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ทํางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมสารสนเทศที่ใช้งานอยูน่ าํ มาประมวลผลโดยใช้ Fuzzy algorithms ใน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บัน ในการประกอบธุ รกิ จประเภทใดๆก็ตาม ความพึงพอใจของลูกค้านับเป็ นส่ วน
สาคัญที่สุดของการประกอบธุรกิจ โดยปั จจุบนั การประกอบธุรกิจมักมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้งาน ช่วยเหลือ และเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการการทางาน และใช้ขอ้ มูลดังกล่าวใน
การวางแผนงาน เพื่อใช้สาหรั บการบริ ห ารและเตรี ยมแผนการรองรับกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น หรื อ
ข้อผิดพลาดในอนาคต
จุดมุ่งหมายสาคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเพื่อใช้งานนั้น เพื่อช่วยให้ระบบการ
ท างานเป็ นระบบระเบี ย บมากขึ้ น กว่ า การท างานในรู ป แบบเดิ ม ที่ เคยปฏิ บัติ ง าน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีขนาดใหญ่มากนั้นมักเกิดปั ญหาในด้านของมาตรฐานและคุณภาพการบริ การ การนา
ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการนั้นทาให้การทางานเป็ นมาตรฐานเหมือนกันในทุกๆ สาขาของ
องค์กร ระบบสารสนเทศควรช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลในการทางาน
มากขึ้ น กว่าเดิ ม และลดขั้น ตอนและความยุ่งยากในการทางานเดิ มลง และสิ่ งที่ สาคัญ ในพัฒ นา
ระบบสารสนเทศมาใช้งานนั้นคือการเก็บข้อมูลเพื่อนนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ผูบ้ ริ หาร
สามารถมองเห็ นภาพ และนาข้อมูลที่ ได้มาเพื่อปรับปรุ งพัฒนาระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ให้บริ การเพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริ การให้ดียง่ิ ขึ้น
จากความสาคัญของปั ญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการทางานในระบบสารสนเทศดังกล่าวโดยผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดที่จะนา Process Mining มาจัดการ
ตรวจสอบกับ ข้อ มู ล ที่ มี ก ารบัน ทึ ก ขั้น ตอนการท างานไว้เพื่ อ วิ เคราะห์ ข้อ มู ล จากแฟ้ ม บัน ทึ ก
เหตุการณ์ (Event Log) ของขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งภายในระบบ เพื่อสร้างแบบจาลองของ
กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานแห่งหนึ่ง โดยใช้โปรแกรม Disco Fluxicon
โดยใช้ เทคนิ ค Fuzzy Miner Algorithms และ Rapid Miner ร่ ว มกับ Inductive Miner โดยมี ว ัตุ ถุ
ประสงค์เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมการทางานที่ เกิ ด ขึ้น จริ งในระบบเพื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ขั้น ตอนการ
ทางานที่ระบบวางไว้และนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับการทางานจริ งมากที่สุดและสามารถนาข้อมูลจากระบบ
มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้ต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการทางานของระบบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการทางาน
ภายในระบบและประสิ ท ธิ ภ าพของการท างานที่ เกิ ด ขึ้ นในระบบด้ว ยเทคนิ ค Fuzzy Miner
Algorithm และInductive Miner Algorithm
1.2.2 เพื่อนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเสนอแนะสร้างแนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบ
ให้สัมพันธ์กบั การใช้งานจริ งของผูใ้ ช้งานให้มากยิ่งขึ้น หรื อกาหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ในการจ้าง
งานเพื่อให้คุม้ ค่าแก่การลงทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศและตอบสนองต่อจุดประสงค์ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 เครื่ องมือที่ใช้ Disco Fluxicon ใช้เทคนิค Fuzzy Miner Algorithms และ Rapid Miner
ใช้เทคนิค Inductive Miner
1.3.2 ประชากร
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรแห่งหนึ่งในประเทศไทย
1.3.3 กลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรแห่งหนึ่งในประเทศไทย
1.3.4 ระยะเวลาที่จดั เก็บเพื่อทดลอง
1 มิถุนายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560
1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.4.1 Process mining เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์กระบวนการทางานโดยมีแนวคิดในเรื่ อง
ของการค้นหา เฝ้าติดตาม และ การปรับปรุ ง และใช้เทคนิ คของ machine leaning และ data mining
ในการค้นหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการทางานและบันทึกข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้นจาก
โปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ใ นการท างาน Process Mining มี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์มากมายที่ช่วยในการตรวจสอบการทางานในแง่มุมต่างๆ ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบ
การทางานที่ถูกบันทึกไว้ภายในโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน กับ ผังการทางานของ
องค์กรที่ถูกกาหนดขึ้น ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทางานในแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบขั้นตอน
1.4.2 Event log เป็ นข้อมูลบันทึกการทางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศ
ที่ถูกจัดเก็บในทุกๆขั้นตอนของการทางานไม่ว่าจะเป็ นการเข้าใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล การ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ บันทึกข้อมูลการทางานมีประโยชน์ในเรื่ องของการตรวจสอบ และ การรักษา
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ความปลอดภัย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดตรงจุดไหนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าบุคคลใดทาขั้นตอนนั้นๆ
และ สามารถใช้เป็ นหลัก ฐานในการเอาผิด กับ บุ คคลนั้น ๆได้ ในการจัด เก็บบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้งาน และ รู ปแบบการจัดเก็บอาจจะไม่เหมือนกัน
บางโปรแกรมจะจัดเก็บไว้ภายในตัวโฟลเดอร์ ที่ทาการติดตั้งโปรแกรมเอง หรื อ สามารถจัดเก็บไว้
ภายในระบบฐานข้อมูลได้ ข้อมูลบันทึกการทางานที่ดีจะต้องเกิดจากระบบการทางานเท่านั้น ห้ามมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในอย่างเด็ดขาด
1.4.3 Disco เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นตอนการทางานโดยใช้ algorithms
Fuzzy model ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การทางานต่างๆ มีเครื่ องมือในการช่ วยกรองข้อมูลได้หลาย
แบบ เช่ น การกรองข้อ มู ล ตามวัน เวลา การกรองข้อมู ลตามขั้น ตอนการท างานที่ เกิ ด ขึ้ น แสดง
เส้นทางการทางานที่เกิดขึ้น แสดงระยะเวลาในการทางาน แสดงจานวนการเกิดขั้นตอน
1.4.4 RapidMiner Studio เครื่ องมือที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ถูกบันทึกไว้โดย
โปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ ใช้ในการท างานต่ างๆ โปรแกรม RapidMiner Studio เป็ น
โปรแกรม open source มีเครื่ องมือต่างๆให้ใช้ในการวิเคราะห์ ค้นหากระบวนการ และ ตรวจสอบ
ขั้นตอนการทางานต่างๆ
1.4.5 Inductive Miner เป็ นเทคนิ ค การหา Flow ของการท างานโดยจะสามารถแสดง
ขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นภายในระบบจากเริ่ มต้นจนจบได้โดยมีการแสดงแผนภาพอย่างง่าย และ
แยกให้เห็นถึงขั้นตอนการทางานที่เป็ นทางเลือกที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทางาน
1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ทราบถึงขั้นตอนการทางานจริ งภายในระบบ และขั้นตอนการทางานที่ควรจะเป็ น
1.5.2 ทราบถึงความผิดพลาดและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระบบงาน ซึ่ งอาจทาให้
เกิดความคลาดเคลื่อนของการนาข้อมูลที่ถูกบันทึกภายในระบบงานไปใช้เพื่อวิเคราะห์ต่อไปใน
อนาคต
1.5.3 นาผลวิเคราะห์ที่ได้ไปเสนอแนะเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดหรื อช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ภายในระบบงาน
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1.6 กำรวำงแผนโครงกำร
ระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ปี 2560
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
การทดลองบนโปรแกรม
การวิเคราะห์และการศึกษาผลลัพธ์
การจัดทาเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พค.

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
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บทที่ 2
ทฤษฏีแนวคิดและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้เป็ นการใช้เทคนิค Process mining ในการวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในข้อมูล
การทางานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม หรื อ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทางาน เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้นาไป
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานให้ดียง่ิ ขึ้นทาการตรวจสอบการถูกต้องในการทางาน โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 Process mining
2.2 Disco
2.3 RapidMiner Studio
2.4 Filter
2.5 Inductive Miner Algorithms
2.6 Lean theory
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Process mining
van der Aalst, W.M.P. (2011), Premchaiswadi (2015). Premchaiswadi, & Porouhan (2 0 1 5 a)
Premchaiswadi, & Porouhan (2015 b) Process Mining คื อ การค้น หากระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากบัน ทึ ก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งภายในระบบสารสนเทศProcess mining เป็ นเทคนิ คการทาเหมืองกระบวนการ เพื่อ
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกเหตุการณ์หรื อแฟ้ มประวัติการดาเนิ นงานในระบบสารสนเทศของ
ระบบฐานข้อมูลในปั จจุบนั ในองค์กรต่างๆมีการนาระบบสารสนเทศมาใช้งานในการจัดการกระบวนการ
ทางานมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้จานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นมีจานวนมากตามไปด้วย ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการทางานจริ งภายในระบบงาน และมีขอ้ แตกต่างจากการทาเหมืองข้อมูล เนื่องจากกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกเหตุการณ์ไว้น้ นั ไม่สามารถแก้ไข้ได้ แต่ขอ้ มูลภายในระบบนั้นถึงแม้จะถูกกระทาแล้ว
ก็สามารถกลับไปแก้ไขได้อยูต่ ลอดเวลา
จุ ด ประสงค์ห ลัก ของการท าเหมื อ งกระบวนการ คื อ การศึ ก ษาถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอดี ต เพื่ อ
วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวโน้มอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรื อไม่จากนั้นจึงนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการทาให้กระบวนการทาให้กระบวนการไม่คลาดเคลื่อน ลดความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น และออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้แก่ระบบสารสนเทศดังกล่าวต่อไป
เป้าหมายของการทาเหมืองกระบวนการคือการค้นหาข้อมูลขั้นตอนโดยอัตโนมัติจากบันทึกเหตุการณ์ของ
ฐานข้อมูลโดยผลการวิเคราะห์สามารถนามาใช้ในการปรับการทางานของระบบใหม่เพื่อสนับสนุ นการ
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ดาเนิ นการของกระบวนการทางธุ รกิจ หรื อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการทางานของบุคลากร และ
เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการทางธุรกิจ การจัดเตรี ยมข้อมูล
เพื่อจัดทา Process mining

รู ปที่ 2.1 การทางานของ process mining

การจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการจัดทา Process mining ประกอบด้วยข้อมูลกระบวนการที่เกิดขึ้นและบันทึกอยู่
ในระบบสารสนเทศโดยข้อมูลที่ใช้อาจนามาจากคนละระบบงาน หรื อระบบงานเพียงระบบเดียวก็ได้ โดย
ข้อมูลของกระบวนการที่มากขึ้นจะทาให้ความถูกต้องแม่นยาของการวิเคราะห์มีมากขึ้นเช่นกัน โดยการทา
เหมืองกระบวนการสามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ต่างๆกันออกไป
โดยในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้
โปรแกรม Disco และ Rapid Minerเป็ นเครื่ องมือในการทางานวิจยั
(van der Aalst, W.M.P. 2011), (Premchaiswadi ,2015), (Premchaiswadi, & Porouhan ,2015),
(Premchaiswadi, & Porouhan 2015 b)
2.2 Disco
Disco คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาเหมืองกระบวนการ มีความเสถียรและประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
ค่อนข้างสู ง ใช้งานง่ายสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น และมีส่วนเสริ มตัวกรองภายในตัวโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ภายในตัวโปรแกรมมี ข้ นั ตอนวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์
(Algorithm) หลักทั้งหมด 2 ประเภท คือ Fuzzy Miner และ Time Performance โดยสามารถใช้ในการหา
ข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์และยังมีส่วนเสริ มในการสรุ ปสถิติภายในตัวโปรแกรมซึ่ งสามารถสรุ ปทั้ง
สถิติความถี่ในการเกิดของเหตุการณ์ และระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย
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ก่อนการทาการประมวลผลข้อมูล เราจาเป็ นที่จะต้องทาความรู ้จกั กับข้อมูลที่จะนามาประมวลผล

เสี ยก่อนโดย ขั้นตอนแรกต้องทาการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็ นข้อมูลแบบไหน ชนิดใด มีความสาคัญมากน้อย
เพียงใด ที่จะนามาประมวลผล ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการคืออะไร
สาหรั บการทาเหมื องกระบวนการ ข้อมูลที่ เราจะนามาประมวลผลนั้นคือขั้นตอนการทางานที่
เกิดขึ้น จานวนข้อมูลมีผลในการทาเหมืองกระบวนการ ยิ่งจานวนข้อมูลมีจานวนมากเท่าใด ยิ่งสามารถนา
ข้อมูลนั้นมาสร้าง หรื อ ค้นหาขั้นตอนกระบวนการที่เกิดขึ้นจริ งในการทางานได้ดียงิ่ ขึ้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่
ละแถวนั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของขั้นตอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการทางานของแต่ละครั้ง เมื่อเกิดกระบวนการ
งานของแต่ ล ะบุ ค คลถู ก จัด เก็ บ และรวบรวมไว้ภ ายในที่ เ ดี ย วกัน เราเรี ย กสิ่ ง ที่ ถู ก จัด เก็ บ นี้ ว่า “บัน ทึ ก
เหตุการณ์”โดยบันทึกเหตุการณ์ที่นามาใช้งานอาจนามาจากคนละแหล่งของข้อมูล โดยสาเหตุที่เลือกที่จะ
ประมวลผลจากบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในระบบนั้น เนื่ องจากข้อมูลภายในระบบสามารถถูกบันทึก
แก้ไขได้ในภายหลัง หากแต่บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ Time stamp ไม่สามารถแก้ไขได้ หรื อทาได้ยาก
ข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ จึงสามารถนามาใช้เพื่อค้นหาขั้นตอน ข้อผิดพลาด หรื อช่องโหว่ต่างๆในระบบ
โดยความต้องการขั้นต่าในการทาเหมืองกระบวนการต้องการข้อมูลอย่างน้อย 3 อย่างคือ ข้อมูลแรกCast ID
เป็ นข้อมูลที่ระบุถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น (ในงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นหมายเลขงาน) โดยแต่ละ Case ID จะเกิดกระบวนการ
ทางานขึ้นซึ่ งคื อข้อมู ลที่ สอง Activity โดยแต่ละกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นจะมี เวลาที่ เกิ ดกิ จกรรมเรี ยกว่า Time
Stamp ในระบบ
2.3 RapidMiner
RapidMiner เป็ น Open source ที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูลโดย RapidMiner มี Algorithm จานวน
มากให้ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้งานโดยเลือก Algorithm ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้มาจากระบบโดยข้อดีของ
RapidMiner คือ รองรั บการใช้งานไฟล์ได้ห ลายประเภท เช่ น ไฟล์ Excel สามารถแสดงข้อมู ลได้ห ลาย
รู ปแบบ เช่น scatter plot 3D สามารถแสดงผลโมเดลที่สวยงามและแก้ไขการแสดงผลให้สามารถอ่านได้ง่าย
ขึ้นสามารถบันทึ กไฟล์โมเดลออกเป็ นไฟล์ภาพประเภทต่างๆ เช่ น PNG, JPG หรื อ PDF มีวิธีการเตรี ยม
ข้อมูล (preprocess) และการวิเคราะห์ได้หลากหลายรู ปแบบ
2.4 Filter
โปรแกรม ProM และ โปรแกรม Disco นั้นมีเครื่ องมือในการกรองข้อมูลก่อนที่เราจะนาข้อมูลไป
ทา Process mining เราสามารถนาข้อมูลนั้นไปทาการกรองข้อมูลเพื่อที่จะทาการกรองข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการ
หรื อ ทาการเจาะจงไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรื อ บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ การกรองข้อมูลนั้นจะแตกต่าง
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ไปแต่ละโปรแกรมที่ใช้งานแต่ลกั ษณะการกรองข้อมูลมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การกรองข้อมูลตามวันและ
เวลา ที่ เกิ ดขั้นตอนการทางานเกิ ดขึ้ น ขั้นตอนการทางานที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างช่ วงเวลานั้น หรื อ วันเวลาที่
ขั้นตอนการทางานสิ้ นสุ ด การระบุข้ นั ตอนที่ตอ้ งการกรอง การกรองข้อมูลตามบุคคล การกรองข้อมูลตาม
เส้นทางขั้นตอนการทางาน เป็ นต้น
2.5 Inductive Miner

Inductive Miner.(n.d.) Inductive Miner มีเป็ น Model ที่ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนของกระบวนการที่งาน
โดยแสดงในรู ปแบบของ Model ที่มีจุดที่มีการแยกออกมาอย่างมีนยั ยะสาคัญของร่ องรอยเหตุการณ์ แสดง
ทางเลือกที่เกิดขึ้นของแต่ละจุดเชื่อมต่อของกระบวนการ และสามารถแสดงความต่อเนื่องกันของแต่ละช่วง
ย่อยของร่ องรอยเหตุการณ์ในกรณี ที่ลาดับเหตุการณ์มีการแสดงเป็ นช่วงแยกออกจากกันทาให้สามารถแสดง
ออกมาเป็ นภาพได้ชดั เจนมากขึ้นว่าขั้นตอนในของกระบวนการที่เกิดขึ้นมีข้ นั ตอนใดบ้าง หรื อขึ้นตอนใดที่
สามารถข้ามไปได้

รู ปที่ 2.2 รู ปภาพแสดงการไหลของ process ด้วย Inductive Miner Algorithm

โดย Inductive Miner สามารถแสดงแผนภาพจาก Algorithm เป็ นแบบ Tree ได้เช่นกัน

รู ปที่ 2.3 รู ปแสดงการไหลของ process ด้วย Inductive Miner Algorithm(Tree)

(Inductive Miner, n.d.)
2.6 Lean Theory
Crawford (2016), Lean manufacturing. (n.d.), Lean manufacturing: Theory and practice. (n.d.),
Making things better through lean thinking and practice. (n.d)
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ทฤษฎี Lean นั้นเป็ นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตของบริ ษทั ขนาดใหญ่ โดยทฤษฎีเน้นการลดสิ่ ง
ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าลงให้เหลืออยูภ่ ายในระบบให้นอ้ ยที่สุด ทฤษฎี Lean นั้นโดยมากรู ้จกั กันในชื่อของ TPS
(TOYOTA Production System) โดยทฤษฎีดงั กล่าวได้ถูกคิดค้นและนาเสนอครั้งแรกในชื่อ “Triumph of the
lean production system” ในงานวิจยั ระดับปริ ญญาโทของ Jonh Krafcik ในปี 1988 โดย Jonh Krafcik เคย

ร่ วมงานเป็ นวิศวกรให้กบั บริ ษทั TOYOTA มาก่อนและยังมีผลงานต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎี Lean ซึ่ งถูกตีพิมพ์
ภายหลังถูกนาไปพัฒนาต่อยอดและนาไปใช้กบั ธุ รกิจจนประสบความสาเร็ จในบริ ษทั TOYOTA เรี ยกว่า
Lean manufacturing (Toyota production system) หรื อ The Toyata way โดยจะมุ่งเน้นเพิ่มความราบรื่ นและ
ลื่นไหลของกระบวนการทางาน และลดปั ญหาคอขวดระหว่างสายการผลิตโดยจะกระทา 3 สิ่ ง Muri ลดการ
ทางานที่มากเกินไปโดยไม่มีเหตุผล หรื อลดงานที่ไม่สาคัญและไม่สาคัญต่อกระบวนการผลิตลง Mura คือ
ลดกระบวนการการทางานที่ ไ ม่ สม่ า เสมอที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ Muda คื อการวางแผนในการทางาน โดย
หลักการ Lean ที่ TOYOTA ใช้น้ นั ถูกนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ธุรกิจที่เกิดขึ้นของบริ ษทั เป็ น
สาคัญโดยคานึ งถึ งคุณค่าที่ จะได้รับจากการลดความสู ญเสี ยต่างๆ TPS ใช้หลักการ JIT เข้ามาเพิ่มความ
ยืดหยุน่ ในการวางแผนการทางานและการสร้าง Flow ในการทางานโดยลดความสู ญเสี ย 7 ประการของ TPS
ที่จาเป็ นจะต้องลดลงคือ
1. Transport การเคลื่อนที่หรื อการขนย้ายโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2. Inventory การจัดเก็บสิ นค้าและวัตถุดิบต่างๆ การจัดเก็บสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ นวัตุถุดิบหรื อสิ นค้าที่ผลิต
สาเร็ จแล้วรอการส่ งมอบ ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
3. Motion การเคลื่อนไหวอันเกินจาเป็ นของพนักงานในสายการผลิตหรื องานอื่นๆที่ไม่จาเป็ น
4. Waiting การเสี ยเวลาในการรอคอยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากพนักงานมีการ
เปลี่ยนกะการทางาน หรื อระยะเวลาการผลิตที่ไม่ตรงตามแผนงานที่กาหนดระยะเวลาไว้ทาให้เกิด
การรอคอยในขั้นตอนต่างๆ
5. Overproduction การผลิตสิ นค้าที่มีปริ มาณมากจนเกินไป มากเกินกว่าความต้องการของตลาด ทาให้
ต้องมีการจัดเก็บสิ นค้าไว้รอขายมากขึ้น
6. Overprocessing การผลิตสิ นค้าที่เกินกว่ากระบวนการผลิต หรื อการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพมากสู ง
กว่ามาตรฐานโดยที่สินค้านั้นไม่สามารถทามูลค่าเพิม่ ใดๆได้
7. Defect คือความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและทาให้สินค้าถูกปฏิเสธจากผูซ้ ้ือ
โดยจากทฤษฎี ดงั กล่าวสามารถนามาช่ วยวิเคราะห์การทางานที่เกิ ดขึ้นในระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พิจารณาหาสาเหตุอนั ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
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(Crawford,2016),( Lean manufacturing., n.d.), (Lean manufacturing: Theory and practice., n.d.), (Making
things better through lean thinking and practice., n.d)
2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
van der Aalst, W.M.P., Reijers, H.A., Weijters, A.J.M.M., van Dongen, B.F., de Medeiros, A.K.,
Song, M., Verbeek, H.M.W. (2007) Business Process mining and Industrial application ทาการวิจยั จาก
ข้อมูลของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งภายใน Dutch Nation public work ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลด้านการก่อสร้างและปรับปรุ งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆภายในเมือง เช่น การวางท่อ
ประปา การสร้างและปรับปรุ งถนน ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวได้ใช้เทคนิคการทาเหมืองกระบวนการมาวิเคราะห์
เพื่อหารสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานดังกล่าว หน่วยงานที่งานวิจยั ดังกล่าวขอข้อมูลมาเพื่อทา
การวิจยั นั้น สนใจในด้านของการจ้าง และการเบิกเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ของหน่วยงาน เนื่องจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ้างของหน่วยงานดังกล่าวมีจานวนมากทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าของการเบิกเงิน
ให้กบั บริ ษทั ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาของหน่วยงานดังกล่าว โดยหน่วยงานดังกล่าวมีการทาสัญญาจ้างถึงปี ละ 20,000
รายการ โดยเป็ นรายการเบิกเงินที่ต่างกันออกไป จากการวิจยั พบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีวิธีการเบิกจ้างซึ่งมี
ขั้นตอนแตกต่างกันถึง 18 วิธีการ เนื่องด้วยหน่วยงานดังกล่าวมีสาขาที่แยกออกไปถึง 12 สาขาด้วยกัน ทาให้
มีวิธีการที่ต่างกันในขั้นตอนของการทางาน แต่หน่วยงานมีมาตรฐานในการเบิกจ้างซึ่งถูกควบคุมจาก
กฎหมายภายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์วา่ การเบิกจ้างของหน่วยงานนั้นจะต้องทาการเบิกเงินให้แก่บริ ษทั
ในคู่สญ
ั ญาจ้างให้สาเร็ จภายใน 31 วันนับจากวันที่บริ ษทั คู่สญ
ั ญาส่ งเรื่ องขอเบิกจ้างให้แก่หน่วยงานใดๆ
โดยนโยบายของหน่วยงานกาหนดว่า จากการเบิกจ้างทั้งหมดควรจะสาเร็ จภายใน 31 วันตามมาตรฐาน
มากกว่าร้อยละ 90 ของใบแจ้งหนี้ท้งั หมดที่ถูกส่ งมาเบิกเงิน และควรมีการเบิกจ่ายล่าช้า 32-62 วันเพียงร้อย
ละห้า และเกินกว่า 63 วันอีกร้อยละห้าของใบแจ้งหนี้ท้งั หมด ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถ เบิกจ้างได้ตาม
มาตรฐานเพียงร้อยละ 70 ของใบแจ้งหนี้ท้งั หมด ร้อยละ 22 ของใบแจ้งหนี้เบิกเงินได้ภายใน 32-62 วันและ
ร้อยละ 8 ของใบแจ้งหนี้ท้งั หมดใช้ระยะเวลาเกินกว่า 63 วัน งานวิจยั ดังกล่าวจึงนา วิธีการทาเหมือง
กระบวนการมาช่วยวิเคราะห์หาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งภายในหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุ งกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบงานมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลที่แท้จริ ง งานวิจยั ดังกล่าวใช้โปรแกรม Prom ในการทางานวิจยั และใช้ข้นั ตอนวิธีในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 3 แบบด้วยกันเพื่อวิเคราะห์ในมิติของการทางาน 3 ด้าน มิติที่ 1 สนใจในด้านของบุคลากร
เพื่อวิเคราะห์วา่ บุคลากรที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานมีความเพียงพอหรื อไม่ โดยใช้ข้นั ตอนวิธีการ Networkโดย
ขั้นตอนวิธีการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นภาพว่าบุคลากรท่านใดมีการทางานที่สมั พันธ์กนั บ้าง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่า ผูท้ ี่ทาการเซ็นอนุมตั ิในขั้นตอนบางขั้นตอนนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดการ
เอกสาร และในมิติที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ข้นั ตอนการทางานที่เกิดขึ้นในระบบและการทาซ้ าของขั้นตอน
ภายในโดยพบว่าจะมีบางขั้นตอนซึ่งถ้ามีการทาซ้ าเกิดขึ้น จะทาให้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้น และยิง่ ถ้ามีการ
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ทาซ้ าอีกก็จะล่าช้าไปอีก และอีกมิติจะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกของรายละเอียดภายในของใบสัง่ จ้างซึ่งคัด
กรองจากมูลค่าโดยรวมของใบสัง่ จ้างนั้น พบว่าใบสัง่ จ้างที่มกั เกิดปัญหาส่ วนใหญ่มกั เป็ นใบสัง่ จ้างที่มีมูลค่า
ต่า จากงานวิจยั ดังกล่าวได้แสดงผลออกมาว่างานที่ล่าช้านั้นเกิดจากขั้นตอนการทางานหนึ่งเป็ นสาคัญซึ่งหา
กลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนดังกล่าวได้จะสามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานได้มากขึ้น รวมถึงการ
ลดขั้นตอนบางอย่างซึ่งสัมพันธ์กนั กับบุคคลที่ไม่จาเป็ นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางาน และการลดงานที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรบางบุคลากร ซึ่งจาเป็ นต้องทางานในหลายหน้าที่ (ปรากฏในหลายขั้นตอนว่าเป็ น
บุคลากร บุคคลเดียวกัน) ก็จะมีส่วนในการลดปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนยั ยะ
สาคัญ ซึ่งงานวิจยั ดังกล่าวนับว่ามีแนวทางการทางานที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั กาลังทาการศึกษา จึง
นาแนวคิดในการวิเคราะห์ข้นั ตอนวิธีของการทางานมาปรับใช้ในงานวิจยั
(van der Aalst, W.M.P., Reijers, H.A., Weijters, A.J.M.M., van Dongen, B.F., de Medeiros, A.K.,
Song, M., Verbeek, H.M.W. 2007)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการนาเทคนิคการทาเหมืองกระบวนการมาช่วยในการศึกษาสภาพจริ ง
ในการทางาน และศึกษาว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างส่ วนงานนั้นเกิดจากขั้นตอนการทางานใดใน
ระบบ โดยในการศึกษานี้ ได้นาข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษามาจากระบบสาระสนเทศที่ใช้ในการบริ หาร
จัดการการทางานของส่ วนงานภายในหน่วยงานรัฐบาลแห่ งหนึ่ ง เพื่อนามาใช้ศึกษาเพื่อค้นหาและ
เปรี ยบเที ยบ ประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และใช้ผลการวิเคราะห์ที่ได้เพื่อนาเสนอถึงขั้นตอนที่
ก่อให้เกิดปั ญหา และวิธีการแก้ไขต่อไป โดยในการวิจยั นี้ได้นาข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของระบบใน
ส่ วนงานที่ คาดว่าก่อให้เกิ ดปั ญหามาจากฐานข้อมูลในระบบในรู ปแบบของ Text File มาทาการ
แปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ CSV จากนั้นนาเข้าสู่ โปรแกรม Disco เพื่อทาการกรองข้อมูล
ประมวลผลผ่าน Fuzzy logic และทาการส่ งออกข้อมูลเพื่อนาไปทดลองประมวลผลผ่านขั้นตอนวิธี
อื่นในโปรแกรม Rapid Miner ต่อไป
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ศึกษา
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1. Disco Fluxicon
3.2.2 RapidMiner
3.3 การเตรี ยมข้อมูล/ การแปลงข้อมูล
3.4 ขั้นตอนการวิจยั
3.4.1 การนาเข้าข้อมูล
3.4.2 การเลือกประเภทข้อมูล
3.4.3 การกรองข้อมูล
3.4.4 การแปลงไฟลเป็ น XES
3.4.5 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม RapidMinerStudio
3.4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4.7 การอ่านผลลัพธ์ที่ได้
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3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.1.1 ประชากรที่ศึกษา
งานในระบบสารสนเทศแห่งหนึ่งในประเทศไทย
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
งานซ่อมบารุ งที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศขององค์กรแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
3.2.1. Disco Fluxicon
Disco Fluxicon เป็ นเครื่ องมือ สาหรับการทา Process Mining ที่สามารถใช้งานง่าย
ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ในการทา Process Mining เหมาะกับผูเ้ ริ่ มต้น และใช้ไฟล์
นามสกุล .CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยจัดการกับการ
บันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน โปรแกรม Disco Fluxicon โดยสามารถดาวน์

โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://fluxicon.com/disco
รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Disco
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3.2.2 Rapid Miner Studio
RapidMiner Studio เป็ นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการทา Process Mining อีกหนึ่ง
โปรแกรม โดยมี algorithms ที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆอย่างมากมาย อีกทั้งยังมี algorithms
ใหม่ๆให้ใช้ในการวิเคราะห์ และ การพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ดังนั้น
RapidMiner Studio จึงถือเป็ นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมู ้ ีความสนใจในเรื่ องของ Process
M
i
n
i
n
g
ไ
ด้
ทา
การศึกษาค้นคว้า มีความยืดหยุน่ ในการวิเคราะห์ และ การเลือกใช้งาน algorithms
รู ปที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Rapid Miner Studio

3.3 กำรเตรียมข้ อมูล /กำรแปลงข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูลและแปลงข้อมูลข้อมูลในส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศที่สนใจมาเป็ น Text file โดยข้อมูลที่นามาใช้เป็ นข้อมูลจากระบบสารสนเทศแหล่งเดียว
และได้ทาการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Microsoft excel file
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รู ปที่ 3.3 รู ปแสดงข้อมูลที่นามาจากฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศที่ถูกแปลงให้เป็ นรู ปแบบ excel แล้ว

3.4 ขั้นตอนกำรวิจัย
3.4.1 การนาเข้าข้อมูล
เมื่อได้ไฟล์ Event Log ที่เป็ นไฟล์ Microsoft Excel มาแล้วจากนั้นจะนาไฟล์ Event Log ที่
ได้ ไปเปิ ดในโปรแกรม Disco Fluxicon (การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco นั้นสามารถนาเข้าได้
หลากหลายนามสกุลไฟล์ เช่น .CSV .XLS .MXML เป็ นต้น )

รู ปที่ 3.4 ภาพแสดงหน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ โปรแกรม Disco
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รู ปที่ 3.5 ภาพแสดงการเลือกข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ โปรแกรม Disco

3.4.2 การเลือกประเภทข้อมูล
เมื่อนาเข้าข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจาเป็ นต้องทาการเลือกข้อมูลโดยกาหนดขอบเขตข้อมูลว่าชุด
ข้อมูลนี้ ควรจะจัดอยูใ่ นประเภทใด โดยในข้อมูลที่ได้นามาเพื่อทาการศึกษานั้น ได้มีการเลือก
กาหนดข้อมูล JOB_CODE เป็ น case id กาหนด JOB_STATUS_DT เป็ น Time stamp และ มีการ
กาหนด JOB_STATUS เป็ น Activity ตามลาดับดังภาพที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ภาพแสดงหน้าจอการกาหนดข้อมูลในหน้าของโปรแกรม Disco
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รู ปที่ 3.7 ภาพแสดงผลข้อการประมวลผลเบื้องต้นหลังจากนาเข้าข้อมูล

3.4.3 การกรองข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลที่มีการนาเข้ามานั้นยังไม่ได้ทาการกรองข้อมูลซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ออกไปก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ ซึ่งในการวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลโดยการใช้ตวั กรอง
2 รู ปแบบด้วยกัน
3.4.3.1 Timeframe เป็ นตัวกรองที่ใช้เพื่อกาหนดวันที่เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของข้อมูลที่จะ
นามาใช้ในการวิจยั โดยในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึง 30 มิถุนายน 2560
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รู ปที่ 3.8 ภาพตัวกรอง Timeframe

3.4.3.2 Endpoints เป็ นตัวกรองที่ใช้สาหรับเลือกจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของชุดข้อมูลที่
ต้องการ เนื่องจากงานวิจยั สนใจถึงกระบวนการทางานทั้งหมดซึ่งถูกกระทาจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
แล้ว ดังนั้นชุดข้อมูลซึ่งเป็ นข้อมูลซึ่งไม่ได้เริ่ มต้นภายหลัง 1 มิถุนายน 2560 และสิ้ นสุ ด
กระบวนการทางานภายใน 30 มิถุนายน 2560 ถือว่าเป็ นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โดยการทางานของ
ระบบ กระบวนการทางานจะเริ่ มต้นจาก Activity JOB_STATUS = J01 เท่านั้น และจะสิ้ นสุ ดได้ที่
2 JOB_STATUS = J09 , J12 ในตัวกรอง Endpoints จึงเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่เริ่ มต้นด้วย
JOB_STATUS = J01 และจบที่ JOB_STATUS = J09 , J12 เท่านั้น
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รู ปที่ 3.9 ภาพตัวกรอง Endpoints

หลังจากทาการกรองข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ใน
กระบวนการทั้งหมด เพื่อทาการวิเคราะห์การทางานของระบบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทา
การประมวลผลออกมาโดยในงานวิจยั จะใช้ผลการวิเคราะห์ 2 แบบคือ Frequentcy : Case
frequentcy และ Performance : Mean duration เพื่อวิเคราะห์ความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นทาง และ
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางานในแต่ละขั้นตอน

รู ปที่ 3.10 ภาพแสดงแผนผังความถี่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ตวั กรองช่วยในการคัดแยกข้อมูล
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รู ปที่ 3.11 ภาพแสดงแผนผังประสิ ทธิภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ตวั กรองช่วยในการคัดแยกข้อมูล

3.4.4 การแปลงไฟล์เป็ น XES
หลังจากใช้เครื่ องมือการกรองในโปรแกรม Disco แล้วเราสามารถส่ งออกข้อมูลจากการ
Export ข้อมูลของโปรแกรม Disco ได้เนื่องจากโปรแกรม Disco มีข้นั ตอนวิธีการในการใช้งานไม่
มากผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลที่ได้เพือ่ ส่ งออกไปประมวลผลในโปรแกรม Rapid Miner ซึ่งมีเครื่ องมือและ
ขั้นตอนวิธีการที่ช่วยในการวิจยั มากกว่าต่อไป

รู ปที่ 3.12 ภาพการนาข้อมูลออกเป็ นไฟล์ XES ผ่านโปรแกรม Disco
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3.4.5 การนาข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม RapidMiner Studio
เมื่อได้ไฟล์นามสกุล .XES แล้วนั้นขั้นแรกเราต้องทาการนาเข้าข้อมูลสามารถทาได้โดยเข้า
เมื่อเข้าสู่ โปรแกรม RapidMiner Studio ขั้นตอนแรกคือการ IMPORT นาไฟล์นามสกุล XES โดย
เข้าเมนู
Extensions -> RapidProM -> Import -> Import Event Log

รู ปที่ 3.13 รู ปภาพการนาเข้าข้อมูลสู่ โปรแกรม Rapid Miner Studio

เมื่อทาการ Import Event Log เสร็ จสิ้ น นาไฟล์ที่ได้นามาประมวลผล Inductive Miner (Petri Net)
และ Inductive Miner (Process tree) โดยเข้า เมนู Operators >> Discovery >> Inductive Miner
(Patri Net) และ Inductive Miner (Process tree)

22

รู ปที่ 3.14 ภาพหน้าจอแสดงการนาข้อมูลมาใช้ประมวลผลผ่าน Algorithm

หลังจากทาการสัง่ โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมจะแสดงการประมวลผลออกมาเป็ นแผนภาพ
เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในระบบ

รู ปที่ 3.15 รู ปภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner (Patri net)
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รู ปที่ 3.16 ภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner (Process tree(default)renderer)

รู ปที่ 3.17 ภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner(Process tree(dot)renderer)
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3.4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการนาเข้าข้อมูลสู่ โปรแกรม RapidMiner Studio โดยผูว้ ิจยั ได้
เลือกขั้นตอนวิธี Inductive Miner ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนวิธีการที่เกิดจริ งจากการทางาน
ในระบบสารสนเทศที่ผวู ้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ โดยผลการอ่านข้อมูลจากโปรแกรมนั้น
พบว่า มีวิธีข้นั ตอนการทางานอันเกิดขึ้นได้ 4 วิธีการด้วยกัน

รู ปที่ 3.18 ภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner(Process tree(dot)renderer)

จากรู ปที่ 3.18 สามารถวิเคราะห์ได้วา่ มีข้นั ตอนที่มีโอกาศเกิดขึ้นได้ 4 วิธีการด้วยกัน
1. J01 > J02 > J03 > J04 > J12
2. J01 > J02 > J03 > J04 > J09
3. J01 > J02 > J04 > J12
4. J01 > J02 > J04 > J09
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากข้อมูลการทางานภายในระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานแห่งหนึ่ง ทาให้ทราบผลดังนี้
1. ขั้นตอนการการทางานที่เกิดขึ้นจริ งภายในระบบสารสนเทศ
2. สาเหตุของการทางานที่ที่ล่าช้าและก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง
3. ผลการตรวจสอบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข
4.1 ขั้นตอนการทางานภายในระบบสารสนเทศ
ในการทางานภายในระบบสารสนเทศที่ผูว้ ิจยั มีการนามาเพื่อตรวจสอบนั้น พบว่าระบบมี
การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ซึ่ งใช้ในการตอบข้อซักถามของลูกค้าผ่านระบบ Call Center
ซึ่ งระบบถู กพัฒ นาและออกแบบให้ ข้อมู ลต่ างๆมี การเชื่ อมโยงถึ งกัน ในแต่ ละขั้น ตอนของการ
ท างานซึ่ งภายในระบบมี ก ารพัฒ นาให้ ก ารบัน ทึ ก ผลการท างานของส่ ว นงานบริ ก าร(ระบบ
สารสนเทศที่ผวู ้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาทาการวิจยั นั้น) ให้มีความถูกต้องรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยนาระบบการ
บัน ทึ กข้อมู ลผ่านทางอุป กรณ์ โทรศัพ ท์มือถื อ หรื อ Tablet ที่ รองรั บการทางานของ Application
ดังกล่าวเพื่อลดขั้นตอนในการติดตามทวงถามและ จัดระเบียบขั้นตอนการทางานของพนักงานใน
แต่ละพื้นที่ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันนั้น พบว่ามีวิธีการทางานผ่านระบบสารสนเทศทั้งสองดัง
รู ป 4.1 โดยทุกๆขั้นตอนของการทางานในระบบสารสนเทศฝ่ ายงานบริ การนั้นจะมีการ Sync ข้อมูล
จากระบบไปสู่ ระบบสารสนเทศงานบริ การลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริ การลูกค้าสามารถตอบข้อ
ซักถามและติดตามสถานะของข้อร้องเรี ยนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ ว แต่หน่ วยงานยังคงเกิดปั ญหา
ระหว่างกัน เนื่ องจากไม่ปรากฎข้อมูลสถานะงานภายในระบบสารสนเทศงานบริ การลูกค้า และทา
ให้พนักงานบริ การลูกค้า Call center ต้องใช้เวลาในการติดต่อมายังหน่วยงานบริ การโดยตรงและใช้
เวลาในการซักถามพนักงานเพื่อติดตามสถานะงานที่เกิดขึ้น ว่าอยูใ่ นขั้นตอนใดแล้ว ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการตอบคาถามอันส่ งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริ การที่เกิดขึ้น
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รู ปที่ 4.1 ภาพแสดง TimeLine การทางานร่ วมกับระหว่างระบบสารสนเทศทั้งสองระบบ

โดยขั้นตอนการทางานดังรู ป 4.1 จะแบ่งการทางานในระบบสารสนเทศงานบริ การออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ส่ วนงานภายในสานักงาน และส่ วนของงานภายนอกสานักงาน พนักงานภายในสานักงานจะทา
การส่ งข้อมูลผ่านระบบไปยังพนักงานภายนอกสานักงานผ่านระบบ Mobile โดยพนักงายภายนอก
ส านัก งานจะรั บ ข้อมู ลผ่านทาง Mobile application และท างานที่ ได้รับ มอบหมาย และมี ก ารส่ ง
รู ปภาพ พร้อมระบุสาเหตุของปั ญหาข้อร้องเรี ยนที่พบ และวิธีการแก้ปัญหาที่พนักงานได้กระทาลง
ใน ระบบผ่าน Mobile application โดยจากการวิเคราะห์ของ process log ที่นามาทาการวิเคราะห์
ผ่านโปรแกรม Disco และ RapidMiner Studio พบว่ามีข้ นั ตอนบางขั้นตอนถูกข้ามไปดังภาพที่ 4.2
และในทางทฤษฎีของ Lean นั้นได้กล่าวไว้ว่าหากมีการลดขั้นตอนการทางานได้ยิ่งมากเท่าใด การ
ท างานก็จะยิ่งรวดเร็ วขึ้ น ดังนั้น จึ งน าผลที่ ได้จาการวิเคราะห์ ก ารท างานของระบบที่ เกิ ด ขึ้ น มา
เปรี ย บเที ย บกับ Performance Diagram ที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ ผ่ าน Fuzzy Logic ของโปรแกรม
Disco จะได้ผลดังรู ป 4.2 และ 4.4

รู ป 4.2 ภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner(Process tree(dot)renderer)
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รู ปที่ 4.3 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์โดย Fuzzy Logic จากโปรแกรม Disco ที่ยงั ไม่ถูกปรับความละเอียดของ
เส้นทาง

รู ป 4.4 ภาพการวิเคราะห์การทางานที่เกิดขึ้นในระบบจากโปรแกรม Disco (ซ้ายมือ : ความถี่ในการเกิดกิจกรรม ,
ขวามือ : ระยะเวลาเฉลี่ยในการทางานแต่ละขั้นตอน)
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1.1 J01 > J02 > J03 > J04 > J09

1.2 J01 > J02 > J03 > J04 > J12

เวลาเฉลี่ย J01 > J09 38 ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J12 68 ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J04 11ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J04 11ชัว่ โมง

1.3 J01 > J02 > J04 > J09

1.4 J01 > J02 > J04 > J12

เวลาเฉลี่ย J01 > J09 52.7 ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J12 82.6 ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J04 25.7 ชัว่ โมง

เวลาเฉลี่ย J01 > J04 25.7 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.5 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Disco
และ RapidMiner Studio

4.2 สาเหตุของการทางานที่ล่าช้ าและก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ง
จากผลการวิ เคราะห์ จ ากโปรแกรมพบว่าขั้น ตอนการท างานตั้งแต่ ต้น จนจบมี ท้ ังหมด
ด้วยกัน 5 ขั้นตอน โดยจากการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการทางานจริ งที่เกิดขึ้นในระบบพบว่ามีการข้าม
บางขั้นตอนเกิ ดขึ้ น การท างานไม่ถูกกระทาทุ กขั้นตอนโดยเบื้ องต้น ผูว้ ิจยั คาดว่าการทางานที่ มี
ขั้นตอนน้อยกว่านั้นควรจะมีการใช้ระยะเวลาที่ส้ นั กว่าตามทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษามา แต่จากการ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางานภายในระบบผ่านโปรแกรม
Disco สรุ ปได้ตามรู ป 4.5 พบว่ากระบวนการที่มีการข้ามขั้นตอนนั้นมีการใช้ระยะเวลาที่มากกว่า
อย่างเห็นได้ชดั โดยในนโยบายการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานนั้นมีขอ้ กาหนดให้ในงานแก้ไขปั ญหา
ข้อร้องเรี ยนต่างๆนั้น จะต้องปฏิบตั ิงานแก้ไขภายใน 24 ชัว่ โมง โดยขั้นตอนที่ทางานสาเร็ จสิ้ นนั้น
คือขั้นตอน J04 พบว่าการทางานผ่านขั้นตอน J03 ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิงานผ่านระบบของพนักงาน
หน้าสนามนั้นมีระยะเวลาที่ส้ นั กว่าการไม่ทางานที่ผา่ นขั้นตอนดังกล่าวอย่างมีนยั ยะสาคัญ โดยจาก
การศึ ก ษาการท างานของระบบพบว่า ในขั้น ตอนการท างานนั้น จ าเป็ นต้อ งมี ก ารกรอกข้อ มู ล
รายละเอียดของงานต่างๆ ดังภาพที่ 4.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ตอ้ งทาการกรอกลงภายในระบบ
นั้นมีรายละเอียดยุง่ ยากซึ่ งแม้จะมีการข้ามขั้นตอน แต่ยงั ต้องมีการกรอกข้อ มูลโดยผูใ้ ช้งานระบบ
ผ่านโปรแกรม อีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานในสานักงานมิเช่นนั้นจะถือว่างานยังไม่เสร็ จสิ้ นและข้อมูล
จะไม่ถูก Sync ไปยังระบบบริ การลูกค้า Call center เป็ นสาเหตุให้ตอ้ งมีการทวงถามกันโดยตรง
และก่อให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น อีกทั้งยังทาให้พนักงานในสานักงานรับภาระงานที่มากเกินความจาเป็ น
เนื่องจากต้องคอยควบคุมการทางานของแต่ละทีมงานว่าสาเร็ จเรี ยบร้อยหรื อไม่ ยังต้องทาการกรอก
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ข้อมู ลในแต่ละงานตามรู ป 4.7 และ 4.8 โดยต้องเป็ นผูป้ ระสานงาน และน าเข้าข้อมู ลลงภายใน
ระบบอีกต่อหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการทางานที่ซ้ าซ้อนหลายครั้งและยังทาให้ระบบที่ถูกออกแบบมานั้นถูก
ใช้งานอย่างไม่เต็มประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 4.6 ภาพหน้าจอ Mobile Application ของระบบงานบริ การ
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รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างข้อมูลที่พนักงานสานักงานจาเป็ นต้องกรอกแผนที่กรณี ที่มีการข้ามขั้นตอน

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างข้อมูลที่พนักงานสานักงานจาเป็ นต้องอัพโหลดรู ปภาพที่กรณี ที่มีการข้ามขั้นตอน
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รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างข้อมูลที่พนักงานสานักงานจาเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลกรณี ที่มีการข้ามขั้นตอน

4.3

ผลการตรวจสอบและสิ่ งที่ควรปรับปรุงแก้ไข

จากผลการวิเคราะห์การทางานของระบบพบว่า ปั จจุบนั การทางานที่เกิดขึ้นจริ งในระบบ
เกินกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวน Transaction ที่เกิดขี้นนั้น เป็ นการทางานโดยการข้ามขั้นตอน J03 จาก
ผลการวิเคราะห์ผา่ น Fuzzy Logic ของโปรแกรม Disco และจากผลการวิเคราะห์ที่ช้ ีให้เห็นถึงความ
ล่าช้า ซึ่ งอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เกิดเป็ นสาเหตุของการเกิดปั ญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่ วยงาน
ดังกล่าวตามที่ได้สรุ ปไปข้างต้นแล้วนั้น ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอให้ทางหน่วยงานมีการออกมาตรการใน
การ บังคับใช้ระบบให้สมบูรณ์ เพื่อให้หน่ วยงานมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน และได้ระยะเวลาอัน
เป็ นจริ งในการทางานที่ เกิดขึ้น เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การของ
หน่วยงานต่อไป อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลจากระบบไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ยกระดับองค์กรต่อไปในอนาคต
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งในระบบสารสนเทศบริ หารจัดการ
งานบริ การ ณ หน่วยงาน แห่ งหนึ่ ง โดยระบบมีการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้น
ไปยังระบบงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการบริ หารจัดการและส่ งเสริ มงานด้าน
การบริ การลูกค้าโดยมีสาเหตุเริ่ มจากการเกิดข้อโต้แย้งในที่ประชุมระหว่างหน่วยงานซึ่งจาเป็ นต้อง
ใช้ขอ้ มู ลดังกล่าวร่ วมกันอยู่บ่อยครั้ง เมื่ อทาการประชุ มเพื่อทาการแก้ไขปั ญหากลับไม่ สามารถ
สรุ ปผลและเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ดังนั้นเพื่อทาการค้นหาสาเหตุของข้อขัดแย้งอันซึ่ ง
เป็ นที่ ถกเถี ยงกัน มาเป็ นเวลานานจึ งเริ่ มจากการน าข้อมู ลที่ อยู่ภ ายในฐานข้อมู ลที่ ทาการบัน ทึ ก
ขั้นตอนการทางานไว้ นาเข้าสู่ โปรแกรม Disco เพื่อทาการกรองข้อมูล และ ทาการส่ งออกข้อมูล
เป็ นไฟล์นามสกุล .XES เพื่อทาการนาเข้าโปรแกรม RapidMiner Studio และประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้ Inductive Miner เพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นจริ งภายในระบบงาน และ
นาขั้นตอนที่ ได้ดงั กล่าวนามาเปรี ยบเทียบกับประสิ ทธิ ภาพของงานที่เกิ ดขึ้นจริ ง โดยอ้างอิงจาก
ระยะเวลาเฉลี่ยในการทางานของแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน Scenario ต่างๆ และนามาเปรี ยบเทียบ
พิเคราะห์กบั การออกแบบระบบที่ใช้ในการรองรับงานทางานที่เกิดขึ้นจริ ง และค้นหาข้อสรุ ปเพื่อ
เป็ นการพิสูจน์ทราบว่า ปั ญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีแนวโน้มความสามารถบรรเทาหรื อลดการ
ปะทะกัน ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานได้จริ งหรื อไม่ สาเหตุอนั แท้จริ งของปั ญหาเกิดขึ้นจากผูใ้ ช้งานระบบ
หรื อเป็ นสาเหตุอนั เกิดจากตัวระบบสารสนเทศ
5.1 สรุป
จากการวิจยั ศึกษาข้อมูลจาก Event Log ที่ได้จากระบบสารสนเทศขององค์กรแห่ งหนึ่ง ทา
ให้ทราบขั้นตอนการทางานที่ เกิ ดขึ้นในระบบสารสนเทศของหน่ วยงานดังกล่าว นามาเที ยบกับ
ขั้นตอนที่ได้ถูกออกแบบมาภายในระบบงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับตามระเบียบวิธีการทางาน
พบว่ามีการลัดข้ามขั้นตอนการทางานเกิดขึ้น โดยขั้นตอนงานที่ถูกวางไว้น้ นั สามารถเลือกที่จะใช้
วิธีการได้ 2 รู ปแบบ แบบแรกคือการกรอกข้อมูลภาคสนามโดยผูด้ าเนิ นงานภาคสนามโดยผ่าน
ระบบ Mobile application และแบบที่สองคือการกรอกข้อมูลภาคสนามโดยพนักงานออฟฟิ ศด้วย
มือ โดยทาการติดต่อกันของพนักงานภาคสนามและพนักงานออฟฟิ ศด้วยแอพพลิเคชันอื่นๆ โดย
การกรอกข้อมูลลงในระบบด้วยมือโดยไม่ผ่าน mobile application ที่จดั ทาไว้ถือว่าเป็ นการลัดข้าม
ขั้นตอนที่ควรจะเป็ น และจากข้อมูลที่ได้จากบันทึกเหตุการณ์ ในระบบพบว่าการข้ามขั้นตอนการ
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ทางานที่ เกิดขึ้นนั้นมีระยะเวลาในการทางานมากกว่าการใช้ Mobile เพื่อทางานตามขั้นตอนดังที่
ระบบได้ถูกออกแบบมาซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุที่ ก่อให้เกิ ดความล่าช้าในการติดตามงานมากกว่าการ
ทางานครบทุกขั้นตอนตามที่ระบบได้ถูกออกแบบไว้ เนื่องจากหากไม่มีการบันทึกผลการทางานลง
ในระบบแล้วก็จะไม่มีขอ้ มูลที่ใช้ในการส่ งต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาให้มี
การ รับ-ส่ ง ข้อมูลระหว่างกันของระบบทั้งสอง

รู ปที่ 5.1 ภาพแสดงการไหลของขั้นตอนการทางานที่ถูกออกแบบสาหรับ
ระบบงานสารสนเทศงานบริ การ

จะเห็นได้วา่ ระบบงานที่ถูกออกแบบไว้เดิมนั้นกาหนดให้การทางานของระบบควรจะมีการทางาน
ผ่านทุกขั้นตอนตามที่กาหนดไว้ต้งั แต่เมื่อออกแบบระบบ แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของพนักงาน
สนาม และการรองรับของสัญญาจ้างอันยังไม่มีการบังคับใช้การใช้งานตามระบบอย่างเคร่ งครัด
และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สมน้ าสมเนื้อแก่เนื้องานที่จาต้องเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ
และค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณเพื่อทางานในระบบ ทาให้ผใู ้ ช้งานระบบมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อ
ลัดข้ามขั้นตอนการทางานในระบบดังกล่าว ดังภาพ 5.2 ที่แสดงการไหลของขั้นตอนการทางาน ที่
เกิดขึ้นจริ งจาก Event Log ที่ได้มาจากการทางานภายในระบบ

รู ป 5.2 ภาพจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Inductive Miner(Process tree(dot)renderer)

จากภาพ 5.2 พบว่าขั้นตอนการทางานหน้าสนามที่ถูกออกแบบมาให้มีการทางานผ่านระบบ Mobile
application ถูกลัดข้ามขั้นตอนไป และจากตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Disco พบว่า
ปริ มาณงานที่มีการข้ามขั้นตอนดังกล่าวนั้นมีมากเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของปริ มาณงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายในระบบ และจากการวิเคราะห์ดา้ นประสิ ทธิภาพนั้นสามารถชี้ให้เห็นว่า ใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าในการกรอกรายละเอียดงานการทางานในระบบได้ครบถ้วนตามที่ส่วนงานบริ การ
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ลูกค้าจาเป็ นจะต้องใช้เพื่อติดตามงานและตอบคาถามและไม่เป็ นปัจจุบนั โดยระบบมีการเปิ ดช่อง
ให้สามารถ กรอกข้อมูลเวลาในการทางานหน้าสนามได้เอง ซึ่งทาให้ระยะเวลาในการทางานจริ ง
และเวลาที่กรอกข้อมูลภายในระบบนั้นอาจจะไม่ตรงกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาการโกงเวลาในการ
ทางานได้หากไม่มีการควบคุมดูแลที่ดีและเข้มงวดเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาว่าการทางานจริ งนั้น
ผ่านมาตรฐานหรื อไม่ และอาจทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลภายในระบบไปใช้เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุ ง
มาตรฐานการบริ การได้ต่อไปในอนาคต
อนึ่งจากข้อมูลการวิเคราะห์บนั ทึกเหตุการณ์ของระบบสารสนเทศนี้ ยังไม่สามารถชี้ชดั ได้
ว่าข้อขัดแย้งดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลในระบบล่าช้ากว่า 24 ชัว่ โมง
หรื อไม่ เนื่องจากมิได้มีการบันทึกเวลาการติดตามงานด้วยโทรศัพท์ไว้ในระบบ พนักงาน call
center อาจมีการทวงถามก่อนที่จะถึงระยะเวลาที่กาหนด หรื ออาจไม่เกิดการทวงถามขึ้นเนื่องจากมี
การแก้ไขทางานจริ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนที่จะลงบันทึกในระบบสารสนเทศน์ดงั กล่าว ดังนั้น
หากจะกล่าวว่าการใช้ระบบสารสนเทศนี้โดยผ่านระบบ mobile แล้วจะทาให้ประสิ ทธิภาพของการ
ทางานดีข้ ึนนั้นก็ยงั ไม่สามารถทาได้ผา่ นข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้นามา และจากการวิเคราะห์ระบบเองยัง
พบว่าแม้จะมีการทางานผ่านระบบ Mobile application จริ ง ก็ยงั ไม่สามารถรับประกันได้วา่ มีการ
ทางานสาเร็ จลุล่วงจริ งตามที่มีการลงข้อมูลผ่านระบบ ยังต้องอาศัยพนักงานอันเป็ นปัจจัยหลักใน
การตรวจสอบว่างานที่มีการแจกจ่ายไปนั้น ถูกแก้ไขได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรื อไม่
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่ากับการลงทุนในการพัฒนาระบบงานขึ้นมาและใช้งานให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลอย่างสู งสุ ดแก่หน่วยงาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ข้อมูล
ภายในระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นนั้น องค์กรควรมีการวางกฎ ระเบียบ แนวทางวิธีการปฏิบตั ิงาน
และออกข้อบังคับให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทางานหรื อทาความเข้าใจกับพนักงานที่ทาการใช้
งานระบบอย่างแท้จริ ง เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้มี
การใช้ระบบอย่างเต็มที่และจริ งจังจากพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ เพื่อประโยชน์
แก่องค์กรซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า
ซึ่งอาจมีผลทาให้สามารถลดข้อขัดแย้งของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ลดข้อผิดพลาดในการสื่ อสารผ่านพนักงาน และมีแนวโน้มที่จะ
สามารถลดภาระงานซึ่งจะมากอยูท่ ี่บุคคลเพียงคนเดียว มีแนวโน้มที่เป็ นไปได้ในการพัฒนางาน
บริ การโดยนาระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่เข้าใช้บริ การ และสามารถนา
ข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกเอาไว้น้ นั มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและองค์กรได้โดยไม่
มีขอ้ กังขาใดๆ และทาให้มีการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาข้อมูลใน
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ระบบ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าทางองค์กรความมีการทาวิจยั และทาความเข้าใจพนักงานอย่างจริ งจัง
เพื่อแก้ไขปั ญหาการใช้งานระบบในปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับการออกแบบของระบบ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบของพนักงานให้ครบถ้วน ระบบจึงจะสามารถมีขอ้ มูลที่สามารถ
นาไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างครบถ้วน
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