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สารนิพนธ์ฉบบัน้ีน าเสนอการประยุกต์ใช้งาน Repair model ในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานท่ีเกิดข้ึน โดยน า event log มาด าเนินการสร้าง Model ใหม่ และ น าขอ้มูลภายใน Event Log 
มาปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาล (เช่นรูปแบบ Petri Net) ผลลพัธ์ท่ีได้จะแสดงให้เห็น การ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างไปจาก Petri Net เดิม โดยขั้นตอนท่ีปรับปรุงใหม่จาก Repair 
Model เพื่อน าไปปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ลดความซับซ้อนในบางขั้นตอน และอาจจะช่วยให้
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลดียิง่ข้ึน 
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This research offers applications Repair model to improve the process that takes place by 
the event log to continue building the model and the data within the event log to improve the 
process of care (eg, forms Petri net) results are shown. The update process is different from the 
original Petri net-by-step renovation of Repair model to improve workflow. Simplify certain 
procedures. And may help the hospital better. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงพยาบาลทัว่ไปในประเทศไทยมีขั้นตอนการบริการดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวกบัคุณภาพในการบริการ 

โดยมีจุดประสงค์ของการักษา คือ การหายของอาการเจ็บป่วยของผูป่้วย และยงัมีความตอ้งการท่ีให้การ

บริการผูป่้วยอย่างรวดเร็ว ไดรั้บการดูแลอย่างครบถ้วน บุคลากรทุกคนจะรับการฝึกอบรมตามหลกัสูตร

ต่างๆท่ีโรงพยาบาลไดก้ าหนดไว ้เพื่อท าใหบุ้คลากรทุกคนมีทกัษะสูง และมีความช านาญในดา้นการบริการ 

เม่ือท างานในเวลาจริงจะไดต้รวจวินิจฉัยอาการของผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ีจะส่งผลให้ผูป่้วยหายจาก

อาการป่วยไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ผูป่้วย หมายถึง ผูท่ี้ เข้ามารับการรักษาหรือรับบริการด้วยการพยาบาลในโรงพยาบาล ซ่ึงทาง

โรงพยาบาลมีการแบ่งแผนกผูป่้วยไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ แผนกผูป่้วยใน และแผนกผูป่้วยนอก อยา่งไรก็ตาม

แผนกผูป่้วยนอก เป็นหน่วยงานท่ีมีปริมาณงานท่ีค่อนขา้งมาก และเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั โดยแผนก

ผูป่้วยนอกนั้นมีหน้าท่ีตอ้นรับผูป่้วยท่ีใชบ้ริการในขั้นตอนแรกเม่ือมาถึงโรงพยาบาล จากนั้นก็จะส่งผูป่้วย

ไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆต่อไป หรือส่งไปบริการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ การรับไวรั้กษาภายในโรงพยาบาล การ

รักษาพยาบาล การรับยา การจ่ายเงิน การนดัหมาย หรือการส่งการรักษาพยาบาลไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนๆท่ี

เหมาะสม ทางโรงพยาบาลไดเ้ห็นปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการรักษาพยาบาลแต่ละขั้นตอนมีความล่าชา้ ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณผูป่้วยท่ีเขา้มารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 

 ปัญหาในเร่ืองระยะเวลาในการรักษาพยาบาลท่ีล่าช้านั้น เป็นปัญหาท่ีมีมานานมาก เช่น ปริมาณ

บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ เพียงพอต่อความต้องการของผู ้ป่วยท่ี เข้ามาใช้บริการ ขั้ นตอนในการ

รักษาพยาบาลมีวนลูปท าให้ผูป่้วยตอ้งกลบัไปยงัขั้นตอนท่ีเคยผ่านไปแล้ว การจดัเก็บแฟ้มเวชทะเบียนมี

ขั้นตอนท่ีซบัซอ้นท าใหสื้บคน้หาขอ้มูลไดย้าก เป็นตน้ ทางโรงพยาบาลในประเทศไทยจึงความพยายามเพิ่ม

ประสิทธิภาพในขั้นตอนการรักษาพยาบาล เน่ืองจากแนวโนม้ปริมาณผูป่้วยท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตท าให้ผูป่้วย

ตอ้งเสียเวลาในการรอรักษาพยาบาลแต่ละวนัท่ีมาใช้บริการ ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงมีการคิดคน้วิธีต่างๆ 

เพื่อลดระยะเวลาในการรอรักษาพยาบาลของผูป่้วย และบริหารจดัการบุคลากรแต่ละฝ่าย แต่เม่ือไม่นานน้ี

ทางโรงพยาบาลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โรงพยาบาลในด้านการวิเคราะห์ขั้ นตอนการ
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รักษาพยาบาลของขอ้มูลท่ีมีการบนัทึก เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ ของการรักษาพยาบาล และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในขั้นตอนการรักษาพยาบาลในมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 การน าเทคโนโลยีสนเทศดา้นการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานจากน าขอ้มูลท่ีบนัทึกเหตุการณ์จาก 
Case Activity Timestamp และ Resourceท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยใช้เคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม ProMและ Discoนอกจากน้ีมีการน าเสนอการใชอ้ลักอริทึมท่ีส าคญัคือ  Repair 
model ในโปรแกรม ProM เพื่อช่วยปรับปรุงการท างานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร เทคนิคการวิเคราะห์
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการไดใ้นทุกองค์กร และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขั้นตอนการรักษาพยาบาล 

งานวิจยัน้ีจึงได้น าเสนอการประยุกต์ใช้อลักอริทึม Repair Model ซ่ึงเป็นอลักอริทึมของเทคนิค
เหมืองกระบวนการ โดยประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลของสถานพยาบาลแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากบนัทึกเหตุการณ์ 
ซ่ึงเน้นในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของโรงพยาบาล ผลของการวิจยัท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของเหมืองกระบวนการท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์ในสถานพยาบาลซ่ึงสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รของท่านได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลของแบบจ าลองเดิมดว้ยอลักอริทึม Repair Model 
1.2.2 เพื่อน าเสนอกระบวนการยอ่ยเขา้ไปในแบบจ าลองเดิมของขั้นตอนการรักษาพยาบาล 

 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 

1.3.1 สามารถน าผลการวเิคราะห์เพื่อไปประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของโรงพยาบาล 

1.3.2 ใช ้Software ในการจดัท าทั้งหมด 2 โปรแกรมคือ Disco และ ProM 
1.3.3 ใช ้Disco ในการวเิคราะห์ผลและแสดงผลลพัธ์เบ้ืองตน้ 
1.3.4 ใช ้Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithmเพื่อคน้หาขั้นตอนการท างานของ

โรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
1.3.5ใช ้Repair Model (Find Sub Processes) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการท างานของโรงพยาบาล 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ)  
Process Mining (เหมืองกระบวนการ) เป็นเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล โดยมีการดึงขอ้มูลท่ีไม่เป็น

สาระส าคญัและเป็นสาระส าคญัจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ ในขั้นตอนการท าเหมืองกระบวนการมีการใช้
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เทคนิค 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 การคน้หากระบวนการท างานของระบบ และประเภทท่ี 2 การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูลด้วยการสร้างโมเดลของกระบวนการท างาน เช่น แบบจ าลอง Petri net หรือ
แบบจ าลอง BPMN จากขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวได้จากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ท่ีได้จาก
กระบวนการท างานของระบบ ณ เวลาปัจจุบนั จากขอ้มูลท่ีน าประมวลท าใหผู้ว้เิคราะห์เห็นถึงพฤติกรรมการ
ท างานของกระบวนท างานระบบน้ี เม่ือผูว้ิเคราะห์ได้ท าการประมวลข้อมูล จะพบความผิดปกติของ
กระบวนการท างานของระบบ โดยมีการขา้มขั้นตอนกระบวนการท างาน ซ่ึงเป็นปัญหาทัว่ไปท่ีเจอในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจะแฟ้มเหตุการณ์ 

1.4.2 Event Log (บนัทึกเหตุการณ์)  
 Event Log (บนัทึกเหตุการณ์) คือขอ้มูลท่ีบนัทึกขอ้เท็จจริง หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีการระบุข้อมูลเป็นหัวข้อส าคญัต่างๆ เช่น ช่ือกิจกรรม เวลาเร่ิมกิจกรรม เวลาส้ินสุด
กิจกรรม ผูก้ระท า รหสัผูบ้ริการ เป็นตน้ ท าให้ผูว้ิเคราะห์ประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเพิ่มความเท่ียงตรง
ในการประมวลผล อย่างไรก็ตามขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีน ามาวิเคราะห์มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีมีปริมาณสูง อาจจะ
ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกนานเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป 
 1.4.3 Disco  

Disco เป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพื้นฐาน ซ่ึงมีความสามารถในการจดัการขอ้มูลท่ีมี
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะไฟล์ Excel ท่ีบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยท่ีเขา้ในมาใช้บริการในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2550-
2559 ทั้งน้ี Disco มีความสามารถในการคดักรองขอ้มูลขนาดใหญ่ไดล้ะเอียด ยกตวัอย่างเช่น การคดักรอง
ขอ้มูลในช่วงปี 2558-2559 การคดักรองขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด การคดักรองขั้นตอน
กระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด การคดักรองขั้นตอนเร่ิมตน้ การคดักรองขั้นตอนส้ินสุด เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในตรงกบัความต้องการของผูว้ิจยั อีกทั้ง Disco สามารถสร้างแบบจ าลอง
ขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลนั้นๆ ท่ีน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 1.4.4 ProM 6.5.1 

ProM เป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเหมือนกบั Disco แต่มีฟังกช์ัน่ในการวเิคราะห์หลาย
รูปแบบ ซ่ึงท าใหส้ามารถขอ้มูลไดล้ะเอียดกวา่ Disco โดยเฉพาะการประมวลผลออกมาเป็นแบบจ าลองได้
หลายแบบตามฟังกช์ัน่ท่ีผูว้จิยัเลือกใช ้ดงันั้น ProM เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในวเิคราะห์ในยคุ
ปัจจุบนั 
 1.4.5 Filter  

Filter เป็นฟังก์ชัน่เสริมประเภทหน่ึงของโปรแกรม Disco ซ่ึงมีคุณสมบติัในการคดักรองขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะห์ให้มีความซับซ้อนน้อยลง โดยก าหนดเง่ือนไขการคดักรองไดห้ลายอย่างพร้อมกนัในเวลา
เดียวกัน ในส่วนรูปแบบการคัดกรองได้แบ่งเป็น  6 รูปแบบคือ  Timeframe, Variation, Performance, 
Endpoints, Attribute และ Follower  
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 1.4.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm 
Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithmเป็นอัลกอริทึมหน่ึงในโปรแกรม  ProM 6.5.1สร้าง

แบบจ าลองของกระบวนการท างานของขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ เพื่อท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นภาพรวมของขอ้มูล 
และสามารถเห็นปัญหาในขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้น ซ่ึงอลักอริทึมมีความส าคญัในการ
วเิคราะห์ต่อไปยงัอลักอริทึมชนิดอ่ืนๆ ในโปรแกรม ProM 6.5.1 
 1.4.7 Repair Model (Find Sub Processes) 

Repair Model (Find Sub Processes) เป็นอลักอริทึมหน่ึงในโปรแกรมProM 6.5.1ท่ีท าหน้าท่ีสร้าง 
Sub Processes และปรับปรุงModel ของชุดขอ้มูลท่ีโปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลด
ระยะเวลาการท างานของหน่วยงาน หรือองคก์ร 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพของในขั้นตอนการรักษาพยาบาลดว้ยอลักอริทึมRepair Model 
 1.5.2 ลดกระบวนการในขั้นตอนการรักษาพยาบาลดว้ยอลักอริทึม Repair model 
 1.5.3 ท าให้ทราบถึงขั้นการตอนรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลดว้ยอลักอริทึม Mine For a Petri Net 
Using Alpha Algorithm 
 1.5.4 ท าให้ทราบการปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วยอลักอริทึมRepair Model (Find Sub 
Processes) 
 
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร 

ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัเร่ืองการปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลดว้ย Repair model
ตำรำงที ่1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปี 2559-2560 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล         
จดัเตรียมบนัทึกเหตุการณ์         
ทดลองบนโปรแกรม         
วเิคราะห์และศึกษาผลลพัธ์         
จดัท าเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ 

        

 



 

บทที2่ 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิธีการท าเหมืองกระบวนการการท าเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหก้บัโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูป่้วยผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 Process Mining  
2.2 การรักษาพยาบาล 
2.3 Disco  
2.4 Filter  
2.5 ProM 6.5.1 
2.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm 
2.7 Repair Model  
2.8 PN Conformance Analysis 
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 Process Mining  
Process Mining คือ การวิเคราะห์แบบหน่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อน าขอ้มูลในรูปแบบ Excel ท่ีได้จาก

การบนัทึกเหตุการณ์ในการกระบวนการท างานของหน่วยงานท่ีใหข้อ้มูลมาวเิคราะห์ ท าใหผู้ว้ิเคราะห์มองเห็น
ภาพรวมมากข้ึนของกระบวนการท างาน โดยดูความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก
เหตุการณ์ ดังนั้ นการท า Process Mining เป็นหลักการหน่ึงในกระบวนการทางหน่วยงานท่ีดึงน าข้อมูลท่ี
บนัทึกจากเหตุการณ์ในอดีตของระบบ และน ามาวิเคราะห์เป็นกระบวนการในการบริหารหน่วยงานท่ีมีการ
พฒันาแล้วในปัจจุบนั ซ่ึงการวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีตอ้งใช้โปรแกรม Disco เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
สร้างแบบจ าลองใหม่เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองเดิม เพื่อหาความแตกต่างของแบบจ าลองทั้งสอง ท าให้ผูว้ิจยั
เห็นขอ้ดี หรือขอ้เสียของแบบจ าลองแต่ละแบบ ทั้งน้ีมีการแสดงผลเป็นรูปแบบความถ่ีอยา่งครบถว้น ส่งผลให้
ช่วยตดัสินใจเลือกแบบจ าลองแบบท่ีดีท่ีสุด 
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รูปที่ 2.1 Getting the data (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, A.Rozinat, H.M.W. 

Verbeek1, and A.J.M.M. Weijters, ProMThe Process Mining Toolkit, 2011:9) 
 

จากรูปท่ี 2.1ได้แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์ Process Miningได้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การคน้หากระบวนการท างานของขอ้มูล(Discovery) ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความสอดคลอ้งของ
ข้อมูล (Conformance)ขั้นตอนท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของข้อมูล (Enhancement) 
ขั้นตอนท่ี 4 ระบุเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Specifies)ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดค่าเง่ือนไขในการวิเคราะห์
ขอ้มูล (Configures) ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงขอ้มูลให้เหมาะกบัการน าไปวิเคราะห์ผล (Implements) และการน า
ขอ้มูลไปวิเคราะห์ (Analyzes) ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะช่วยผูว้ิจยัในการตดัสินใจในเชิงบริหารธุรกิจทุก
ประเภท (Wil M.P. van der Aalst; Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business 
Processes; 2012) 

โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process Mining ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกใน
ระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้งานในชีวิตประวนัของการท าธุรกิจรวมถึงกระบวนการการด าเนินของธุรกิจ
เคร่ืองมือท่ีใช้งานโครงสร้างองค์กรซอร์ฟแวร์ท่ีใช้งานในองค์กรธุรกิจรูปแบบข้อมูลหรือระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลท่ีใชง้านซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของขอ้มูลเพื่อจดัท า Process Mining ในกระบวนการ
จดัเตรียมเร่ิมตน้ดว้ยการคน้หาหรือคน้พบ (Discovery) ศึกษาความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Conformance) การ
เพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงรูปแบบขอ้มูล (Enhancement) การระบุเง่ือนไขหรือวตัถุประสงค์ (Specifies) 
ก าหนดค่าเง่ือนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรับเปล่ียนหรือแปลงข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผล 
(Implements) และท าการวิเคราะห์ (Analyzes) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัท าเหมืองขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงสรุปท่ี
สามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจหรือตอบค าถามในเชิงธุรกิจให้กบัผูบ้ริหารได้ (Wil M.P. van der Aalst; 
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012) 
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เทคนิคProcess Miningจึงเป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการทางธุรกิจ ถา้ผูว้ิเคราะห์สามารถประมวล
ออกมาไดถู้กตอ้ง และครบถว้น จะท าให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของบริษทันั้น อยา่งไร
ก็ตามการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นมกัจะพบปัญหาคอขวดของกระบวนการท างาน ปัญหาด้านการเก็บขอ้มูลไม่
ครบถว้น ปัญหาการวนลูปของกระบวนการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้งหาทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการคิด
วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลดงันั้นไดมี้การน าวธีิการของการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
เพื่อคน้หากระบวนการความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบักระบวนการท างานของโครงสร้างองคก์รนั้น 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)เป็นพัฒนาการประเภทหน่ึงของวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บไว ้เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีแอบซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น ยกตวัอยา่ง การจดัเรียงขอ้มูลจ านวน
มากตามเวลาอดีตจนถึงปัจจุบนั การน าขอ้มูลมาใชส้ร้างการทดลองจ าลองและสังเกตแนวโนม้ในอนาคต การ
คดักรองขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีเก็บข้อมูลไว ้การวางแผนบริหาร
หน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เป็นการช่วยในการตดัสินใจ จากนั้นยกตวัอยา่ง
ท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่ ฐานขอ้มูล หรือคลงัขอ้มูลมีความส าคญัมากต่อหน่วยงานต่างๆท่ีจดัเก็บไว ้ผูว้ิจยัจะ
ใชเ้วลาในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลนานท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัถา้ผูว้จิยัเตรียมขอ้มูลไดถู้กตอ้งก็จะ
ส่งใหก้ารประมวลขอ้มูลออกมามีผลการวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) อาจจะออกมาในรูปแบบเชิงสถิติ หรือรูปแบบ
จ าลองของกระบวนการท างานของขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูลไปรายงาน
ใหบุ้คลากรในหน่วยงานต่างๆ แต่ปัจจยัในการท าเหมืองขอ้มูลให้ประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
โดยประกอบด้วยขั้นตอนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ขั้นตอนการคดักรองขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (Data Cleaning ) ขั้นตอน
การรวมขอ้มูลให้เป็นชุดเดียวกนั (Data Integration) ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกขอ้มูลไว ้
( Data Selection) ขั้นตอนการแปลงข้อมูลในเหมาะสมกับการใช้งาน (Data Transformation) ขั้นตอนการ
คน้หารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่(Data Mining) ขั้นตอนประเมินรูปแบบท่ีไดจ้ากการท าเหมือง
ขอ้มูล (Pattern Evaluation) ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลท่ีคน้พบ (Knowledge Representation) ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์ดว้ยวธีิท่ีกล่าวมาน้ี อาจจะสามารถน าไปใชง้านจริงไดก้บัหน่วยงาน 
 
2.2 การรักษาพยาบาล 
 โรงพยาบาล คือ องค์การท่ีมีกระบวนงานด้านการแพทยร์วมถึงสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล โดยมี
ความรับผิดชอบครอบคลุมในการรักษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใ้ห้รับการบริการ การรักษา
ส่ิงแวดล้อมทัว่ไป พฒันาบุคลากรทางการแพทย ์และการคิดคน้วิธีการรักษาผูป่้วยทั้งด้านการแพทย ์ซ่ึงมี
ค่านิยมท่ีเนน้การให้บริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี รวมถึงให้ผูรั้บบริการไดรั้บผลประโยชน์ โดยงานของโรงพยาบาล
จ าแนกแบ่งเป็นงานบริการ งานสนบัสนุนงานบริการ งานพฒันา และงานบริหารโรงพยาบาลดงันั้นงานบริการ
ของโรงพยาบาลเป็นงานหลกัท่ีส าคญัมากในโรงพยาบาลท่ีให้ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ซ่ึง
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ประกอบดว้ยงานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยงานบริการส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนงานบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรคระบาดงานบริการดูแลสุขาภิบาลงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค งานบริการดา้นเภสัช
กรรม งานบริการดา้นโภชนาการ งานบริการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย และงานบริการอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลทั้งน้ี
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ไดใ้ห้ความหมายของโรงพยาบาลไวว้า่“Hospital is 
an integral part of a social and medical organization, the function of which is to provide for the population 
complete health care, both curative and preventive, and whose out- patient services reach out to the family 
in its home environment, the hospital is also a center for the training of health workers and biosocial 
research.” และในพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดใ้ห้ความหมายของสถานพยาบาลวา่ หมายถึง 
สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ ซ่ึงจดัไวเ้พื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรค
ศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์หรือการประกอบวิชาชีพทนัตก
รรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมในส่วนงานสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล (Hospital 
Supporting Services) เป็นงานท่ีช่วยสนบัสนุน คน ส่ิงของ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการรักษาพยาบาล อยา่งไรก็ตามการรักษาพยาบาลเป็นการรักษาบุคคลท่ี
มีอาการป่วยทางดา้นร่างกาย หรือทางดา้นจิตใจซ่ึงทางแพทยมี์ความเห็นวา่ตอ้งท าการรักษาให้เป็นสภาพปกติ
เหมือนกนั เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของผูป่้วยต่อไป  
 
2.3 Disco  

Disco คือเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการท าเหมืองกระบวนการท่ี เป็นท่ีนิยม และเป็น
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีใช้ง่ายส าหรับผูว้ิจยั ทั้งน้ีก็มีฟังก์ชัน่ในการคดักรองภายในตวั
โปรแกรมเพื่อใช้ในการจดัการรวมรวบข้อมูลท่ีบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆในตวัโปรแกรมมีอัลกอริทึมท่ีเป็น
พื้นฐานคือ Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใชใ้นการคน้หาขอ้มูลของการบนัทึกเหตุการณ์ แลว้ยงัมี
ส่วนเสริมในการสรุปผลเชิงสถิติภายในตวัโปรแกรมเพิ่มเติมอีกดว้ย 

2.3.1 เมนทอลโมเดลในการท าเหมืองกระบวนการ 
หลกัเกณฑ์ของการท าเหมืองกระบวนการในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากภาพรวมของกระบวนการเพื่อใช้

ในการจดัหมวดหมู่ของการท าเหมืองขอ้มูลสมมติวา่มีบริษทัตอ้งการสืบคน้ชนิดสินคา้ท่ีลูกคา้ก าลงัซ้ือวิดเจ็ท
ทางดา้นซ้ายในรูปท่ี 2.2 จะเห็นไดว้่าตวัอย่างของชุดขอ้มูลนั้นคือคอลมัน์ส าหรับแอตทริบิวต์ช่ือ, เงินเดือน, 
เพศ, อายุและการซ้ือวิดเจท็เป็นตน้ในรูปแบบแต่ละแถวนั้นไดย้กตวัอยา่งในชุดขอ้มูลเป็นตวัอยา่งการเรียนรู้ท่ี
สามารถน ามาใชส้ าหรับการเรียนรู้หลกัเกณฑ์ของการจดัหมวดหมู่ หรือประเภทของลูกคา้ 
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รูปที่ 2.2ตวัอยา่งการท าเหมืองขอ้มูล: จดัหมวดหมู่เป้าหมายจะตอ้งก าหนดค่า 

 
ขั้นตอนแรกวิธีการจดัหมวดหมู่ในขั้นตอนท่ีหน่ึงต้องตรวจสอบว่าคอลัมน์ท่ีเราตอ้งการวิเคราะห์

ขอ้มูลวา่ใครเป็นผูซ้ื้อสินคา้กบัเราท าการซ้ือวดิเจท็คอลมัน์การจดัหมวดหมู่ของกลุ่มเป้าหมายของขอ้มูลสินคา้
ในการท าเหมืองขอ้มูล จึงจะสามารถสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจได ้(แผนผงั) ดงัภาพดา้นขวาในรูปท่ี 2.2 ผลท่ีได้
จะแสดงให้เห็นวา่เพศชายเท่านั้นท่ีมีเงินเดือนสูงของผูซ้ื้อวดิเจ็ทถา้เราตอ้งการสร้างหลกัเกณฑ์ส าหรับแอตทริ
บิวตอ่ื์น 

ในหลกัการท าเหมืองกระบวนการจะมีเมนทอลโมเดลแตกต่างกนัเพราะเราเห็นขอ้มูลในมุมมองของ
กระบวนการก าท างาน ยกตวัอย่าง การตั้งขอ้มูลจากกระบวนการท่ีศูนยบ์ริการในทางตรงกนัขา้มกบัการท า
เหมืองขอ้มูลระดบัสูงกวา่ตวัอยา่งเช่นแถวของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการอธิบายตวัอยา่งกระบวนการเสร็จ
อยา่งสมบูรณ์แต่เพียงบางแหตุการณ์เพราะชุดขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการท าเหมืองกระบวนการประกอบดว้ยขอ้มูล
การบนัทึกเหตุการณ์ 
บันทกึเหตุการณ์ :  
-แต่ละเหตุการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมในขั้นตอนท่ีก าลงัด าเนินการ 

-หลายเหตุการณ์มีความเช่ือมโยงกนัในตวัอยา่งกระบวนการ 

-เหตุการณ์ในแต่ละกรณีรูปแบบการจดัล าดบัของเหตุการณ์ท่ีสั่งซ้ือโดยการบนัทึกเวลา 
จากตวัอยา่งขอ้มูลในรูปท่ี 2.3 สามารถเห็นไดว้า่ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัการวเิคราะห์เช่นการ

วดัความถ่ีของตวัแปรขั้นตอนกระบวนการระหวา่งกิจกรรมนั้นเป็นไปไม่ไดแ้มจ้ะใชเ้คร่ืองมือมาตรฐานเช่น
ขอ้มูลในไฟล ์Excel ท่ีมีกระบวนการกระจายไปทัว่หลายๆคอลม์ในสเปรดชีตและสามารถเช่ือมโยงโดยการ
ใชก้ระบวนการเชิงเมตา้โมเดล 
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รูปที่ 2.3ขั้นตอนการป้อนขอ้มูลการท าเหมืองขอ้มูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะตอ้งมีการระบุ 
 

ตัวอย่างเช่นถ้ามองไปท่ีแถวท่ีไฮไลท์ 6 –9 ในรูปท่ี  2.3 สามารถดูได้ดังน้ียกตัวอย่างเช่นหน่ึง
กระบวนการ (case 9705) ท่ีเร่ิมตน้ด้วยสถานะสมคัรสมาชิกในวนัท่ี 20 ตุลาคมปี 2009 จบลงดว้ยสถานะท่ี
เสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายนปี 2009  

หลกัเกณฑ์ในการท าเหมืองกระบวนการคือการท่ีผูว้ิจยัท าการประมวลผลขอ้มูลประวติัอยา่งถูกตอ้ง
ดว้ยเช่น "กระบวนการ" ท่ีเกิดข้ึนจริงการวิเคราะห์อยา่งง่ายและจุดเด่นในการท าเหมืองกระบวนการวิเคราะห์
ขอ้มูลเบ้ืองต้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ได้เป็นรูปแบบท่ีสามารน าไปต่อได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ฟังก์ชัน่อ่ืนต่อไป เม่ือกระบวนการเมนทอลโมเดลได้อธิบายไวข้า้งตน้ดว้ยวิธีน้ีก็สามารถน ามาใช้ไดร้วมถึง
กระบวนการบริการลูกคา้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดการตรวจสอบระบบการดูแลสุขภาพบริการด้านสารสนเทศของ
องคก์รทางดา้นการเงิน 

2.3.2 ความต้องการพืน้ฐานส าหรับการบันทกึเหตุการณ์ 
ข้อมูลคอลัมน์Excel ได้ตรวจสอบความน่าจะเป็นท่ีมีในภายหลังและข้อมูลต่างๆ เช่น Case ID, 

Activity and Timestamp เป็นองค์ปรกอบหลกัของการใช้ในการวิเคราะห์ท าเหมืองกระบวนการในรูปแบบ
ของเมนทอลโมเดล ถา้ขาดขอ้มูลอย่างใดอยา่งหน่ึงผูว้ิจยัก็ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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2.3.2.1 Case ID 
Case ID คือ บอกถึงช่ือกระบวนการท างานขั้นตอนหน่ึงของเหตุการณ์ในระบบหน่วยงาน 

หรือองคก์รนั้นๆท่ีอาจจะเป็นขั้นตอนใดก็ไดใ้นระบบหน่วยงาน หรือองคก์ร ตวัอยา่งเช่น:  
 การจ่ายเงินในระบบของร้านขายของแห่งหน่ึง 

 การตรวจเลือดของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง 

 การฝากเงินของธนาคารแห่งหน่ึง 
เหตุการณ์การท่ีถูกบนัทึกควรเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงมิฉะนั้นการท าเหมืองขอ้มูล เม่ือน า

ผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากคอลมัน์ในช่วงตน้ อาจะสรุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้งตามท่ีคาดการณ์ไว้
แต่การก าหนดเง่ือนไขของกระบวนการของ Case ID ท่ีมีผลต่อเง่ือนไขกระบวนการจะเป็นตวัเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหวา่งActivityท่ีเกิดข้ึนยกตวัอยา่งรหสัผูป่้วยในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ รหสัผูป่้วยท่ี 11078, รหสัผูป่้วยท่ี 11079, 
รหสัผูป่้วยท่ี 11081เป็นตน้ โปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์เป้าหมายจะมองเห็นมุมมองท่ีส าคญั คือ การสร้างคอลมัน์
เป็นการแยกความแตกต่าง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ Case ID 

2.3.2.2 Activity  
เป็นรูปแบบกระบวนการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่นขั้นตอนท่ี 1 คัดกรองผูป่้วย 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจร่างกาย ขั้นตอนท่ี 3 การจ่ายยาเป็นต้น บางส่วนของขั้นตอนเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนซ ้ า หรือ
มากกว่าหน่ึงคร้ังส าหรับกรณีเดียวกัน ทั้ งน้ี  Activityเป็นข้อมูลท่ีส าคัญมาก เพราะจะเป็นข้อมูลบอก
ความหมายของขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วย หรือองค์กรนั้นว่าขั้นตอนน้ีคืออะไร มีความส าคญั
อยา่งไร 

2.3.2.3 Timestamp  
เป็นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นท่ีส าคญัส าหรับการท าเหมืองกระบวนการคือ ช่วยบอกขอ้มูลดา้น

เวลาในคอลัมน์ จะบ่งช้ีว่าเม่ือมีActivity เกิดข้ึนในเวลาใดบ้าง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการในวิเคราะห์
กระบวนการท างานตามระยะเวลาเพื่อสร้างค าสั่งของActivityในบันทึกเหตุการณ์ถ้าขาดคอลัมน์น้ีการ
ประมวลผลดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล จะไม่มีความสมบูรณ์ ส่วนผลการวิเคราะห์ก็ไม่ถูกตอ้งตามมาดว้ย ท าให้
เวลาท่ีผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ควรท าการตรวจสอบขอ้มูลในขั้นตน้วา่ ขอ้มูลท่ีน ามามีความสมบูรณ์หรือไม่ 
หรือมีขอ้มูลส่วนใดท่ีขาดหายไป อาจจะเก็บขอ้มูลมาไม่ครบก็เป็นไปได ้เพราะขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดของการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม อย่างไรก็ตาม Timestamp ระบุวนัท่ี 
หรือเวลาอยา่งใดอย่างหน่ึง อาจจะระบุทั้งสองอยา่งเลยก็ได ้เราจึงควรคดักรองขอ้มูลให้เหมาะสมกบัการใช้
โปรแกรมวเิคราะห์ เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งสูงสุด 
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รูปที่ 2.4กระบวนการส าหรับการสาธิตตวัอยา่งกระบวนการ Call Center (Anne Rozinat. Disco 
User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf.) 

 
ซ้าย: ไดค้น้พบรูปแบบกระบวนการยกตวัอย่างเช่น Call Center ข้ึนอยู่กบัการเลือกคอลมัน์

การด าเนินกิจกรรมเป็นช่ือ Activity  
   ขวา: เพิ่มเติมรายละเอียดรูปแบบกระบวนการคน้พบข้ึนอยูก่บัการใชท้ั้งการด าเนินงานและ
คอลมัน์ตวัแทนต าแหน่งร่วมกนัเป็นช่ือ Activity 

หากมีเพียงการบนัทึกเวลาแลว้ยงัสามารถวิเคราะห์เวลาระหวา่งขั้นตอนทั้งสองกระบวนการ
ท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงกระบวนการท างานวา่ ไดน้ าขอ้มูลส่วนใดมาท าการสร้างแบบจ าลอง และน าเสนอให้
ผูบ้ริหารเข้าข้อมูลท่ีบนัทึกเหตุการณ์มีการความส าคญัมากเพียงใด ถึงแม้จะข้อมูลชนิดอ่ืนๆมาท าการวิธี
วเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะออกมาในแนวเดียว ซ่ึงแบบจ าลองน้ีไดแ้สดงให้ถึงประสิทธ์ิภาพของโปรแกรมท่ีใช้
ในการท าเหมืองขอ้มูลวา่มีครอบเขตเพียงใด 
 
 

https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf
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รูปที่2.5การสกดัขอ้มูลจะสามารถน าเขา้ใน Disco ไดง่้ายเพียงเลือกแต่ละคอลมัน์ 
  การก าหนดค่าตั้งแต่CaseID, Activity, Timestamp ทรัพยากรและแอตทริบิวต์แลว้น าเขา้โดย
ก ด  Start Import (Anne Rozinat. Disco User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-
Guide.pdf.)  

2.3.2.4 Performance (Duration of Time Analysis)  
Performance คือการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของระยะเวลาท่ีใช้ (เช่นเวลารวมทั้งหมดเวลา

เฉล่ียเวลาท่ีใช้ต ่าสุดและเวลาท่ีใช้สูงสุด) ของกิจกรรมในบันทึกเหตุการณ์  (Event log) ตั้ งแต่เร่ิมจนจบ
กระบวนการน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม Disco ในการวเิคราะห์ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรรมในคอลมัน์ของขอ้มูลท่ี
ดึงเขา้ไปในโปรแกรม ถา้ตอ้งการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใช้ในในการเคล่ือนท่ีของกระบวนการ
ท างาน โดยสามารถเปล่ียนไปท่ีมุมมองของ  Performance โดยการเลือกแท็บ  Performance ได้ ทั้ งน้ีการ
วิเคราะห์ด้วย Performanceสามารถบอกประสิทธิภาพกระบวนการท างานภาพรวมด้วยเวลาท่ีใช้ในการ
กระบวนการท างานในขั้นตอนต่างๆ 
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2.5 Filter   
Disco เป็นฟังก์ชัน่ส่วนหน่ึงท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยา่งละเอียด โดยไม่ท า

ให้ขอ้มูลตน้ฉบบัเสียหาย หรือสูญหายในการประมวลผลตวักรองเหล่าน้ีจะท าให้ผูว้ิจยัเห็นมุมมองดา้นอ่ืนได้
อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการก าหนดค่าจากขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้ตวักรองสามารถกรองช่วงเวลา อตัราความเร็ว 
โดยการยา้ยตวัควบคุมแถบเล่ือนลงมา จะสามารถเน้นช่วงเวลาท่ีผ่านมานานแล้วกว่า 70 วนั ตวับ่งช้ีของ
แผนภูมิวงกลมบอกถึงปริมาณขอ้มูลท่ีเหลืออยูใ่นปัจจุบนัทั้งหมด 15% ของชุดขอ้มูลทั้งหมด และเม่ือใช้ตวั
กรองแลว้ จะแสดงถึงมุมมองการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที ่2.6 แสดงตวัอยา่งตวักรองของโปรแกรม Disco 

 
ตวักรองทั้งหมด 6 ชนิดเป็นฟังก์ชัน่พิเศษใน Disco ซ่ึงสามารถใชฟั้งก์ชัน่ต่างๆมารวมกนัและซอ้นกนั

ไดเ้ป็นล าดบัชั้นอยา่งสะดวก 
ตวักรอง Timeframe ใช้กรองปฏิทินโดยเลือกช่วงเวลาและเหตุการณ์ตามหน้าตารางเวลาและยงั

สามารถใชเ้ปรียบเทียบกระบวนการท างานก่อนหนา้น้ีไดต้วักรองรูปแบบน้ีจะช่วยเนน้การวิเคราะห์ให้แม่นย  า
ในส่วนของช่วงเวลาท่ีพิเศษหรือช่วงเวลาท่ีท างานหนักโดยใช้ตวัแปรจากมุมมอง Caseเป็นเง่ือนไขในการ
ก าหนดได ้

ตวักรอง Performance จะเน้นไปท่ีCaseท่ีมีขอ้มูลเป็นจ านวนมากของตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนั เช่น  Case 
Idท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาขา้งตน้ หรือในช่วงระยะเวลาก่ึงกลางของชุดขอ้มูล 
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ตวักรอง Endpoints คือ การเลือก Case ในขั้นตอนเร่ิมตน้และขั้นตอนส้ินสุดของกระบวนการท างาน 
เช่น สามารถกรองขอ้มูลในแบบไม่สมบูรณ์ หรือตดัขอ้มูลออกเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานก็
ได ้

ตวักรอง Attribute จะมุ่งเนน้ไปทางกิจกรรมบางประเภทท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรหรือกระบวนการท างาน
ตามลกัษณะขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นชุดขอ้มูล 

ตัวกรอง Follower ใช้ส าหรับรูปแบบกระบวนการท่ีมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง รวมทั้ ง
ตวัเลือกการกรองท่ีสามารถใชเ้พื่อตรวจสอบการคดัแยกของการละเมิดของกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง 

จากมุมมองการวิเคราะห์ในแต่ละแบบมีความสามารถในการกรอง เพื่ อช่วยให้การส ารวจ
กระบวนการอย่างรวดเร็ว และมีการออกผลการวิเคราะห์ไดอ้ย่างรูปแบบ เน่ืองจากการกรองของโปรแกรม
Disco นั้น สามารถตอบค าถามไดร้วดเร็ว แม่นย  า และสามารถเก็บขอ้มูลเชิงปฏิบติัของกระบวนการท างาน 
เพื่อท าให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และสร้างความคิดในการพฒันากระบวนการท างานตาม
วธีิการท่ีเกิดข้ึนในผลการวเิคราะห์ 

 
2.5 ProM6.5.1 
ProMเป็นโปแกรมท่ีใช้ในกระบวนการ Process Mining ซ่ึงอยูใ่นระดบัแนวหน้าของโลกมีหลกัการ

ในการสนบัสนุนกระบวนการท า Process Mining ท่ีมีฟังกช์ัน่หลายรูปแบบ โดยใชอ้ลักอริทึมต่างๆและมีความ
เป็นอิสระในเร่ืองของ Platform ProMเป็นโปรแกรม Open source license ท่ีเปิดโอกาสให้นกัวิจยัและพฒันา
โปรแกรมสามารถน าไปพฒันาฟังก์ชัน่เพิ่มเติมไดง่้าย (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, 
A.Rozinat, H.M.W. Verbeek1 and A.J.M.M. Weijters, ProM: The Process Mining Toolkit) 

ProMเป็น Software Open Source ท่ีมีการปรับแต่งอย่างพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันา 
Process Mining และมีความหลากหลายของ plug-ins การท างานบางส่วนของกระบวนการ Process Mining 
ไดมี้การพฒันาเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ เช่นการตรวจสอบกระบวนการท างาน, การแปลงระหว่างการสร้าง
แบบจ าลอง, การวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงรูปภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบเสียง ฯลฯ (Ana Karla Alves de 
Medeiros and A.J.M.M. (Ton) Weijters, ProM Framework Tutorial)  

ProMคือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบูรณาการการท า Process Mining ซ่ึงมีอยู่หลายกระบวนการและยงั
สามารถเพิ่มกระบวนการต่างๆไดP้roMให้การสนบัสนุนอลักอริทึมหลายรูปแบบและหลากหลายภาษาเช่น 
Petri nets, EPCs, Social Networks เป็นตน้และอลักอริทึมท่ีสามารถน ามาใช้มีหลายวิธีอีกทั้งสามารถน ามา
รวมกนัเพื่อน าไปใชใ้นสถานการณ์ชีวิตจริงรวมทั้งมีการส่งเสริมให้นกัพฒันาและนกัวิจยัน าแนวความคิดไป
พฒันาอลักอริทึมรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติม (B.F. van Dongen,A.K.A. de Medeiros, H.M.W. Verbeek, A.J.M.M. 
Weijter, and W.M.P. van der Aalst, The ProM framework: A new era in Process Mining tool support) 
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รูปที่ 2.7แสดงโปรแกรมProM (6.5.1) 

 
กระบวนการในการท างานของ Process Mining มีแบ่งดว้ยกนั 3 ฟังกช์ัน่ คือ 
1. Discovery คือกระบวนการท างานพื้นฐานของ Process Mining โดยการน า Event log (บันทึก

เหตุการณ์) มาประมวลผลเขา้สู่ระบบแลว้สร้างผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบจ าลอง 
2. Conformance checking คือการน าแบบจ าลอง และ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาตรวจสอบ

ความสอดคล้องของแบบจ าลอง โดยมีการประมวลผลหรือก าหนดพฤติกรรมของ Event log (บันทึก
เหตุการณ์) นั้น 

3. Enhancement คือการน าแบบจ าลองกับ Event log (บันทึกเหตุการณ์) มาประมวลผลเพื่อขยาย
แบบจ าลองท่ีมีอยูใ่หม้องเห็นในมุมมองอ่ืนๆ หรือปรับปรุงแบบจ าลองใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ได้สรุปProMจดัว่าสามารถให้ผูว้ิจยัได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นอลักอริทึมรูปแบบใหม่ProMคือ
โปรแกรมท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง Event log กบั Model ท่ีใชท้  า Process Mining จะมีอลักอริทึมใหใ้ชม้ากมาย เช่น: 
Petri nets (PNML, TPN) EPCs/EPKs (EPML), BPMN (XPDL) เป็นตน้ 
 ProM Import เป็นฟังก์ชั่น ท่ี ช่วยแปลงข้อมูลจากไฟล์Excelให้ข้อมูลอยู่ในรูป  MXML ซ่ึงเป็น
โปรแกรม Open source ท่ีมี plug-ins มากมายท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงเพิ่มข้ึนตลอดทุกปี ซ่ึงมีการอพัเดทเวอร์
ชั่นใหม่ทุกปีท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ในสมัยปัจจุบัน ท าให้มีหน่วยงาน หรือองค์กรหลายแห่งน า
โปรแกรม ProMไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

 
 



17 
 

 2.6 Mine For a Petri Net Using Alpha Algorithm 
 Petri Net คือ ขั้นแรกของการสร้างความสัมพันธ์คือล าดับความส าคัญ จะแสดงโดย a > b ท่ีมีคู่
ทั้งหมดของเหตุการณ์ซ่ึง A และ B มีการเกิดข้ึนในการเขา้สู่ระบบไดโ้ดยตรงของ B ความสัมพนัธ์อ่ืนๆ จะมี
การก าหนดความสัมพันธ์ท่ีมีความส าคัญมากกว่า เช่น ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพึ่ งพาท่ีมีคู่ทั้ งหมดของ
เหตุการณ์a และ b ซ่ึง a > b และไม่ใช่ b > a ยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญัในการบนัทึกตามภาพท่ี 
2.9เป็น {(A,B), (A,C), (A,E), (B,C), (B,D), (C,B), (C,D), (E,D)}. ต่อไปน้ีจะอา้งอิงสาเหตุท่ีมีการก าหนดให้
เป็น {(A,B), (A,C), (A,E), (B,D), (C,D), (E,D)}สองความสัมพนัธ์มีสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ซ่ึงเรียกว่าเป็นการ
ก าหนดความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการพึ่งพา ขั้นตอนวิธีการสร้างอลักอริทึมส าหรับเง่ือนไขบางอย่างท่ีมากกว่า
สามความสัมพนัธ์จะอยูบ่นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญั (Essential Business Process Modeling) 

 
รูปที ่2.8ตวัอยา่งการบนัทึกเหตุการณ์ 

 

 
 รูปที ่2.9รูปความสัมพนัธ์Petri Net 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงถึงการใช้อลักอริทึมในการเขา้สู่ระบบโดยอา้งอิงขอ้มูลจากรูปภาพท่ี 2.8ส าหรับแต่

ละคู่ (A, B) อา้งอิงสาเหตุท่ีอยูใ่น Postset ของ A และใน Postset ของ B 
 
 
 

https://www.amazon.com/Essential-Business-Process-Modeling-Michael-ebook/dp/B0028N4W4W
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 2.7 Repair Model 
 Repair Model คือ อลักอริทึมน้ีจะปรับปรุงรูปแบบของโมเดลเดิม โดยใช้การรีเพลยข์อ้มูลท่ีไดจ้าก

บนัทึกเหตุการณ์เป็นอา้งอิง การท าเหมืองกระบวนการของโมเดลใหม่ท่ีผ่านการปรับปรุงนั้นไดใ้ช้หลกัการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งในกระบวนการของโมเดลเดิมและขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ ทั้งน้ีอลักอริทึม Repair 
Model มีการปรับปรุงรูปแบบของโมเดล โดยใชมี้ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

 - ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความสอดคล้องของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการสร้าง
แบบจ าลองและสังเกตโดยการแสดงต าแหน่งท่ีหายไปในระหวา่งการรีเพลย ์อยา่งไรก็ตามมนัไม่ง่ายท่ีจะเห็น
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและวธีิการแกปั้ญหาได ้โดยเนน้ในส่วนของการซ่อมแซมรูปแบบของโมเดลอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อความสอดคลอ้งในการปรับตวัของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจริง  

 - ขั้นตอนท่ี 2 วิวฒันาการการตรวจสอบ กระบวนการน้ีอาจมีวิวฒันาการตามช่วงเวลาซ่ึงการปรับปรุง
ให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต าแหน่งภายนอก น่ีก็หมายความวา่ท่ีความสอดคลอ้งกนัแบบจ าลองกระบวนการ
จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการซ่อมแซมในส่วนของรูปแบบโมเดลเดิมท่ีไม่พอดี 
สามารถน ามาปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบโมเดลใหม่ 

 - ขั้นตอนท่ี 3 การปรับปรุบกระบวนการและองค์กรท่ีแตกต่างกนัอาจอ้างอิงการแบ่งรูปแบบจาก
จุดเร่ิมตน้เช่นรูปแบบการสร้างแบบจ าลอง ยกตวัอยา่งเช่นในเขตเทศบาลอาจใชรู้ปแบบการอา้งอิงมาตรฐาน
ส าหรับการประมวลผลใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ยงัคงมีจะมีความแตกต่างระหวา่งเทศบาล (เช่นช่วงเวลา
ของการช าระเงิน)องค์กรท่ีใช้ซอฟต์แวร์ขององค์กรอาจจะใช้รูปแบบการอา้งอิงท่ีจดัไวใ้ห้โดยผูข้าย การ
ปรับปรุงรูปแบบการอา้งอิงท่ีเร่ิมตน้รูปแบบท่ีเกิดอยูใ่กลก้บัรูปแบบการอา้งอิง แต่อยา่งแม่นย  ามากข้ึนอธิบาย
ความจริงส าหรับกระบวนการท่ีเฉพาะเจาะจงหรือหน่วยงานขององคก์ร 

 ส าหรับทั้งสามกรณีการใชง้านเป็นส่ิงส าคญัท่ีรูปแบบการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบั 
รูปแบบโมเดลเดิมท่ีเป็นไปได ้ตวัอยา่งเช่นขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการวิวฒันาการไม่มีใครชอบการ
เปล่ียนโมเดลซ ้ าไปซ ้ ามา ส าหรับการปรับปรุงยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะอยูใ่กลเ้คียงกบัรูปแบบโมเดลเดิม 
 ขอบเขตการปรับปรุงเพื่อสร้างRepair Modelประกอบดว้ยการดูแลรูปแบบของโมเดลเดิมหรือโมเดล
พื้นฐาน และน าเสนอกระบวนการย่อยเขา้ไปในโมเดล โดยสามารถท างานร่วมกนัได ้อย่างไรก็ตาม Repair 
Model จะแสดงโมเดลใหม่ท่ีคลอบคลุมการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด ส่วนโมเดลใหม่ท่ีผ่านการปรับปรุงแลว้จะ
สามารถยนืยนัให้ผลสอดคลอ้ง และเป็นการคน้หาโมเดลท่ีสมบูรณ์ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข เช่น ในเร่ืองความ
เหมาะสม ตวัโมเดลจะไม่ได้ถูกเปล่ียนไปทั้งหมด, ในเร่ืองของกระบวนการท่ีไม่เหมาะสมของโมเดลเดิม 
จะตอ้งสามารถแทนท่ีดว้ยโมเดลท่ีเพิ่งพบใหม่น้ีได,้ ในเร่ืองความเหมาะสมของกนะบวนการ จะมีแค่ส่วนท่ี
ไม่เหมาะสมเท่านั้นท่ีจะถูกแทนท่ี 
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 ในการก าหนดค่าของเทคนิค Cost-Funtion มีอิทธิพลในการวางพื้นฐานความเหมาะสมของการ
ก าหนดค่ามากท่ีสุด ทั้งในการหาลูป, การจดักลุ่มค่า log ต่างๆ, การระบุต าแหน่ง เพื่อเพิ่มกระบวนการยอ่ยเขา้
ไปปรับปรุงโมเดลเดิม 

 
 

รูปที ่2.10รูปแสดงขั้นตอนการสร้างโมเดลใหม่ดว้ย Repair Model 
- รูปA แสดงรูปแบบโมเดลเดิมท่ีสร้างจาก Event Log 

- รูปB  แสดงกระบวนการยอ่ยมาจบักบัโมเดลเดิม 

- รูปC  แสดงรูปแบบโมเดลใหม่ท่ีสร้างจาก Repair Model 

2.8 PN Conformance Analysis 
PN Conformance Analysis คือ อลักอริทึมท่ีใชว้เิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบั Event Log 

ซ่ึงเป็นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน และผลวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะเป็นค่าการเคล่ือนท่ีของ
ขอ้มูลในขั้นตอนต่างๆ   
 

B C A 
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 2.9งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  2.9.1 งานวิจัยเร่ือง “Model Repair | Aligning Process Models to Reality” ผู้จัดท า Dirk 

Fahland, Wil M.P. van der Aalst 
  เทคนิคการท าเหมืองกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการสังเกตพฤติกรรม (เช่นบนัทึกเหตุการณ์) เพื่อ

สร้างแบบจ าลองพฤติกรรม, แบบจ าลองกระบวนการท่ีสามารถคน้หาจากการบนัทึกเหตุการณ์และเทคนิคการ
ตรวจสอบความสอดคล้องสามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบระหว่างพฤติกรรมการสังเกตและการสร้าง
แบบจ าลองกระบวนการท่ีมีอยูเ่ทคนิคการท าเหมืองเท่านั้นแต่การซ่อมแซมท่ีแทจ้ริงของรุ่นท่ีเหลือให้กบัผูใ้ช้
และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนในบทความน้ีมีการตรวจสอบปัญหาของรูปแบบกระบวนการModel Repairโดย
ตรวจสอบด้วยวิธี Replay the logท าให้พบการบันทึกย่อย (Sublogs)และกระบวนการย่อย(Subprocess) ท่ี
หายไป 
  ขอ้เด่นในงานวิจยัน้ีคือในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีได้อธิบายขั้นตอนการท างานและ
หลกัการของModel Repairซ่ึงแสดงผลลพัธ์ของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของโมเดลพื้นฐานของ
ขอ้มูล และน าเสนอกระบวนการยอ่ย (Subprocess) โดยสร้างโมเดลใหม่ท่ีสามารถท าร่วมกบัโมเดลพื้นฐานท่ี
อยูเ่ดิมได ้

  ขอ้ด้อยในงานวิจยัน้ีคือModel Repairมีขั้นตอนในการน าเขา้ท่ีค่อนขา้งยุ่งยากไม่เหมาะเป็น
อยา่งยิง่กบัผูเ้ร่ิมตน้จ าเป็นตอ้งใหผู้มี้ประสบการณ์ในการดูแลระบบฐานขอ้มูล 

 



 
บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 การท าเหมืองกระบวนการไปเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรักษาพยาบาลผูว้จิยัจึงท าการทดลอง
ท าเหมืองกระบวนการกบับนัทึกเหตุการณ์ของขั้นตอนการรักษาพยาบาลจากศูนยรั์กษาพยาบาลแห่งหน่ึงเป็น
ระยะเวลา 1 ปีรูปแบบไฟลท่ี์น าเขา้เป็นไฟลน์ามสกุล .CSV ท่ีน าออกมาจากฐานขอ้มูลโดยตรงใชเ้คร่ืองมือท่ี
ประกอบงานวิจยัทั้งหมด 2 ชนิดคือ Disco และProM 6.5.1และมีขั้นตอนในการวจิยัทั้งหมด 8 ขั้นตอน 
 

 3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
  3.1.1 Disco  
  3.1.2 ProM 6.5.1 
 3.2 ขั้นตอนการวจัิย 
  3.2.1 การน าเขา้ขอ้มูล 
  3.2.2 ช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล 
  3.2.3 ผลการวเิคราะห์เบ้ืองตน้โดย Disco  
  3.2.4 ศึกษาขอ้เทจ็จริงต่างๆโดยใช ้Filter  
   3.2.4.1 Timeframe 
  3.2.5 ใชต้วักรองคดัขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
  3.2.6 การส่งออกจาก Disco สู่ProM 6.5.1 
  3.2.7 การน าเขา้สู่ProM 6.5.1 
  3.2.8 การวเิคราะห์และแสดงผลในโปรแกรมProM 6.5.1 
   3.2.8.1 ปลัก๊อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm 
   3.2.8.2ปลัก๊อินRepair Model (find subprocesses) 
   3.2.8.3ปลัก๊อิน PN Conformace Analysis 
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3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.1.1 Disco  
 Disco เป็นโปรแกรมส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีใช้งานง่ายในการท าเหมืองกระบวนการ
เหมาะกบัไฟล์นามสกุล .CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็นโปแกรมท่ีช่วยจดัการขอ้มูลท่ีได้
บั น ทึ ก เห ตุ ก าร ณ์ ท่ี มี ข น าด ให ญ่ โป รแ ก รม  Disco โด ยส าม ารถ ด าวน์ โห ล ด ได้ ท่ี เว็ บ ไ ซ ต์
https://fluxicon.com/disco 

 
รูปที่ 3.1 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Disco 

 

https://fluxicon.com/disco
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รูปที่ 3.2 หนา้แรกของโปรแกรม Disco 

 
 3.1.2 ProM6.5.1 
 ProMเป็นโปแกรมส าหรับการท าเหมืองกระบวนการมีฟังกช์นัมากมายสามารถเลือกใชไ้ดทุ้กฟังก์ชัน่
เพื่ อ ใช้ วิ เคราะ ห์ ไฟล์น ามสกุ ล  MXML โป รแกรม ProMโดยส ามารถดาวน์ โหลดได้ ท่ี เว็บ ไซต์
http://www.promtools.org/doku.php?id=prom651 

 
รูปที่ 3.3 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรมProM 6.5.1 
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รูปที่ 3.4 หนา้แรกของโปรแกรมProM6.5.1 

 
3.2 ขั้นตอนการวจัิย 
 3.2.1 การน าเข้าข้อมูล 
 บนัทึกเหตุการณ์ผูใ้ช้บริการศูนย์รักษาพยาบาลแห่งหน่ึงของระยะเวลาเดือนเมษายนปี 2554ถึงเดือน
สิงหาคมปี 2559 มีการใช้บริการเป็นจ านวน482,446คร้ังจ านวนผูใ้ช้ทั้ งหมด 40,815คนและมีบริการท่ีใช้
ทั้งหมด 12บริการโดยการน าบนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่โปรแกรม Disco โดยการกดปุ่ม Open File ดา้นซา้ยบนและ
เลือกบนัทึกเหตุการณ์ (.CSV) ดงัรูปท่ี 3.5 
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รูปที่ 3.5 หนา้บนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่โปรแกรม Disco 

 
 3.2.2 ช้ีเฉพาะประเภทข้อมูล 
 หลงัจากน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco จาเป็นจะตอ้งช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการ
ท าเหมืองขอ้มูลโดยตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลดงัตารางท่ี 3.1  
ตารางที่ 3.1 ตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูล 

ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ประเภท 
Dtime วนัและเวลาท่ีมาใชบ้ริการ Timestamp  
Activity บริการท่ีใชง้าน Activity 
Patient_birthday วนัเกิดผูใ้ชบ้ริการ Other  
Sex_description เพศของผูใ้ชบ้ริการ Other  
Visit_vn รหสัผูใ้ชบ้ริการ Case ID  
Patient_hn รหสัผูใ้หบ้ริการ Resource  
Patient_occupation_description อาชีพผูใ้หบ้ริการ Other  
Contract_plans_ description ประเภทการช าระเงิน Other  
Billing_total ค่าใชจ่้าย Other  
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 3.2.3 ผลการวเิคราะห์เบื้องต้นโดย Disco  
 เม่ือท าการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลเรียบร้อยจะแสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบนัทึกเหตุการณ์ดงักล่าว
สรุปไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

หัวข้อ ช่ือ ความถี่ % 
บริการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการ
บ่อยท่ีสุด 

Order_data_time 27,198 23.31% 

ผูใ้หบ้ริการท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

157149550000000000 107,979 92.53% 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีใช้
บริการมากท่ีสุด 

นกัเรียน นกัศึกษา 87,132 74.66% 

ยอดค่ารักษาพยาบาลท่ีมี
จ่ายมากท่ีสุด 

350 บาท 15,833 13.57% 

ประเภทการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลท่ีมี 
มากท่ีสุด 

ช าระเงินเอง 47,638 40.82% 

 

 
รูปที่ 3.6 สถิติการใชง้านเบ้ืองตน้ 
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ตารางที่ 3.3 ตารางสรุปขอ้มูลกระบวนการท่ีมีการใชบ้ริการต่อเน่ืองกนัมากท่ีสุด 

หัวข้อ ความถี่ หัวข้อ ความถี่ 
order_date_time 27,198 order_date_time 27,198 
patient_appointment_record_ 
date_time 

12,775 visit_modify_date_time 10,402 

visit_modify_date_time 10,402 visit_lock_date_time 10,317 
visit_lock_date_time 10,317 modify_discharge_ 

datetime 
9,766 

visit_begin_visit_time 9,761 visit_record_date_time 9,761 
visit_financial_dischargetime 9,754 patient_appointment_ 

update_date_time 
5,184 

 
 3.2.4 ศึกษาข้อเทจ็จริงต่างๆโดยใช้ Filter  
 เม่ือท าการช้ีเฉพาะประเภทของข้อมูลเรียบร้อยแบบจ าลองท่ีมีความซับซ้อนของข้อมูลสูงหรือ 
Spaghetti Model (รูปท่ี 3.8) จึงจ าเป็นจะตอ้งเลือกใชต้วักรองท าใหแ้บบจ าลองมีความซบัซอ้นนอ้ยลงตาม 
(รูปท่ี 3.9) 

 
รูปที่ 3.8แบบจ าลองท่ีมีความซบัซอ้นของขอ้มูลสูง 
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รูปที่ 3.9 การเลือกใชต้วักรองทั้ง 6 รูปแบบ 

 
ตารางที่ 3.4ตารางจ าแนกความสามารถของตวักรองท่ีสามารถ 

ช่ือตัวกรอง ผลลพัธ์ต่อแบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลของศูนย์รักษาพยาบาล 
Variation  คดักรองพฤติกรรมหลกัและพฤติกรรมพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ 
Performance  คดักรองหาผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการในช่วงเวลาสั้น/ยาวและจานวนผูใ้ชบ้ริการ

ใชบ้ริการมาก/นอ้ย 
Attribute  ใชก้รองขอ้มูลเขตขอ้มูล (Field) ใหเ้หลือเพียงส่วนท่ีตอ้งการ 
Timeframe  คดักรองช่วงเวลาท่ีตอ้งการน ามาแสดงผล 
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  3.2.4.1 Timeframe 
 ใช้Timeframeคดักรองข้อมูลตามช่วงเวลาต่างๆในฐานขอ้มูลเช่นคดักรองขอ้มูลในช่วงเวลาตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ปี 2558ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559(รูปท่ี 3.16) เพื่อท าให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากท่ีสุด และข้อจ ากัดในการรับ  Event Log ต่อของ
โปรแกรมProMท่ีไม่สามารถรับขอ้มูลในปริมาณมากไดจึ้งไดค้ดักรองขอ้มูลตวัอยา่งออกมา 

 
รูปที่ 3.10คดักรองขอ้มูลตามช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559 

 
 3.2.5 ใช้ตัวกรองคัดข้อมูลทีต้่องการ 

หลังจากศึกษาข้อเท็จจริงจากแบบจ าลอง  Filter จ าเป็นต้องเลือกส่วนท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ศูนยศู์นยรั์กษาพยาบาลออกมาส่วนหน่ึงเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในการรับ Event Log ต่อของ
โปรแกรมProMท่ีไม่สามารถรับขอ้มูลในปริมาณมากไดจึ้งไดค้ดักรองขอ้มูลตวัอยา่งออกมาคือ “แสดงขอ้มูล
ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559” (รูปท่ี 3.17) และไดข้อ้สรุปออกมาดงัน้ี 
(รูปท่ี3.18 ถึงรูปท่ี3.19) 

- ขั้นตอนการจ่ายยาของผูป่้วย (Order_date_time) มีทั้งหมด 27,198 คร้ัง 
- ขั้นตอนการนัดหมายเวลาตรวจของผู ้ป่วย (Patient_appointment_record_date_time) มีทั้ งหมด

12,775คร้ัง 
- ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลของผูป่้วย (Visit_modify_date_time) มีทั้งหมด10,402คร้ัง 
- ขั้นตอนการปลดล็อคขอ้มูลของผูป่้วย (Visit_lock_date_time) มีทั้งหมด10,317คร้ัง 
- ขั้นตอนการแกไ้ขเวลาเวลาตรวจของผูป่้วย (Modify_discharge_datetime) มีทั้งหมด9,766คร้ัง 
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- ขั้นตอนการเร่ิมเขา้ระบบการรักษาของผูป่้วย (Visit_begin_visit_time) มีทั้งหมด9,761คร้ัง 
- ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยหลงัจากการเขา้ระบบ (Visit_record_date_time) มีทั้งหมด9,761

คร้ัง 
- ขั้นตอนการเวลาจ่ายเงิน (Visit_financial_discharge_time) มีทั้งหมด9,754คร้ัง 
- ขั้นตอนการตรวจโรคผูป่้วย (Visit_staff_doctor_discharge_date_time) มีทั้งหมด9,631คร้ัง 
- ขั้นตอนแก้ไขเวลานัดหมายตรวจของผูป่้วย (Patient_appointment_update_date_time)มีทั้ งหมด

5,184คร้ัง 
- ขั้นตอนแกไ้ขเวลาการจ่ายเงิน (Visit_financial_reverse_date_time) มีทั้งหมด1,559คร้ัง 
- ขั้นตอนแกไ้ขเวลาตรวจผูป่้วยของหมอ(Visit_doctor_reverse_date_time) มีทั้งหมด592คร้ัง 
 

 
รูปที่ 3.11Filter ขอ้มูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559 
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รูปที่ 3.12แสดงผลตามขอ้มูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559 

 

 
รูปที่ 3.13แสดงแบบจ าลองตามขอ้มูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2559 
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 3.2.6 การส่งออกจาก Disco สู่ ProM 6.5.1 
 เม่ือท าการกรองขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม Export ดา้นขวาล่างในโปรแกรม Disco เพื่อน าออกเป็น
ไฟล์นามสกุล XES (PROM6) และกดปุ่ม Export XES File… (รูปท่ี 3.20) เพื่อพร้อมท่ีจะน าเขา้สู่โปรแกรม
ProM 6.5.1 ในล าดบัถดัไป 

 
รูปที่ 3.14น าออกเป็นไฟลน์ามสกุล XES (PROM6) 

 
 3.2.7 การน าเข้าสู่ Prom 6.5.1 
 เม่ือไดไ้ฟล์XES ดงักล่าวมาแลว้ให้เปิดโปรแกรม Prom 6.5.1ข้ึนมาและคลิกท่ีปุ่ม Import และ Open 
File.. (รูปท่ี 3.21) และท าการเลือกท่ีอยูข่องไฟล ์XES แลว้น าเขา้จะหนา้เมนูหลกัของ Prom (รูปท่ี 3.22) 

 
รูปที่ 3.15น าเขา้เป็นไฟลน์ามสกุล XES (PROM6) 
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รูปที่ 3.16แสดงหนา้เมนูหลกัของโปรแกรม Prom 

 
 3.2.8 การวเิคราะห์และแสดงผลในโปรแกรมProM 6.5.1 โดยใช้ปลัก๊อนิดังนี้ 
  3.2.8.1 ปลัก๊อนิMine for a Petri Net using Alpha-algorithm 
  หลังจากน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมProMและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีน าเข้า
เรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่มจะข้ึน Popup Action แสดงถึงฟังก์ชันเสริมต่างๆของโปรแกรมProM(รูปท่ี 3.22)
และเลือกท่ีMine for a Petri Net using Alpha-algorithm และกดปุ่ม Start เพื่อเร่ิมการท างานของโปรแกรม 
Prom (รูปท่ี 3.23)ส าหรับ ปลัก๊อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm จะให้แสดงเป็นโครงสร้างของ
แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และน าแบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลน้ีไปใชใ้นปลัก๊
อินอ่ืนๆต่อไป 
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รูปที่ 3.17แสดงฟังกช์นัเสริมต่างๆของโปรแกรมProM 

 

 
รูปที่ 3.18แสดงหนา้เมนูActionปลัก๊อินMine for a Petri Net using Alpha-algorithm 
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  3.2.8.2ปลัก๊อนิRepair Model (find subprocesses) 
  หลังจากท่ีเราได้โมเดลท่ีแสดงการวนลูปของขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐานมา ซ่ึง
ขั้นตอนต่อไปก็จะเลือกใช้ปลั๊กอิน Repair Model (find subprocesses) เพื่อหาการปรับปรุงแบบจ าลองการ
รักษาพยาบาลพื้นฐาน โดยท าการคลิกท่ีปุ่มจะข้ึน Popup Action แสดงถึงฟังก์ชนัเสริมต่างๆของโปรแกรม
ProMจากนั้นเลือกท่ีRepair Model (find subprocesses)และกดปุ่ม Start เพื่อเร่ิมการท างานของโปรแกรม Prom 
(รูปท่ี 3.24) 

 
 รูปที่ 3.19แสดงหนา้เมนูActionปลัก๊อินRepair Model (find subprocesses) 

 
3.2.8.3 ปลัก๊อนิ PN Conformace Analysis 

ขั้นตอนต่อไปก็จะเลือกใช้ปลั๊กอิน PN Conformace Analysis เพื่อหาความถ่ีในการกระบวนการ
ท างานของแบบจ าลองแต่ละขั้นตอน โดยท าการคลิกท่ีปุ่มจะข้ึน Popup Action แสดงถึงฟังก์ชันเสริมต่างๆ
ของโปรแกรมProM จากนั้ นเลือกท่ี  PN Conformace Analysis และกดปุ่ม Start เพื่อเร่ิมการท างานของ
โปรแกรม Prom (รูปท่ี 3.25) 
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รูปที่ 3.20 แสดงหนา้เมนูActionปลัก๊อิน PN Conformace Analysis 
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รูปที่ 3.21แสดงภาพรวมของการขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco และProM 6.5.1 

ขอ้มูลจาก Database (ไฟลน์ามสกุลCSV) 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Discoและท าการ Filter ขอ้มูล 

Export ขอ้มูล (ไฟลน์ามสกุล XES) 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Prom 6.5.1 

ใชป้ลัก๊อินMine for a Petri Net 
using Alpha-algorithm 

โครงสร้างของแบบจ าลองขั้นตอน
การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 

ใชป้ลัก๊อิน Repair Model 

โครงสร้างของแบบจ าลองขั้นตอน
การรักษาพยาบาลท่ีปรับปรุงใหม่

ดว้ยปลัก๊อิน Repair Model 

ใชป้ลัก๊อิน 
PN Conformane Analysis 

ผลวเิคราะห์รูปแบบ Conformace 
Total (ตรวจสอบการท างานของ
โครงสร้างของแบบจ าลอง) 



 
บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 
 จากผลการวจิยัจากบนัทึกเหตุการณ์ของฐานขอ้มูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลของศูนยรั์กษาพยาบาล
แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559ดงัน้ี 
 4.1แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน 
 4.2แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐานท่ีผ่านการปรับปรุงด้วยปลั๊กอิน Repair Model 
(find subprocesses) 

4.3 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐานท่ีวิเคราะห์ด้วยปลั๊กอิน PN Conformance 

Analysis 
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 4.1 แบบจ าลงขัันตองตการรักาายยาบาลย้นตาาต 
 จากการน าบนัทึกเหตุการณ์มาท าเหมืองกระบวนการจึงได้แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาล
พื้นฐาน โดยน า Event Log มาสร้างเป็นแบบจ าลอง ผลการการวิเคราะห์จากปลัก๊อิน Mine for a Petri Net 
using Alpha-algorithm ไดแ้สดงขั้นตอนการรักษาพยาบาลทั้งหมด 12 ขั้นตอน (รูปท่ี 4.1) เพื่อน าแบบจ าลอง
น้ีไปใชใ้นปลัก๊อิน Repair Model (find subprocesses)ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที ่4.1แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน 
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 4.2แบบจ าลงขัันตองตการรักาายยาบาลย้นตาาตทีผ่่าตการปรับปรุขด้วยปลัก๊งติ Repair Model 
(find subprocesses) 
 เม่ือใช้ปลั๊กอินRepair Model (find subprocesses)ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ คือ แบบขั้นตอนการ
รักษาพยาบาลท่ีผา่นการปรับปรุงดว้ยปลัก๊อิน Repair Model(find subprocesses)(รูปท่ี 4.2) โดยสังเกตไดว้่า
แบบจ าลองน้ีมีจุดส้ินสุดของขั้นตอนการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนจากเดิม 1 จุด เป็น 5 จุดเม่ือเปรียบเปรียบกบั
แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน (รูปท่ี 4.1)ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ด้วยปลัก๊อิน Repair Model 
(find subprocesses)มีจุดเด่นคือ การค้นหาต าแหน่งการเกิดวนลูปของขั้นตอนการรักษาพยาบาลและน า
ขั้นตอนย่อย (Subprocess) เข้ามาจับกับแบบจ าลองขั้นตอนรักษาพยาบาลพื้นฐาน  จะแสดงผลเป็น
แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลใหม่ท่ีมีจุดส้ินสุดในขั้นตอนรักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึน 
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รูปที ่4.2 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลท่ีปรับปรุงดว้ย Repair Model (find subprocesses) 
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4.3 แบบจ าลงขัันตองตการรักาายยาบาลย้นตาาตทีว่ิเคราะห์ด้วยปลัก๊งติ PN Conformance Analysis 

 เม่ือใชป้ลัก๊อิน PN Conformance Analysis ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ คือ แสดงค่าการไหลของขอ้มูล
ในขั้นตอนต่างๆของโมเดล โดยสังเกตไดว้่าการไหลของขอ้มูลนั้นแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การไหลของขอ้มูล
จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดจบ และการไหลของขอ้มูลจากจุดเร่ิมตน้ไปจบท่ีขั้นตอนต่างๆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลท่ีวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย PN Conformance Analysis 



 

บทที5่ 
 

สรุปอภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนการรักษาพยาบาลโดยเร่ิมจากการน าข้อมูลในการ
ปฏิบติังานในระบบการรักษาพยาบาลในชีวิตประจ าวนัของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงออกมาในรูปแบบไฟล์ 
.CSV จากนั้นน าเข้าสู่โปรแกรม Disco เพื่อน ามาวิเคราะห์เบ้ืองต้นและน ามาจดัการกรองข้อมูลตามท่ี
ตอ้งการและน าออกเป็นไฟล์ MXML เพื่อน ามาแสดงผลบนProMโดยใชป้ลัก๊อิน Mine for a Petri Net using 
Alpha-algorithmสร้างโครงสร้างของแบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไปด้วยปลัก๊อินRepair Model (find subprocesses) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง
ของแบบจ าลองเดิมใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึน 
 

5.1 สรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ซ่ึงผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า Process 
Mining มีส่วนในการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลให้รวดเร็วยิง่ข้ึนมากไม่วา่จะเป็นการวิเคราะห์การคดักรองและการ
แสดงผลของขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพทางผูว้ิจยัจึงได้เจาะลึกไปในส่วนของขั้นตอนในการรักษาพยาบาล 
พบวา่มีขั้นตอนทั้งหมด จ านวน 12 ขั้นตอน โดยอา้งอิงจากรูปท่ี 4.1 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาล
พื้นฐาน จะเห็นไดจ้ากขั้นการรักษาพยาบาลมีความซับซ้อน และมีบางขั้นตอนท่ีเกิดการท างานแบบวนลูป 
ยกตวัอยา่งเช่น  

- ขั้นตอนแกไ้ขเวลานดัหมายตรวจของผูป่้วย (Patient_appointment_update_date_time)  
- ขั้นตอนการแกไ้ขเวลาเวลาตรวจของผูป่้วย (Modify_discharge_datetime) 
- ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยหลงัจากการเขา้ระบบ (Visit_record_date_time) 
- ขั้นตอนการเร่ิมเขา้ระบบการรักษาของผูป่้วย (Visit_begin_visit_time) 

 ผูว้จิยัไดส้ังเกตเห็นวา่ มีขั้นตอนการรักษาพยาบาลบางขั้นตอนท่ีไม่ไปยงัจุดจบของกระบวนการ แต่
จบตามขั้นตอนในขั้นตอนพื้นฐาน ยกตวัอยา่งเช่น 

- ขั้นตอนการนดัหมายเวลาตรวจของผูป่้วย (Patient_appointment_record_date_time)เช่น ผูป่้วยอาจ
มีการโทรมาเล่ือนนดัการตรวจจากเวลาเดิมท่ีเคยนดัหมายไวเ้ป็นตน้ 

- ขั้นตอนการเวลาจ่ายเงิน (Visit_financial_discharge_time)เช่น ผูป่้วยอาจมาช าระเงินท่ีเหลือจากการ
รักษาพยาบาลคร้ังก่อน เป็นตน้ 
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- ขั้นตอนแกไ้ขเวลาการจ่ายเงิน (Visit_financial_reverse_date_time)เช่น โรงพยาบาลมีผูป่้วยเขา้รับ
การรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก อาจมีการบนัทึกขอ้มูลเวลาการจ่ายเงินผดิ จึงตอ้งมีการแกไ้ข
ขอ้มูล เป็นตน้ 

- ขั้นตอนการตรวจโรคผูป่้วย (Visit_staff_doctor_discharge_date_time)เช่น ผูป่้วยอาจมีการนดัมา
ตรวจโรคอยา่งเพียงขั้นตอนเดียว เป็นตน้ 

- ขั้นตอนแกไ้ขเวลาตรวจผูป่้วยของหมอ(Visit_doctor_reverse_date_time)เช่น โรงพยาบาลมีผูป่้วย
เขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมากอาจมีการตรวจหรือรักษาพยาบาลท่ีใชเ้วลานานกวา่ปกติ จึง
มีการแกไ้ขเวลาตรวจผูป่้วยเป็นตน้ 

 ทั้ งน้ียงัมีขั้นตอนการรักษาพยาบาลท่ีสามารถไปยงัจุดจบหลักของแบบจ าลองขั้นตอนการ
รักษาพยาบาลพื้นฐาน ยกตวัอยา่งเช่น 

- ขั้นตอนการจ่ายยาของผูป่้วย (Order_date_time) 
- ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลของผูป่้วย (Visit_modify_date_time) 
- ขั้นตอนการปลดล็อคขอ้มูลของผูป่้วย (Visit_lock_date_time) 
- ขั้นตอนการแกไ้ขเวลาเวลาตรวจของผูป่้วย (Modify_discharge_datetime) 
- ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยหลงัจากการเขา้ระบบ (Visit_record_date_time) 
- ขั้นตอนแกไ้ขเวลานดัหมายตรวจของผูป่้วย (Patient_appointment_update_date_time) 

จากการน าแบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐานมาวิเคราะห์ด้วยปลัก๊อิน Repair Model 

(find subprocesses)ไดผ้ลวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบโครงสร้างแบบจ าลองใหม่ท่ีผ่านการปรับปรุง จะเห็น

ได้ว่า แบบจ าลองมีการน ากระบวนการย่อยมาจับกับขั้ นตอนต่างๆ และมีการเพิ่มจุดจบหลักของ

กระบวนการรักษาพยาบาลจากเดิม 1 จุด เป็น 5 จุด ดงัรูปท่ี 4.2 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลท่ี

ปรับปรุงดว้ย Repair Model (find subprocesses)  

 จากงานวิจัย  Model repair – Aligning process models to reality ของผู ้จ ัดท า Dirk Fahland, Wil 
M.P. van der Aalst ได้นิยามหลกัการปรับปรุงกระบวนการของแบบจ าลองเดิม โดยจะแก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงแบบจ าลอง แต่มีเง่ือนไขในการปรับปรุงโมเดลเดิมดงัน้ี 

- Repair model (find subprocesses) เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานของแบบจ าลองเดิม แต่ไม่มี
การเปล่ียนโครงสร้างกระบวนการท างานทั้งหมด เน่ืองจากแบบจ าลองเดิมอาจมีขั้นตอนท่ีมีการวนลูป ซ่ึงไม่
สามารถแกไ้ขขั้นตอนการท างานในส่วนน้ีได ้

- Repair model (find subprocesses)  ใช้ เท ค นิ ค  Cost- function ใน ก ารห าคว าม เหม ะสมของ
แบบจ าลองเดิม เช่น การหาขั้นตอนการวนลูป, การจดักลุ่มของขอ้มูล, การระบุต าแหน่งของขั้นตอนต่างๆใน
แบบจ าลอง เพื่อน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดม้าใชเ้พิ่มขั้นตอนยอ่ยเขา้ไปในแบบจ าลองใหม่ ทั้งน้ีแบบจ าลองเดิม
ท่ีมีความซบัซอ้นในกระบวนการท างานมาก จะเป็นการลดประสิทธิภาพในการปรับปรุงแบบจ าลองใหม่ 
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- Repair model (find subprocesses) แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองใหม่ท่ีผ่านการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานแล้ว จะมีจุดจบของกระบวนการหลักเพิ่มข้ึนจากเดิม 11 จุด เปล่ียนเป็น 30 จุด และมีการน า
กระบวนการยอ่ยมาจบักบัขั้นตอนของแบบจ าลองเดิมท่ีควรปรับปรุง  

แต่อย่างไงก็ตามแบบจ าลองการรักษาพยาบาลท่ีผ่านการปรับปรุงน้ีเป็นเพียงแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการขั้นตอนรักษาพยาบาลพื้นฐานในมุมมองของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดก้ารปฏิบติังานใน

ระบบการรักษาพยาบาลในชีวติประจ าวนั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลของขั้นตอนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ท าให้เห็นถึงปัญหาการวนลูป

และจ านวนจุดจบหลกัของแบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน ทั้งน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการแกไ้ข

โดยการใช้ปลั๊ก อิน  Repair Model (find subprocesses) ใช้ในการปรับป รุงแบบจ าลองขั้ นตอนการ

รักษาพยาบาลพื้นฐาน เพื่อเพิ่มจุดจบหลกัและน าเสนอกระบวนยอ่ยมาจบัขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน 

แผนในอนาคตทางผูว้จิยัขอเสนอให้เก็บขอ้มูลการรักษาพยาบาลของแบบจ าลองท่ีผา่นการปรับปรุง

ดว้ยปลัก๊อิน Repair Model เพื่อน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบของขอ้มูลของแบบจ าลองพื้นฐานวา่มีความแตกต่าง

กนัหรือไม่ ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัแนะน าให้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Conformance metrics เพื่อเพิ่มความแม่นย  าให้การ

วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอ Repair Model (find subprocesses) ออกไปในวงกวา้งมากข้ึน 
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