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สารนิพนธฉ์บบัน้ีน าเสนอการคน้หาโครงสร้างกระบวนการการท างานที่เกิดขึ้นดว้ยขอ้มูล
ที่จดัเก็บในแฟ้มประวติับนัทึกเหตุการณ์ของระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการรักษาของโรงพยาบาล
โดยใช ้Model Mine Transition Systemในการเปรียบเทียบกระบวนการท างานปกติกบัรูปแบบการ
ท างานที่เกิดขึ้นจริงจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ซ่ึงท าใหท้ราบถึงกระบวนการใดที่มีความส าคญั และ
พบประเด็นกระบวนการท างานที่แตกต่างจากการท างานปกติ สามารถน ามาแนวทางปรับปรุง หรือ
พฒันากระบวนการการท างานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการท างานให้ดีที่สุด และในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยั
พบวา่ Work Flow การท างานที่ไดอ้อกแบบไวใ้นปัจจุบนั ไม่ตรงกบั Work Flow ที่เกิดขึ้นจากการ
บนัทึกของแฟ้มประวตัิบนัทึกเหตุการณ์ของระบบสารสนเทศ จึงไดแ้นวคิดในการปรับปรุง Work 
Flow เพื่อให้สามรถช่วยลดช่วงระยะเวลาการรอพบแพทย ์และการช าระเงินก่อนรับยา ท าให้
สามารถลดปริมาณผูป่้วยที่อยูใ่นกระบวนการการรักษา 
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This research applies process mining process discovery on a set of event logs previously 

collected and recorded using an Information System. The event logs contain information about 

patients, date/time of the treatment, medical procedures, responsible staff, and other additional 

attributes. Therefore, the main goal of this research is to verify the extent of conformity (as well as 

accuracy) of the resulting process workflow (model) through the Mine Transition Systems 

technique while comparing it with the actual activities recorded in the log file. Subsequently, after 

investigation of the generated models (i.e., in terms of Petri net graphs), a guideline can be 

developed and used in order to improve the overall performance of the medical process. Moreover, 

any inconsistency (or violation of the rules) between the pre-defined Master Model and the 

simulated/resulted workflow model, which is obtained based on the log file history, can be easily 

detected and recognized using the proposed approach in this research. The results of the study 

showed that there is a significantly high delay in waiting time between the activities “treatment” 

and “payment prior to medication dispense”. These findings can be studied and used by the hospital 

administrators and staff (or any other entity in charge of the customer service ward) so as to address 

and solve the existing problems (and bottlenecks) leading to a better service performance of the 

hospital.   
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บทที1่ 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบนัมีสถานพยาบาลมากมายท่ีไดมี้การน าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยสนบัสนุนใน

ส่วนของระบบกระบวนการการท างาน จึงมีระบบจัดเก็บเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศเรียกวา่ “ระบบฐานขอ้มูล” ในฐานขอ้มูลดงักล่าวจะมี
หน่ึงส่วนท่ีไวเ้ก็บบนัทึกการใชง้านของผูใ้ชง้านเรียกวา่ บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) นอกจากการ
น าบนัทึกเหตุการณ์มาแสดงผลเพื่อออกรายงานแลว้ ผูดู้แลและผูรั้บผิดชอบงานส่วนใหญ่มกัจะไม่
น าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์อีกเลย ทางผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าควรจะน าการท าเหมืองกระบวนการ
เขา้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวิเคราะห์หาพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือขั้นตอนท่ีผิดพลาดเพื่อ
น ามาพฒันาและปรับปรุงระบบการท างานใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

ระบบการเขา้รักษาพยาบาลของระบบสถานพยาบาล เป็นระบบท่ีแสดงถึงข้ึนตอนในการ
ติดต่อของผูป่้วยเพื่อเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทางผูว้ิจยัได้ใช้ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ของ
สถานพยาบาลแห่งหน่ึงมาวิเคราะห์ ขอ้มูลจะ ประกอบไปด้วย Case , Activity , Resource , Time 
Stamp เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อท่ีจะน ามาใชร่้วมกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์เช่น Disco , Prom การวิเคราะห์กระบวนการของขอ้มูลจากบนัทึกเหตุการณ์จะสามารถ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการท างานของในแต่ละองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

งานวิจยัน้ีจะขอน าเสนอการวิเคราะห์ระบบการท างานโดยใชอ้ลักอริทึม Transition System 
ซ่ึง เ ป็นการประมวลผลของเคร่ืองมือวิ เคราะห์ Prom โดยจะน ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูล
สถานพยาบาล การวิเคราะห์จะประมวลผลรูปแบบของการท างาน เพื่อให้ผูว้ิจยัสังเกตและเก็บ
ข้อมูลในส่วนของการท างานท่ีใช้เวลานานเกินไปหรือการท างานท่ีผิดพลาดต่างๆมาใช้เพื่อ
ออกแบบระบบการท างานใหม่ให้ไดป้ระสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการรอคอยของผูม้าติดต่อ
กบัทางสถานพยาบาล 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย  
 1.2.1 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนในการท างาน 
 1.2.2 เพื่อหากระบวนการท างานท่ีผดิปกติ 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจัิย  

1.3.1 สามารถน าผลการวิเคราะห์เพื่อไปประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานของโรงพยาบาล 

1.3.2 ใช ้Software ในการจดัท าทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ Disco และ ProM  
1.3.3 ใช ้Disco ในการวเิคราะห์ผล และแสดงผลลพัธ์เบ้ืองตน้ 
1.3.4 ใช ้Transition System เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
1.3.5 ใช ้Transition System เพื่อวเิคราะห์กระบวนการการท างานของระบบ 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ)  
Process Mining (เหมืองกระบวนการ) เปรียบเสมือนสะพานท่ีเช่ือมระหว่างก ารวิเคราะห์

กระบวนการแบบดัง่เดิม (เช่น การจ าลองสถานการณ์และเทคนิคการจดัก ารกระบวนการธุรกิจ) 
และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล (เช่น การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรและการท าเหมืองขอ้มูล) ซ่ึง Process 
Mining จะหาความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเหตุการณ์และโมเดลกระบวนการ นอกจากน้ี 
Process Mining ยงัแกปั้ญหาการแยกกนัระหวา่ง “ธุรกิจ” และ “เทคโนโลย”ี อีกดว้ย  

1.4.2 Event Log (บนัทึกเหตุการณ์)  
 Event Log (บันทึกเหตุการณ์) คือ ทรัพยากรท่ีจะน าไปวิเคราะห์หรือ  คือ เส้นทางการ
ตรวจสอบท่ีถูกก าหนดให้บนัทึกล าดบัเหตุการณ์การท างานของกิจกรรมในระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ถูกบนัทึกไวใ้นแฟ้มระบบ ซ่ึงจะท าใหรู้้วา่ใครใชร้ะบบอยูแ่ละท าอะไรในระบบบา้ง  

1.4.3 Disco  
Disco เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย ผูใ้ช้ไม่

จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ เหมาะกบัผูเ้ร่ิมตน้ เหมาะกบัไฟล์นามสกุล 
.CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัการกบับนัทึกเหตุการณ์ท่ีมี
ขนาดใหญ่และซบัซอ้น  
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1.4.4 ProM 6.5.1  
ProM เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการระดับผูมี้พื้นฐานถึงผูเ้ช่ียวชาญ         

มีฟังก์ชนัท่ีหลากหลายให้เลือกใชต้ามความเหมาะสมของบนัทึกเหตุการณ์ เหมาะกบัไฟลน์ามสกุล 
XES  

1.4.5 Filter  
Filter เป็นส่วนเสริมหน่ึงของโปรแกรม Disco ท าหน้าท่ีในการคดักรองบนัทึกเหตุการณ์

ให้มีความซบัซ้อนนอ้ยลงโดยก าหนดเง่ือนไขข้ึนมา ผา่นรูปแบบต ่างๆ ของ Filter ทั้ง 6 รูปแบบ คือ 
Timeframe, Variation, Performance, Endpoints, Attribute และ Follower  
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.5.1 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของในขั้นตอนการรักษาพยาบาล 
1.5.2 ลดกระบวนการในขั้นตอนการรักษาพยาบาล 
1.5.3 ท าให้ทราบถึงขั้นการตอนรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลดว้ยอลักอริทึม Transition 

System 
1.5.4 ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในแต่ละขั้นตอนของผูม้าติดต่อ 
1.5.5 สามารถปรับปรุงระบบของโรงพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างาน 

 
1.6 กำรวำงแผนโครงกำร  

ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั เร่ือง การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย 
Mine Transition System                     

     
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 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิธีการท าเหมืองกระบวนการการท าเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหก้บัโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลผูป่้วยผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 Process Mining  
2.2 การรักษาพยาบาล 
2.3 Disco  
2.4 Filter  
2.5 ProM 6.5.1 
2.6 Mine Transition System 
2.7 Analyze Transition System 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 Process Mining  
ในปี ค.ศ.1960 Data Collection มีการน าข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ ท่ี

น่าเช่ือถือเพื่อป้องกนัการสูญหายไดเ้ป็นอยา่งดี ต่อมาในปี ค.ศ.1980.Data.Access.มีการน าขอ้มูล ท่ี
จดัเก็บมาสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั เพื่อน าไปวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อมาในปี ค.ศ.1990 Data Warehouse and Decision Support.มีการน าขอ้มูลมาเก็บลงในฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ครอบคลุมการใชง้านทั้งหมดขององคก์รเพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจและในปี ค.ศ. 
2000 เหมืองขอ้มูลมีการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาวิเคราะห์และประมวลผลโดย สร้างแบบจ าลอง
และความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

Process Mining คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบหน่ึงมีผลลพัธ์และวตัถุประสงค ์เพื่อน า
ขอ้มูลในรูปแบบ Excel ท่ีได้จากการบนัทึกเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลาจากการกระบวนการท างาน
ขององค์กร หรือหน่วยงานท่ีให้ขอ้มูลมาวิเคราะห์ ท าให้ผูว้ิเคราะห์ประมวลภาพรวมเพิ่มข้ึนของ
กระบวนการท างาน โดยดูความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกเหตุการณ์ 
ดงันั้นการท า Process Mining เป็นหลักการหน่ึงในกระบวนการทางองค์กรหรือหน่วยงานท่ีน า
ข้อมูลท่ีบันทึกจากเหตุการณ์ในอดีตจนถึงอนาคตของระบบนั้ นๆ และน ามาวิเคราะห์เป็น
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กระบวนการในการบริหารองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีการววิฒันาการในปัจจุบนั ซ่ึงการวเิคราะห์ดว้ย
วิธีน้ีตอ้งใช้โปรแกรม Disco และProm เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสร้างแบบจ าลองหรือ
โมเดลใหม่เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองเดิม เพื่อหาความแตกต่างของแบบจ าลองทั้งสอง ท าให้ผูว้ิจยั
เห็นข้อดี หรือข้อเสียของแบบจ าลองแต่ละแบบ ทั้งน้ีมีการแสดงผลเป็นรูปแบบความถ่ีอย่าง
ครบถว้น ในการคน้หาความสัมพนัธ์ และรูปแบบทั้งหมดซ่ึงมีอยูจ่ริงในฐานขอ้มูล แต่ไม่ไดถู้กซ่อน
ภายในข้อมูลจ านวนมาก ซ่ึงมีการส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอตัโนมติั ในปริมาณข้อมูล
จ านวนมากให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเต็มไปดว้ยความหายและอยูใ่นรูปของกฎ โดยความสัมพนัธ์เหล่าน้ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ในฐานขอ้มูล 

 
รูปที่ 2.1 Getting the data (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, A.Rozinat, 
H.M.W. Verbeek1, and A.J.M.M. Weijters, ProM The Process Mining Toolkit, 2011:9) 

 
จุดประสงค์ของการท าเหมืองกระบวนการคือการค้นหาข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบันทึก

เหตุการณ์ของฐานขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการปรับระบบใหม่เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของ
กระบวนการทางองคก์ร หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการวเิคราะห์เพื่อหาขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการทางองค์กร(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) ก า ร
จดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัท า Process Mining มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 2.1 Getting the data 

จากรูปท่ี 2.1ได้แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์ Process Miningได้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การคน้หากระบวนการท างานของข้อมูล  (Discovery) ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษา
ความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Conformance) ขั้นตอนท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน
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ของขอ้มูล(Enhancement) ขั้นตอนท่ี 4 ระบุเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Specifies)ขั้นตอนท่ี 5 
การก าหนดค่าเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Configures) ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงขอ้มูลให้เหมาะกบั
การน าไปวเิคราะห์ผล (Implements) และการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ (Analyzes) ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์
ท่ีไดจ้ะช่วยผูว้ิจยัในการตดัสินใจในเชิงบริหารธุรกิจทุกประเภท (Wil M.P. van der Aalst; Process 
Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012) 

โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process Mining ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็น
บนัทึกในระบบสารสนเทศท่ีมีการใชง้านในชีวิตประวนัของการท าธุรกิจรวมถึงกระบวนการการ
ด าเนินของธุรกิจเคร่ืองมือท่ีใช้งานโครงสร้างองค์กรซอร์ฟแวร์ท่ีใช้งานในองค์กรธุรกิจรูปแบบ
ขอ้มูลหรือระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีใชง้านซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของขอ้มูลเพื่อจดัท า 
Process Mining ในกระบวนการจดัเตรียมเร่ิมตน้ดว้ยการคน้หาหรือคน้พบ (Discovery) ศึกษาความ
สอดคล้องของข้อมูล  (Conformance) การเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุง รูปแบบข้อมูล 
(Enhancement) การระบุเง่ือนไขหรือวตัถุประสงค์ (Specifies) ก าหนดค่าเง่ือนไขการวิเคราะห์ 
(Configures) ปรับเปล่ียนหรือแปลงขอ้มูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผล  (Implements) และท าการ
วิเคราะห์ (Analyzes) ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากการจดัท าเหมืองขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงสรุปท่ีสามารถน ามา
ช่วยในการตัดสินใจหรือตอบค าถามในเชิงธุรกิจให้กับผู ้บริหารได้ (Wil M.P. van der Aalst; 
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes; 2012) 

เทคนิคProcess Miningจึงเป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการทางธุรกิจ ถา้ผูว้ิเคราะห์สามารถ
ประมวลออกมาไดถู้กตอ้ง และครบถว้น จะท าใหเ้ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของ
บริษทันั้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นมกัจะพบปัญหาคอขวดของกระบวนการท างาน 
ปัญหาดา้นการเก็บขอ้มูลไม่ครบถว้น ปัญหาการวนลูปของกระบวนการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยั
จะตอ้งหาทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการคิดวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลดงันั้นไดมี้
การน าวิธีการของการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เพื่อคน้หากระบวนการความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลกบักระบวนการท างานของโครงสร้างองคก์รนั้น 

การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining)เป็นพฒันาการประเภทหน่ึงของวธีิการจดัเก็บขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บไว ้เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีแอบซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนั้น ยกตวัอยา่ง การจดัเรียง
ขอ้มูลจ านวนมากตามเวลาอดีตจนถึงปัจจุบนั การน าขอ้มูลมาใชส้ร้างการทดลองจ าลองและสังเกต
แนวโนม้ในอนาคต การคดักรองขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีเก็บ
ขอ้มูลไว ้การวางแผนบริหารหน่วยงาน โดยการวเิคราะห์เชิงสถิติของฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เป็นการ
ช่วยในการตดัสินใจ จากนั้นยกตวัอย่างท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า ฐานขอ้มูล หรือคลังข้อมูลมี
ความส าคญัมากต่อหน่วยงานต่างๆท่ีจดัเก็บไว ้ผูว้จิยัจะใชเ้วลาในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลนานท่ีสุด 
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เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัถา้ผูว้ิจยัเตรียมขอ้มูลไดถู้กตอ้งก็จะส่งให้การประมวลขอ้มูลออกมามี
ผลการวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) อาจจะออกมาในรูปแบบเชิงสถิติ 
หรือรูปแบบจ าลองของกระบวนการท างานของขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท า
เหมืองขอ้มูลไปรายงานให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ แต่ปัจจยัในการท าเหมืองขอ้มูลให้ประสบ
ความส าเร็จตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยประกอบดว้ยขั้นตอนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ขั้นตอนการคดักรอง
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (Data Cleaning ) ขั้นตอนการรวมขอ้มูลให้เป็นชุดเดียวกนั (Data Integration) 
ขั้นตอนการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกขอ้มูลไว ้( Data Selection) ขั้นตอนการแปลงขอ้มูลใน
เหมาะสมกับการใช้งาน (Data Transformation) ขั้นตอนการค้นหารูปแบบท่ีเป็นประโยชน์จาก
ข้อมูลท่ีมีอยู่  (Data Mining) ขั้ นตอนประเมินรูปแบบท่ีได้จากการท าเหมืองข้อมูล (Pattern 
Evaluation) ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลท่ีคน้พบ (Knowledge Representation) ซ่ึงผลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิท่ีกล่าวมาน้ี อาจจะสามารถน าไปใชง้านจริงไดก้บัหน่วยงาน 

เทคนิคการท า Process Mining สามารถท่ีจะดึงความรู้จาก Event log ทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นระบบ
สารสนเทศปัจจุบันเทคนิคเหล่าน้ีให้ความหมายใหม่ท่ีจะค้นพบตรวจสอบและปรับปรุง
กระบวนการในความหลากหลายของโดเมนโปรแกรมควบคุมหลกัท่ีใชมี้สองโปรแกรมประยกุตใ์น
การวิเคราะห์การเติบโตท่ีน่าสนใจในการท าเหมืองแร่เป็นกระบวนการในอีกดา้นหน่ึงและเม่ือเกิด
เหตุการณ์ข้ึนจะถูกบนัทึกไวจึ้งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับประวติัของกระบวนการ
ในทางตรงกันข้ามก็มีความจ าเป็นในการปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วคือประกาศน้ีถูกสร้างโดยบงัคบัใช้
งาน IEEE การท า Process Mining และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมในเร่ืองของการท า Process Mining 

 
2.2 การรักษาพยาบาล 
 โรงพยาบาล คือ องคก์ารท่ีมีกระบวนงานดา้นการแพทยร์วมถึงสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมในการรักษาพยาบาล การพฒันาคุณภาพชีวิตผูใ้ห้รับการบริการ 
การรักษาส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป พฒันาบุคลากรทางการแพทย ์และการคิดคน้วธีิการรักษาผูป่้วยทั้งดา้น
การแพทย ์ซ่ึงมีค่านิยมท่ีเนน้การให้บริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี รวมถึงให้ผูรั้บบริการไดรั้บผลประโยชน์ 
โดยงานของโรงพยาบาลจ าแนกแบ่งเป็นงานบริการ งานสนบัสนุนงานบริการ งานพฒันา และงาน
บริหารโรงพยาบาลดงันั้นงานบริการของโรงพยาบาลเป็นงานหลกัท่ีส าคญัมากในโรงพยาบาลท่ีให้
ผูรั้บบริการได้รับบริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ซ่ึงประกอบด้วยงานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยงาน
บริการส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนงานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคระบาดงาน
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บริการดูแลสุขาภิบาลงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค งานบริการด้านเภสัชกรรม งานบริการด้าน
โภชนาการ งานบริการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย และงานบริการอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลทั้งน้ีองคก์ารอนามยั
โลก (World Health Organization - WHO) ไดใ้ห้ความหมายของโรงพยาบาลไวว้่า“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.” และในพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 ได้ให้
ความหมายของสถานพยาบาลว่า หมายถึง สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ ซ่ึงจดัไวเ้พื่อการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์หรือการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพทนัตกรรมในส่วนงานสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล (Hospital Supporting 
Services) เป็นงานท่ีช่วยสนบัสนุน คน ส่ิงของ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามการรักษาพยาบาลเป็นการ
รักษาบุคคลท่ีมีอาการป่วยทางดา้นร่างกาย หรือทางดา้นจิตใจซ่ึงทางแพทยมี์ความเห็นวา่ตอ้งท าการ
รักษาใหเ้ป็นสภาพปกติเหมือนกนั เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของผูป่้วยต่อไป  
 ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ โรงพยาบาล คือ องคก์ารท่ีด าเนินงานดา้นการแพทย ์ทั้งในสถาน
ท่ีตั้งของโรงพยาบาลและในชุมชน มีหนา้ท่ีใหบ้ริการสาธารณสุขทุกดา้นแก่ประชาชน ทั้งดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค/ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหรือลกัษณะท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพภายหลงัการเจบ็ป่วย ทั้งการใหบ้ริการ ณ องคก์าร และการ
ใหบ้ริการภายนอกองคก์าร รวมทั้งขยายไปถึงบา้นของผูป่้วยดว้ย นอกจากน้ี ยงัเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา การคน้ควา้ และการวจิยัใน
ดา้นการแพทย ์ดา้นการสาธารณสุข และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการแกปั้ญหาและการพฒันา
คุณภาพชีวติของประชาชน 
 โรงพยาบาลมีหนา้ท่ีทัว่ไป (general mission) ดงัน้ี  
 1) รักษาพยาบาลผูป่้วยอยา่งครบวงจร  
 2) พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ  
 3) บ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
 4) พฒันาบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 5) ศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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 การรักษาพยาบาลหมายถึง การรักษาบุคคลท่ีไม่สบายเพราะความเจบ็ไข ้ความเจบ็ป่วย 
ตลอดจนความบกพร่องหรือความผดิปกติทางจิต และแพทยล์งความเห็นวา่จ าเป็นตอ้งท าการรักษา
ใหก้ลบัสู่สภาพปกติ มิฉะนั้นจะเกิดอนัตรายแก่สุขภาพของผูป่้วย หมายรวมถึงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เพื่อประโยชน์ทางดา้นสาธารณสุข 

 
2.3 Disco  

Disco คือเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการท่ีเป็นท่ีนิยม และเป็น
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีใช้ง่ายส าหรับผูว้ิจยั ทั้งน้ีก็มีฟังก์ชัน่ในการคดักรอง
ภายในตวัโปรแกรมเพื่อใชใ้นการจดัการรวมรวบขอ้มูลท่ีบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆในตวัโปรแกรมมี
อลักอริทึมท่ีเป็นพื้นฐานคือ Fuzzy Miner และ Time Performance เพื่อใช้ในการคน้หาขอ้มูลของ
การบนัทึกเหตุการณ์ แลว้ยงัมีส่วนเสริมในการสรุปผลเชิงสถิติภายในตวัโปรแกรมเพิ่มเติมอีกดว้ย 

2.3.1 เมนทอล โมเดล ในการทาเหมืองกระบวนการ  
หลักเกณฑ์ของการท าเหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพรวมของ

กระบวนการเพื่อใช้ในการจดัหมวดหมู่ของการท าเหมืองขอ้มูลสมมติว่ามีบริษทัตอ้งการสืบคน้
ชนิดสินคา้ท่ีลูกคา้ก าลงัซ้ือวิดเจท็ทางดา้นซ้ายในรูปท่ี 2.2 จะเห็นไดว้า่ตวัอยา่งของชุดขอ้มูลนั้นคือ
คอลมัน์ส าหรับแอตทริบิวต์ช่ือ, เงินเดือน, เพศ, อายุและการซ้ือวิดเจ็ทเป็นตน้ในรูปแบบแต่ละแถว
นั้นไดย้กตวัอยา่งในชุดขอ้มูลเป็นตวัอยา่งการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชส้ าหรับการเรียนรู้หลกัเกณฑ์
ของการจดัหมวดหมู่ หรือประเภทของลูกคา้ 
 

 
รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งการท าเหมืองขอ้มูล: จดัหมวดหมู่เป้าหมายจะตอ้งก าหนดค่า 

 
ขั้นตอนแรกวิธีการจดัหมวดหมู่ในขั้นตอนท่ีหน่ึงตอ้งตรวจสอบว่าคอลมัน์ท่ีเราตอ้งการ

วิเคราะห์ข้อมูลว่าใครเป็นผู ้ซ้ือสินค้ากับเราท าการซ้ือวิดเจ็ทคอลัมน์การจัดหมวดหมู่ของ
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กลุ่มเป้าหมายของขอ้มูลสินคา้ในการท าเหมืองขอ้มูล จึงจะสามารถสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจได้ 
(แผนผงั) ดงัภาพดา้นขวาในรูปท่ี 2.2 ผลท่ีไดจ้ะแสดงใหเ้ห็นวา่เพศชายเท่านั้นท่ีมีเงินเดือนสูงของผู ้
ซ้ือวดิเจท็ถา้เราตอ้งการสร้างหลกัเกณฑ์ส าหรับแอตทริบิวตอ่ื์น 

ในหลกัการท าเหมืองกระบวนการจะมีเมนทอลโมเดลแตกต่างกนัเพราะเราเห็นขอ้มูลใน
มุมมองของกระบวนการก าท างาน ยกตวัอยา่ง การตั้งขอ้มูลจากกระบวนการท่ีศูนยบ์ริการในทาง
ตรงกนัขา้มกบัการท าเหมืองขอ้มูลระดบัสูงกวา่ตวัอยา่งเช่นแถวของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการ
อธิบายตวัอยา่งกระบวนการเสร็จอยา่งสมบูรณ์แต่เพียงบางแหตุการณ์เพราะชุดขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับ
การท าเหมืองกระบวนการประกอบดว้ยขอ้มูลการบนัทึกเหตุการณ์ 

บันทกึเหตุการณ์ :  
-แต่ละเหตุการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมในขั้นตอนท่ีก าลงัด าเนินการ 

-หลายเหตุการณ์มีความเช่ือมโยงกนัในตวัอยา่งกระบวนการ 

-เหตุการณ์ในแต่ละกรณีรูปแบบการจดัล าดบัของเหตุการณ์ท่ีสั่งซ้ือโดยการบนัทึกเวลา 
จากตวัอยา่งขอ้มูลในรูปท่ี 2.3 สามารถเห็นไดว้า่ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัการ

วเิคราะห์เช่นการวดัความถ่ีของตวัแปรขั้นตอนกระบวนการระหวา่งกิจกรรมนั้นเป็นไปไม่ไดแ้มจ้ะ
ใชเ้คร่ืองมือมาตรฐานเช่นขอ้มูลในไฟล ์Excel ท่ีมีกระบวนการกระจายไปทัว่หลายๆคอลม์ในส
เปรดชีตและสามารถเช่ือมโยงโดยการใชก้ระบวนการเชิงเมตา้โมเดล 

 
รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการป้อนขอ้มูลการท าเหมืองขอ้มูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะตอ้งมีการระบุ 
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ตวัอย่างเช่นถ้ามองไปท่ีแถวท่ีไฮไลท์ 6 –9 ในรูปท่ี 2.3 สามารถดูได้ดงัน้ียกตวัอย่างเช่น
หน่ึงกระบวนการ (case 9705) ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยสถานะสมคัรสมาชิกในวนัท่ี 20 ตุลาคมปี 2009 จบลง
ดว้ยสถานะท่ีเสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายนปี 2009  

หลกัเกณฑ์ในการท าเหมืองกระบวนการคือการท่ีผูว้ิจยัท าการประมวลผลขอ้มูลประวติั
อยา่งถูกตอ้งดว้ยเช่น "กระบวนการ" ท่ีเกิดข้ึนจริงการวเิคราะห์อยา่งง่ายและจุดเด่นในการท าเหมือง
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ อยา่งไรก็ตามผลการวเิคราะห์ไดเ้ป็นรูปแบบท่ีสามารน าไปต่อ
ไดใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ฟังก์ชัน่อ่ืนต่อไป เม่ือกระบวนการเมนทอลโมเดลไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้
ดว้ยวิธีน้ีก็สามารถน ามาใชไ้ดร้วมถึงกระบวนการบริการลูกคา้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดการตรวจสอบระบบ
การดูแลสุขภาพบริการดา้นสารสนเทศขององคก์รทางดา้นการเงิน 

2.3.2 ความต้องการพืน้ฐานส าหรับการบันทกึเหตุการณ์ 
ขอ้มูลคอลมัน์Excel ไดต้รวจสอบความน่าจะเป็นท่ีมีในภายหลงัและขอ้มูลต่างๆ เช่น Case 

ID, Activity and Timestamp เป็นองคป์รกอบหลกัของการใชใ้นการวเิคราะห์ท าเหมืองกระบวนการ
ในรูปแบบของเมนทอลโมเดล ถา้ขาดขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงผูว้จิยัก็ไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล จึง
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.3.2.1 Case ID  
Case เป็นกรณีเฉพาะของกระบวนการส่ิงท่ีได้อย่างแม่นยาตามความหมายของ

เหตุการณ์อยูใ่นสถานการณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการตวัอยา่งเช่น:  
 ในกระบวนการจดัซ้ือ, การจดัการการสั่งซ้ือหน่ึงเป็นเหตุการณ์หน่ึง 

 ในโรงพยาบาลน้ีผูป่้วยจะผา่นการวนิิจฉยัและการรักษาในกระบวนการ 

 ในกระบวนการท่ี Call Center เหตุการณ์ท่ีจะไดรั้บการเก่ียวขอ้งกบัการร้อง
ขอรับบริการโดยหมายเลขเฉพาะ 

ส าหรับเหตุการณ์ท่ีทุกท่านตอ้งรู้วา่เพื่อใหก้ารท าเหมืองกระบวนการนั้นเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถเปรียบเทียบการปฏิบติัของกระบวนการกบัคนดงันั้นจะตอ้งมีมากกว่าหน่ึงคอลมัน์ท่ีจะ
ระบุตวัตนของการด าเนินการเดียวของกระบวนการและระบุเหตุการณ์ (Case ID )  

โปรดทราบว่า Case ID ท่ีมีผลต่อขอบเขตกระบวนการจะเป็นตวัก าหนดขั้นตอน
การเร่ิมตน้จากท่ีไหนและจะไปจบท่ีไหนในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่าหน่ึงวิธีท่ีจะตั้งค่าของ 
Case ID ยกตวัอยา่งเช่นกระบวนการขายท่ีสามารถตั้งค่าหมายเลขในกรณีท่ีสองโดยวธีิท่ีแตกต่าง 

1. สามารถดูการประมวลผลเฉพาะโดยการนาช่องทางขายมาเป็นการประมวลผลท่ี
ตอ้งการวเิคราะห์จากนั้นนาจ านวนสินคา้เป็น Case ID  
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2. ในเวลาเดียวกนัอาจตอ้งการเห็นภาพโดยรวมส าหรับขั้นตอนการขายส าหรับ
ลูกคา้เป็นขอบเขตกระบวนการเดียวกนัลูกคา้อาจไดผ้า่นการขาย 

ช่องทางส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างแลว้รหสัลูกคา้เป็น Case ID ทางเลือกจึงสองมี
ตรรกะและสามารถท าให้ความรู้สึกข้ึนอยูก่บัเป้าหมายการวิเคราะห์ในโครงการสามารถใชมุ้มมอง
ท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบักระบวนการและวิเคราะห์ไดจ้ากมุมมองท่ีแตกต่างกนัส่วนท่ีส าคญัส าหรับ
ตอนน้ีคือการมีหน่ึงคอลมัน์เป็นอย่างน้อยท่ีสามารถน ามาใช้ในการแยกแยะความแตกต่างกรณี
กระบวนการและท าหนา้ท่ีเป็น Case ID  

 
2.3.2.2 Activity  
เป็นรูปแบบกระบวนการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่นขั้นตอนท่ี 1 คดักรอง

ผูป่้วย ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจร่างกาย ขั้นตอนท่ี 3 การจ่ายยาเป็นตน้ บางส่วนของขั้นตอนเหล่าน้ีอาจ
เกิดข้ึนซ ้ า หรือมากกวา่หน่ึงคร้ังส าหรับกรณีเดียวกนั ทั้งน้ี Activityเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัมาก เพราะจะ
เป็นขอ้มูลบอกความหมายของขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วย หรือองคก์รนั้นวา่ขั้นตอนน้ี
คืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร 
 

2.3.2.3 Timestamp  
เป็นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นท่ีส าคญัส าหรับการท าเหมืองกระบวนการคือ ช่วยบอก

ขอ้มูลดา้นเวลาในคอลมัน์ จะบ่งช้ีว่าเม่ือมีActivity เกิดข้ึนในเวลาใดบา้ง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
การในวิเคราะห์กระบวนการท างานตามระยะเวลาเพื่อสร้างค าสั่งของActivityในบนัทึกเหตุการณ์
ถา้ขาดคอลมัน์น้ีการประมวลผลดว้ยการท าเหมืองขอ้มูล จะไม่มีความสมบูรณ์ ส่วนผลการวเิคราะห์
ก็ไม่ถูกตอ้งตามมาดว้ย ท าให้เวลาท่ีผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ควรท าการตรวจสอบขอ้มูลในขั้นตน้
วา่ ขอ้มูลท่ีน ามามีความสมบูรณ์หรือไม่ หรือมีขอ้มูลส่วนใดท่ีขาดหายไป อาจจะเก็บขอ้มูลมาไม่
ครบก็เป็นไปได้ เพราะขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม อย่างไรก็ตาม Timestamp ระบุวนัท่ี หรือเวลาอย่างใดอย่างหน่ึง 
อาจจะระบุทั้งสองอยา่งเลยก็ได ้เราจึงควรคดักรองขอ้มูลให้เหมาะสมกบัการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งสูงสุด 
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รูปที่ 2.4 กระบวนการส าหรับการสาธิตตวัอยา่งกระบวนการ Call Center  

(Anne Rozinat. Disco User’s Guide. https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf.) 
ซ้าย: ไดค้น้พบรูปแบบกระบวนการส าหรับการสาธิตตวัอย่างเช่น Call Center 

ข้ึนอยูก่บัการเลือกคอลมัน์การด าเนินงานเป็นช่ือ Activity  
     ขวา: เพิ่มเติมรายละเอียดรูปแบบกระบวนการค้นพบข้ึนอยู่กับการใช้ทั้ งการ
ด าเนินงานและคอลมัน์ตวัแทนต าแหน่งร่วมกนัเป็นช่ือ Activity 

หากมีเพียงหน่ึงประทบัเวลาแล้วยงัสามารถวิเคราะห์เวลาระหว่างสองขั้นตอน
กระบวนการถึงแมว้า่จะไม่สามารถท่ีจะแยกแยะเวลาท่ีรอคอยท่ีไม่ไดใ้ชง้าน(ท่ีไม่มีใครทางานจริง
เช่นในกระบวนการ) และการประมวลผลท่ีใชง้านอยูห่รือเวลาการดาเนินการ 
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รูปที่2.5 เม่ือไดส้กดัขอ้มูลจะสามารถน าเขา้ใน Disco ไดง่้ายเพียงเลือกแต่ละคอลมัน์ 

การก าหนดค่าตั้งแต่ Case ID, Activity, Timestamp ทรัพยากรหรือแอตทริบิวตแ์ลว้นาเขา้โดยกด 
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 คือทางเทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระยะเวลาท่ีใช้  (เช่น

เวลารวมทั้งหมดเวลาเฉล่ียเวลาท่ีใช้ต ่าสุดและเวลาท่ีใช้สูงสุด) ของกิจกรรมในบนัทึกเหตุการณ์ 
(Event log) ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการโดยใชโ้ปรแกรม Disco ในการวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีใชใ้น
แต่ละกิจกรรรมหากตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นในการไหลกระบวนการสามารถ
เปล่ียนไปท่ีมุมมองของ Performance โดยการเลือกแทบ็ Performance ซ้ึงจะข้ึนตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
การทางานและคาอธิบายการสร้างภาพขอ้มูล 
 
 
 

https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf
https://fluxicon.com/disco/files/Disco-User-Guide.pdf
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2.5 Filter   
Disco เพิ่มส่วนท่ีท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยไม่ท าลายข้อมูล

ตน้ฉบบัในการส ารวจลงลึก ตวักรองเหล่าน้ีจะท าให้เขา้ถึงไดจ้ากหลายมุมมองอยา่งรวดเร็วและง่าย
ต่อการก าหนดค่าจากตวัอย่าง ตวักรองประสิทธิภาพด้านล่างช่วยให้สามารถกรองกรณีอิงเวลา 
อตัราความเร็ว โดยการยา้ยตวัควบคุมแถบเล่ือนลงมา จะสามารถเนน้กรณีท่ีเกิดข้ึนนานกวา่ 70 วนั 
ตวับ่งช้ีของแผนภูมิวงกลมบอกถึงการเลือกในปัจจุบนัทั้งหมด 15% ของกรณีท่ีอยูใ่นชุดขอ้มูล และ
เม่ือใชต้วักรองแลว้ทั้งหมดจะแสดงถึงมุมมองการวเิคราะห์ต่อไป 

 
รูปที ่2.6 แสดงตวัอยา่งตวักรองของโปรแกรม Disco 

 
ตวักรองทั้งหมด 6 ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพใน Disco พวกเขาสามารถน ามารวมกนัและซ้อน

กนัไดเ้ป็นล าดบัชั้น 
ตวักรอง Timeframe ใชก้รองปฏิทินโดยเลือกกรณีและเหตุการณ์ตามหนา้ตารางเวลาอยา่ง

ง่าย สามารถใชเ้ปรียบเทียบกระบวนการก่อน และหลงัการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ ตวักรอง
รูปแบบบนจะช่วยเน้นการวิเคราะห์ให้แม่นยาในส่วนของกรณีท่ีพิเศษหรือการท างานหนกัโดยใช้
ตวัแปรจากมุมมอง Case  ตัวกรอง Performance จะมุ่งเน้นไปท่ีCase ท่ีมีความหลากหลายของ
ตวัช้ีวดัความแตกต่างกนั เช่น  Case ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาขา้งตน้  

ตวักรอง Endpoints คือ การเลือก Case เร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ เช่น สามารถ
กรองกรณีไม่สมบูรณ์ หรือตดักรณีออกเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการได ้
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ตัวกรอง Attribute จะมุ่งเน้นไป (หรือไม่รวม) กิจกรรมบางประเภททรัพยากรหรือ
กระบวนการตามลกัษณะขอ้มูล  

ตวักรอง Follower ส าหรับรูปแบบกระบวนการท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพการกรอง รวมทั้ง
ตวัเลือกการกรองท่ีสามารถใชเ้พื่อตรวจสอบการคดัแยกของการละเมิดการปฏิบติัหนา้ท่ี 

มุมมองการวิเคราะห์ท่ีสาม ความสามารถในการกรองช่วยให้ส ารวจกระบวนการอย่าง
รวดเร็ว และมีการโตต้อบในหลายๆ ทิศทาง เน่ืองจากการกรอง และ Disco ทัว่ไป สามารถตอบ
ค าถามไดร้วดเร็ว และสามารถเก็บเชิงปฏิบติักระบวนการ การโตต้อบกระบวนการมีส่วนไดส่้วน
เสียร่วมกนั เพื่อท าการวเิคราะห์ และสร้างความคิดในการพฒันากระบวนการตามวธีิการ    

 
2.5 ProM 6.5.1 
ProM เป็นโปแกรมท่ีใชใ้นกระบวนการ Process Mining ซ่ึงอยูใ่นระดบัแนวหนา้ของโลกมี

หลักการในการสนับสนุนกระบวนการท า  Process Mining ท่ีมีฟังก์ชั่นหลายรูปแบบ โดยใช้
อลักอริทึมต่างๆและมีความเป็นอิสระในเร่ืองของ Platform ProMเป็นโปรแกรม  Open source 
license ท่ีเปิดโอกาสให้นักวิจยัและพฒันาโปรแกรมสามารถน าไปพฒันาฟังก์ชั่นเพิ่มเติมได้ง่าย 
(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) 

ProM เป็น Software Open Source ท่ีมีการปรับแต่งอยา่งพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พฒันา Process Mining และมีความหลากหลายของ plug-ins การท างานบางส่วนของกระบวนการ 
Process Mining ได้มีการพฒันาเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ เช่นการตรวจสอบกระบวนการท างาน, 
การแปลงระหว่างการสร้างแบบจ าลอง, การวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงรูปภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลใน
รูปแบบเสียง ฯลฯ (Ana Karla Alves de Medeiros and A.J.M.M. (Ton) Weijters, ProM Framework 
Tutorial)  
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 รูปที่ 2.7 แสดงโปรแกรม ProM (6.5.1) 

ProM คือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบูรณาการการท า Process Mining ซ่ึงมีอยูห่ลายกระบวนการ
และยงัสามารถเพิ่มกระบวนการต่างๆได้ProMให้การสนับสนุนอัลกอริทึมหลายรูปแบบและ
หลากหลายภาษาเช่น Petri nets, EPCs, Social Networks เป็นตน้และอลักอริทึมท่ีสามารถน ามาใชมี้
หลายวิธีอีกทั้งสามารถน ามารวมกนัเพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริงรวมทั้งมีการส่งเสริมให้
นักพัฒนาและนักวิจัยน าแนวความคิดไปพัฒนาอัลกอริทึมรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติม  (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) 

กระบวนการในการท างานของ Process Mining มีอยู ่3 แบบคือ 
1. Discovery คือกระบวนการพื้นฐานของ Process Mining โดยการน า Event log (บนัทึกเหตุการณ์) 
มาประมวลผลเขา้สู่ระบบแลว้สกดัออกเป็นรูปแบบโมเดล 
2. Conformance checking คือการนาโมเดลและ Event log (บนัทึกเหตุการณ์) มาตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลการประมวลผลหรือก าหนดพฤติกรรมของ Event log (บนัทึกเหตุการณ์) นั้น 
3. Enhancement คือการนาโมเดลกบั Event log (บนัทึกเหตุการณ์) มาประมวลผลเพื่อขยายโมเดลท่ี
มีอยูร่วมถึงการเพิ่มเติมและปรับปรุงดว้ย 

กล่าวโดยสรุป ProM จดัวา่เป็น Open source ท่ีสามารถใหน้กัวจิยัและนกัพฒันามีส่วนร่วม
ในการสร้างปลัก๊อินรูปแบบใหม่ ProM คือโปรแกรมท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่ง Event log กบั Model ท่ี
สามารถเลือกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท า Process Mining ท่ีมีความหลากหลายเทคนิคการท า Process 
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Mining จะอยูใ่นรูปแบบของปลัก๊อินซ่ึงในปัจจุบนัมีปลัก๊อินท่ีพร้อมใชง้านมากกวา่ 400ปลัก๊อิน
ยกตวัอยา่งเช่นภาษาของ Process Modeling เช่น: Petri nets (PNML, TPN) EPCs/EPKs (EPML), 
BPMN (XPDL) เป็นตน้ 
ปลัก๊อินท่ีสามารถนามาใชท้  า Process Mining ไดเ้ช่น 
 -ปลัก๊อินท่ีสนบัสนุน control – flow mining (เช่น Alpha algorithm และ Genetic mining)  
 -ปลัก๊อินการวิเคราะห์มุมมองขององคก์ร (เช่น Social Network miner)  
 -ปลัก๊อินส าหรับการท า mining ท่ีมีโครงสร้างนอ้ยหรือกระบวนการท่ีมีความยดืหยุน่เช่น 
Fuzzy Miner ปลัก๊อินเสริมส าหรับวเิคราะห์ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวเช่น 
 -การตรวจสอบ process models  
 -การตรวจสอบ Linear Temporal Logic (LTL)  
 -การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (การวเิคราะห์ทางสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานท่ีมีรูปแบบกระบวนการท่ีก าหนด)  

ProM Import เป็นเคร่ืองมือช่วยแปลงขอ้มูลในฐานขอ้มูล MS-Access ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ 
MXML ซ่ึงเป็นโปรแกรม Open source และเป็น plug-ins ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยใหก้ารแปลง
ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลปกติท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัของการท าธุรกิจในองคใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบ 
MXML ท่ีสามารถน าไปวเิคราะห์ผลผา่นโปรแกรม ProM ในการแปลงขอ้มูลนั้นโปรแกรม ProM 
Import จะด าเนินการแปลงขอ้มูลโดยเรียกใช ้plug-ins ดงัต่อไปน้ี 
 -Mining plug-ins ซ่ึงเป็น plug-ins ดา้นการควบคุมขั้นตอนการประมวลผลการท าเหมือง
ขอ้มูลตามโครงสร้าง algorithm ท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 
 -Export plug-ins เป็น plug-ins เก่ียวกบัขั้นตอนวธีิการส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ MXML  
 -Import Plug-ins เป็น plug-ins เก่ียวกบัขั้นตอนวธีิการน าเขา้ขอ้มูลจาก MS-Access ผา่น
ทาง ODBC  
 -Analysis plug-ins เป็น plug-ins เก่ียวกบัการด าเนินการวเิคราะห์ผลตามคุณสมบติัของ 
algorithm ท่ีเลือกวเิคราะห์ผลขอ้มูล 

-Conversion plug-ins เป็น plug-ins เก่ียวกบัการแปลงและจดัรูปแบบขอ้มูลใหอ้ยูใ่น
รูปแบบ MXML 
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             2.6 Transition System 

 Transition System คือ การออกแบบกระบวนการขั้นพื้นฐานท่ีสุด ระบบการเปล่ียนแปลง
ประกอบดว้ยสถานะและช่วงการเปล่ียนแปลงของกระบวนการท างาน 

 
รูปที ่2.8 ตวัอยา่งกระบวนการขั้นตอนการท างาน 

ตามรูปท่ี 2.8 แสดงถึงระบบการเปล่ียนแปลงท่ีประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน เป็นการจ าลองการ
จดัการของการร้องขอส าหรับการชดเชยภายในสายการบินตามท่ีอธิบายไวใ้นขั้นตอน ขั้นตอนจะ
แสดงดว้ยวงกลมสีด า มีสถานะเร่ิมตน้หน่ึงช่ือ s1 และสถานะสุดทา้ยท่ีระบุวา่ s7 ขั้นตอนจะแสดง
ด้วยวงสีด า แต่ละขั้นตอนมีป้ายช่ือเฉพาะ ป้ายน้ีเป็นเพียงตัวระบุและไม่มีความหมาย การ
เปล่ียนแปลงจะแทนค่าแสดงดว้ยเส้นโคง้ การเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังจะเช่ือมต่อทั้งสองสถานะและ
มีขอ้ความก ากบัเป็นช่ือกิจกรรม ส่วนโคง้หลายอนัสามารถรับป้ายเดียวกนัได ้ตวัอย่างเช่นเช็คตัว๋
ปรากฏข้ึนสองคร้ัง 

 
2.7 Analyze Transition System 
Analyze Transition System คือ เคร่ืองมือวิเคราะห์ระบบการเปล่ียนแปลงท่ีใช้ขอ้มูลเวลา

จากบนัทึกเหตุการณ์ ภายในรูปแบบกระบวนการจะแสดงความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการ
แต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลือ ระยะเวลารวมของทั้งกระบวนการ และในการจ าลองรูปแบบของ
กระบวนการจะใชรู้ปแบบของสีเป็นตวัแทนค่า เพื่อบ่งบอกลกัษณะของการระยะเวลาในการท างาน 
ซ่ึงหากมีการแสดงค่าออกมาเป็นสีแดงนั้นจะหมายถึงการเกิดปัญหาคอขวดของระบบการท างาน 
โมเดล ขั้นแรกให ้Analyzer ก าหนดค่าสูงสุดและนอ้ยท่ีสุดของเวลากรณีใด ๆ ใชจ่้ายในบางขั้นตอน 
smax และ smin และสูงสุดและเวลานอ้ยท่ีสุดท่ีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ใชเ้วลา (เช่น tmax และ tmin) 
ประการท่ีสองก็สีขั้นตอน และการเปล่ียนสีตาม ตวัอยา่งเช่นถา้เวลาท่ีใชจ่้ายในขั้นตอนเกิน smin + 
0: 8 * (smax - smin) จากนั้นจะมีสีแดงถา้ไม่เกิน smin + 0: 6 * (smax - smin) จากนั้นจะเป็นสีเหลือง
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มิฉะนั้นจะเป็นสีฟ้า การใชแ้ถบเล่ือนคุณสามารถเปล่ียนเกณฑ ์(0: 8 และ 0: 6) หากคุณเลือกสถานะ
หรือช่วงการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของความถ่ีและเวลาท่ีรวบรวมไวแ้สดงบนหนา้จอในการ
เลือกตวัวเิคราะห์ระบบการเปล่ียนภาพใน ProM 6 ใหเ้ลือกการวเิคราะห์ระบบดว้ย Transition 

 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.9 ภาพแสดงระบบการเปล่ียนช่ือส าหรับหน่วยรัฐแห่งหน่ึง 

จากระบบการเปล่ียนแปลงและขอ้มูลเวลาเราสามารถสรุป 
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2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.8.1 งานวจัิยเร่ือง The Transition System Case ผู้จัดท า H.M.W Verbeek 

เทคนิค The Transition System Miner รวมถึง Simple Log Filter และ Transition 
System Analyzer ใชใ้นการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของปริมาณการไหลขอ้มูลท่ีเขา้สู่ระบบของ 
BPI Challenge 2012 ส่วนในขอ้สรุปการสร้างผลลพัธ์ในรูปแบบโมเดลในมุมมองการควบคุมการ
ไหลของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวนัท่ีและมุมมองขอ้มูลท่ีแสดงความยืดหยุน่ของ Miner ผลการวิจยัพบว่า 
กระบวนการบนัทึกแฟ้มเหตุการณ์มีโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลเหตุการณ์
ต่าง ๆ (แอพพลิเคชนัขอ้เสนอและ Work Item) สามารถตรวจจบัระบบไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ีสามารถ
แสดงให้เห็นว่า บริษทั ไม่ไดใ้ช้กรณีส าคญัส าหรับการจดัการโปรแกรมประยุกต์เป็นจ านวนมาก
ของการส่งมอบงานท่ีเกิดข้ึน 
  ขอ้เด่นในงานวิจยัน้ีคือในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีได้อธิบายการวิเคราะห์
ระบบการเปล่ียนแปลงท่ีใช้ขอ้มูลเวลาจากบนัทึกเหตุการณ์ ภายในรูปแบบกระบวนการจะแสดง
ความถ่ีและระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาคงเหลือ ระยะเวลารวมของทั้ง
กระบวนการ และในการจ าลองรูปแบบของกระบวนการจะใชรู้ปแบบของสีเป็นตวัแทนค่า เพื่อบ่ง
บอกลกัษณะของการระยะเวลาในการท างาน 

            ขอ้ดอ้ยในงานวิจยัน้ีคือ The Transition System ไม่สามารถจดัการกบัขอ้มูลแอตทริ
บิวตท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัประเภท 
 



 
 

บทที่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ในการวิจยัการศึกษาระบบขั้นตอนของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบ 

ผูว้ิจ ัยจึงท าการทดลองการท าเหมืองกระบวนการด้วยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามท่ีได้ตั้ ง
วตัถุประสงคไ์วแ้ละน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลมาท าการประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถ
แบ่งขั้นตอนของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงำนวจัิย 
 3.1.1 Disco 
 3.1.2 ProM 6.5.1 

 

3.2 ขั้นตอนกำรวจัิย 
3.1.1 การน าขอ้มูลเขา้สู่ Disco 

 3.2.2 การช้ีเฉพาะของขอ้มูลใน Disco 
 3.2.3 ผลการวเิคราะห์จาก Disco 
 3.2.4 การเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการใน Disco 
 3.2.5 การส่งออกจาก Disco ไปยงั ProM 6.5.1 
 3.2.6 การน าขอ้มูลเขา้สู่ ProM 6.5.1 
 3.2.7 การวเิคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช ้Mine Transition System 
 3.2.8 การวเิคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช ้Analyze Transition System 
 3.2.9 การวเิคราะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช ้Animate Transition System 
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3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงำนวจัิย 
 3.1.1 Disco 
 Disco เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีสามารถใช้งานไดง่้าย ซ่ึงผูใ้ช้ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ เหมาะกบัผูเ้ร่ิมตน้และไฟล์สกุล CSV, 
MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัการกับบนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาด
ใหญ่และซบัซอ้น โปรแกรม Disco โดยสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://fluxicon.com/disco 
 

 
รูปที ่3.1 แสดงหนา้เวบ็ไซตโ์ปรแกรม Disco 

 

 
 รูปที ่3.2 แสดงหนา้โปรแกรม Disco 

http://fluxicon.com/disco
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3.1.2 ProM 6.5.1 

 ProM เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการระดบัผูท่ี้มีพื้นฐานถึงผูเ้ช่ียวชาญ  
มีฟังกช์นัท่ีหลากหลายให้เลือกใชต้ามความเหมาะสมของบนัทึกเหตุการณ์ เหมาะกบัไฟลส์กุล XES 
โปรแกรม ProM สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.promtools.org 
 

 
รูปที ่3.3 แสดงหนา้เวบ็ไซตโ์ปรแกรม ProM 

 

 

รูปที ่3.4 แสดงหนา้โปรแกรม ProM 

http://www.promtools.org/
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3.2 ขั้นตอนกำรวจัิย 
3.2.1 กำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ Disco 

 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco โดยเลือกไปท่ี Open File แลว้เลือกไฟล ์(.CSV) ขอ้มูล 
ท่ีเราตอ้งการวเิคราะห์ จากนั้นเลือก Open ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.5 และรูปท่ี 3.6 

 

 
รูปที ่3.5 แสดงการน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco  

 
 

 
รูปที ่3.6 แสดงขอ้มูลในโปรแกรม Disco 
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3.2.2 ช้ีเฉพำะประเภทข้อมูล 
 หลงัจากขั้นตอนการน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco จ าเป็นจะตอ้งช้ีเฉพาะกลุ่มและประเภท
ของขอ้มูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการท าเหมืองขอ้มูลโดยตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลดัง
ตารางท่ี 3.1  
 
ตำรำงที่ 3.1 ตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูล 
 

ช่ือฟิลด์ ค ำอธิบำย ประเภท 
Dtime วนัและเวลาท่ีมาใชบ้ริการ Timestamp 
Activity บริการท่ีใชง้าน Activity 
Visit_vn รหสัผูใ้ชบ้ริการ Case ID 
Patient_hn รหสัผูใ้หบ้ริการ Resource 
Patient_occupation_description อาชีพผูใ้หบ้ริการ Other 
Contract_plans_ description ประเภทการช าระเงิน Other 
Visit_record_staff รหสัเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล Resource 

 

3.2.3 ผลกำรวเิครำะห์จำก Disco 

ผลลพัธ์จากการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการวิจยัโดยการใช้โปรแกรม Disco ซ่ึงท าให้

ทราบถึงค่าของขอ้มูล, ค่าผลรวมของขอ้มูล, ค่าเฉล่ียของขอ้มูล, และยงัสามารถทราบถึงค่าสูงสุด

และต ่าสุดของขอ้มูล โดยแสดงออกเป็นรูปของขั้นตอนการท างานของขอ้มูล ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.7 

ทั้งน้ียงัสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.8 

  



27 
 

รูปที ่3.7 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากโปรแกรม Disco 

 

 

รูปที ่3.8 แสดงรายละเอียดของแต่ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.2.4 กำรเลือกข้อมูลทีต้่องกำรใน Disco 

หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ จากนั้นจึงท าการเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการมาศึกษาและ

ท าการวิจยัในขั้นตอนต่อไป จากรูปท่ี 3.9 จะเป็นหน้าต่างของการใช้ตวัเลือกในการกรองขอ้มูลท่ี

ผูใ้ชง้านตอ้งการ ซ่ึงจะมีเคร่ืองมือช่วยในการกรองรูปแบบของขอ้มูล 6 รูปแบบอยูท่างดา้นซ้ายมือ

ของโปรแกรม ดงัในภาพท่ี 3.10 

รูปที่ 3.9 หนา้ต่างเมนูในการเลือกกรองขอ้มูล 
 

 
รูปที่ 3.10 การเลือกใชต้วักรองทั้ง 6 รูปแบบ 
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3.2.5 กำรส่งออกจำก Disco ไปยงั ProM 6.5.1 
 หลงัจากท าการเลือกข้อมูลท่ีตอ้งการแล้ว ให้กดปุ่ม Export ในโปรแกรม Disco เพื่อน า
ออกเป็นไฟล์สกุล XES (ProM 6) หากตอ้งการเพิ่มจุดEndpointสามารถกดเพิ่มเติมได้ในโดยการ
เลือกใช้ค  าสั่ง Add endpoints ตามรูปท่ี3.11 หลงัจากนั้นจึงท าการน าออกไฟล์โดยใช้ค  าสั่ง Export 
MXML File… เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม ProM 6.5.1 ต่อไป ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.12 
 

 
รูปที่ 3.11 การเลือกใชA้dd Endpoints 

 

 
รูปที ่3.12 แสดงการน าออกเป็นไฟลส์กุล XES (ProM 6) 
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3.2.6 กำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ ProM 6.5.1 
 หลงัจากท่ีไดไ้ฟล์สกุล XES มาแลว้จึงท าการเปิดโปรแกรม ProM 6.5.1 ข้ึนมา และเลือก

ค าสั่ง import… เพื่อท าการเลือกท่ีอยู่ของไฟล์ขอ้มูลท่ีจะท ามาวิเคราะห์ ซ่ึงPromสามารถเลือกใช้

ไฟล์ในการวิเคราะห์ไดห้ลายประเภท แต่ทางผูว้จิยัจะใชไ้ฟล์นามสกุล.xes ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีไดจ้ากการ

น าขอ้มูลออกมาจากโปรแกรมDisco ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3.13 และโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างท่ีได้

ท าการน าเขา้ขอ้มูล ดงัรูปท่ี3.14 

 

รูปที ่3.13 แสดงการน าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม ProM 6.5.1 
 

 
รูปที ่3.14 หนา้ต่างหลงัจากการน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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เม่ือไดท้  าการน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดท้  าการ

น าเขา้ประมวลผลอีกคร้ัง โดยกดใชเ้คร่ืองมือท่ีมีสัญลกัษณ์รูปตา(View Resource) ตามรูปท่ี3.15 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์จากการใช ้View Resource ดงัรูปท่ี 3.16 

รูปที่ 3.15 ปุ่มค าสั่งView Resource 

 

 

รูปที ่3.16 ผลลพัธ์จากค าสั่ง View Resource 
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3.2.7 กำรวเิครำะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Mine Transition System 

 อลักอริทึม Mine Transition System นั้นเป็นหน่ึงในอลักอริทึมของProm 6.5.1 ซ่ึงจะมาใช้

ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัน้ี การเรียกใช้อลักอริทึมต่างๆสามารถเลือกได้

จากค าสั่ง Use Resource ซ่ึงจะอยูท่างดา้นขวาของค าสั่ง View Resource ดงัรูปท่ี3.17 

 

รูปที ่3.17 ค าสั่ง Use Resource 

 หลงัจากกดค าสั่ง Use Resourceแลว้ โปรแกรมจะน าเขา้สู่หนา้ต่างActions เพื่อท าการ

เลือกใชอ้ลักอริทึม ใหท้  าการเลือกใชอ้ลักอริทึม Mine Transition System ตามรูปท่ี3.18 

 

รูปที่3.18 การเลือกใชอ้ลักอริทึม Mine Transition System 
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ผลลพัธ์ของการประมวลผลจากขอ้มูลท่ีใชก้บัอลักอริทึม Mine Transition System จะแสดง

ผลลพัธ์ออกมาในรูปของของกระบวนการขั้นตอนการท างานดงัรูปท่ี 3.19 

 

 

รูปที่3.19 ผลลพัธ์ของอลักอริทึม Mine Transition System 
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3.2.8 กำรวเิครำะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Analyze Transition System 
 หลงัจากไดผ้ลลพัธ์ของการประมวลขอ้มูลจากอลักอริทึม Mine Transition Systemแลว้นั้น 
จะน าไปสู่ขั้นการในการวิเคราะห์ขั้นถดัไปโดยจะสามารถแสดงไดผ้ลลพัธ์ไดอี้ก 2 รูปแบบจาก 2 
อลักอลิทึมไดแ้ก่ Analyze Transition System และ Animate Transition System การวิเคราะห์ขอ้มูล
ของทั้ ง 2 อัลกอริทึมนั้ นจะใช้ผลลัพธ์จาก Mine Transition System เป็นพื้นฐานในการน ามา
ประมวลผลเพื่อแสดงใหเ้ห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ผลลพัธ์ท่ีได้จากอลักอริทึม Analyze Transition System นั้นจะท าให้เห็นถึงขั้นตอนของ
กระบวนการและแสดงความคล่องตวัของการด าเนินงานวา่มีจุดหรือขั้นตอนไหนท่ีมีความคล่องตวั
หรือจุดไหนท่ีความล่าชา้ติดขดัท่ีจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของขั้นตอนในรับดบัต่อไป โดยจะ
ใชสี้ในการแทนค่าดงัต่อไปน้ี  
สีฟ้า : จะแสดงถึงความคล่องตวัสูง  
สีเหลือง : จะแสดงถึงความคล่องตวัในระดบัปานกลาง  
สีแดง : จะแสดงความความติดขดัเคล่ือนตวัชา้   
 ดงัท่ีแสดงอยูใ่นรูปท่ี 3.20 และยงัแสดงสามารถแสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
แต่ละขั้นตอนท่ีท าการเลือกได ้ดงัในรูปท่ี 3.21 
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รูปที่3.20 ผลลพัธ์ของ Analyze Transition System 

 

 
 

รูปที ่3.21 แสดงตวัอยา่งค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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3.2.9 กำรวเิครำะห์และแสดงผลใน ProM 6.5.1 โดยใช้ Animate Transition System 

 Animate Transition System นั้ นจะแสดงผลลัพธ์การท างานออกมาในรูปแบบของ
Animation ดงัรูปท่ี3.22 ท่ีจะแสดงขั้นตอนการไหลของ Caseแต่ละCase ท่ีไดท้  าผ่านกระบวนการ
ต่างๆตั้งแต่เร่ิมตนกระบวนการไปจนจบกระบวนการ หากมีการไหลท่ีผิดพลาด อลักอริทึมน้ีจะ
แสดงออกใหเ้ห็นภาพรวมของกระบวนการท่ีเกิดข้ึน 

 

รูปที ่3.22 แบบจ าลองกระบวนการท างานของ Animate Transition System 
 

 



 
 

  

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

ผลการวจัิย  
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากบนัทึกเหตุการณ์การให้บริการการรักษาของ
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงท าใหท้ราบผล ดงัน้ี 

4.1 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน จากอลักอริทึม Mine Transition System 
4.2 ผลของการใชอ้ลักอริทึม Analyze Transition System 
4.3 การจ าลองขั้นตอนการท างานแบบเสมือจริงดว้ย Animate Transition System 
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4.1 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพืน้ฐาน จากอลักอริทมึ Mine Transition 
System 
 จากการน าบันทึกเหตุการณ์มาท าเหมืองกระบวนการจึงได้ข้อมูลรายละเอียดของ
กระบวนการการท างานของโรงพยาบาลท่ีเกิดข้ึน จะพบว่ามีขั้นตอนเบ้ืองหลงัการท างานเกิดข้ึน 
เช่น การบนัทึกขอ้มูลประวติับุคคล การบนัทึกผลการส่งตรวจต่างๆ การปรับปรุงขอ้มูลบุคคล การ
แกไ้ขขอ้มูลการตรวจ การสั่งจ่ายยา การนดัหมาย ขอ้มูลทางการเงิน เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบเหตุการณ์
ของกระบวนการท่ีได้เกิดข้ึนสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขขั้นตอนให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนไป โดยท าให้เห็นถึงมุมมองของแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมตน้จาก
จุดเร่ิมตน้ และออกสู่กระบวนการในแต่ละขั้นตอน ท าให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีต่างกนัออกไปในแต่ละ
กรณีของการท ากิจกรรม  

ผลการการวิเคราะห์จากปลั๊กอิน Mine Transition System ได้แสดงลักษณะขั้ นตอน
กระบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมดท่ีไดมี้การเกิดข้ึน (รูปท่ี 4.1) เพื่อน าผลและแบบจ าลองน้ีไปใช้
ในปลัก๊อิน Analyze Transition System ต่อไป 
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รูปที ่4.1 แบบจ าลองขั้นตอนการรักษาพยาบาลพื้นฐาน 



40 

จากรูปท่ี 4.1จะเห็นภาพรวมของกระบวนการการท างานของโรงพยาบาล ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเกิด
ขั้นตอนการเร่ิมการท างาน(Start) 4 รูปแบบ การไหลเวียนของขั้นตอนการท างานโดยใชส้ัญลกัษณ์
ลูกศรในการบ่งช้ีขั้นตอนการไหลเวยีน ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนของการด าเนินการจะใชค้วามหนาของเส้น
และสีซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรักษาพยาบาล จึงท าใหเ้ห็นไดว้า่มีขั้นตอนท่ี
เกิดข้ึนมีความถ่ีมากเป็นขั้นตอนหลกั และมีบางขั้นตอนท่ีมีความถ่ีน้อยเกิดข้ึนซ่ึงท าให้เห็นว่าใน
บางขั้นตอนมีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นบางกรณี 

 
 

รูปที ่4.2 Mine Transition โดยการ Merge State With Identical Inflow 
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4.2 ผลของการใช้อลักอริทมึ Analyze Transition System 

 
รูปที ่4.3 ผลลพัธ์หลงัจากใช ้Analyze Transition system 

 
จากภาพแสดงถึงขั้นตอนการกระท ากระบวนการเม่ือมีการ Merge State With identical 

Inflow ท าให้ผูท่ี้ไม่เคยศึกษาการท างานของระบบงานหรือท่ีมีความตอ้งการจะทราบขั้นตอนของ
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ระบบงานเห็นและเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงไดง่้ายข้ึน สามารถน าผลลพัธ์
ท่ีไดไ้ปศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนไปไดอี้ก  
 

 
รูปที ่4.4 ผลลพัธ์หลงัจากใช ้Analyze Transition system  

ดว้ยการ Merge State With identical Inflow 
 

จากรูปท่ี 4.3และ4.4 เป็นการใชป้ลัก๊อิน Analyze Transition system ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ระยะเวลาในการรอ เวลาท่ีเหลือ เวลาท่ีเสร็จส้ิน และประมาณการเวลาของแต่ละข้ึนตอน ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นไดม้ากกวา่การใช ้Mine Transition system ท าใหเ้ห็นวา่มีความแตกต่างในการท างานและ
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สามารถช้ีจุดของความล่าชาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรักษาท าใหผู้พ้ฒันาโครงสร้างการท างานเห็น
และน าไปแกไ้ขจุดบกพร่องของความล่าชา้ท่ีไดมี้การเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. Sojourn 
2. Remaining 
3. Elapsed 
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รูปที ่4.5 การปรับค่าและตารางการอ่านค่าเวลาของ Analyze Transition System 
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จากรูปท่ี4.5 วงกลมดา้นบนจะแสดงถึงการเรียกดูผลลพัธ์ของ Sojourn , Remaining และ Elapsed วา่
หากท าการเรียกใชเ้พื่อดูผลลพัธ์แลว้ เส้นสีในแต่ละกิจกรรมนั้นใชล้กัษณะเวลาในการด าเนินการ
เป็นอย่างไร ตั้งแต่การใช้เวลาในการท ากิจกรรมแบบปกติ(เวลามาตรฐาน)ไปจนถึงการกิจกรรม
อยา่งล่าชา้ซ่ึงจะแบ่งออกได ้3 สี คือ 

1.สีฟ้า จะแสดงแทนค่าเวลาแบบปกติท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม 
2.สีเหลือง จะแสดงแทนค่าเวลาแบบล่าชา้เล็กนอ้ยในการท ากิจกรรม 
3.สีแดง จะแสดงแทนค่าเวลาท่ีมีปัญหาล่าชา้อยา่งมากในการท ากิจกรรม 

 โดยเวลาในกระบวนการจะคิดเป็น100 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดและท าการเฉล่ียออกเป็น3
ส่วนตามจ านวนสี ซ่ึงผูว้ิเคราะห์สามารถปรับและตั้งค่าอตัราของเปอร์เซ็นต์ในแต่ละสีได้ตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม ซ่ึงจะสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่าเฉล่ียท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของระบบนั้นๆ และในส่วนของวงกลมดา้นล่างโมเดลจาก รูปท่ี4.5 นั้นจะเป็นการสรุปค่า
ของเวลาทั้งหมดของแต่ละขั้นตอนของการท ากิจกรรมนั้นวา่มีเวลาคงเหลือท่ีจะตอ้งท ากิจกรรมนั้น
เท่าไร มีการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมนั้นๆนานแค่ไหน และมีการใชค้่าเฉล่ียเท่าไร มีกิจกรรมไหน
ท่ีเกิดความล่าชา้จากปกติ ซ่ึงจะใชค้วามถ่ีของผูม้าติดต่อเป็นตวัช้ีวดัในการช่วยประมวลค่าเฉล่ียของ
เวลาในกระบวนการ ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลจากผลลัพธ์ท่ีได้น้ีมาเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์เพื่อ
พฒันาระบบในส่วนของกิจกรรมท่ีมีปัญหาได ้
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4.3 การจ าลองขั้นตอนการท างานแบบเสมือจริงด้วย Animate Transition System 
 จากการใช้อลักอริทึม Mine Transition System ประมวลผลขั้นตอนแลว้นั้น จะสามารถดู
ผลลัพธ์ท่ีเป็นการจ าลองขั้นตอนการท างานออกมาเป็นภาพเคล่ือนไหวได้โดยการใช้ปลั๊กอิน 
Animate Transition System เป็นเคร่ืองมือในการใช้แสดงผล ซ่ึงจะใช้ผลลัพธ์อ้างอิงจาก Mine 
Transition System 
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รูปที ่4.6 การจ าลองกระบวนการดว้ย Animate Transition System 

จากผลลัพธ์ของ Animate Transition System จะเห็นการจ าลองภาพรวมขั้นตอนการท างานแบบ
เสมือนจริงในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงผลลพัธ์น้ีจะท าใหผู้ศึ้กษาระบบหรือผูท่ี้ตอ้งการดูภาพรวม
ของระบบเห็นภาพรวมของการท างานไดช้ดัเจนข้ึนท าให้วเิคราะห์การท างานไดง่้ายข้ึน มองเห็นถึง
ลักษณะการท างานท่ีมีความเป็นจริงและเห็นการไหลของการท างานในแต่ละกิจกรรม ใน
โครงสร้างของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน Event Log และเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างท่ีมีการ
บนัทึกใน Event log ว่ามีขั้นตอนอะไรบา้งท่ีได้มีการเกิดข้ึนบ้าง มีรูปแบบของขั้นตอนไหนท่ีมี
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ความถ่ีเกิดข้ึนบ่อย และ ขั้นตอนไหนท่ีมีความถ่ีท่ีเกิดข้ึนน้อย อนัจะเป็นผลท่ีน าไปเพื่อวิเคราะห์
และพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพของการท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนไปได ้
 

 
รูปที่ 4.7 การจ าลองขั้นตอนการด าเนินงาน 

 



บทที ่5 
 

สรุปอภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลของขั้นตอนการติดต่อรักษาพยาบาลโดยเร่ิมจากการน า
ขอ้มูลของการปฏิบติังานในระบบของการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง เพื่อน ามาศึกษา
รูปแบบของกระบวนการดว้ยอลักอริทึม Mine Transition System , Analyze Transition System และ 
Animate Transition System ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาในขั้นตอนการท างาน 
รูปแบบของการท างาน เพื่อท่ีจะน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าศึกษา และวเิคราะห์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และยน่ระยะเวลาของการด าเนินงาน 

 
5.1 สรุป 

จากการศึกษาขอ้มูลขั้นตอนการติดต่อรักษาพยาบาล ดว้ยกระบวนการ Process Mining ผูว้ิจยั
พบว่ามีส่วนช่วยให้ผูว้ิจยัเห็นภาพรวมและลกัษณะของระบบโรงพยาบาลท่ีชัดเจนข้ึน มองเห็น
ขั้นตอนท่ีมีความซ ้ าซ้อนท่ีเกิดข้ึนภายในขั้นตอนการท างานของผูม้าติดต่อ เกิดขั้นตอนท่ีมีรูปแบบ
ต่างไปจากแนวทางของขั้นตอนหลกัท่ีควรจะเป็นซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้ก าหนดไวต้ั้งแต่แรก ดงัจะ
เห็นไดจ้ากลพัธ์ของการจ าลองกระบวนการวา่มีบางกรณีท่ีไดมี้การยอ้นกลบัไปเร่ิมท ากระบวนการ
ใหม่ เช่น 

- ขั้นตอนของการเช็คประวติัและเวลานดัผูป่้วย (t_order_order_date_time) เม่ือไดมี้การ

ส่งต่อไปสู่ขั้นตอนการเร่ิมเขา้ระบบการรักษา (visit_begin_visit_time) แล้วนั้นได้มี

บางกรณีท่ีได้มีการวนกลับไปสู่ขั้นตอนของการเช็คประวติัและเวลานัดผู ้ป่วย 

(t_order_order_date_time) ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าผูป่้วยมีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือ

เจา้หน้าท่ีไดมี้การส่งต่อขอ้มูลท่ีผิดพลาดของผูป่้วยไปยงัขั้นตอนถดัไป จึงตอ้งมีการ

ส่งกลบัมายงัขั้นตอนเช็คประวติัและเวลานดัผูป่้วยอีกคร้ัง  

- ขั้นตอนของการแกไ้ขเวลานดัผูป่้วย (visit_modify_date_time) มีการกลบัไปท าการ

เร่ิมเขา้ระบบการรักษา(visit_begin_visit_time)อีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการท่ี

ผูป่้วยไดมี้การบนัทึกขอ้มูลการรักษาและท าการนดั(visit_record_date_time)เพื่อท่ีจะ

ท าการนดัในคร้ังถดัไปแลว้ เจา้หนา้ท่ีท่ีท าการบนัทึกขอ้มูลตรวจพบวา่มีแพทยท่ี์
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สามารถท าการรักษาใหผู้ป่้วยไดใ้นวนันั้นเลย จึงท าการแกไ้ขเวลานดัผูป่้วย

(visit_modify_date_time) และส่งกลบัไปเขา้ระบบการรักษา

(visit_begin_visit_time)อีกคร้ัง 

 

 

หรือในบางกรณีไดมี้การขา้มขั้นตอนของกระบวนการ เช่น 

- เม่ือได้มีการเร่ิมท าการติดต่อ(Start) แล้วได้มีการข้ามไปยงัจุดจบของกระบวนการ
(End)โดยไม่ไดมี้การผ่านกิจกรรมใดๆเลย ซ่ึงอาจผลอาจมาจากการยกเลิกการรักษา
ของตวัผูม้าติดต่อเอง 

- จากขั้นตอนการการเช็คประวติัและเวลานดัผูป่้วย(t_order_order_date_time)แลว้มีการ
ขา้มไปท าขั้นตอนของการแก้ไขเ้วลานัดผูป่้วย(visit_modify_date_time) ซ่ึงอาจเป็น
ความประสงค์ของตวัผูป่้วยท่ีตอ้งการเล่ือนนัดแพทย์ หรือในวนัท่ีท าการติดต่อตวั
แพทยไ์ม่สะดวกท าการรักษา 

จากการน ารูปแบบจ าลองของการท างานมาประมวลผลดูค่าเวลาการท างานในAnalyze 
Transition System จะเห็นไดว้่ามีระยะเวลาของการด าเนินงานบางขั้นตอน และระยะเวลาการรอ
คอยของผูป่้วยในบางขั้นตอนท่ีใชเ้วลานาน ซ่ึงอาจมาจากความไม่สอดคลอ้งกนัของจ านวนผูป่้วย
และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในขั้นตอนนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นผลท าให้เกิดลกัษณะการท างานท่ีเรียกวา่ คอ
ขวด จึงท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีล่าช้าและน ามาซ่ึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาท าการ
รักษาท่ีมีต่อโรงพยาบาลก็เป็นได้ ซ่ึงหากใช้เคร่ืองมือในการแบ่งสัดส่วนเวลาของ Analyze 
Transition Systemก็จะสามารถช่วยในการคาดคะเนปริมาณเวลาการรอคอยของทุกกิจกรรม ค่าเฉล่ีย
ท่ีใชเ้วลาทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม มาเป็นขอ้มูลอา้งอิงเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผูม้าติดต่อ
วา่มีความรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนของโรงพยาบาล เพื่อน าไป
พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานใหมี้ความรวดเร็วและแม่นย  าข้ึน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลของขั้นตอนการติดต่อรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ท าให้เห็นถึงปัญหา

ของลกัษณะกระบวนการท่ีมีความแตกต่างจากกระบวนการท างานพื้นฐาน ผลลพัธ์ปลายทางของ
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แต่ละกิจกรรมมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงท าให้เกิดรูปแบบการท างานท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึง

จากระบบการท างานท่ีไม่แน่นอนน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อระยะเวลาของผูม้าใช้

บริการของโรงพยาบาล ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ี คือ การ

ปรับปรุงระบบการท างานในบางขั้นตอนใหมี้ความชดัเจนมากยิ่งข้ึนเพื่อลดกระบวนการการท างาน

ท่ีซ ้ าซ้อน ตรวจสอบขอ้มูลของผูม้าติดต่อรวมถึงจุดประสงคข์องการติดต่อให้มีความละเอียดมาก

ยิ่งข้ึน คาดการณ์จ านวนเจา้หน้าท่ีของแต่ละแผนก/หน่วยงานให้มีความสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของ

จ านวนผูม้าติดต่อ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผูม้าติดต่อไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ และสามารถปรับ

ให้รองรับในกรณีท่ีมีค่าเฉล่ียของผูม้าติดต่อท่ีมากข้ึนภายในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนได ้สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยั

ขอเสนอใหมี้การสอบถามขอ้มูลของผูม้าติดต่อใหมี้ความชดัเจน เก็บขอ้มูลของผูม้าติดต่อใหมี้ความ

ละเอียดยิง่ข้ึนก่อนจะท าการส่งไปสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา 
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