
และ .XML ได้
เมื่อทาการสารวจเวอร์ ชนั่ ของโปรแกรมที่ใช้แล้ว การนาเข้าข้อมูลสามารถทาได้โดยเข้าสู่
เมนู File ทาการเลือกเมนู Open MXML Log File เมื่อทาการเลือกจะปรากฐหน้าต่างเพื่อเลือกข้อมูล
ที่จะทาการนาเข้า
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รู ปที่ 3.23 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม ProM 5.2
เมื่อทาการเลือกชุดข้อมูลที่จะนาเข้าได้แล้วโปรแกรมจะแสดงขั้นตอนนาเข้า เมื่อทาการนาเข้าเสร็ จ
สิ้ นจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่อยูภ่ ายในข้อมูลบันทึกเหตุการณ์

รู ปที่ 3.24 โปรแกรมดาเนินการนาเข้าข้อมูล
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รู ปที่ 3.25 การแสดงรายละเอียดเมื่อนาเข้าข้อมูลเสร็ จสิ้ น
เมื่ อโปรแกรมแสดงรายละเอียดต่างๆที่ อยู่ภายในข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ เราสามารถทาการกรอง
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ ส่ งออกข้อมูลได้
3.2.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนการนาเข้าข้อมูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
โปรแกรม ProM โดยมี เมนู miming และ analysis นั้นมี algorithms และ plug in ให้เลื อกใช้อย่าง
มากมายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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รู ปที่ 3.26 ตัวอย่างการวิเคราะห์โดยใช้ plug in pattern analyzer ในการค้นหารู ปแบบขั้นตอนการ
ทางานที่เกิดขึ้น
ในการเลื อกใช้ algorithms หรื อ plug in ใดในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล จะขึ้ นอยู่กบั ผูศ้ ึกษาว่าสนใจใน
algorithms หรื อ plug in ใดเป็ นพิ เศษ หรื อ ข้อ มู ล ที่ น าเข้า โปรแกรม ProM นั้ น สามารถท าการ
วิเคราะห์ใดได้บา้ ง เป็ นต้น
3.2.9 การอ่านผลลัพธ์ที่ได้
การอ่ านผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล นั้น ขึ้ น อยู่ก ับ การเลื อกใช้ algorithms หรื อ
plug in ใดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกัน หรื อ อาจมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น
การศึกษาและทาความเข้าใจ algorithms หรื อ plug in จะช่ วยให้เข้าใจผลลัพธ์ได้ดีข้ ึน สามารถเข้า
ศึกษาได้ที่ เมนู Help และเลือกที่ Plug in reference หรื อที่ www.processmining.org
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รู ปที่ 3.27 ผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์ดว้ ย plug in conformance checking
ผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการวิเคราะห์ ด้วย plug in conformance checking แสดงให้ เห็ นถึ ง ขั้น ตอนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทางาน ดังรู ปที่ 3.27 กรอบสี ส้ม(visit_begin_visit_time) เนื่องจากมีการวน
ซ้ ากันของขั้นตอน patient_appointment_update_date_time ขึ้ นจานวน 2 ครั้ งโดยไม่ ผ่านขั้นตอน
เริ่ มต้น (visit_begin_visit_time)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากข้อมูลการทางานการให้บริ การการรักษา ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทาให้ทราบผล ดังนี้
1. ขั้นตอนการทางานในการให้บริ การการรักษาที่แท้จริ ง
2. สาเหตุของการทางานที่ผิดพลาด
3. แบบจาลองการตรวจสอบความเข้ากันของการทางาน
4.1 ขั้นตอนการทางานในการให้ บริการการรักษาทีแ่ ท้จริง
ในการทางานสิ่ งหนึ่งที่สาคัญที่ตอ้ งมีคือ การวางแผนขั้นตอนการทางานเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการทางานให้แก่ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้มีความเข้าใจในกาปฏิ บตั ิงาน และ การทางาน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน หรื อ เป็ นแนวทางให้ผเู ้ ข้ารับบริ การทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นมา เมื่อนามาเทียบกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากการทางานโดยระบบ
พบว่ามีข้ นั ตอนเบื้องหลังการทางานเกิ ดขึ้น เช่น การบันทึกข้อมูลประวัติบุคคล การบันทึกผลการ
ส่ งตรวจต่างๆ การปรั บปรุ งข้อมู ล บุ คคล การแก้ไขข้อมู ลการตรวจ การสั่งจ่ายยา การนัดหมาย
ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น
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ยืนบัตรโรงพยาบาล / สิทธิ์การรักษา

ชัง่ น ้าหนัก / ส่วนสูง / ความดันโลหิต /
อุณหภูมิร่างกาย

คัดกรองและประเมินอาการ
ผู้ป่วยเก่ามีนดั รับ
ยาเดิม

ผู้ป่วยเก่า

ผู้ป่วยใหม่

พบแพทย์ เพื่อทาการรักษา

พบนักสังคมสงเคราะห์

นัดหมาย การรักษา

นัดหมายเพื่อทาการรักษา

ชาระเงิน

รับยา

สิ ้นสุดขันตอน
้

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ และ
ผูร้ ับบริ การ
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รู ปที่ 4.2 โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งภายในระบบ
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รู ปที่ 4.3 โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นรวมกับขั้นตอนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในระบบ

รู ปที่ 4.4 โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการนาขั้นตอนที่กาหนดขึ้นมาเปรี ยบเทียบกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน
ระบบ
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รู ปที่ 4.5 แบบจาลองแสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางาน ปี 2555 จากขั้นตอนหนึ่ง ไปยังอีกขั้นตอน
หนึ่ง
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รู ปที่ 4.6 แบบจาลองแสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางาน ปี 2556 - 2560 จากขั้นตอนหนึ่ ง ไปยังอีก
ขั้นตอนหนึ่ง
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จากรู ปที่ 4.5 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระยะเวลาเฉลี่ ย ที่ ถู ก ใช้ ไ ปในการท างาน โดยจากขั้ น ตอน
visit_begin_visit_time ไปยัง ขั้ น ตอน visit_record_date_time ใช้ เ วลา 1.3 วิ น าที จากขั้ น ตอน
visit_record_date_time ไปยัง ขั้น ตอน patient_appointment_record_date_time ใช้ เ วลา 63.7 นาที
จากขั้น ตอน visit_record_date_time ไปยัง ขั้น ตอน visit_diag_map_date_time ใช้เ วลา 21.1 นาที
แล ะ จากรู ปที่ 4.6 แส ดงใ ห้ เ ห็ นถึ งเวล าต่ าสุ ดที่ ใ ช้ ใ นการท างาน โดย จาก ขั้ นตอน
visit_begin_visit_time ไปยัง ขั้น ตอน visit_record_date_time ใช้ เ วลาเพี ย งครู่ เ ดี ย วจากขั้น ตอน
visit_record_date_time ไปยัง ขั้น ตอน patient_appointment_record_date_time ใช้ เ วลา 32.2 นาที
จากขั้นตอน visit_record_date_time ไปยังขั้นตอน visit_diag_map_date_time ใช้เวลา 55.6 นาที
4.2 สาเหตุของการทางานทีผ่ ิดพลาด
เมื่อนาข้อมูลบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ โปรแกรมเพื่อทาการเปรี ยบเทียบผลที่ได้ แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการทางานเบื้องหลังที่ไม่ได้ถูกระบุอยูใ่ นขั้นตอนการทางานที่กาหนดขึ้น ดังนั้นสาเหตุที่เกิด
ความล้าช้าในการให้บริ การเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการร้องเรี ยนในเรื่ องของความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ เช่ นคนไข้ใหม่ที่ตอ้ งการเข้ารับการรักษาต้องทาการนัดเสี ยก่อน เมื่อผูป้ ่ วยเข้ามาติ ดต่อ
แผนกเวชระเบียน จะทาเริ่ มทาการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย (begin_record_date_time) และ ไปยังขั้นตอน
ออกใบนัดหมาย(patient_appointment_record_date_time) ใช้เวลา 63.7 นาที หรื อ ขั้นตอนบันทึ ก
ข้อมูล (begin_record_date_time) ไปยังขั้นตอนการตรวจ (visit_diag_map_date_time) ใช้เวลา 55.6
นาที เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.7 การวิเคราะห์การทางานโดย Conformance Checking ของโมเดลที่ถูก alpha algorithms
สร้างขึ้น
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รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนการทางานของ CaseID 550002634
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รู ปที่ 4.9 การวิเคราะห์การทางานโดย Conformance Checking ของโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิง
ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นรวมกับขั้นตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระบบ
เมื่อทาการวิเคราะห์โดยใช้ Conformance checking จะพบว่าขั้นตอนการทางานบางขั้นตอน
สามารถเริ่ มและจบได้ดว้ ยตัวเอง บางขั้นตอนสามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนอื่นจากรู ปที่
4.8 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นใน CaseID หมายเลข 550002635 และ รู ปภาพที่ 4.7
แสดงให้เห็นถึงโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากบันทึกเหตุการณ์ และ นามาเปรี ยบเทียบขั้นตอนการทางาน
ในแต่ละCase โดยโมเดลจะแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น โดยสามารถเลือกให้แสดง
ข้อผิดพลาดโดยรวม หรื อ ข้อผิดพลาดรายCase ได้ โดยข้อผิดพลาดของ CaseID หมายเลข
550002634 คือขั้นตอนแก้ไขข้อมูลการรักษา (visit_staff_dischange_date_time) เพราะขั้นตอนนี้
ต้องผ่านขั้นตอน บันทึกการรักษา (visit_diag_map_date_time) ก่อนถึงจะทาการแก้ไขข้อมูลการ
รักษาได้ หรื อ ขั้นตอนการรักษาคนไข้รายใหม่เมื่อมาครั้งแรกจะต้องทาการนัดเพื่อทาการรักษาใน
ครั้งต่อไป แต่ข้ นั ตอนการทางานที่เกิดขึ้นคือมีการขั้นตอนแก้ไขข้อมูล(modify_discharge_datetime)
โดยที่ไม่มีข้ นั ตอนบันทึกการรักษาในครั้งนั้น ในขั้นตอนที่ถูกค้นพบจากบันทึกเหตุการณ์แสดงให้
เห็นถึงขั้นตอนการทางานที่เชื่อมต่อกัน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไม่สามารถเริ่ มต้นได้ดว้ ยตนเอง
ได้แต่ ในการปฏิบตั ิงานจริ งสามารถข้ามขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การ
ยอมรับที่จะให้เกิดการข้ามขั้นตอนได้หรื อไม่ หรื อ มีสาเหตุใดในการต้องข้ามขั้นตอนการทางาน
และรู ปภาพที่ 4.9 แสดงถึงโมเดลที่ทาการสร้างจากขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้น โดยข้อผิดพลาดของ
CaseID หมายเลข 550002634 คือ ขั้นตอน visit_lock_date_time ขั้นตอน order_date_time ขั้นตอน
patient_appoint_record_date_timeขั้นตอนorder_verify_date_time
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ขั้นตอนmodify_discharge_date_timeขั้นตอนvisit_financial_discharge_timeและขั้นตอน
vist_staff_doctor_discharge_date_time
4.3 แบบจาลองการตรวจสอบความเข้ ากันของการทางาน
แบบจาลองการาตรวจสอบความเข้ากันของการทางาน เป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
โดย Conformance Checking โดยแบบจาลองจะแสดงให้เห็ น เส้ นทางการทางาน แสดงความถี่ ที่
เกิ ดขึ้ นในขั้นตอนการทางาน แสดงขั้นตอนการทางานที่ เกิ ดการทางานวนซ้ า แสดงเส้ นทางการ
ท างานจากขั้นตอนหนึ่ ง ไปยัง อี ก ขั้น ตอนหนึ่ ง เสมอ และ เส้ นทางขั้นตอนหนึ่ ง ไปเคยไปยัง อี ก
ขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนการทางานที่ผดิ พลาด โดยสามารถแสดงเป็ นภาพรวมของการประมวลผล หรื อ
แสดงเป็ นรายCaseได้ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.10 ภาพรวมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล Conformance Checking ของโมเดลที่ถูก alpha
algorithms สร้างขึ้น
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รู ปที่ 4.11 ภาพรวมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นตามขั้นตอนการทางานที่ถูก
กาหนดขึ้นและขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริ งรวมกัน

รู ปที่ 4.12 ภาพรวมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลโมเดลที่สร้างขึ้นจากการเปรี ยบเทียบขั้นตอน
การทางานที่ถูกกาหนดขึ้น และ ขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นในระบบ
จากรู ปภาพที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การประมวลผลภาพรวม โดยแสดงให้เห็นถึงค่า
ความเข้ากันได้ของโมเดล และ ข้อมูลที่อยูท่ ี่ 0.862 จากรู ปภาพที่ 4.11 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผลโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น มีค่าความเข้ากัน
ได้ของโมเดล และ ข้อมูลอยูท่ ี่ 0.492 จากรู ปภาพที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึ งผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากการ
เปรี ยบเทียบข้อขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นและขั้นตอนที่เกิ ดขึ้นในระบบ มีความเข้ากันได้
ของโมเดล และ ข้อมูลอยู่ที่ 0.903 โดยค่าความเข้ากันได้ของโมเดล และ ข้อมูล (Fitting)แสดงให้
เห็นถึงความใกล้เคียงกันระหว่าโมเดลที่ถูกสร้าง กับ ขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นเมื่อค่าความเข้ากัน
ได้ใกล้ค่า 1.0 เมื่อใดแสดงว่าโมเดลและขั้นตอนการทางานนั้นมีความเข้ากันได้มากที่สุดสิ่ งต่อมา
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คือ จุดวงกลมสี แดง แสดงให้เห็นถึงค่าของ Token ในการทางานเมื่อการทางานจากขั้นตอนหนึ่ งไป
ยังอีกขั้นตอนหนึ่ งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการทางานเสมอ เมื่อการทางานเกิดข้ามขั้นตอนการ
ทางานจะทาให้เกิดค่าของ Token ที่เรี ยกว่า Missing ค่าที่ได้จะแสดงเป็ นค่าลบ หรื อ เกิดการ วนซ้ า
ของการทางานจะทาให้เกิดค่า Remaining ค่าที่ได้จะแสดงเป็ นค่าบวก
เมื่ อ น าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการประมวลผลโดยใช้ algorithms conformance checking ทั้ง 3
โมเดลมาเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างของทั้ง3โมเดลที่แสดงให้เห็นคือ ค่าความเข้ากันได้ของโมเดล
และข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด เส้นทางการทางานที่แตกต่างออกไป ซึ่ ง
การสร้ างโมเดลนั้นอาจใช้ alpha algorithms ในการสร้ างเหมื อนกันแต่ได้ทาการปรั บเส้ นทางการ
ทางานในบางโมเดล และ บางโมเดลทาการลดจานวนขั้นตอนการทางานเพื่อให้เข้ากับขั้นตอนการ
ทางานที่ถูกกาหนดขึ้นมา แต่โมเดลที่ระบบถูกสร้างขึ้น กับ โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากการเปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น มีค่าความเข้ากันได้ของโมเดลและบันทึกเหตุการณ์ ไม่แตกต่าง
กันมาก และ ขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาดผลลัพธ์ที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการสร้างโมเดลและเส้นทางการ
ทางานระหว่างขั้นตอนนั้นเอง

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาขั้นตอนการทางานที่ เกิ ดขึ้นในการให้บริ การการรั กษาผูป้ ่ วย ณ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยมีสาเหตุเริ่ มจากการร้องเรี ยนในเรื่ องของการให้บริ การที่ล่าช้า เมื่อทาการ
ประชุ มเพื่อทาการแก้ไขปั ญหาแต่กลับไม่พบต้นตอของปั ญหาที่ แท้จริ ง ดังนั้นเพื่อทาการค้นหา
สาเหตุของความล่าช้านั้นจึงเริ่ มจากการนาข้อมูลที่อยูภ่ ายในฐานข้อมูลที่ทาการบันทึกขั้นตอนการ
ทางานไว้ นาเข้า สู่ โปรแกรม Disco เพื่ อท าการกรองข้อมู ล และ ท าการส่ ง ออกข้อมู ล เป็ นไฟล์
นามสกุล MXML หรื อ XML ไฟล์เพื่อทาการนาเข้าโปรแกรม ProM และประมวลผลข้อมูลโดยใช้
Conformance Checking เพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการทางานต่อไป โดยความสามารถของ
plugin นี้ คือการย้อนรอยของการทางานเพื่อทาการตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆในการทางาน
ตรวจสอบความสอดคล้องกันในการทางาน
5.1 สรุ ป
ในการทางานสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญคื อการกาหนดขั้นตอนการทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ และ ผูเ้ ข้ารับการรักษา ทราบถึงขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นอีกด้วย แต่การ
ทางานที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ หรื อ โปรแกรมที่ถูกใช้ในการทางานนั้น มีข้ นั ตอนการทางาน
นอกเหนื อจากขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น เช่ น ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการนัดหมาย การ
แก้ไขข้อมูลทางการรักษา การแก้ไขข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ดังนั้นการค้นหาขั้นตอนการทางานที่
เกิดขึ้นจริ ง จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลที่ถู กจัดเก็บไว้ภายในระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นหาขั้นตอนการทางาน
ที่เกิดขึ้น เส้นทางความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น
1.
2.
3.
4.

ยืนบัตรโรงพยาบาล / สิ ทธิ์ การรักษา
ชัง่ น้ าหนัก / ส่ วนสู ง / ความดันโลหิ ต / อุณหภูมิร่างกาย
คัดกรองและประเมินอาการ
พบแพทย์ หรื อ นักสังคมสงเคราะห์
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5. นัดหมายการรักษา
6. ชาระเงิน
7. รับยา
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในระบบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Visit_begin _date_time
Visit_record_date_time
Visit_diage_map_date_time
Visit_diage_map_cancel_date_time
Patient_appointment_record_date_time
Patient_appoingment_update_date_time
Visit_staff_doctor_disharge_date_time
Visit_financial_discharge_time
Visit_lock_date_time
Modify_discharge_date_time
Modify_date_time
Visit_fianacial_revese_date_time
Visit_doctor_revese_date_time
Order_date_time
Order_verify_date_time
Order_discontinune_date_time
Order_execultes_date_time

โดยจะเห็นว่าขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นนั้นไม่แสดงถึงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลต่างๆ แต่ใน
การทางานจริ งมีการแก้ไขข้อมูลเกิ ดขึ้นดังนั้นในการสร้างโมเดลเพื่อทาการเปรี ยบเทียบได้ทาการ
สร้างแบบต่างๆ ดังนี้
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1.การสร้างโมเดลโดยใช้ alpha algorithms
2.การสร้างโมเดลโดยใช้ข้ นั ตอนที่เกิดขึ้นในบันทึกเหตุการณ์ท้ งั หมด และ สร้างเส้นทางการทางาน
ขึ้นใหม่โดยอ้างอิง ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น
3.การสร้ างโมเดลโดยใช้ข้ นั ตอนการทางานที่ ถูกก าหนดขึ้ น เปรี ยบเที ยบกับบันทึ ก ขั้นตอนการ
ทางานว่ามีขน้ ตอนใดตรงกัน
เมื่อทาการสร้ างโมเดลออกมาในแต่ละแบบ ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละวิธีใน
การสร้ างโมเดล โดยผลลัพธ์ที่ออกมามีความแตกต่างกันในเรื่ องของค่าความเข้ากันได้ของโมเดล
และข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ และ ขั้นตอนการทางานที่ผิดพลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือ การสร้างโมเดลโดย
การเปรี ยบเทียบกันระหว่างขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้น กับ บันทึกเหตุการณ์มีค่าความเข้ากัน
ได้ข องโมเดล และ ข้อมู ล บันทึ ก เหตุ ก ารณ์ อยู่ที่ 0.903 รองลงมาคื อ โมเดลที่ ถู ก สร้ างโดย alpha
algorithms มีค่าความเข้ากันได้ของโมเดล และ ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ อยู่ที่ 0.836 และ สุ ดท้ายคือ
โมเดลที่ทาการสร้ างโดยใช้ข้ นั ตอนที่ เกิ ดขึ้ นในบันทึ กเหตุ การณ์ ท้ งั หมด และ สร้ างเส้ นทางการ
ทางานขึ้ นใหม่โดยอ้างอิ ง มี ค่าความเข้ากันได้ของโมเดลและข้อมู ลบันทึ กเหตุ การณ์ ต่ าที่ สุด คื อ
0.492 ตามลาดับ แต่เมื่อทาการศึกษากระบวนการทางานของโปรแกรมพบว่า โปรแกรมสามารถลัด
ขั้นตอนในการให้บริ การได้ เช่ น คนไข้ฉุกเฉิ นสามารถไปขั้นตอนอื่นได้โดยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอน
visit_begin_visit_time และขั้นตอน visit_record_date_time เพื่ อท าการบันทึ ก ข้อมู ล แต่ ส ามารถ
ข้า มไปยัง ขั้นตอนอื่ น ๆได้โ ดยทันที เพื่ อเป็ นการลดขั้นตอนในการท างาน ดัง นั้นเมื่ อโปรแกรม
สามารถข้ามข้นตอนต่างๆได้จึงส่ งผลกระทบต่อขั้นตอนการทางานโดยรวม เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิด
ขั้นตอนที่ผิดพลาดในการทางาน ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งการทางานที่เกิ ดขึ้นในระบบ กับ การทางานที่
เกิดขึ้นจริ งนั้นไม่สอดคล้องกันนั้นเอง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการทางานเมื่ อเกิ ดความผิดพลาด อาจส่ งผลทาให้เกิ ดความเสี ยหายไม่มากก็น้อย และ
เกิดการร้องเรี ยนในเรื่ องของการทางานอีกด้วย ดังนั้นเมื่อเกิ ดปั ญหาขึ้นจึงได้ทาการประชุ มเพื่อทา
การแก้ไขปั ญหา เรื่ องร้องเรี ยนบางเรื่ องสามารถแก้ไขปั ญหาได้ แต่บางเรื่ องไม่สามารถค้นหาสาเหตุ
จึงทาการวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุโดยทาการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ระหว่างบันทึกเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ภายในระบบ และ โมเดลการทางานพบว่ามี ค วามเข้ากันได้สูง และ ค้นหาขั้นตอนการทางานที่
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ผิดพลาดโดยผลลัพธ์ที่ออกมามีความเข้ากันได้ของการทางานและโมเดลขั้นตอนการทางาน แต่ยงั
พบขั้นตอนการทางานที่ผดิ พลาดเกิดขึ้นเนื่ องจากปั จจัยต่างๆ เช่น การทางานที่ขา้ มลาดับขั้นตอนซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อขั้นตอนการทางานโดยรวม และ โปรแกรมยังสามารถข้ามขั้นตอนการทางานโดย
ไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนทางเวชระเบียนอีกด้วย ดังนั้นจึงขึ้นอยูก่ บั ว่าสามารถยอมรับขั้นตอนที่ผดิ พลาดนี้
ได้หรื อไม่
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