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 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นการศึกษากระบวนการท างานของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงท่ีเกิดปัญหา

การร้องเรียนเร่ืองการให้บริการท่ีล่าช้า โดยบางปัญหาไม่สามารถคน้หาสาเหตุท่ีแท้จริงได้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการน าบนัทึกการท างานท่ีเกิดข้ึนจากโปรแกรมสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่น ามา

ประมวลผลโดยใช ้Alpha algorithms ในการคน้หาเส้นทางการท างานท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน และ 

Conformance Checking เพื่อด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด 

เพื่อใชใ้นการคน้หาตน้ตอของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
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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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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในอดีตการท างานส่วนใหญ่จะถูกจดัเก็บในรูปแบบของเอกสาร โดยเฉพาะสถานพยาบาล

ท่ีตอ้งด าเนินการจดัเก็บแฟ้มเอกสารผูป่้วยไวจ้  านวนมาก โดยตอ้งด าเนินการจดัท าสถานท่ีในการ

จดัเก็บแฟ้มเอกสารเหล่านั้น ในการคน้หาเอกสารเป็นส่ิงท่ีเกิดปัญหาอยูบ่่อยๆ เน่ืองจากเกิดการสูญ

หาย การจดัเรียงเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง การจดัท ารายงานต่างๆไม่เป็นปัจจุบนัไม่ทนัต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริหาร  จากปัญหาต่างๆจึงเกิดการพฒันาน าระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบฐานขอ้มูลเขา้มา

ช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการจดัเก็บขอ้มูล การจดัท ารายงาน การสืบคน้ขอ้มูล ใหมี้ความ

สะดวกยิ่งข้ึน แต่เม่ือน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการท างาน ยงัคงเกิดปัญหาอ่ืนๆอีก เช่น  

การร้องเรียนในเร่ืองของการใหบ้ริการท่ีล่าชา้ เป็นตน้  

 เม่ือน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ แต่ยงัเกิดปัญหา

การร้องเรียนเร่ืองการใหบ้ริการท่ีล่าชา้ จึงมีการน าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่ท่ีประชุมเพื่อท าการแกไ้ขและ

คน้หาตน้ตอของปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่บางปัญหานั้นสามารถแกไ้ขไดแ้ต่ไม่ทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

ดงันั้นเม่ือท าการส ารวจระบบฐานขอ้มูลของโปรแกรมท่ีใช้งาน พบว่ามีการบนัทึกขอ้มูลในส่วน

ของการท างานของแต่ละขั้นตอนอยู่ท  าให้สามารถน าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลเพื่อท าการวิเคราะห์

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ข้ึนได ้

 โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีการจดัเก็บบนัทึกการท างานไวไ้ม่ว่าภายใน

โฟลเดอร์ท่ีท าด าเนินการติดตั้งโปรแกรม หรือ ถูกบนัทึกไวภ้ายในระบบฐานขอ้มูลเพื่อเป็นการ

จดัเก็บขอ้มูลสถานะการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง ดงันั้นการน าเอาขอ้มูลบนัทึกการท างานออกมาจึง

ข้ึนอยูก่บัแต่ละโปรแกรมท่ีใชง้าน เม่ือน าขอ้มูลออกมาไดเ้รียบร้อยแลว้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล 

นามสกุลของไฟล์ โดยรูปแบบการจดัเก็บของแต่ละโปรแกรมไฟล์นามสกุลอาจจะไม่เหมือนกนั

เสมอไป เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ ตอ้งด าเนินการท าใหข้อ้มูลการท างานถูกจดัเก็บอยูใ่น

รูปแบบนามสกุล CSV ไฟล์เพื่อน าเขา้โปรแกรม Disco และ โปรแกรม ProM ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

โดย Alpha algorithms ท าการสร้างเส้นทางขั้นตอนการท างานจากบนัทึกขอ้มูลการท างานและ

ตรวจสอบการท างานโดยใช้ conformance Checking ในการย้อยรอยการท างานท่ี เ กิด ข้ึน                           
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เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ความเขา้กนัไดร้ะหว่างโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นตน้แบบในการท างาน 

และ บนัทึกขอ้มูลการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง อีกทั้งด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด 

แสดงเส้นทางความเช่ือมโยงการท างานจากขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1  ด าเนินการคน้หาขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใหบ้ริการการรักษา 

1.2.2 ด าเนินการสร้างโมเดลตน้แบบเพื่อท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์ระหวา่งแต่ละโมเดล

ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยวธีิต่างๆ 

1.2.3 ด าเนินการคน้หาขั้นตอนการท างานท่ีเป็นสาเหตุของการถูกร้องเรียน 

1.2.4 ด าเนินการตรวจสอบการท างานท่ีเกิดข้ึน 

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 

1.3.1  น าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลน ามาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด าเนินการ

ตรวจสอบการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

1.3.2 Software ท่ีใช ้คือ Disco และ ProM  

1.3.3 ใชโ้ปรแกรม Disco เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีในบนัทึกขอ้มูล

การท างานด าเนินการตั้งค่าตวัแปลของขอ้มูลต่างๆ และด าเนินการส่งออกขอ้มูลเป็นไฟล์นามสกุล

ต่างๆ เช่น MXML , XML, PNG,PDF เป็นตน้ ใช้โปรแกรมProMในการวิเคราะห์ผลโดยใช้Alpha 

algorithms ในการสร้าง Pretri net หรือโมเดลเส้นทางการท างาน และใช ้Conformance checking ใน

การยอ้นรอยขั้นตอนการท างานในบนัทึกขอ้มูลการท างาน เพื่อด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนการ

ท างาน เส้นทางการท างาน ตรวจสอบขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด และ ค่าความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง

การท างาน กบั ผงัขั้นตอนการท างาน 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 Process mining  เป็นเทคนิคการวเิคราะห์กระบวนการท างานโดยมีแนวคิดในเร่ือง

ของการคน้หา เฝ้าติดตาม และ การปรับปรุง และใชเ้ทคนิคของ machine leaning และ data mining  

ในการคน้หาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนการท างานและบนัทึกขอ้มูลการท างานท่ีเกิดข้ึนจาก

โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการท างาน Process Mining มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ผลลพัธ์มากมายท่ีช่วยในการตรวจสอบการท างานในแง่มุมต่างๆ ด าเนินการเปรียบเทียบ

การท างานท่ีถูกบนัทึกไวภ้ายในโปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศท่ีใชง้าน กบั ผงัการท างานของ

องคก์รท่ีถูกก าหนดข้ึน ตรวจสอบระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานในแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบขั้นตอน
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การท างานท่ีส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผลอีก

มากมาย ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการท างานจะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ  

1. Discovery เป็นเทคนิคในการยอ้นรอยการท างานเพื่อคน้หาและสร้างแบบจ าลองโดยใช้ 

alpha algorithms ในการสร้างแบบจ าลองโดยท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน เส้นทางการ

ท างาน ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดภายบนัทึกข้อมูลการท างาน และท าการนับจ านวนการเกิดของแต่ละ

เส้นทาง เม่ือท าการวิเคราะห์เสร็จส้ินขั้นต่อไปคือการสร้างแบบจ าลองท่ีไดจ้ากวิเคราะห์เส้นทาง

การท างาน ความถ่ีในการเกิดของแต่ละเส้นทาง 

2. Conformance เทคนิคในการตรวจสอบการท างานของบุคลากรวา่การท างานท่ีเกิดข้ึนนั้น

ตรงตามผงัการท างานหรือไม่ การวิเคราะห์เร่ิมจากการสร้างแบบจ าลองการท างานของ alpha 

algorithms มาเปรียบเทียบ กบั ขอ้มูลขั้นตอนการท างานโดยใช้วิธีการน าขอ้มูลขั้นตอนมาเทียบ

เส้นทางการท างานในแบบจ าลองทีละขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะแสดงถึงการท างานตรงตาม

ผงัการท างานหรือไม่ แสดงขั้นตอนท่ีท างานผดิพลาดในแต่ละเส้นทางการท างาน  

3. Enhancement เป็นเทคนิคในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ประสิทธิภาพดีข้ึน โดย

การน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอนน ามาปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยใช ้algorithms 

ในการปรับปรุงผลโดยการขยายมุมมอง หรือ ขั้นตอนออกไปใหมี้ความชดัเจนมายิ่งข้ึน เช่น การน า

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล conformance checking น าเขา้กระบวนการต่อโดยใช้ algorithms 

repair model เพื่อท าการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้เพิ่ม หรือ ลดลง และท าให้ขั้นตอนการ

ท างานมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

1.4.2 Event log เป็นข้อมูลบันทึกการท างานท่ีเกิดข้ึนจากโปรแกรม หรือ ระบบ

สารสนเทศ ท่ีถูกจดัเก็บในทุกๆขั้นตอนของการท างานไม่วา่จะเป็นการเขา้ใชง้านระบบ การบนัทึก

ขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ บนัทึกขอ้มูลการท างานมีประโยชน์ในเร่ืองของการตรวจสอบ และ 

การรักษาความปลอดภยั เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดตรงจุดไหนสามารถเขา้ไปตรวจสอบว่าบุคคลใดท า

ขั้นตอนนั้นๆ และ สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการเอาผิดกบับุคคลนั้นๆได้ ในการจดัเก็บบนัทึก

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่โปรแกรมท่ีใชง้าน และ รูปแบบการจดัเก็บอาจจะ

ไม่เหมือนกันบางโปรแกรมจะจดัเก็บไวภ้ายในตวัโฟลเดอร์ท่ีท าการติดตั้งโปรแกรมเอง หรือ 

สามารถจดัเก็บไวภ้ายในระบบฐานขอ้มูลได ้ขอ้มูลบนัทึกการท างานท่ีดีจะตอ้งเกิดจากระบบการ

ท างานเท่านั้น หา้มมีการเปลียนแปลงขอ้มูลภายในอยา่งเด็ดขาด 
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1.4.3 Disco เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้ นตอนการท างานโดยใช้

algorithms  Fuzzy model ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการท างานต่างๆ มีเคร่ืองมือในการช่วยกรองขอ้มูล

ได้หลายแบบ เช่น การกรองขอ้มูลตามวนัเวลา การกรองขอ้มูลตามขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึน 

แสดงเส้นทางการท างานท่ีเกิดข้ึน แสดงระยะเวลาในการท างาน แสดงจ านวนการเกิดขั้นตอน       

อีกทั้งสามารถแสดงอนิเมชัน่การไหลของขอ้มูลได ้

1.4.4 ProMเคร่ืองมือท่ีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีถูกบนัทึกไวโ้ดยโปรแกรม หรือ 

ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการท างานต่างๆ โปรแกรม ProM เป็นโปรแกรม open source มีเคร่ืองมือ

ต่างๆใหใ้ชใ้นการวเิคราะห์ คน้หากระบวนการ และ ตรวจสอบขั้นตอนการท างานต่างๆ 

1.4.5 Alpha Algorithms คือ algorithmsชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการคน้หาขั้นตอนการท างาน 

หรือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ เส้นทางการเช่ือมโยงกนัระหวา่งขั้นตอนหน่ึง

ไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง โดยใชก้ารยอ้ยรอยขั้นตอนการท างาท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อท าการสร้างแบบจ าลอง

เส้นทางการท างานข้ึนมา ขอ้เสียของ alpha algorithms คือ ไม่สามารถสร้างเส้นทางท่ีเกิดข้ึนจากกา

รวนซ ้ าการท างานหลายๆรอบไดเ้น่ืองจากการค านวณของ algorithms น้ีจะไม่ตรวจพบการท างานท่ี

วนซ ้ ากนัเกิน 3 คร้ังข้ึนไป  

1.4.6 Conformance checking คือ การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูล ลกัษณะการ

ท างาน รูปแบบ กระบวนการท่ีถูกบนัทึกไวใ้น event log โดยจะท าการเปรียบเทียบ เพื่อท าการ

คน้หาความเขา้กนัไดร้ะหวา่งแบบจ าลองขั้นตอนการท างานท่ีถูกสร้างข้ึนโดย alpha algorithms กบั 

ข้อมูลบนัทึกการท างานผลลพัธ์ท่ีได้จะแสดงให้เห็นถึงค่าการท างานท่ีเป็นไปตามขั้นตอนการ

ท างานหรือ ไม่ขั้นตอนการท างานท่ีผดิพลาดในแต่ละเส้นทางการท างาน   

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1      เส้นทางการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใชง้านโปรแกรม 

1.5.2 การตรวจสอบการท างานของบุคลากรภายในองคก์ร 

1.5.3 ทราบถึงขั้นตอนท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อการถูกร้องเรียนในเร่ืองการใหบ้ริการท่ีล่าชา้ 
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1.6 กำรวำงแผนโครงกำร 

ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ปี 2559 – 2560 พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. 
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล         
จดัเตรียมบนัทึกเหตุการณ์         
การทดลองบนโปรแกรม         
การวเิคราะห์และการศึกษาผลลพัธ์         
การจดัท าเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์         

 



บทที ่2 

ทฤษฏีแนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวจิยัน้ีเป็นการใชเ้ทคนิค Process mining  ในการวเิคราะห์กระบวนการท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด

ในขอ้มูลการท างานท่ีเกิดข้ึนจากโปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการท างาน เพื่อน าผลลพัธ์

ท่ีไดน้ าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนท าการตรวจสอบการถูกตอ้งในการท างาน 

โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 Process mining 

2.2 การใหบ้ริการการรักษา 

2.3 Disco 

2.4 ProM 

2.5 Filter 

2.6 Alpha Algorithms 

2.7 Conformance Checking 

2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 Process mining 

 “เป้าหมายของการท า Process Mining คือ การค้นหากระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากบนัทึก

เหตุการณ์”Process mining เป็นเทคนิคการท าเหมืองกระบวนการ เพื่อส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล

จากบนัทึกเหตุการณ์หรือแฟ้มประวติัการด าเนินงานในระบบสารสนเทศของระบบฐานขอ้มูลใน

ปัจจุบนัอุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้างๆมีจ านวนมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหจ้  านวนขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนมากตาม

ไปดว้ย จุดประสงคห์ลกัของการท าเหมืองกระบวนการ คือ การศึกษาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตเพื่อ

วิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดข้ึนและแนวโน้มอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนอีกหรือไม่จากนั้นจึงน าไป

ประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการท าให้กระบวนการท าให้กระบวนการไม่

คลาดเคล่ือน ลดความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน และออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป 
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 เป้าหมายของการท าเหมืองกระบวนการคือการค้นหาข้อมูลขั้นตอนโดยอตัโนมติัจาก

บนัทึกเหตุการณ์ของฐานขอ้มูลโดยผลการวิเคราะห์สามารถน ามาใช้ในการปรับระบบใหม่เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการของกระบวนการทางธุรกิจ หรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการ

ท างานของบุคลากร ในการวเิคราะห์เพื่อหาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การ

จดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัท า Process mining มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 2.1 Getting the data 

 
รูปท่ี 2.1 กระบวนการขั้นตอนการท า Process Mining 

 จากรูปท่ี 2.1 โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process mining ประกอบดว้ย

ขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกในระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้งานในชีวิตประจ าวนัของการท าธุรกิจรวมถึง

กระบวนการการด าเนินธุรกิจ เคร่ืองมือท่ีใช้งาน โครงสร้างองค์กร ซอร์ฟแวร์ท่ีใช้งานในองค์กร

ธุรกิจ รูปแบบขอ้มูล หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีใชง้าน ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของ

ข้อมูลเพื่อจัดท า Process mining ในกระบวนการจัดเตรียม เร่ิมต้นด้วยการค้นหา หรือ ค้นพบ 

(Discovery) ศึกษาความสอดคล้องกันของข้อมูล (Conformance) การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ปรับปรุงรูปแบบขอ้มูล (Enhancement) การระบุเง่ือนไข หรือ วตัถุประสงค์ (Specify) ก าหนดค่า

เง่ือนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรับเปล่ียนหรือแปลงข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผล 
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(Implements) และท าการวิเคราะห์ (Analyzes) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัท าเหมืองขอ้มูลเป็นขอ้มูล

เชิงสรุปท่ีสามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจ หรือ ตอบค าถามในเชิงธุรกิจใหก้บัผูบ้ริหารได ้ 

 ลกัษณะของ Process Mining ไม่จ  ากดัการคน้พบควบคุมการไหล การคน้พบโมเดลการ

ประมวลผลจาก Event log นั้นกระตุน้ความคิดของผูป้ฏิบติังานและนกัวชิาการ ดงันั้นการคน้พบการ

ควบคุมการไหลท่ีพบมกัจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดของ Process Mining อยา่งไรก็ตามการท า 

Process Mining ไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นการควบคุมการไหลของการคน้พบในอีกดา้นหน่ึงการคน้พบเป็น

เพียงส่วนหน่ึงในสามรูปแบบพื้นฐานของ Process Mining (คน้พบตรงตามมาตรฐานและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ) ในทางตรงกนัขา้มของเขต คือ ไม่จ  ากดัเฉพาะการควบคุมการไหลขององคก์ร กรณีท่ี

มุมมองและบทบาทยงัมีความส าคญั 

 การท า Process Mining ไม่ได้เป็นเพียงประเภทเฉพาะของ Data Mining การท า Process 

Mining สามารถมองเห็นเป็น “การเช่ือมโยงท่ีขาดหายไป” ระหว่าง Data Mining และรูปแบบดัง่

เดิมท่ีขบัเคล่ือนดว้ย BPM ขอ้มูลส่วนมากของเทคนิคการท า Mining นั้นไม่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทั้งหมด

ของ Process Model ท่ีแสดงนั้นอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัซ่ึงหาท่ีเปรียบเทียบไม่ง่าย โครงสร้างการท า 

Mining เช่น ตน้ไมต้ดัสินใจ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นความสมบูรณ์แบบชนิดใหม่ของ

แนวทางและขั้นตอนความจ าเป็น 

 การท า Process Mining ไม่จ  ากดัเพียงการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ เทคนิคการท า Process 

Mining จะสกดัความรู้จากขอ้มูลเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ แมน้วา่ขอ้มูล “การคน้พบ” จะใชผ้ลท่ี

สามารถนาใชก้บักรณีการท างาน ยกตวัอยา่งเช่น เวลาแลว้เสร็จของค าสั่งซ้ือของลกคา้ การจดัการ

บางส่วนท่ีสามารถคาดการณ์โดยใชแ้บบจ าลองกระบวนการคน้พบ 

 เทคนิคการท า Process Mining สามารถท่ีจะกึงความรู้จาก Event log ทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นระบบ

สารสนเทศปัจจุบัน เทคนิคเหลาน้ีให้ความหมายใหม่ ท่ีจะค้นพบ ตรวจสอบและปรับปรุง

กระบวนการกระบวนการในความหลากหลายของโดเมน โปรแกรมควบคุมหลักท่ีใช้มีสอง

โปรแกรมประยุกตใ์นการวิเคราะห์การเติบโตท่ีน่าสนใจในการท าเหมืองแร่เป็นกระบวนการในอีก

ดา้นหน่ึง และเม่ือเหตุการณ์เกิดข้ึนจะถูกบนัทึกไว ้จึงสามารถให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัประวติั

ของกระบวนการ ในทางตรงกนัขา้มก็มีความจ าเป็นในการปรับปรุงและสนบัสนุนกระบวนการทาง

ธุรกิจในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว คือ ประกาศน้ีถูกสร้างโดย
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บังคับการใช้งาน IEEE การท า Process Mining และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมในเร่ืองการท า 

Process Mining  

“ความทา้ทายคือการดึงเอาขอ้มูล และ คุณค่าจากขอ้มูลข้ึนมาใชง้าน” 

2.2 การให้บริการการรักษา  

 ในปัจจุบนัการให้บริการทางการรักษานั้น มีการพฒันาเป็นอยา่งมาก เพื่อท าให้ผลของการ

รักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการความรวดเร็วถือเป็นส่ิงส าคญัเช่นกนัถา้การรักษามี

ประสิทธิภาพ สามารถรักษาคนไข้ให้หายจากการเจ็บป่วย แต่การบริการนั้นล่าช้า อาจท าให้

ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจข้ึนมาได ้ ในอดีตขั้นตอนการท างานทั้งหมดจะถูกบนัทึกไวใ้นแฟ้ม

ประวติัของคนไขแ้ต่ละคนซ่ึงมีขอ้มูล เช่น ประวติัส่วนตวั ขอ้มูลการรักษาในแต่ละคร้ัง การนัด

หมายในการรักษาคร้ังต่อไป ประวติัการใช้ยาของคนไข ้ซ่ึงบางคร้ังการให้บริการเกิดความล่าช้า

เน่ืองจากการหาแฟ้มประวติัของคนไข ้ ขอ้มูลภายในแฟ้มของคนไขสู้ญหายเน่ืองจากถูกจดัเก็บไว้

ในกระดาษ การน าขอ้มูลต่างๆท่ีถูกบนัทึกไวไ้ปใชง้านต่อเช่น การน าขอ้มูลการรักษาไปประมวลผล

ต่างๆท าไดย้ากมากเน่ืองจากขอ้มูลอยูภ่ายในกระดาษเท่านั้น     

 ในเวลาต่อมาเม่ือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในเร่ืองของการท างานต่างๆ ท าให้การ

ท างานมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน การจดัเก็บขอ้มูลการให้บริการต่างๆถูกบนัทึกไวภ้ายใน

ระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ถึงแมว้า่ยงัมีการใชง้านแฟ้มประวติัคนไขอ้ยูแ่ต่ก็มีการบนัทึกขอ้มูล

ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ท าใหก้ารคน้หาขอ้มูลประวติัคนไขง่้ายมากยิง่ข้ึนไม่ตอ้งท าการคน้หาแฟ้ม

ประวติัท่ีเป็นกระดาษ การนัดคนไขส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการนัดได้ การแก้ไขขอ้มูล

ต่างๆสามารถท าไดง่้ายกวา่ใชแ้ฟ้มประวติัท่ีเป็นกระดาษ สามารถน าขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลไป

วเิคราะห์และจดัท ารายงานตามความตอ้งการได ้การส ารองขอ้มูลสามารถท าไดง่้ายกวา่แฟ้มประวติั

ท่ีจดัเก็บดว้ยกระดาษเป็นอยา่งมากไม่เสียสถานท่ีในการจดัเก็บและการดูแลรักษา 

 เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท างานเบ้ืองหน้าคือ การท าการ

กรอกขอ้มูล ท าการกดปุ่มบนัทึกแต่เบ้ืองหลงัการท างานของโปรแกรมนั้น มีการจดัเก็บขอ้มูลอ่ืนๆ

อีกนอกจากข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลท่ีว่านั้นคือ ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวนัเวลาท่ีท าการบนัทึกขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การลบขอ้มูล การเขา้สู่ระบบ 

เป็นตน้ เราสามารถตรวจสอบการท างานของโปรแกรมจากขอ้มูลการท างานของโปรแกรม ขั้นตอน
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การท างานท่ีเกิดข้ึนจริงในการบนัทึกข้ึนขอ้มูลเป็นอยา่งไร เราสามารถน าขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์มา

วเิคราะห์ขั้นตอนการท างาน เพื่อท าการตรวจสอบขั้นตอนการท างานท่ีผดิพลาดได ้  

 ขั้นตอนการท างานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบบนัทึกขั้นตอนการท างาน เราสามารถน าขอ้มูล

นั้นมาวิเคราะห์เพื่อท าการหารูปแบบขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ และท าการ

เปรียบเทียบขั้นตอนท่ีถูกก าหนดไวใ้นการปฏิบติังานจริง เราจะพบวา่จ านวนขั้นตอนนั้นไม่เท่ากนั 

ขั้นตอนการท างานจริงนั้นถูกก าหนดมาเพื่อควบคุมการท างานของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ลดขอ้ผิดพลาดจากการท างานให้น้อยท่ีสุด เช่น ผูป่้วยเก่า จะมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

ติดต่อเวชระเบียน ท าการคดักรอง/สอบถามประวติัเบ้ืองตน้ ท าการรักษา ท าการนดั รับยา กลบับา้น 

เป็นตน้ แต่การท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะแตกต่างออกไป ขั้นตอนการท างานจะเก็บ

การกระท าของผูท้ ั้งหมด การกระท าต่างๆ ตั้งแต่การเขา้สู่ระบบ การบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย การบนัทึก

รายละเอียดของการรักษา ขอ้มูลกิจกรรมการท าการรักษา ขอ้มูลการนัดผูป่้วย ขอ้มูลการจ่ายยา 

ขอ้มูลการจ่ายเงิน เป็นตน้การกระท าต่างๆส่งผลใหเ้กิดกิจกรรมขั้นตอนการท างานในระบบ  

 ดงันั้นขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ขอ้มูลการให้บริการผูป่้วยเท่านั้น ตั้งแต่อดีต

ท่ีใช้แฟ้มกระดาษในการจดัเก็บขอ้มูลผูป่้วยต่างๆ จนกระทั้งระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการ

อ านวยความสะดวกในการท างาน ท าให้การท างานนั้นสะดวกมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้การน าขอ้มูล

ต่างๆท่ีอยู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น มาท าการประมวลผล เป็นระบบสารสนเทศในองค์กร และยงั

สามารถน าขอ้มูลมาท าการศึกษา วิเคราะห์ผล ท าการตรวจสอบขอ้มูล และน าผลท่ีได้มาท าการ

ปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการให้

มีความพึงพอใจ และ ลดขอ้ร้องเรียนท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์รใหม้ากท่ีสุด 

2.3 Disco 

 Disco คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการ มีความเสถียรและประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือค่อนขา้งสูง ใชง้านง่ายส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ และมีส่วนเสริมตวักรองภายในตวัโปรแกรมเพื่อ

ใชใ้นการจดัการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภายในตวัโปรแกรมมรอลักอริทึมหลกัทั้งหมด 2 ตวั คือ 

Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใชใ้นการหาขอ้เทจ็จริงของบนัทึกเหตุการณ์และยงัมีส่วน

เสริมในการสรุปสถิติภายในตวัโปรแกรมอีกดว้ย  
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 2.3.1 เมนทอล โมเดล ในการท าเหมืองบริการ 

 แนวคิดหลักของการท าเหมืองกระบวนการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองของ

กระบวนการเพื่อให้เขา้ใจว่าส่ิงน้ีหมายความวา่อะไร คร้ังแรกให้พวกเราดูท่ี เมนทอล โมเดลอ่ืนๆ 

การใชเ้มนทอลโมเดลเพื่อเทคนิคการจดัหมวดหมู่ในการท าเหมืองขอ้มูล สมมุติวา่มีโรงงานวิดเจ็ท

และตอ้งการท่ีจะเขา้ใจประเภทของลูกคา้ท่ีก าลงัซ้ือวิดเจ็ท ทางดา้นซ้ายในรูปท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่า

ตวัอยา่งง่ายๆ ของชุดขอ้มูลนั้น คือ คอลมัน์ส าหรับแอดทริบิวต ์ช่ือ,เงินเดือน,เพศ,อายุ และ การซ้ือ

วดิเจท็ เป็นตน้ ในรูปแบบแต่ละแถวนั้น หากยกตวัอยา่งในชุดขอ้มูลเป็นการยกตวัอยา่งการเรียนรู้ท่ี

สามารถน ามาใชส้ าหรับการเรียนรู้กฎของการจดัหมวดหมู่ 

 
รูปท่ี 2.2 การก าหนดค่าต่างๆ ก่อนการท าเหมืองขอ้มูล 

 ก่อนการท าการประมวลผลข้อมูล เราจ าเป็นท่ีจะต้องท าความรู้จกักับข้อมูลท่ีจะน ามา

ประมวลผลเสียก่อนโดย ขั้นตอนแรกตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลวา่เป็นขอ้มูลแบบไหน ชนิดใด มี

ความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด ท่ีจะน ามาประมวลผล ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคืออะไร ขั้นตอนต่อมาคือการ

ท าการเลือกช่องขอ้มูล ดงัรูปท่ี 2.2 ช่องของขอ้มูลท่ีถูกเลือกคือ ช่ือ,เงินเดือน,เพศ, และ อายุ เพื่อ

ท านายการซ้ือวิดเจ็ท โดยผูท่ี้ท  าการซ้ือวิดเจ็ทคือผูช้ายท่ีเงินเดือนมากกว่า 18,000 เม่ือท าการ

วิเคราะห์และได้ผลลพัธ์ออกมาแลว้นั้น เราสามารถน าผลลพัธ์ท่ีได้มาคาดการณ์ลูกคา้เพื่อท าให้

สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ 

 ส าหรับการท าเหมืองกระบวนการ ข้อมูลท่ีเราจะน ามาประมวลผลนั้นคือขั้นตอนการ

ท างานท่ีเกิดข้ึน จ านวนขอ้มูลมีผลในการท าเหมืองกระบวนการ ยิ่งจ  านวนขอ้มูลมีจ านวนมาก
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เท่าใด ยิ่งสามารถน าขอ้มูลนั้นมาสร้าง หรือ คน้หาขั้นตอนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการท างานได ้

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละแถวนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการท างานของ

แต่ละคร้ัง เม่ือเกิดกระบวนการงานของแต่ละบุคคลถูกจดัเก็บและรวบรวมไวภ้ายในท่ีเดียวกนั เรา

เรียกส่ิงท่ีถูกจดัเก็บน้ีวา่ “บนัทึกเหตุการณ์” 

บนัทึกเหตุการณ์: 

- ในแต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในการท างาน 

- บุคคลหน่ึงสามารถเกิดขั้นตอนการท างานไดห้ลายขั้นตอน 

- ข้อมูลท่ีถูกเก็บอาจจะอยู่ในรูปแบบท่ีไม่เหมือนกัน อาจจะแตกต่างออกไปในแต่ละ

โปรแกรมท่ีใชง้าน 

- บนัทึกเหตุการณ์ควรถูกจดัเก็บโดยระบบท่ีใชใ้นการท างาน โดยท่ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูล

ภายในได ้

 
รูปท่ี 2.3 ขั้นตอนการเลือกช่องของขอ้มูลเพื่อน าไปท าเหมืองกระบวนการ 

 จากรูปท่ี 2.3 คือตวัอยา่งขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บโดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการท างาน ในการท างาน

แต่ละคร้ังจะเกิดข้ึนตอนกระบวนการภายในท่ีเราไม่สามารถรู้ไดเ้ป็นจ านวนมาก เม่ือระบบท าการ

บนัทึกขอ้มูลการท างานท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เกิดบนัทึกเหตุการณ์ โดยส่วนใหญ่บนัทึกเหตุการณ์นั้นจะ

ถูกใช้ในการตรวจสอบความปลอดภยัเป็นส่วนใหญ่แต่เราสามารถน าบนัทึกเหตุการณ์นั้ นมา
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ตรวจสอบขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะในบนัทึกเหตุการณ์ของระบบจะตอ้งท าการบนัทึก

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน วนัเวลาท่ีเกิดกิจกรรม และ ผูก้ระท าในระบบ  

ความตอ้งการขั้นต ่าในการท าเหมืองกระบวนการ 

- Cast ID  

- Activity 

- Time Stamp 

2.4 ProM 

 ProM เป็น Open Source ระดบัแนวหนา้ของโลก และ สนบัสนุนกระบวนการในเร่ืองของ

การท า Process Mining  มีความหลากหลายในเร่ืองของ Plug In โดยเปิดให้นกัวิจยัและนกัพฒันา

สามารถพฒันาและต่อยอดในเร่ืองของ โปรแกรม และ Plug In ไดอ้ย่างอิสระ โดยการท างานใน

ส่วนของ Process Mining นั้นไดมี้การพฒันาและต่อยอดมากมาย เช่น ในเร่ืองของการการคน้หา

กระบวนการท่ีเกิดข้ึน การตรวจสอบกระบวนการท่ีเกิดข้ึน การสร้างแบบจ าลองโดยใช ้Algorithms 

ต่างๆ ในการคน้หากระบวนการท่ีเกิดข้ึน และ ท าการสร้างเป็น model หรือ แบบจ าลองเพื่อน าไปใช้

ในการตรวจสอบดว้ย Plug In ต่างๆ  

กระบวนการในการท างานของ Process Mining มีอยู ่3 แบบ คือ 

1. Discovery เป็นกระบวนการในการคน้หาขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในบนัทึกเหตุการณ์ และ น า

ขั้นตอนเหตุการณ์นั้นมาสร้างเป็นโมเดล 

2. Conformance Checking เป็นการน าโมเดล และ บนัทึกเหตุการณ์ น ามาตรวจสอบความ

สอดคลอ้งระหวา่งขั้นตอนท่ีคน้พบ และ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. Enhancement เป็นการน าโมเดล และ บนัทึกเหตุการณ์ มาประมวลผลเพื่อท าการขยาย

โมเดลท่ีมีอยู ่รวมถึงการเพิ่มเติมและปรับปรุงดว้ย 

โดยสรุป ProM นั้น ถือว่าเป็นโปรแกรม open source ท่ีมีความสามรถในการท า Process mining 

โดยท่ีนกัพฒันาและนกัวิจยั สามารถมีส่วนร่วมในเร่ืองของการสร้าง Plugin ใหม่ๆได ้ProM เป็น

โปรแกรมท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่ง บนัทึกเหตุการณ์ กบั โมเดล ซ่ึงในปัจจุบนันั้น มีplugin ให้ใชง้าน

มากกวา่ 400 plugin โดยจะมีการแบ่งประเภทของ Plugin เป็นประเภทต่างๆ  

ประเภทท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ / คน้หากระบวนการท่ีเกิดข้ึน 
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- Control-flow mining 

- alpha algorithms 

- genetic mining 

- social network mining 

- fuzzy miner 

การวเิคราะห์ / ตรวจสอบ  

- process model 

- linear temporal logic 

นอกเหนือจากการการท า process mining ProM ยงัมี plugin ในการน าเขา้และการส่งออกขอ้มูลได้

อีกดว้ย ในการน าเขา้ขอ้มูลสามารถน าเขา้ไดห้ลากหลายนามสกุลไฟล ์เช่น MXML XML Email log 

file PNML YAWL ในการน าเขา้ไฟล์ต่างๆจ าเป็นตอ้งศึกษาแต่ละนามสกุลท่ีจะน าเขา้ เน่ืองจากใน

แต่ละนามสกุลนั้นมีความแตกต่างๆกนั ไฟล์ MXML และ XML นั้นคือบนัทึกเหตุการณ์เหมือนกนั 

แต่XML นั้นไม่สามารถใชง้านไดก้บั ProM เวอร์ชนัเก่าได ้ไฟล์ PNML และ YAWL คือไฟล์ท่ีได้

จากการส่งออกไฟลข์องโมเดลท่ี Prom ไดท้  าการสร้างข้ึนจากการคน้หาขั้นตอนการท างาน เป็นตน้ 

หรือสามารถใช้งาน  Tools ท่ี ช่ือ ProM Import ท่ี ช่วยในการแปลง Microsoft Access ให้อยู่ใน

รูปแบบ MXML เป็นตน้ 

2.5 Filter 

 โปรแกรม ProM และ โปรแกรม Disco นั้นมีเคร่ืองมือในการกรองขอ้มูลก่อนท่ีเราจะน า

ขอ้มูลไปท า Process mining เราสามารถน าขอ้มูลนั้นไปท าการกรองขอ้มูลเพื่อท่ีจะท าการกรอง

ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการ หรือ ท าการเจาะจงไปยงัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงได ้

การกรองข้อมูลนั้นจะแตกต่างไปแต่ละโปรแกรมท่ีใช้งานแต่ลักษณะการกรองข้อมูลมีความ

คลา้ยคลึงกนั เช่น การกรองขอ้มูลตามวนัและเวลา ท่ีเกิดขั้นตอนการท างานเกิดข้ึน ขั้นตอนการ

ท างานท่ีเกิดข้ึนระหว่างช่วงเวลานั้น หรือ วนัเวลาท่ีขั้นตอนการท างานส้ินสุด การระบุขั้นตอนท่ี

ตอ้งการกรอง การกรองขอ้มูลตามบุคคล การกรองขอ้มูลตามเส้นทางขั้นตอนการท างาน เป็นตน้ 
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2.6 Alpha algorithms 

 Alpha algorithms เป็นAlgorithms พื้นฐานและเรียบง่ายท่ีใชใ้นการคน้หากระบวนการจาก

บนัทึกเหตุการณ์ มีการค านวณและการคน้หาท่ีซับซ้อน แต่มีปัญหาในเร่ืองของการคน้หาเส้นทาง

การท างานท่ีซบัซ้อนเส้นทางการท างานท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนไม่บ่อยนกั  โดยจะด าเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูลการท างานท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในขอ้มูลบนัทึกการท างาน จะด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ

ดงัน้ี direct succession คือ การท างานจากขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึงโดยตรง เช่น X -> Y  

causality คือ การตรวจสอบขั้นตอนท่ีสามารถเกิดก่อน ขั้นตอนท่ีสามารถหลงั หรือ ตรวจสอบ

ขั้นตอนท่ีไม่สามารถเกิดก่อนขั้นตอนใดๆได ้เช่น X -> Y แต่  Y-/>X  parallel คือ  การตรวจสอบ

ขั้นตอนการท างานท่ีตอ้งท างานคู่ขนาดกนั ไม่สามารถท าขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพียงขั้นตอนเดียว

ได้ เช่น X||Y และ unrelated คือ ขั้นตอนหน่ึงไม่สามารถขา้มไปท าขั้นตอนหน่ึงได้ เช่น X -/> Y 

ดังนั้นเม่ือด าเนินการตรวจสอบและสร้างตารางเสร็จส้ินเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง

แบบจ าลองเส้นทางการท างานท่ีเกิดจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั alpha 

algorithms คือ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือ สร้างเส้นทางการท างานท่ีเกิดข้ึนจากการท างานวนซ ้ า

ข้ึนได ้
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รูปท่ี 2.4 ตวัอย่างขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกภายในบนัทึกเหตุการณ์ท่ีถูกจดัเก็บไวโ้ดยระบบท่ีใช้งานใน

องคก์ร 



17 
 

ในการคน้หาเส้นทางท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งท าการตรวจสอบบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเสียก่อนว่ามี

ขอ้ผิดพลาดใดๆหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเส้นทางการท างานท่ีถูกสร้างข้ึนโดยalgorithms 

 
รูปท่ี 2.5 ขั้นตอนแสดงการค านวณเพื่อท าการคน้หากระบวนการ และ เส้นทางท่ีเช่ือมต่อในแต่ละ

กิจกรรมของ Alpha algorithms 

ก่อนท าการสร้างเส้นทางขั้นตอนการท างาน algorithms จะท าการคน้หากระบวนการท่ีเกิดข้ึนและ

เรียบเรียงการเกิดก่อนหลงัของแต่ละขั้นตอน 

 
รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งแบบจ าลองท่ีถูกสร้างข้ึนจากการคา้หากระบวนการท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือท าการคน้หาขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนและเรียงล าดบัก่อนหลงั algorithms จะท าการสร้างโมเดลการ

ท างานข้ึนมา 
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2.7 Conformance Checking 

“ความเหมือน หรือ ความแตกต่าง ระหวา่งการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง และ บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในระบบการท างาน” 

 Conformance checking คือ การตรวจสอบความสอดคล้อง หรือ ความถูกตอ้งในขั้นตอน

การท างาน เป็นการจดัต าแหน่งและการการตรวจสอบทางธุรกิจโดยการน าบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิด

ข้ึนมาท าการค้นหาขั้นตอนการท างาน และ ด าเนินการตรวจสอบข้นตอนการท างานท่ีไม่พึง

ประสงค์ หรือ เหตุการณ์ท่ีผิดแปลกไปจากเดิมในการตรวจสอบนั้ นสามารถใช้ในการวดั

ประสิทธิภาพในการท างาน การเปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างานให้มีความสอดคลอ้งกนัระหว่าง

โมเดลและขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ในการท าการตรวจสอบขั้นตอนการท างานนั้น  ตอ้งท าการคน้หาขั้นตอนการท างานท่ี

เกิดข้ึนภายในบนัทึกเหตุการณ์ และ สร้างโมเดลโดยใช ้Alpha algorithms เสียก่อน หลงัจากนั้นน า

บนัทึกเหตุการณ์ และ โมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกันของขั้นตอนการ

ท างาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงให้เห็นถึงขอ้ผิดพลาดต่างๆในการการท างานท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถ

ตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด และการท างานในแต่ละคร้ังไดอี้กดว้ย 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง กบั แบบจ าลองท่ี

ถูกสร้างข้ึนโดย Alpha algorithms  
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2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.9.1 งานวจิยัเร่ือง Conformance Checking and diagnosis in process mining 

 ในอดีตความสามารถของระบบสารสนเทศท่ีท าการสร้าง และ จัดเก็บข้อมูล มีการ

เจริญเติบโตของขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อุปกรณ์ท่ีท าการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ท การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์และการเช่ือมต่อผา่น Cloud computing ต่างๆ

นั้นยิง่ส่งผลใหแ้นวโนม้ของการเกิดขอ้มูลยิ่งสูงมากข้ึนไปดว้ย จ านวนของขอ้มูลท่ีท าการจดัเก็บไว้

นั้นสามารถน ามาประมวลเป็นสารสนเทศได ้วิธีหน่ึงท่ีน าขอ้มูลมาประมวลผลคือการท า Process 

Mining ส าหรับความท้าทายคือ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ การสร้างแบบจ าลอง

กระบวนการท างาน Process Mining นั้นสามารถใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ

ท างานจริงได้ โดยแบบจ าลองท่ีถูกสร้างข้ึนนั้ น เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท างานจริง 

ความสามารถเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท างาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน

ของบุคลากรภายในองค์กรนั้นๆ เป็นตน้ ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งเป็นจุดมุ่งหมายส าคญั

ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี โดยท าการตรวจสอบพฤติกรรม และ แบบจ าลองท่ีถูกสร้างข้ึนมาจาก

บนัทึกเหตุการณ์ วา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่  

 



บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

 การน าเทคนิคการคน้หากระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนของ Process Mining นั้นสามารถช่วย

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ ช่วยในเร่ืองการวดั

ประสิทธิภาพการท างาน ในการทดลองนั้นได้ท าการใช้ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจาก

โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ใช้ในการค้นหาและเปรียบเทียบ เพื่อด าเนินการวดัประสิทธิภาพในการ

ท างาน และ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการท่ีล่าช้า โดยไม่ทราบสาเหตุได ้ในการทดลอง

นั้นไดท้  าการน าขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ออกจาก ระบบฐานขอ้มูล และด าเนินการแปลงขอ้มูลให้อยู่

ในรูปของ .CSV ไฟล์ เพื่อท าการน าเข้าสู่โปรแกรม Disco และส่งออกไฟล์เป็น .XML หรือ 

.MXML เพื่อใชง้านโปรแกรม ProM ต่อไป  

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 3.1.1 โปรแกรม Disco 
 3.1.2 โปรแกรม ProM 

3.2 ขั้นตอนการวจัิย 

 3.2.1 การตรวจสอบขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการท า Process Mining 

 3.2.2 การส่งออกขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล 

 3.2.3 การแปลงขอ้มูลเป็น .CSV 

 3.2.4 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco 

 3.2.5 การกรองขอ้มูล 

 3.2.6 การแปลงขอ้มูลเป็น .XML หรือ .MXML  

 3.2.7 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม ProM 

 3.2.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.2.9 การอ่านผลลพัธ์ท่ีได ้
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3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 3.1.1 Disco 

 Disco เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการท า Process Mining อย่างหน่ึงท่ีใช้ Fuzzy algorithms ใน

การประมวลผลโปรแกรมยงัมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกรองขอ้มูลต่างๆ เช่น กรองขอ้มูลตามวนัเวลา 

กรองขอ้มูลตามขั้นตอนการท างาน กรองขอ้มูลตามบุคคลท่ีท างาน เป็นตน้โดยในการกรองขอ้มูล

นั้ น จะข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีน ามาประมวลผล ความต้องการขั้นต ่ าของข้อมูลคือ Case , activity , 

resource , time stamp และ ขอ้มูลอ่ืนๆยงัสามารถใช้มาประกอบการประมวลผล หรือ การกรอง

ขอ้มูลไดอี้กดว้ย  ดงันั้น Disco จึงถือเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีผูส้นใจหรือผูเ้ร่ิมตน้ในการศึกษาดา้น 

Process Mining ให้ความสนใจ การใชง้านหนา้จอต่างๆมีความเขา้ใจง่ายเน่ืองจากโปรแกรมมีระบบ 

GUI ท่ีช่วยในการใชง้าน 

 

รูปท่ี 3.1 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Disco 
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รูปท่ี 3.2 การกรองขอ้มูล 

 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งการจ าลองเส้นทางท่ีเกิดจากการสร้างโดย Fuzzy algorithms 
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 3.1.2 ProM 

 ProM เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีใช้ในการท า Process Mining อีกหน่ึงโปรแกรม โดยมี 

algorithms ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆอย่างมากมาย  อีกทั้ งยงัมี algorithms ใหม่ๆให้ใช้ในการ

วเิคราะห์ และ การพฒันาโปรแกรมอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย ดงันั้น ProM จึงถือเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ี

ผูมี้ความสนใจในเร่ืองของ Process Mining ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ มีความยืดหยุน่ในการวิเคราะห์ 

และ การเลือกใชง้าน algorithms  

 

รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งหนา้จอ ProM 5.2 
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รูปท่ี 3.5 หนา้จอการใชง้านการกรองขอ้มูล 

 

รูปท่ี 3.6 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใช ้alpha algorithms ในการสร้างแบบจ าลอง 
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3.2 ขั้นตอนการวจัิย 

 3.2.1 การตรวจสอบขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการท า Process Mining 

 ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัก่อนท าการวิเคราะห์ Process Mining การ

ท่ีจะใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์ไดน้ั้นตอ้งท าการตรวจสอบความตอ้งการขั้นพื้นฐานของขอ้มูลต่างๆ

เช่น การจดัเก็บวนัเวลา การจดัเก็บขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึน การจดัเก็บบุคคลท่ีท ากิจกรรมนั้นๆ 

เป็นตน้เม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้การน าขอ้มูลออกมาจากระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน 

หรือ โปรแกรมท่ีใชใ้นการท างานโดยหา้มท าการแกไ้ขขอ้มูลใดภายในขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อยา่ง

เด็ดขาด ขั้นตอนต่อมาคือรูปแบบของขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บ เน่ืองจากระบบ หรือ โปรแกรมท่ีน ามาใช้

ในการท างานนั้ นต่างเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีอาจจะต่างกันไป เช่น จัดเก็บ        

ขอ้มูลทุกอย่างไวภ้ายในแถวเดียวกนั หรือ จดัเก็บขอ้มูลแยกไวอ้อกเป็นแต่ละแถว เป็นตน้ซ่ึงถ้า

ด าเนินการจัดเก็บไว้ภายในแถวเดียวกัน  ต้องท าการแปลงข้อมูลให้ เป็น1แถว1กิจกรรม  

 

รูปท่ี 3.7 การจดัเก็บขอ้มูลแบบแถวเดียว 

 

รูปท่ี 3.8 การจดัเก็บขอ้มูลแบบแยกออกเป็นแต่ละแถว 
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 3.2.2  การส่งออกขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล 

 เม่ือท าการตรวจสอบข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการประมวลผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ

ส่งออกขอ้มูล การส่งออกขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลแต่ละโปรแกรมมีความยากง่ายไม่เหมือนกนั 

โดยตอ้งอาศยัการใชภ้าษา SQL ในการประมวลผลขอ้มูล และ ด าเนินการส่งออกขอ้มูลออกมา 

 

รูปท่ี 3.9 ตวัอยา่งการประมวลผลขอ้มูล 

 เม่ือท าการส่งออกขอ้มูลมาแลว้ รูปแบบท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การจดัเก็บ

ขอ้มูลแยกออกเป็นในแต่ละแถว แต่ในบางระบบขอ้มูลจะถูกจดัเก็บไวภ้ายในแถวเดียวกนั จึงจ าเป็น

จะต้องท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของแต่ละแถว โดยสามารถใช้เคร่ืองมือพื้นฐานอย่าง 

Microsoft excel ในการแปลงขอ้มูลไดโ้ดยการใช ้Function Transpose ในการแปลงขอ้มูลจาก Row 

เป็น Column 
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รูปท่ี 3.10 ขั้นตอนการแปลงขอ้มูลจากการเก็บเป็นแถวเดียวกนั เพื่อแยกออกเป็นแต่ละแถว 

 3.2.3 การแปลงขอ้มูลเป็น .CSV 

 การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ .CSV นั้ นเป็นการน าข้อมูลมาท าการต่อกันโดยมี

เคร่ืองหมายจุลภาค  (,) เป็นตวัขั้นในการแบ่งแต่ละคอลมัน์ ไฟล ์.CSV นั้นส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นการ

ถ่ายโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลหน่ึง ไปยงัอีกฐานขอ้มูลหน่ึง เน่ืองจากขนาดไฟล์ท่ีไดน้ั้นมีขนาดเล็ก 

สามารถเปิดอ่านไดห้ลากหลายโปรแกรม เช่น Microsoft Excel NotePad Editplus เป็นตน้ 
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 เม่ือตอ้งการท่ีจะน าขอ้มูลออกมาจากระบบฐานขอ้มูล เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ภาษาท่ีใช้

การประมวลผลอยา่งภาษา SQL ในการใชภ้าษา SQL นั้นจะแตกต่างออกไปในแต่ละฐานขอ้มูลท่ีใช ้

โดยค าสั่งนั้นจะมีความคลา้ยคลึงกนัไม่จะมีส่ิงท่ีแตกต่างออกไปเล็กนอ้ย  

 เม่ือท าการเรียนรู้ในการใช้ค  าสั่งภาษาSQL ในการประมวลผลขอ้มูล เราสามารถส่งออก

ขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบต่างๆไดห้ลากหลายเช่น .SQL .DOC .ZIP แต่หน่ึงในนั้นคือ .CSV นั้นเอง 

หรือ ท าการส่งออกขอ้มูลเป็นรูปแบบ .TXT เพื่อท าการน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Microsoft Excel 

เพื่อท าการแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูป .CSV ก็ได ้ 

 

รูปท่ี 3.11 ตวัอยา่งการแปลงขอ้มูลเป็น .CSV 
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รูปท่ี 3.12 รูปแบบของขอ้มูลท่ีท าการส่งออกให้อยูใ่นรูปของ .CSV 

 

 

รูปท่ี 3.13 การน าเขา้ขอ้มูลจากไฟลน์ามสกุล .TXT เพื่อท าการแปลงเป็นไฟลน์ามสกุล .CSV 
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รูปท่ี 3.14 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูลโดยสามารถท าการบนัทึกเป็น .CSV ได ้

  3.2.4 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco 

 การน าข้อมูลเขา้สู่โปรแกรม Disco นั้นสามารถน าเขา้ได้หลากหลายนามสกุลไฟล์ เช่น 

.CSV .XLS .MXML เป็นตน้ ในคร้ังน้ีจะแสดงวิธีการน าเขา้ไฟล์ท่ีเป็นนามสกุล .CSV ท่ีไดท้  าการ

ส่งออกจากระบบฐานขอ้มูล หรือ ท าการแปลงขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft excel  

 

รูปท่ี 3.15 การเลือกขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่โปรแกรม Disco 
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รูปท่ี 3.16 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูล 

 เม่ือท าการน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล์ท่ีเลือก โปรแกรม Disco จะแสดงขอ้มูลท่ีมีอยู่ภายในไฟล์

นั้น โดยเราสามารถปรับแต่งภาษาท่ีใชใ้นการแสดงในกรณีท่ีภาษาเพียนไปจากเดิมอยา่งเช่นในรูปท่ี 

3.6 ตอ้งท าการเปล่ียน encoding เป็น x-windows-874 เพื่อท าการแสดงผลภาษาไทย 

 เม่ือท าการปรับปรุงภาษาท่ีแสดงผลเรียบร้อยแล้ว  เราสามารถเลือกให้ข้อมูลใด เป็น 

CaseID Activity Timestamp Resource และ other เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลต่อไป   

 3.2.5 การกรองขอ้มูล 

 การกรองขอ้มูลนั้นเราสามารถใช้เคร่ืองมือของโปรแกรม Disco เองในการกรองขอ้มูล

ต่างๆ เช่น การกรองขอ้มูลตามขั้นตอนการท างาน การกรองขอ้มูลตามบุคคล การกรองขอ้มูลตาม

วนัเวลาท่ีเร่ิม หรือ ส้ินสุดการท างาน 
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รูปท่ี 3.17 การกรองขอ้มูลต่างๆในโปรแกรม Disco 

 

รูปท่ี 3.18 ตวัอยา่งการกรองขอ้มูลโดยการก าหนดขั้นตอนท่ีเร่ิมตน้ และ การกรองขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการ 
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 นอกจากการกรองขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Disco แล้วโปรแกรม ProM ก็สามารถท าการ

กรองขอ้มูลไดเ้ช่นกนั 

 

รูปท่ี 3.19 การกรองขั้นตอนการท างานโดยใชโ้ปรแกรม ProM 

 

รูปท่ี 3.20 โปรแกรม ProM ยงัมีการกรองขอ้มูลขั้นสูง โดยมีการกรองขอ้มูลใหเ้ลือกใชห้ลายแบบ 
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 3.2.6 การแปลงขอ้มูลเป็น .XML หรือ .MXML 

 เม่ือเราท าการน าขอ้มูลเขา้โปรแกรม Disco แลว้นั้นเราสามารถใชโ้ปรแกรม Disco ในการ

แปลงชุดขอ้มูลจากไฟลน์ามสกุล .CSV เป็น .XML หรือ .MXML ไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือ Export ของ

โปรแกรมได ้

 

รูปท่ี 3.21 การส่งออกขอ้มูลจากไฟลน์ามสกุล .CSV เป็น .XML หรือ .MXML 

หรือ เราสามารถใชง้านโปรแกรม Prom import ในการแปลงขอ้มูลจากหลากหลายนามสกุลให้อยู่

ในรูปแบบของ .xml หรือ .mxml ก็สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกนั 
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รูปท่ี 3.22 การใชโ้ปรแกรม ProMtools ในการช่วยแปลงขอ้มูล 

 เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการแปลงขอ้มูลจากไฟล์นามสกุล .CSV ให้อยู่ในรูปของ .XML หรือ 

.MXML โดยการใชโ้ปรแกรม Disco หรือ โปรแกรม ProM import เรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไปคือ

การน าเขา้โปรแกรม ProM เพื่อท าการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 

 3.2.7 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม ProM 

 เม่ือได้ไฟล์นามสกุล .XML หรือ .MXML แล้วนั้นขั้นแรกเราต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นของ

โปรแกรม ProM ท่ีใช้ในการประมวลผล โปรแกรม ProM เวอร์ชัน่ 5.2 จะใช้ไฟล์ท่ีเป็นนามสกุล 

.MXML ได้เพียงอย่างเดียว โปรแกรม ProM เวอร์ชั่น 6 ข้ึนไปสามารถใช้ไฟล์นามสกุล .MXML 

และ .XML ได ้

 เม่ือท าการส ารวจเวอร์ชัน่ของโปรแกรมท่ีใชแ้ลว้ การน าเขา้ขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยเขา้สู่

เมนู File ท าการเลือกเมนู Open MXML Log File เม่ือท าการเลือกจะปรากฐหนา้ต่างเพื่อเลือกขอ้มูล

ท่ีจะท าการน าเขา้  
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รูปท่ี 3.23 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม ProM 5.2 

เม่ือท าการเลือกชุดขอ้มูลท่ีจะน าเขา้ไดแ้ลว้โปรแกรมจะแสดงขั้นตอนน าเขา้ เม่ือท าการน าเขา้เสร็จ

ส้ินจะแสดงรายละเอียดต่างๆท่ีอยูภ่ายในขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์  

 

รูปท่ี 3.24 โปรแกรมด าเนินการน าเขา้ขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.25 การแสดงรายละเอียดเม่ือน าเขา้ขอ้มูลเสร็จส้ิน 

เม่ือโปรแกรมแสดงรายละเอียดต่างๆท่ีอยู่ภายในขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ เราสามารถท าการกรอง

ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล หรือ ส่งออกขอ้มูลได ้

 3.2.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรม ProM โดยมีเมนู miming และ analysis นั้นมี algorithms และ plug in ให้เลือกใช้อย่าง

มากมายในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.26 ตวัอยา่งการวิเคราะห์โดยใช ้plug in pattern analyzer ในการคน้หารูปแบบขั้นตอนการ

ท างานท่ีเกิดข้ึน 

ในการเลือกใช้ algorithms หรือ plug in ใดในการวิเคราะห์ขอ้มูล จะข้ึนอยู่กบัผูศึ้กษาว่าสนใจใน 

algorithms หรือ plug in ใดเป็นพิเศษ หรือข้อมูลท่ีน าเข้าโปรแกรม ProM นั้ นสามารถท าการ

วเิคราะห์ใดไดบ้า้ง เป็นตน้ 

 3.2.9 การอ่านผลลพัธ์ท่ีได ้

 การอ่านผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ algorithms หรือ 

plug in ใดในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจแตกต่างกนั หรือ อาจมีความคลา้ยคลึงกนั ดงันั้น

การศึกษาและท าความเขา้ใจ algorithms หรือ plug in จะช่วยให้เขา้ใจผลลพัธ์ไดดี้ข้ึน สามารถเขา้

ศึกษาไดท่ี้ เมนู Help และเลือกท่ี Plug in reference หรือท่ี www.processmining.org 

http://www.processmining.org/
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รูปท่ี 3.27 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวเิคราะห์ดว้ย plug in conformance checking 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วย plug in conformance checking แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนความ

ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ดงัรูปท่ี 3.27 กรอบสีส้ม(visit_begin_visit_time) เน่ืองจากมีการวน

ซ ้ ากนัของขั้นตอน patient_appointment_update_date_time ข้ึนจ านวน 2 คร้ังโดยไม่ผ่านขั้นตอน 

เร่ิมตน้ (visit_begin_visit_time) 

 



บทที ่4 

ผลการวจิยั 

ผลการวจัิย  

 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลการท างานการให้บริการการรักษา ของ

โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ท าใหท้ราบผล ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการท างานในการให้บริการการรักษาท่ีแทจ้ริง 

2. สาเหตุของการท างานท่ีผิดพลาด 

3. แบบจ าลองการตรวจสอบความเขา้กนัของการท างาน 

4.1 ขั้นตอนการท างานในการให้บริการการรักษาทีแ่ท้จริง 

 ในการท างานส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีคือ การวางแผนขั้นตอนการท างานเพื่อเป็นแนวทาง

ในการท างานให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน เพื่อให้มีความเขา้ใจในกาปฏิบติังาน และ การท างาน

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั หรือ  เป็นแนวทางให้ผูเ้ขา้รับบริการทราบถึงขั้นตอนต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนมา เม่ือน ามาเทียบกบัขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจากการท างานโดยระบบ 

พบวา่มีขั้นตอนเบ้ืองหลงัการท างานเกิดข้ึน เช่น การบนัทึกขอ้มูลประวติับุคคล การบนัทึกผลการ

ส่งตรวจต่างๆ การปรับปรุงขอ้มูลบุคคล การแก้ไขขอ้มูลการตรวจ การสั่งจ่ายยา การนัดหมาย 

ขอ้มูลทางการเงิน เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี และ 

ผูรั้บบริการ 

ยืนบตัรโรงพยาบาล / สทิธ์ิการรักษา 

ชัง่น า้หนกั / สว่นสงู / ความดนัโลหิต / 

อณุหภมูิร่างกาย 

คดักรองและประเมินอาการ 

พบแพทย์ เพื่อท าการรักษา พบนกัสงัคมสงเคราะห์  

นดัหมายเพื่อท าการรักษา นดัหมาย การรักษา 

ช าระเงิน 

รับยา 

สิน้สดุขัน้ตอน 

ผู้ ป่วยเกา่ ผู้ ป่วยใหม ่

ผู้ ป่วยเกา่มีนดัรับ

ยาเดิม 
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รูปท่ี 4.2 โมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนจากขอ้มูลขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงภายในระบบ 
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รูปท่ี 4.3 โมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอา้งอิงขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนรวมกบัขั้นตอนทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึนภายในระบบ 

 

 

รูปท่ี 4.4 โมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนจากการน าขั้นตอนท่ีก าหนดข้ึนมาเปรียบเทียบกบัขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบ 
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รูปท่ี 4.5 แบบจ าลองแสดงเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการท างาน ปี 2555 จากขั้นตอนหน่ึง ไปยงัอีกขั้นตอน

หน่ึง 
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รูปท่ี 4.6 แบบจ าลองแสดงเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการท างาน ปี 2556 - 2560 จากขั้นตอนหน่ึง ไปยงัอีก

ขั้นตอนหน่ึง  
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จากรูปท่ี  4.5 แสดงให้ เ ห็นถึงระยะเวลา เฉล่ีย ท่ี ถูกใช้ไปในการท างาน โดยจากขั้ นตอน 

visit_begin_visit_time ไปยังขั้ นตอน visit_record_date_time ใช้ เวลา 1.3 วินาที   จากขั้ นตอน 

visit_record_date_time ไปยังขั้ นตอน patient_appointment_record_date_time ใช้เวลา 63.7 นาที 

จากขั้นตอน visit_record_date_time ไปยงัขั้นตอน visit_diag_map_date_time ใช้เวลา 21.1 นาที 

และ   จ าก รูป ท่ี  4.6 แสดงให้ เ ห็น ถึ ง เ วล าต ่ า สุ ด ท่ี ใช้ ในการท า ง าน  โดยจ ากขั้ นตอน 

visit_begin_visit_time ไปยังขั้ นตอน visit_record_date_time ใช้เวลาเพียงครู่เดียวจากขั้นตอน 

visit_record_date_time ไปยังขั้ นตอน patient_appointment_record_date_time ใช้เวลา  32.2 นาที 

จากขั้นตอน visit_record_date_time ไปยงัขั้นตอน visit_diag_map_date_time ใชเ้วลา  55.6 นาที  

4.2 สาเหตุของการท างานทีผ่ิดพลาด 

 เม่ือน าขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่โปรแกรมเพื่อท าการเปรียบเทียบผลท่ีได ้แสดงใหเ้ห็นถึง

ขั้นตอนการท างานเบ้ืองหลงัท่ีไม่ไดถู้กระบุอยูใ่นขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดข้ึน ดงันั้นสาเหตุท่ีเกิด

ความลา้ชา้ในการให้บริการเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการร้องเรียนในเร่ืองของความรวดเร็วในการ

ให้บริการ เช่นคนไขใ้หม่ท่ีตอ้งการเขา้รับการรักษาตอ้งท าการนัดเสียก่อน เม่ือผูป่้วยเขา้มาติดต่อ

แผนกเวชระเบียน จะท าเร่ิมท าการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย (begin_record_date_time) และ ไปยงัขั้นตอน

ออกใบนัดหมาย(patient_appointment_record_date_time) ใช้เวลา 63.7 นาที หรือ ขั้นตอนบนัทึก

ขอ้มูล (begin_record_date_time)  ไปยงัขั้นตอนการตรวจ (visit_diag_map_date_time) ใชเ้วลา 55.6 

นาที เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.7 การวเิคราะห์การท างานโดย Conformance Checking ของโมเดลท่ีถูก alpha algorithms 

สร้างข้ึน 
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รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการท างานของ CaseID 550002634  
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รูปท่ี 4.9 การวเิคราะห์การท างานโดย Conformance Checking ของโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอา้งอิง

ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนรวมกบัขั้นตอนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ 

 เม่ือท าการวเิคราะห์โดยใช ้Conformance checking จะพบวา่ขั้นตอนการท างานบางขั้นตอน

สามารถเร่ิมและจบไดด้ว้ยตวัเอง บางขั้นตอนสามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนอ่ืนจากรูปท่ี 

4.8 แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนใน CaseID หมายเลข 550002635 และ รูปภาพท่ี 4.7 

แสดงใหเ้ห็นถึงโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนจากบนัทึกเหตุการณ์ และ น ามาเปรียบเทียบขั้นตอนการท างาน

ในแต่ละCase โดยโมเดลจะแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถเลือกใหแ้สดง

ขอ้ผดิพลาดโดยรวม หรือ ขอ้ผดิพลาดรายCase ได ้  โดยขอ้ผดิพลาดของ CaseID หมายเลข 

550002634 คือขั้นตอนแกไ้ขขอ้มูลการรักษา (visit_staff_dischange_date_time) เพราะขั้นตอนน้ี

ตอ้งผา่นขั้นตอน บนัทึกการรักษา (visit_diag_map_date_time) ก่อนถึงจะท าการแกไ้ขขอ้มูลการ

รักษาได ้ หรือ ขั้นตอนการรักษาคนไขร้ายใหม่เม่ือมาคร้ังแรกจะตอ้งท าการนดัเพื่อท าการรักษาใน

คร้ังต่อไป แต่ขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนคือมีการขั้นตอนแกไ้ขขอ้มูล(modify_discharge_datetime) 

โดยท่ีไม่มีขั้นตอนบนัทึกการรักษาในคร้ังนั้น  ในขั้นตอนท่ีถูกคน้พบจากบนัทึกเหตุการณ์แสดงให้

เห็นถึงขั้นตอนการท างานท่ีเช่ือมต่อกนั ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะไม่สามารถเร่ิมตน้ไดด้ว้ยตนเอง

ไดแ้ต่ ในการปฏิบติังานจริงสามารถขา้มขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึงได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ

ยอมรับท่ีจะใหเ้กิดการขา้มขั้นตอนไดห้รือไม่ หรือ มีสาเหตุใดในการตอ้งขา้มขั้นตอนการท างาน 

และรูปภาพท่ี 4.9 แสดงถึงโมเดลท่ีท าการสร้างจากขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึน โดยขอ้ผดิพลาดของ 

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 แบบจ าลองการตรวจสอบความเข้ากนัของการท างาน 

 แบบจ าลองการาตรวจสอบความเขา้กนัของการท างาน เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล

โดย Conformance Checking โดยแบบจ าลองจะแสดงให้เห็นเส้นทางการท างาน แสดงความถ่ีท่ี

เกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน แสดงขั้นตอนการท างานท่ีเกิดการท างานวนซ ้ า แสดงเส้นทางการ

ท างานจากขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึงเสมอ และ เส้นทางขั้นตอนหน่ึงไปเคยไปยงัอีก

ขั้นตอนหน่ึง ขั้นตอนการท างานท่ีผดิพลาด โดยสามารถแสดงเป็นภาพรวมของการประมวลผล หรือ 

แสดงเป็นรายCaseได ้เป็นตน้  

 

รูปท่ี 4.10 ภาพรวมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล Conformance Checking ของโมเดลท่ีถูก alpha 

algorithms สร้างข้ึน 
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รูปท่ี 4.11 ภาพรวมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนตามขั้นตอนการท างานท่ีถูก

ก าหนดข้ึนและขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริงรวมกนั

รูปท่ี 4.12 ภาพรวมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลโมเดลท่ีสร้างข้ึนจากการเปรียบเทียบขั้นตอน

การท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน และ ขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนในระบบ 

 จากรูปภาพท่ี 4.10 แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์การประมวลผลภาพรวม โดยแสดงให้เห็นถึงค่า 

ความเขา้กนัไดข้องโมเดล และ ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่ 0.862  จากรูปภาพท่ี 4.11 แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีได้

จากการประมวลผลโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน มีค่าความเขา้กนั

ไดข้องโมเดล และ ขอ้มูลอยูท่ี่ 0.492 จากรูปภาพท่ี 4.12 แสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีสร้างข้ึนจากการ

เปรียบเทียบขอ้ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนและขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในระบบ มีความเขา้กนัได้

ของโมเดล และ ขอ้มูลอยู่ท่ี 0.903 โดยค่าความเขา้กนัไดข้องโมเดล และ ขอ้มูล (Fitting)แสดงให้

เห็นถึงความใกลเ้คียงกนัระหวา่โมเดลท่ีถูกสร้าง กบั ขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนเม่ือค่าความเขา้กนั

ไดใ้กลค้่า 1.0  เม่ือใดแสดงว่าโมเดลและขั้นตอนการท างานนั้นมีความเขา้กนัไดม้ากท่ีสุดส่ิงต่อมา 
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คือ จุดวงกลมสีแดง แสดงให้เห็นถึงค่าของ Token ในการท างานเม่ือการท างานจากขั้นตอนหน่ึงไป

ยงัอีกขั้นตอนหน่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงสถานการท างานเสมอ เม่ือการท างานเกิดขา้มขั้นตอนการ

ท างานจะท าให้เกิดค่าของ Token ท่ีเรียกวา่ Missing ค่าท่ีไดจ้ะแสดงเป็นค่าลบ หรือ เกิดการ วนซ ้ า

ของการท างานจะท าใหเ้กิดค่า Remaining ค่าท่ีไดจ้ะแสดงเป็นค่าบวก 

 เม่ือน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลโดยใช้ algorithms conformance checking ทั้ ง 3 

โมเดลมาเปรียบเทียบ ความแตกต่างของทั้ง3โมเดลท่ีแสดงให้เห็นคือ ค่าความเขา้กนัไดข้องโมเดล

และขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ ขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด เส้นทางการท างานท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึง

การสร้างโมเดลนั้นอาจใช้ alpha algorithms ในการสร้างเหมือนกนัแต่ไดท้  าการปรับเส้นทางการ

ท างานในบางโมเดล และ บางโมเดลท าการลดจ านวนขั้นตอนการท างานเพื่อให้เขา้กบัขั้นตอนการ

ท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนมา แต่โมเดลท่ีระบบถูกสร้างข้ึน กบั โมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนจากการเปรียบเทียบ

ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน มีค่าความเขา้กนัไดข้องโมเดลและบนัทึกเหตุการณ์ไม่แตกต่าง

กนัมาก และ ขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาดผลลพัธ์ท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัวธีิการสร้างโมเดลและเส้นทางการ

ท างานระหวา่งขั้นตอนนั้นเอง  

 



บทที ่5  

สรุปอภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนในการให้บริการการรักษาผูป่้วย ณ 

โรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยมีสาเหตุเร่ิมจากการร้องเรียนในเร่ืองของการใหบ้ริการท่ีล่าชา้ เม่ือท าการ

ประชุมเพื่อท าการแก้ไขปัญหาแต่กลบัไม่พบตน้ตอของปัญหาท่ีแทจ้ริง ดงันั้นเพื่อท าการคน้หา

สาเหตุของความล่าชา้นั้นจึงเร่ิมจากการน าขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในฐานขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกขั้นตอนการ

ท างานไว ้น าเข้าสู่โปรแกรม Disco เพื่อท าการกรองข้อมูล และ ท าการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์

นามสกุล MXML หรือ XML ไฟล์เพื่อท าการน าเขา้โปรแกรม ProM และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้ 

Conformance Checking เพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการท างานต่อไป โดยความสามารถของ

plugin น้ีคือการยอ้นรอยของการท างานเพื่อท าการตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆในการท างาน 

ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัในการท างาน 

5.1 สรุป 

 ในการท างานส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือการก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี และ ผูเ้ขา้รับการรักษา ทราบถึงขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย แต่การ

ท างานท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศ หรือ โปรแกรมท่ีถูกใชใ้นการท างานนั้น มีขั้นตอนการท างาน

นอกเหนือจากขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน เช่น ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลการนดัหมาย การ

แกไ้ขขอ้มูลทางการรักษา การแกไ้ขขอ้มูลทางการเงิน เป็นตน้ ดงันั้นการคน้หาขั้นตอนการท างานท่ี

เกิดข้ึนจริง จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวภ้ายในระบบฐานขอ้มูลเพื่อคน้หาขั้นตอนการท างาน

ท่ีเกิดข้ึน เส้นทางความสัมพนัธ์ของแต่ละขั้นตอน  

 ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน  

1. ยนืบตัรโรงพยาบาล / สิทธ์ิการรักษา 

2. ชัง่น ้าหนกั / ส่วนสูง / ความดนัโลหิต / อุณหภูมิร่างกาย 

3. คดักรองและประเมินอาการ 

4. พบแพทย ์หรือ นกัสังคมสงเคราะห์ 
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5. นดัหมายการรักษา 

6. ช าระเงิน 

7. รับยา 

 ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในระบบ 

1. Visit_begin _date_time 

2. Visit_record_date_time 

3. Visit_diage_map_date_time 

4. Visit_diage_map_cancel_date_time 

5. Patient_appointment_record_date_time 

6. Patient_appoingment_update_date_time 

7. Visit_staff_doctor_disharge_date_time 

8. Visit_financial_discharge_time 

9. Visit_lock_date_time 

10. Modify_discharge_date_time 

11. Modify_date_time 

12. Visit_fianacial_revese_date_time 

13. Visit_doctor_revese_date_time 

14. Order_date_time 

15. Order_verify_date_time 

16. Order_discontinune_date_time 

17. Order_execultes_date_time 

โดยจะเห็นวา่ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึนนั้นไม่แสดงถึงขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ แต่ใน

การท างานจริงมีการแกไ้ขขอ้มูลเกิดข้ึนดงันั้นในการสร้างโมเดลเพื่อท าการเปรียบเทียบไดท้ าการ

สร้างแบบต่างๆ ดงัน้ี 
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1.การสร้างโมเดลโดยใช ้alpha algorithms 

2.การสร้างโมเดลโดยใชข้ั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมด และ สร้างเส้นทางการท างาน

ข้ึนใหม่โดยอา้งอิง ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน 

3.การสร้างโมเดลโดยใช้ขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน เปรียบเทียบกับบนัทึกขั้นตอนการ

ท างานวา่มีขน้ตอนใดตรงกนั 

 เม่ือท าการสร้างโมเดลออกมาในแต่ละแบบ ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่างออกไปตามแต่ละวิธีใน

การสร้างโมเดล โดยผลลพัธ์ท่ีออกมามีความแตกต่างกนัในเร่ืองของค่าความเขา้กนัไดข้องโมเดล

และขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ และ ขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ การสร้างโมเดลโดย

การเปรียบเทียบกนัระหวา่งขั้นตอนการท างานท่ีถูกก าหนดข้ึน กบั บนัทึกเหตุการณ์มีค่าความเขา้กนั

ได้ของโมเดล และ ข้อมูลบนัทึกเหตุการณ์อยู่ท่ี 0.903 รองลงมาคือ โมเดลท่ีถูกสร้างโดย alpha 

algorithms มีค่าความเขา้กนัไดข้องโมเดล และ ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์อยู่ท่ี 0.836 และ สุดทา้ยคือ

โมเดลท่ีท าการสร้างโดยใช้ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมด และ สร้างเส้นทางการ

ท างานข้ึนใหม่โดยอา้งอิง มีค่าความเขา้กนัได้ของโมเดลและขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ต ่าท่ีสุด คือ 

0.492 ตามล าดบั แต่เม่ือท าการศึกษากระบวนการท างานของโปรแกรมพบวา่ โปรแกรมสามารถลดั

ขั้นตอนในการให้บริการได ้ เช่น คนไขฉุ้กเฉินสามารถไปขั้นตอนอ่ืนได้โดยไม่ตอ้งผ่านขั้นตอน 

visit_begin_visit_time และขั้นตอน visit_record_date_time  เพื่อท าการบนัทึกข้อมูล แต่สามารถ

ข้ามไปยงัขั้นตอนอ่ืนๆได้โดยทนัทีเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการท างาน ดังนั้นเม่ือโปรแกรม

สามารถขา้มขน้ตอนต่างๆไดจึ้งส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการท างานโดยรวม เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีเกิด

ขั้นตอนท่ีผิดพลาดในการท างาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีเกิดข้ึนในระบบ กบั การท างานท่ี

เกิดข้ึนจริงนั้นไม่สอดคลอ้งกนันั้นเอง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท างานเม่ือเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลท าให้เกิดความเสียหายไม่มากก็น้อย และ 

เกิดการร้องเรียนในเร่ืองของการท างานอีกดว้ย ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาข้ึนจึงไดท้  าการประชุมเพื่อท า

การแกไ้ขปัญหา เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองสามารถแกไ้ขปัญหาได ้แต่บางเร่ืองไม่สามารถคน้หาสาเหตุ

จึงท าการวเิคราะห์คน้หาสาเหตุโดยท าการวิเคราะห์ความเขา้กนัไดร้ะหวา่งบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ภายในระบบ และ โมเดลการท างานพบว่ามีความเขา้กันได้สูง และ คน้หาขั้นตอนการท างานท่ี
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ผิดพลาดโดยผลลพัธ์ท่ีออกมามีความเขา้กนัไดข้องการท างานและโมเดลขั้นตอนการท างาน แต่ยงั

พบขั้นตอนการท างานท่ีผดิพลาดเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น การท างานท่ีขา้มล าดบัขั้นตอนซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการท างานโดยรวม และ โปรแกรมยงัสามารถขา้มขั้นตอนการท างานโดย

ไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนทางเวชระเบียนอีกดว้ย ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัวา่สามารถยอมรับขั้นตอนท่ีผดิพลาดน้ี

ไดห้รือไม่ 
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