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 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีนาํเสนอเก่ียวกบัอู่แทก็ซ่ี ซ่ึงรถแทก็ซ่ีในอู่มีทั้งหมด 30 คนั โดยในความพยายามท่ี

จะกาํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพและฟังกช์ัน่การใชง้านของระบบของอู่แทก็ซ่ี ซ่ึงเจา้ของอู่แท็กซ่ีตอ้งการ

ให้รถแท็กซ่ีจอดโดยไม่มีคนขับให้น้อยท่ีสุด โดยทั่วไปแล้วระบบของอู่แท็กซ่ี ประกอบด้วยขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี ใน24ชัว่โมงรถแท็กซ่ีจะใชค้นขบัสองคน คนขบัคนแรกจะขบัช่วงเชา้คร่ึงวนั ส่วนคนท่ีสองจะ

ขบัช่วงกลางคืนคร่ึงวนั การทาํเช่นน้ีสามารถช่วย ใหอู้่แทก็ซ่ีไดส้ร้างรายไดสู้งสุดและนาํไปสู่รายไดแ้ละผล

กาํไรท่ีเหมาะสมท่ีสุด อยา่งไรก็ตามหน่ึงในปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคือคนขบัรถ จะไม่สามารถมาทาํงาน

ไดต้รงเวลาดงันั้นส่ิงน้ีจะส่งผลต่อการกาํหนดเวลาโดยรวมของแผนการขบัข่ีสาํหรับวนันั้น ๆ ความขดัแยง้

ดา้นเวลาและการสูญเสียเงินของอู่รถแท็กซ่ี ดงันั้นการเลือกคนขบัรถท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับ

เจา้ของอู่แทก็ซ่ี เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดน้าํเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการตามอลักอริธึมมาช่วย

การวิเคราะห์โดยใช ้Social Network และนาํไปใชโ้ดยมีเจตนาท่ีจะวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมของ

คนขบัรถใหดี้ท่ีสุด คู่คนขบัรถสาํหรับวนัทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นโดยใชก้ราฟ , โมเดลเครือข่ายโซเชียล

ท่ีไดรั้บ สร้างผลลพัธ์ใหเ้จา้ของอู่รถแทก็ซ่ี ไดส้ามารถจาํลองและแสดงความสัมพนัธ์คนขบัรถได ้เน่ืองจาก

อู่รถแท็กซ่ีใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบดั้งเดิมดงันั้นขอ้มูลจึงถูกบนัทึกและจดัเก็บดว้ยตนเองโดยใช้

กระดาษเป็นหลกั อย่างไรก็ตามงานน้ีสามารถให้รากฐานสําหรับการศึกษาและการวิจยัเพิ่มเติมในอนาคต 

วิธีท่ีเทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการจาํนวนมาก รวมถึงวิธีการใช้ Social Network สามารถใช้งานได้

หลากหลาย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัอู่รถแท็กซ่ีมีการจดัการบริหารเก่ียวกบัคนขบัรถแตกต่างกนัออกไป โดยรถแท็กซ่ี 1 คนั จะ

แบ่งออกเป็น 2 คน คนละ 12 ชัว่โมง ซ่ึงคนขบัแต่ละคนจะมีพฤติกรรม นิสัยไม่เหมือนกนั จึงทาํใหมี้ปัญหา

ในการจบัคู่กนัของแต่ละคนั บางคนไม่พอใจคู่ของตวัเองก็จะไม่ออกรถ บางคนส่งรถชา้ ทาํใหค้นขบัอีกคน

ท่ีขบัดว้ยหาเงินไม่ได ้และติดค่าเช่ารถ ทาํใหเ้สียรายได ้จึงมีความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน จึง

ไดน้าํ Social Network มาช่วยวิเคราะห์ และพฒันาอู่รถแท็กซ่ี ไม่ว่าจะเป็นอู่ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง โดย

ส่วนงานท่ีทาํน้ี ส่วนใหญ่จะยงัไม่ค่อยมีองคก์รไดน้าํมาใชพ้ฒันา โดยการจดัคนขบัรถคู่กนัในแต่ละคนัใหล้ง

ตวั เวลาขบัรถสามารถสลบัสับเปล่ียนยา้ยคนขบัไดแ้บบไม่มีปัญหา และลดการไม่ให้ว่างของรถนอ้ยท่ีสุด 

จึงจาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพฒันาในการนาํมาใชใ้นอู่รถแท็กซ่ีให้ไดป้ระสิทธิภาพ และ

ประโยชน์ในการจดัการคนขบัใหเ้กิดการลงตวัท่ีสุด เพื่อใหผ้ลประโยชน์รายไดข้องธุรกิจอู่รถแทก็ซ่ีดีข้ึน 

 งานวิจยัน้ีจึงไดน้าํเสนอการประยุกต์ใชอ้ลักอริทึม Social Network ซ่ึงเป็นอลักอริทึมของเทคนิค

เหมืองกระบวนการ โดยประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลของอู่แท็กซ่ีอู่หน่ึง เป็นขอ้มูลจากบนัทึกเหตุการณ์ ซ่ึงเนน้ใน

การปรับปรุงการทาํงานของคนขบัรถ ผลของการวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของเหมือนกระบวนการท่ี

เพิ่มประสิทธิภาพของคนขบัรถ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
1.2.1 เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอู่รถแทก็ซ่ี  
1.2.2 เพื่อหาปัญหาในอู่รถแทก็ซ่ี 
1.2.3 เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคนขบัรถแทก็ซ่ี 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจิัย 
1.3.1 สามารถนาํไปวิเคราะห์แกไ้ข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคนขบัรถแทก็ซ่ี 
1.3.2 จดัทาํโดยโปรแกรม Disco และ Rapid Miner  
1.3.3 ใชอ้ลักอริทึม Fuzzy Miner Model ในโปรแกรม Disco เพื่อการวิเคราะห์ผล และแสดงผลลพัธ์
เบ้ืองตน้ 
1.3.4 ใชอ้ลักอริทึม Social Network ในโปรแกรม Rapid Miner เพื่อหาความสัมพนัธ์ของคนขบัรถ
แทก็ซ่ี 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ) 
Process mining (เหมืองกระบวนการ) คือเทคนิคการดึงขอ้มูลกระบวนการต่างๆ จากแฟ้มบนัทึก

เหตุการณ์ (Event Log) นาํมาวิเคราะห์และแสดงออกมาเป็นโมเดลกระบวนการทาํงาน 
 
1.4.2 Event Log (บนัทึกเหตุการณ์) 
Event Log (บันทึกเหตุการณ์) คือ ข้อมูลท่ีบันทึกลาํดับเหตุการณ์การทาํงานของกิจกรรมไวใ้น

ระบบซ่ึงระบบสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบท่ีต่างออกไปข้ึนอยู่กบัระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน เม่ือนาํ
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาคดักรองดว้ยเทคนิค Process Mining จะทาํให้เห็นวิธีการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน
มากยิง่ข้ึน 

1.4.3 Disco  
Disco เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งาน 

โดยเหมาะกบัไฟลน์ามสกลุ .CSV, MXML เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยจดัการกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาด
ใหญ่และมีความซบัซอ้นและยงัสามารถ Export ออกมาเป็นไฟลอ่ื์นๆ ไดอี้กดว้ย 

 
1.4.4 Fuzzy Miner  
Fuzzy Miner เป็นอัลกอริทึมหน่ึงในโปรแกรม  Disco ท่ีทําหน้าท่ีในการแสดงการไหลของ 

กระบวนการแสดงความถ่ีและการทาํซํ้ าของบนัทึกเหตุการณ์อยา่งละเอียดสามารถนาํไปวิเคราะห์เบ้ืองตน้
ไดง่้าย  
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1.4.5 Rapid Miner 
เป็นโปรแกรมใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการซ่ึงมีความหลากหลายในการเลือกใชอ้ลักอริทึมใน

การทาํเหมืองกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่ายซ่ึงเป็นมาตรฐานในการทาํเหมือง
กระบวนการซ่ึงถูกยอมรับจากผูค้นส่วนใหญ่โดยท่ี Rapid Miner นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบของปลัก๊
อินต่างๆ 
 1.4.6 Social Network 

Social Network คือ อลักอริทึมใน Rapid Miner ท่ีใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์และบทบาทการทาํงาน
ของบุคคลในองค์กร ซ่ึงเป็นมุมมองหน่ึงในกระบวนการซ่ึง Social Network  จะนําข้อมูลมาทําการ
ประมวลผล  

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขบัรถแท็กซ่ี เพื่อจะได้รู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่ามี
อะไรบา้ง โดยท่ีจะไดน้าํปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์และแกไ้ข โดยจะมุ่งเนน้ท่ีคนขบัรถแทก็ซ่ีเป็นหลกั เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทั้งอู่แท็กซ่ีและคนขบัรถให้ไดม้ากท่ีสุด ผูจ้ดัทาํคาดหวงัว่าผลงานน้ีจะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพอู่รถแท็กซ่ีได ้และลดปัญหารถว่างให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เพ่ือให้คนขบัรถสามารถจบัคู่กบัอีกคน
แบบพึงพอใจทั้งคู่ ทาํใหค้นขบัรถออกรถเพื่อไปหาเงินไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ผิดเวลาส่งรถ,ออกรถ และทาํให้
อู่รถแทก็ซ่ีมีผลประโยชน์ท่ีดีข้ึน 
 
1.6 การวางแผนโครงการ  

ระยะเวลาขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยัเร่ือง การหาความสัมพนัธ์ของคนขบัรถแท็กซ่ี ดว้ย Process 
Mining 

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาในการดาํเนินงานภาคนิพนธ์ 

ปี 2561-2562 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล            

จดัเตรียมบนัทึกเหตุการณ์            

ทดลองบนโปรแกรม            

วิเคราะห์และศึกษาผลลพัธ์            

จดัทาํเล่มสารนิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ 

           

 



บทท่ี 2 

ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิธีการทาํเหมืองกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่อู่รถแทก็ซ่ี ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 Process Mining 

 2.2 Social Network 

 2.3 Disco 

 2.4 Rapid Miner 

 2.5 Fuzzy Miner 

 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 Process Mining 

เทคนิคเหมืองกระบวนการ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการของข้อมูลจากการบันทึก

เหตุการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย Case ID, Activity, Timestamp และ Resource ท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใช้

เทคนิคเหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์มากมายเช่น ProM , Disco นอกจากน้ีเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ยงัมีอลักอริทึมท่ีสําคญั คือ Social Network ท่ีจะช่วยปรับปรุงการทาํงานร่วมกนัของบุคลากรในองค์กร 

เทคนิคเหมืองกระบวนการสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการไดใ้นทุกองคก์ร เพื่อ

ปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เทคนิคเหมืองกระบวนการ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการท่ีเช่ือมระหวา่งเทคนิคการจดัการ

ธุรกิจและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึง Process Mining สามารถท่ีจะหา new Process model จาก data log ท่ี

เกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถวิเคราะห์การทาํงาน โดยมีเคร่ืองมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึงจะใชอ้ลักอริทึม 

Social Network 

 

Process mining  แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1.1 การค้นพบ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของ log event real, Case ID, Activity, Timestamp และ 

Resource มาสร้างโมเดลกระบวนการใหม่ โดยใชอ้ลักอริทึม Social Network  

2.1.2 การตรวจสอบความถูกตอ้ง เป็นการตรวจสอบระหว่างบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และ 

Model กระบวนการขององคก์รเพื่อจะไดเ้ห็นประสิทธิภาพของ Model  
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         2.1.3 การปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ Model ในกระบวนการ 

มุมมองต่างๆ เช่นมุมมองดา้น Social Network มุมมองดา้นเวลา, มุมมองดา้นองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Process mining spectrum 

2.2. Social Network  

 Social Network คือ อลักอริทึมท่ีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และบทบาทการทาํงานของบุคคลใน

องคก์รซ่ึงเป็นมุมมองหน่ึงในกระบวนการซ่ึง Social Network  จะนาํขอ้มูลมาทาํการประมวลผลตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 2.2 การนาํขอ้มูลเขา้โปรแกรม RapidMiner โดยใชอ้ลักอริทึม Social Network 

 



6 
 

2.3 Disco 

Disco เป็นซอฟตแ์วร์สาํหรับการทาํ Process Mining ท่ีสนบัสนุนการทาํในรูปแบบ Fuzzy Miner 

เป็นหลกั  

ขอ้ดีของ Disco คือ ความง่ายในการใชง้าน ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ใดๆในการทาํเหมือง

กระบวนการ ในการทาํเหมืองกระบวนการส่ิงท่ีนาํมาวิเคราะห์นั้นเรียกวา่ บนัทึกเหตุการณ์ 

การนาํขอ้มูลมาใส่ในโปรแกรม Disco โดยกาํหนด Case ID, Activity, Timestamp, Resource และ 

Other เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ในรูปท่ี 2.3 และ การช้ีเฉพาะขอ้มูลในตารางรูปท่ี 2.1 

 

รูปท่ี 2.3 การนาํขอ้มูลเขา้โปรแกรม Disco  

 

ตารางรูปท่ี 2.1 ช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล 
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2.4 Rapid Miner  
Rapid Miner เป็นโปรแกรมใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการซ่ึงมีความหลากหลายในการเลือกใช้

อลักอริทึมในการทาํเหมืองกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่ายซ่ึงเป็นมาตรฐานในการทาํ
เหมืองกระบวนการซ่ึงถูกยอมรับจากผูค้นส่วนใหญ่โดยท่ี Rapid Miner นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบ
ของปลัก๊อินต่างๆ  
 
2.5 Fuzzy Miner  
 Fuzzy Miner เป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอย่างเป็นทางการของชุดเคร่ืองมือ ProM สําหรับ

กระบวนการขดุ โดยมีวตัถุประสงคคื์อเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถสาํรวจกระบวนการจากบนัทึกเหตุการณ์ ส่ิงท่ีน่า

สงัเกตมากท่ีสุดคือ Fuzzy Miner เหมาะสาํหรับการขดุกระบวนการท่ีไม่มีโครงสร้างนอ้ยซ่ึงแสดงพฤติกรรม

ท่ีไม่มีโครงสร้างและขดัแยง้จาํนวนมาก 

 

2.6 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 
 งานวจิัยเร่ือง “Fuzzy mining-adaptive process simplification based on multi-perspective 
metr ics.” (นาย วเิชียร เปรมชัยสวสัดิ์) 
 
 ปัญหาเทคนิคด้านการทําเหมืองกระบวนการแบบดั้ งเดิม เ ม่ือนํามาใช้ไปจนถึงขนาดใหญ่
กระบวนการโครงสร้างนอ้ย มกัจะพบวา่ในทางปฏิบติัต่อมา เรามีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาเหล่าน้ีซ่ึงอยูไ่ม่
ตรงกันในระหว่างขั้นพื้นฐาน สมมติฐานของการทาํเหมืองกระบวนการแบบดั้ งเดิมและลักษณะของ
กระบวนการในชีวิตจริง จากการวิเคราะห์น้ี เราไดมี้การพฒันาการปรับไดท้าํใหเ้ขา้ใจง่ายและทาํใหม้องเห็น
ภาพเทคนิคสาํหรับรูปแบบกระบวนการ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัสองตวัช้ีวดัความสาํคญัและความสมัพนัธ์ 
 
 ขอ้เด่นในงานวิจยัน้ี คือ ในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายปัญหาของการทาํ Process Mining 
แบบดั้งเดิมในหน้าเทคนิคใช้เม่ือมีขนาดใหญ่กระบวนการท่ีมีโครงสร้างน้อยกว่าท่ีปรากฏบ่อยในการ
ปฏิบติังานต่อจากนั้นมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเหล่าน้ีซ่ึงไม่ตรงกนัระหว่างสมมุติฐานพื้นฐานของ
การทาํ Process Mining แบบดั้งเดิมและลกัษณะของกระบวนการในชีวิตจริง 
 
 ขอ้ดอ้ยในงานวิจยัน้ี คือ การตั้งค่าพารามิเตอร์บางคร้ังอาจใชเ้วลานาน ดงันั้นการทาํงานวิจยัน้ีควร
จะเนน้การขยายชุดของการใชง้านตวัช้ีวดัและการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 
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กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อใช้วเิคราะห์ผลด้วยวธีิกระบวนการเหมืองข้อมูล (The process of 
data management for  analyzing data process mining) 
http://www.thonburi‐u.ac.th/Journal_SIT/Vol1_No1_4.pdf 
 บทความฉบับน้ีนําเสนอกระบวนการบริหารและจัดการข้อมูลโดยการใช้วิเคราะห์ผลด้วยวิธี
กระบวนการเหมืองขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการทาํงานในระบบสารสนเทศ ดว้ย
โปรแกรม DISCO หรือ ProM ซ่ึงการส่งขอ้มูลเขา้ไปประมวลผลใน DISCO หรือ ProM ตอ้งจดัรูปแบบ
ขอ้มูลให้เหมาะสมในการประมวลผล ดงันั้นรูปแบบขอ้มูลท่ีเหมาะสมง่ายต่อการประมวลผล ควรจดัใหอ้ยู่
ในรูปแบบ CSV และในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ได้นําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจอย่างแพร่หลายองคก์ารใดสามารถบริหารจดัการขอ้มูลมหาศาล (Big data) ทางธุรกิจ
ของตนเองไดดี้ และ 
 สามารถวิเคราะห์จุดไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ หรือแนวทางปรับกระบวนการการทาํงานไดถึ้งระดบัการ
ทาํงานเชิงพฤติกรรมโดยใชข้อ้มูลเชิงประวติั (Event logs) จะทาํให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบและสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งรวมทั้งกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วหรือกา้วสู่ยคุ Thailand 4.0 ดงันั้นการ
จดัการขอ้มูลใหเ้หมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญั ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองเขียนชุดคาํสั่ง SQL 
Command และ Visual Basic.Net พบว่าสามารถจดัเตรียมตามวิธีท่ีผูว้ิจยัทดลองได ้และนาํไปใชว้ิเคราะห์
พบว่าคนหน่ึงคน ในหน่ึงวนั ใชเ้วลาเดินโดยเฉล่ียเท่าไร ใชเ้วลาวิ่งโดยเฉล่ียเท่าไร อยูเ่ฉย ๆ ใชเ้วลาเท่าไร 
และยงัสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้มือถือดว้ยว่าส่วนใหญ่มกัจะทาํกิจกรรมใดในแต่ละวนั และ
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ดลองกบัขอ้มูลกระบวนการขายสินคา้ชนิดหน่ึงพบว่าวิธีกระบวนการเหมืองขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถใชไ้ดจ้ริง 
 
 ขอ้เด่นของงานวิจยัน้ี คือในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายขั้นตอนการนาํบนัทึกเหตุการณ์
ออกมาจากฐานขอ้มูลและนาํขอ้มูลลงโปรแกรม DISCO เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการ
ทาํงานในระบบสารสนเทศ 
 ขอ้ดอ้ยของงานวิจยัน้ี คือ วิธีค่อนขา้งยุง่ยากไม่เหมาะกบัผูท่ี้เร่ิมตน้ จึงจาํเป็นตอ้งใหผู้มี้ประการณ์

ในดา้นการดูแลฐานขอ้มูล เป็นผูดู้แลในขั้นตอนการนาํบนัทึกเหตุการณ์ออกมาวิเคราะห์ 
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งานวจิัย Chenhao Tan, Lillian Lee, J ie Tang, Long J iang, Ming Zhou, Ping Li (2011). 

เร่ือง User-Level Sentiment Analysis Incorporating Social Networks หรือ การวิเคราะห์ระดบัความรู้สึกท่ี

คล้ายกันของผูใ้ช้เครือข่ายทางสังคม กล่าวข้อสรุปว่า การวิเคราะห์โดยการใช้การเช่ือมโยงข้อมูลจาก

เครือข่ายทางสังคมแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของระดบัผูใ้ชป้รับตวัดีข้ึน การเช่ือมโยงจะมีความสอดคลอ้ง

กับความสนใจ เช่น เม่ือผูใ้ช้ทวิตเตอร์ตอ้งการให้ผูอ่ื้นให้ความสนใจในการอพัเดทสถานะ หรือ ความ

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงกบัผูท่ี้รู้จกัใหค้วามสนใจ โดยมีการเลือกในการติดตามเครือข่าย / ติดตาม

เครือข่าย และมีเคร่ืองหมาย @ กํากับท่ีเครือข่าย พบว่าภายใต้รูปแบบของกราฟท่ีกระจัดกระจายมี

ความสัมพนัธ์ท่ีแขง็แรงท่ีสร้างความเช่ือมัน่ระหว่างการเช่ือมโยงทั้งสองอยา่ง แต่การอพัเดทส่ิงท่ีคลา้ยคลึง

และส่ิงท่ีให้ความสนใจคล้ายกันหลายๆ อย่างจะดีกว่าอพัเดทส่ิงท่ีคล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวแมว้่ามี

ขอ้ยกเวน้บางประการ การทาํเหมืองเครือข่ายทางสงัคมในการสาํรวจโครงสร้างเครือข่ายทางสงัคมช่วยสร้าง

ความเช่ือมัน่ในการวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัสามารถสํารวจขอ้มูลประเภทอ่ืนจากระบบส่ือสังคมออนไลน์

เพิ่มเติมเก่ียวกบัผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน 

 ขอ้ดีของงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้คือ สามารถสํารวจขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนเพิ่มเติมได ้

ซ่ึงการเช่ือมโยงระดบัความรู้สึกท่ีคลา้ยกนัของผูใ้ชเ้ครือข่ายทางสงัคมจะมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจ 

 ขอ้เสียคือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเป็นจริง เพราะมีหวัขอ้ในการแสดงความรู้สึกนอ้ยเกินไป 

อาจทาํใหร้ะดบัความสัมพนัธ์คลาดเคล่ือน ดงันั้นตอ้งเพ่ิมหวัขอ้หรือคาํถามกาํกบัในการแสดงความรู้สึกให้

มากกวา่เดิม เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการวิเคราะห์ 



บทท่ี 3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี  เ ป็นการนําเหมืองกระบวนการไปเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนขบัรถแท็กซ่ี คือการนาํวิธีการแบบ Disco มาทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบ Social Network  
 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 3.1.1 Disco 
 3.1.2 Rapid Miner 
3.2 ขั้นตอนการวิจยั 
 3.2.1 การเตรียมขอ้มูล 
 3.2.2 การนาํเขา้ขอ้มูล 
 3.2.3 ช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล 
 3.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.1.1 Disco 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งาน เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยจดัการกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดยโปรแกรม จะมี
ส่วนเสริมตัวกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น Time Frame, Variation, 
Performance ซ่ึงภายในตวัโปรแกรมมีอลักอริทึมหลกัทั้งหมด 2 ตวั คือ Fuzzy Miner, Time Performance ใช้
หาขอ้เท็จจริงของบนัทึกเหตุการณ์ และยงัมีส่วนเสริมในการช่วยสรุปสถิตภายในตวัโปรแกรม ท่ีสาํคญัอีก
ประการหน่ึงคือ Disco สามารถรับขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบของ csv ได ้ทาํให้มีความสะดวกในการใช้งาน 
พร้อมทั้ งสามารถ  export ข้อมูลออกไปเพื่อใช้ในการวิ เคราะห์ด้วยอัลกอริทึม อ่ืนๆ  ได้อีกด้วย                        
โปรแกรม Disco สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://fluxicon.com/disco 
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รูปท่ี 3.1 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Disco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 หนา้แรกของโปรแกรม Disco 
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3.1.2 Rapid Miner 
 เป็นโปรแกรมใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการซ่ึงมีความหลากหลายในการเลือกใชอ้ลักอริทึมใน
การทาํเหมืองกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่ายซ่ึงเป็นมาตรฐานในการทาํเหมือง
กระบวนการซ่ึงถูกยอมรับจากผูค้นส่วนใหญ่โดยท่ี Rapid Miner นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบของปลัก๊
อินต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://rapidminer.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Rapid Miner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 หนา้แรกของโปรแกรม Rapid Miner 
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3.2 ขั้นตอนการวจิัย 
 3.2.1 การเตรียมขอ้มูล 
 ขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลของคนขบัรถ โดยเป็น 4 อยา่ง คือ วนัท่ีเขา้, วนัท่ีออก, เช็ครถ
, ซ่อมรถ ซ่ึงเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 29/04/2018 ถึงวนัท่ี 15/05/2018 เพื่อทาํการ Query  ขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช้
ศึกษาและส่งออกในรูปแบบของไฟล ์.csv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนการนาํขอ้มูลออกจาก Microsoft Excel 
 
 3.2.2 การนาํเขา้ขอ้มูล 
 บนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์การหาความสัมพนัธ์ของคนขบัรถแท็กซ่ี ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 29/04/2018 ถึง
วนัท่ี 15/05/2018 โดยการนาํบนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่โปรแกรม Disco โดยกดปุ่ม Open File ดา้นซ้ายบนและ
เลือกบนัทึกเหตุการณ์ (.CSV)  
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 รูปท่ี 3.6 ขั้นตอนการนาํขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco 
 
 3.2.3 ช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล 
 หลงัจากนาํขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco จาํเป็นจะตอ้งช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูลเพื่อให้เหมาะสมต่อ
การทาํเหมืองขอ้มูลโดยตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูล 
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3.2.4 วิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจัย น้ี เราได้ทําการวิ เคราะห์ข้อมูลในการใช้โปรแกรมทั้ งสองตัวคือ  Disco และ                 
Rapid Miner เพ่ือนาํผลของทั้งสองโปรแกรมมาวิเคราะห์และหาความสัมพนัธ์ของคนขบัรถแท็กซ่ีโดยการ
ใชห้ลกัการแบบ Fuzzy Miner ท่ีมีรูปแบบการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัของทั้งสองโปรแกรม ซ่ึงในขั้นแรกทาง
ผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ในโปรแกรม Disco ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 3.2.4.1 ใหท้าํการเปิดโปรแกรม Disco Fluxicon ข้ึนมาจากนั้นคลิกท่ีมุมซา้ยบนและ เลือก Open File  
จากนั้นเปิดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเราจะทาการวิเคราะห์ และเลือก Open  
 

 
   รูปท่ี 3.7 ขั้นตอนการนาํบนัทึกเหตุการณ์มาวิเคราะห์ในDisco 
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3.2.4.2 หลงัจากท่ีทาํการเปิดบนัทึกเหตุการณ์แลว้ จะปรากฏหนา้ต่างรายละเอียดต่าง ๆ ของบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีเลือกไว ้ดงัรูปท่ี 3.8

 
รูปท่ี 3.8 ขั้นตอนการกาํหนด Case ID , Activity , Resource , Timestamp และ Other                                               

เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.2.4.3 เม่ือทาํการนําข้อมูลบันทึกเหตุการณ์เข้าโปรแกรม โปรแกรมจะทาํการแบบจาํลองใน
รูปแบบ Fuzzy Miner จะแสดงแบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบความถ่ี (Frequency)ดงัรูป 3.9 
และแบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบประสิทธิภาพ(Performance) ดงัรูป 3.10 
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รูป 3.9 แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบความถ่ี (Frequency) 
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รูป 3.10 แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบประสิทธิภาพ(Performance) 

 
3.2.4.4 ใน Disco Fluxicon สามารถกาํหนด Filter ท่ีจะทาํการแสดงในแผนภาพ Fuzzy Miner ได ้

จากภาพไดท้าํกาํหนด Filter เพื่อทาํการกรองตวั Performance และ Timeframe ท่ีตอ้งการจะทาํการ วิเคราะห์ 
โดยจากภาพผูว้ิจยัไดท้าํการกรองตวั Performance เฉพาะ case ตั้งแต่วนัท่ี 29/04/2561 ถึงวนัท่ี 15/05/2561 
ในรูปท่ี 3.11 
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รูปท่ี 3.11 ขั้นตอนการกาํหนด Filter 

3.2.4.5 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล จากบนัทึกเหตุการณ์ ถูกเก็บใน Database ดังนั้นจึงตอ้งทาํการ 
Export ในไฟลน์ามสกลุ XES(Prom6) เพื่อนาํออกมาใชใ้นการหาขอ้มูลของ Disco ในรูปท่ี 3.12 
 

 
รูปท่ี 3.12 การ Export XES File 

 
3.2.4.6 ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมในวิเคราะห์ทั้งหมด สองโปรแกรม ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ภายใน

โปรแกรม Disco Fluxicon และนาํบนัทึกเหตุการณ์ตวัเดียวกนัมาทาํการวิเคราะห์ในโปรแกรม RapidMiner 
โดยเปิดโปรแกรม RapidMiner ข้ึนมา เร่ิมการสร้าง Blank ในโปรแกรม RapidMiner ในรูปท่ี 3.13 
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รูปท่ี 3.13 การสร้าง Blank ในโปรแกรม RapidMiner 

 
3.2.4.7 สร้าง Import Event Log  

 
รูปท่ี 3.14 การสร้าง Import Event Log 
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3.2.4.8 การนาํไฟล ์XES(Prom6) เปิดลงใน Import Event Log ในรูปท่ี 3.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.15 การเปิดไฟล ์XES(Porm6) ลงใน Import Event Log 
 

3.2.4.9 เม่ือนาํขอ้มูลเขา้มาในโปรแกรม RapidMiner  แลว้นาํขอ้มูลมาใส่ โดยใชอ้ลักอริทึม Social 
Network และเลือกแบบ Subcontracting ในรูปท่ี 3.16 

 
รูปท่ี 3.16 การนาํขอ้มูลมาทาํการสร้างอลักอริทึม Social Network 
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3.2.4.10 เม่ือทาํการประมวลผลเสร็จส้ิน Model ท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่ ในรูปท่ี 
3.17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 การนาํ Social Network มาทาํการประมวลผล 



บทท่ี 4 
ผลการวจิัย 

ผลการวิจยั  

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของคนขบัท่ีทาํการขบัรถแท็กซ่ี 

หัวขอ้ของปัญหารูปแบบของปัญหา มีปัญหาเร่ืองอะไร โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเตรียมขอ้มูล แปลงขอ้มูล

และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยในบทน้ีจะอธิบายถึงหลกัการวิเคราะห์ของ Fuzzy Miner และนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ดงัน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรม Rapid Miner 

 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่ง Disco fluxicon และ Rapid Miner 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 

 จากรูปท่ี 4.1 ซ่ึงไดท้าํการวิเคราะห์ภายในโปรแกรม Disco fluxicon  เป็นการแสดงแผนภาพ 

frequency (ความถ่ี) ของ Activity  ในโปรแกรม Disco fluxicon ทาํการวเิคราะห์ออกมา และแสดงถึง

กระบวนการทาํงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริงในอู่แทก็ซ่ี 

รูปท่ี 4.1 แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการของความถ่ี 
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จากรูปท่ี 4.2 เป็นการเพิ่มการแสดงกิจกรรม 

 

รูปท่ี 4.2 การแสดงขอ้มูลในแบบ Statistics Overview 

 

จากรูปท่ี 4.3 ในโปรแกรม Disco นั้นแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนได ้คือ การแสดงขอ้มูล

แบบ Statistics  โดยดูสามารถเลือกดูความถ่ีในแต่ละ case ได้

 

รูปท่ี 4.3 เลือกรูปแบบการแสดงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ในหนา้ต่าง statistics 
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จากรูปท่ี 4.4 ในส่วนของ statistics สามารถดูได ้3 รูปแบบ หลกัๆ คือ 

(1) Overview เป็นการแสดงขอ้มูลวิเคราะห์โดยรวมทั้งหมดในรูปท่ี 4.4 

รูปท่ี 4.4 หนา้ต่าง Overview  ในโปรแกรม Disco 

(2) Activity เป็นการแสดง Activities ทั้งหมดท่ีทาํการวิเคราะห์รวมถึงแสดง Minimal 

frequency และ Maximal frequency ของ Activities ในท่ีน้ีมีทั้งหมด 4 Activities 

(3) Resource เป็นการแสดง Resource ทั้งหมดท่ีทาํการวิเคราะห์ โดย Resources ในท่ีน้ี มี

ทั้งหมด 49 Resources 

 จากรูปท่ี 4.5 เป็นการแสดงในรูปแบบ case ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละ case  นั้นไดท้าํกบั Activities 

ใดบา้ง โดยสามารถดูไดแ้บบ Graph ในรูปท่ี 4.5 และแบบ Table ในรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.5 การแสดงขอ้มูลแบบของ Case 

 

รูปท่ี 4.6 การแสดงขอ้มูลแบบ Table 
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รูปท่ี 4.7 แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบความถ่ี (Frequency) 
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รูปท่ี 4.8 แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการในรูปแบบประสิทธิภาพ(Performance) 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Rapid Miner  

 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลภายในโปรแกรม Rapid Miner ซ่ึงค่าในการแสดงผลภายในแผนภาพท่ีทาํ

การวิเคราะห์จาก Rapid Miner จะทาํการประมวลผลเสร็จส้ิน 

 

รูปท่ี 4.9 การแสดงแบบจาํลองความถ่ีพฤติกรรมในรูปแบบของ Rapid Miner 
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4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวเิคราะห์ข้อมูลระหว่าง Disco fluxicon และ Rapid Miner  

จากการท่ีไดท้าํการวิเคราะห์ในขอ้มูล Disco และ Rapid Miner แลว้ ไดเ้ป็นการวเิคราะห์แผนภาพ

กราฟท่ีแสดงสถิติจาํนวนแต่ละรายการ 

รูปท่ี 4.10 การแสดงสถิติจาํนวนแต่ละรายการ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลถึงความสัมพนัธ์ของคนขบั ทาํใหรู้้ถึงลกัษณะของคนขบัแต่ละคนั วา่การใช ้

Social Network นั้น จะช่วยวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อองคก์รดียิ่งข้ึน โดยมีกราฟท่ีจะแสดงขอ้มูล

จาํนวนของคนขบัรถ และสามารถบอกไดถึ้งการออกรถในแต่ละวนัได ้โดยกราฟท่ีไดม้านั้น มาจากการ

วิเคราะห์ช่วงเวลาแต่ละวนัในโปรแกรม Disco เพื่อไดรู้้ถึงประโยชน์ของการนาํ Social Network มาใช ้และ

ปรับปรุงงาน เพื่อทาํใหธุ้รกิจดีข้ึน 
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แสดงสถิติจํานวนแต่ละรายการ

จาํนวนรถทั้งหมด จาํนวนคนขบั จาํนวนรถท่ีออกแต่ละวนั



บทท่ี 5 
สรุปอภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัช้ินน้ีนาํเสนอการประยุกต์ใชง้านในการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานท่ีเกิดข้ึน จากขอ้มูล
บันทึกเหตุการณ์หาความสัมพนัธ์ของคนขับรถแท็กซ่ีอู่หน่ึง นําข้อมูลมาจัดเก็บไวใ้น Event log และ 
ดาํเนินการสร้าง Fuzzy Model โดยนาํขอ้มูลภายใน Event log มาปรับปรุงการดาํเนินงาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ
แสดงถึงความสัมพนัธ์การทาํงานร่วมกนัของคนขบัรถแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้ไดมี้ประสิทธิภาพให้
มากข้ึนและเพ่ือนาํมาปรับปรุงการทาํงานภายในอู่แท็กซ่ี โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ
ตามลาํดบัดงัน้ี 

5.1 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

5.2 สรุปผลการวิจยั 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
5.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในอู่รถแทก็ซ่ีดีข้ึน  
5.1.2 ช่วยลดปัญหาการจอดรถในอู่แทก็ซ่ี 
5.1.3 ไดรู้้แนวทางการจบัคู่คนขบัของรถแต่ละคนั 
5.1.4 สร้างความพึงพอใจใหก้บัคนขบัรถแทก็ซ่ี 
5.1.5 สามารถช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัอู่แทก็ซ่ีมากข้ึน 

5.2 สรุปผลการวจิัย 
จากการวิจยัขอ้มูลอู่รถแทก็ซ่ีอู่หน่ึง ทาํใหท้ราบถึงปัญหาต่างๆ การจดัคนขบั และรถแทก็ซ่ีจอดวา่ง 

จึงเกิดความเสียหายต่ออู่แท็กซ่ี เม่ือนาํ Social Network เขา้มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมคนขบั เพ่ือนาํมาจบัคู่
หรือสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ของคนขบัรถ โดยสามารถทาํการสลบัหรือเปล่ียนแปลงคนขบัได ้เม่ือคนขบัรถ
แทก็ซ่ีไดท้าํการหยดุขบั หรือเลิกขบัรถแทก็ซ่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอู่รถแทก็ซ่ี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจยัวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของคนขบัรถแท็กซ่ีนั้นยงัตอ้งมีส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาให้
รวดเร็วและดีข้ึนข้ึน เช่น เช็ครถ , ซ่อมรถ , คู่คนขบัรอรับรถ เป็นตน้ เพื่อใหค้นขบัรถไดมี้เวลาออกรถไวข้ึน 
เพื่อใหไ้ดค่้าเช่ารถมาจ่ายใหค้รบ ไม่ทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงเกิดการเสียเปรียบ 
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