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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีและสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น เป็ นเครื่ องมือในการ
เข้าถึงข้อมูล ทําให้คนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจและใช้ระบบสารสนเทศกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรต่างๆ ก็ให้ความสนใจ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาช่วย การจัดเก็บข้อมูล เอกสารที่มีอยู่มากมาย
หลากหลายรู ปแบบก็เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปั ญหาในการบริ หารจัดการข้อมูล และเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการเก็บข้อมูลให้ดียงิ่ ขึ้น และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
เช่น การสรุ ปรายงานการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรุ งแผนงานในอนาคตได้
การนํากระบวนการทําเหมือง (Process Mining) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการข้อมูลจาก
บันทึกเหตุการณ์ (event log) เพื่อช่วยในการที่จะบ่งบอกขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริ งในองค์กร ซึ่ งมีเครื่ องมือที่ใช้
เทคนิ คนี้ ในการวิเคราะห์อยู่มากมายเช่ น Disco, Rapid Miner นอกจากนี้ เทคนิ คเหมื องกระบวนการยังมี
ทฤษฎีสาํ คัญคือ Fuzzy Miner ที่ช่วยในการปรับปรุ งการทํางานของพนักงานในองค์กร สามารถนําไปใช้ใน
เรื่ องของกระบวนการได้ในทุกๆองค์กร เพื่อปรับปรุ งขั้นตอนการดําเนินงานและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การดําเนินงานมากขึ้น
ผูจ้ ดั ทําจึ งได้มีแนวคิดที่ จะวิเคราะห์พฤติกรรมกระบวนการทํางานของพนักงานจากโดยการใช้
“Disco Fluxicon” และ “Rapid Miner” และนําใช้ทฤษฎี Fuzzy Miner ซึ่ งเป็ นทฤษฎีเหมืองกระบวนการเพื่อ
แสดงให้เห็นพฤติกรรมการทํางาน มาประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลบริ ษทั รถยนต์ แห่ งหนึ่ง ซึ่ งผลของการวิจยั ที่ได้
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ของเหมืองกระบวนการที่เพิ่มประสิ ทธิภาพของการขายของพนักงานซึ่งสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรของท่านได้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อหาแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพกระบวนการขาย
1.2.2 เพื่อหาความผิดพลาดในกระบวนการขาย
1.2.3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการขาย
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.3.1 เพิ่มประสิ ทธิภาพของกระบวนการขาย
1.3.2 จัดทําโดยโปรแกรม Disco Fluxicon และ Rapid Miner
1.3.3 ใช้อลั กอริ ทึม Fuzzy Miner Model ในโปรแกรม Disco Fluxicon เพื่อการวิ เ คราะห์ ผล และ
แสดงผลลัพธ์เบื้องต้น
1.3.4 ใช้ อ ัล กอริ ทึ ม Fuzzy Miner Model ในโปรแกรม Rapid Miner การหาความสั ม พัน ธ์ ข อง
กิจกรรม
1.4 นิยามศัพ ท์ เฉพาะ
1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ)
Process mining (เหมืองกระบวนการ) เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์กระบวนการในการค้นหา
คุ ณ ค่ า (value) ที่ จ ะสามารถหาโมเดลของกระบวนการใหม่ จากข้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในบัน ทึ ก
เหตุการณ์ (event log) ทําให้สามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์น้ นั เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการทํางานแบบเดิมที่เป็ นอยู่และนํามา
ปรับปรุ งการทํางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.4.2 Event Log (บันทึกเหตุการณ์)
Event Log (บันทึกเหตุการณ์) คือ ข้อมูลที่บนั ทึกลําดับเหตุการณ์การทํางานของกิจกรรมไว้
ในระบบซึ่งระบบสารสนเทศอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบที่ต่างออกไปขึ้นอยูก่ บั ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
เมื่อนําข้อมูลเหล่านี้มาคัดกรองด้วยเทคนิค Process Mining จะทําให้เห็นวิธีการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการทํางานมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 Disco Fluxicon
Disco Fluxicon เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการทําเหมืองกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและ
ง่ายต่อการใช้งาน เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยจัดการกับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อน โดยโปรแกรม จะมีส่วนเสริ มตัวกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น Time Frame, Variation, Performance ซึ่งภายในตัวโปรแกรมมีอลั กอริ ทึมหลักทั้งหมด 2 ตัว คือ
Fuzzy Miner, Time Performance ใช้หาข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์
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1.4.4 Rapid Miner
Rapid Miner เป็ นโปรแกรมใช้ในการทําเหมืองกระบวนการซึ่ งมีความหลากหลายในการ
เลื อกใช้อลั กอริ ทึมในการทําเหมื องกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายซึ่ งเป็ น
มาตรฐานในการทําเหมืองกระบวนการซึ่ งถูกยอมรับจากผูค้ นส่ วนใหญ่โดยที่ Rapid Miner นั้นมี
ความหลากหลายในรู ปแบบของปลัก๊ อินต่างๆ
1.4.5 Fuzzy Miner
Fuzzy Miner เป็ นอัลกอริ ทึมหนึ่งในโปรแกรม Disco Fluxicon ที่ทาํ หน้าที่ในการแสดงการ
ไหลของ กระบวนการแสดงความถี่และการทําซํ้าของบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดสามารถนําไป
วิเคราะห์เบื้องต้น
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทําให้ทราบแนวทางการวิเคราะห์เพื่อไปประกอบการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงทาง
กระบวนการขายรถยนต์ ได้
1.5.2 ทําให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางกระบวนการ
1.5.3 ทําให้ทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานในกระบวนการ
1.5.4 ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างกระบวนการขาย
1.5.5 ทําให้ทราบถึงวิธีการนําเข้าการส่ งต่อข้อมูลของ Disco Fluxicon และ Rapid Miner
1.5.6 ทําให้ทราบแนวทางการคัดกรอง Event log ที่ซบั ซ้อนให้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย
1.6 การวางแผนโครงการ
ระยะเวลาขั้น ตอนการดํา เนิ น งานวิ จ ัย เรื่ อ งการทํา เหมื อ งกระบวนการขายรถยนต์ด้ว ยเทคนิ ค
Process Mining เพื่อปรับกระบวนการขายใหม่ได้
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงาน
ปี 2561-2562
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จัดเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์
ทดลองบนโปรแกรม
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์
จัดทําเล่มสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บทที่ 2
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิธีการทําเหมืองกระบวนการ การทําเหมืองกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้แก่กระบวนการขายรถยนต์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 เหมืองกระบวนการ
2.2 กระบวนการขาย
2.3 Disco Fluxicon
2.4 Rapid Miner
2.5 Fuzzy Miner
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 เหมืองกระบวนการ
เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการในการค้น หาคุ ณ ค่ า (value) ที่ จ ะสามารถหาโมเดลของ
กระบวนการใหม่ จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งในบันทึกเหตุการณ์ (event log) ทําให้สามารถมองเห็นกระบวนการ
ทางธุ รกิ จได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการนําข้อมูลมาวิเคราะห์น้ ัน เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการ
ทํางานแบบเดิมที่เป็ นอยูแ่ ละนํามาปรับปรุ งการทํางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โครงสร้างการจัดเตรี ยมข้อมูลสําหรับการจัดทํา Process mining ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นบันทึกใน
ระบบสารสนเทศที่ มีการใช้งานในชี วิตประจําวันของการทําธุ รกิ จรวมถึงกระบวนการการดําเนิ นธุ รกิจ
เครื่ องมือที่ใช้งาน โครงสร้างองค์กร ซอร์ ฟแวร์ ที่ใช้งานในองค์กรธุ รกิจรู ปแบบข้อมูล หรื อระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่ใช้งาน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของข้อมูลเพื่อจัดทํา Process mining ในกระบวนการ
จัดเตรี ยม โดยประเภทของ Process Mining แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทของการทํางานดังนี้
2.1.1 การค้นพบ (process discovery)
เทคนิคการค้นพบจะนําบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) มาสร้างแบบจําลองการ ทํ า งานของ
กระบวนการได้ การค้นพบกระบวนการเป็ นประเภทของเหมืองกระบวนการ เพื่อช่วยในการค้นพบ
ปั ญหาคอขวดหรื อข้อผิดพลาดที่มีอยูใ่ นระบบ หลายองค์กรให้ความสนใจเมื่อได้เห็นเทคนิคการค้น
พกระบวนการนี้เพียงแค่ใช้บนั ทึกเหตุการณ์ในการทํางานจริ ง
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2.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (conformance checking)
ทําการตรวจสอบและเปรี ย บเที ย บแบบจํา ลองของกระบวนการกับ บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นจริ ง โดยการตรวจสอบความสอดคล้องสามารถใช้ตรวจสอบว่ากระบวนการทํางานที่บนั ทึก
ไว้ในบันทึกเหตุการณ์มีความสอดคล้องกับแบบจําลองหรื อไม่ และสามารถตรวจสอบแบบจําลอง
ได้เช่นเดียวกันเนื่ องจากอาจมีแบบจําลองหลายประเภทที่ผิดพลาด การพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั แบบจําลององค์กร แบบจําลองขั้นตอน หรื อ นโยบายทาง
ธุรกิจ และอื่น ๆ
2.1.3 การปรับปรุ งกระบวนการให้ดีข้ ึน (enhancement)
การปรั บปรุ งหรื อขยายแบบจําลองกระบวนการที่ มีอยู่ด้วยการใช้บนั ทึ กเหตุ การณ์ ของ
กระบวนการจริ ง เป็ นการขยายขีดความสามารถของแบบจําลองกระบวนการที่มีอยูท่ ี่เน้นไปในเรื่ อง
ของการไหลของการควบคุมการ (control flow) ไปในมุมมองอื่นๆ เช่น มุมมองด้านองค์กร เวลา
เครื อข่ายสังคม เป็ นต้น หรื อการออกแบบ แบบจําลองใหม่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในแบบจําลองเดิม
เช่น ปั ญหาคอขวด เป็ นต้น

รู ปที่ 2.1 องค์ประกอบหลักของการทําเหมืองกระบวนการ
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2.2 กระบวนการขาย
กระบวนการขายเป็ นแผนการเสนอขายอย่างมีระบบ ปฏิบตั ิตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ซึ่ งการ
ปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการขายช่ วยให้พนักงานขายประสบความสําเร็ จและ เพื่อให้การขายเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยกระบวนการขายประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
2.2.1 แสวงหาลูกค้า
ขั้น ตอนการแสวงหาลู ก ค้า เป็ นขั้น ตอนแรกของกระบวนการขาย เป็ นขั้น ตอนในการ
พิจารณาโอกาสหรื อช่องทางสําหรับการขายสิ นค้า ซึ่ งพนักงานขายจะต้องแสวงหารายชื่อผูม้ ุ่งหวัง
จากแหล่งต่างๆ เช่น งานแสดงสิ นค้า หรื อลูกค้าเก่า เป็ นต้น
2.2.2 วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านต่างๆ ของพนักงานขายเพื่อให้การนําเสนอขายเป็ นไปด้วย
ความราบรื่ นและประสบความสําเร็ จ ซึ่ ง พนักงานขายต้องเตรี ยมทั้งด้านความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้า
ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า ตลอดจนเตรี ยมข้อมูลและเทคนิ คต่างๆสําหรับตอบข้อโต้แย้งของลุกค้าและ
วิธีการเปิ ดการขายที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2.3 การเข้าพบ
การเข้าพบผูม้ ุ่งหวังครั้งแรก อาจไม่ได้มุ่งแต่การเสนอขายเพียงอย่างเดียวอาจเข้าไปเพื่อทํา
ความรู ้จกั ความคุน้ เคย พนักงานขายจะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ความสําเร็ จในการขาย
2.2.4 การเสนอขายและการสาธิต
การเสนอขายเป็ นขั้นตอนที่พนักงานขายนําเสนอคุณสมบัติของสิ นค้า กล่าวถึงประโยชน์ที่
ผูซ้ ้ื อจะได้รับพร้อมทั้งโน้มน้าวให้ผูม้ ุ่งหวังคล้อยตาม การสาธิ ตช่วยให้ผูม้ ุ่งหวังเข้าใจรายละเอียด
และคุณสมบัติของสิ นค้ามากขึ้น การสาธิตที่มีประสิ ทธิภาพทําให้ผมู ้ ุ่งหวังตัดสิ นใจซื้อได้ไม่ยากนัก
2.2.5 การตอบข้อโต้แย้ง
เป็ นข้อแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผูม้ ุ่งหวังและพนักงานขายในเรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้า
ข้อโต้แย้งถือเป็ นอุปสรรคของการขาย พนักงานขายสามารถจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ดว้ ย
การเตรี ยมตนเองให้พร้ อม ทั้งในด้านความรู ้ เกี่ยวกับสิ นค้า ความรู ้ เกี่ยวกับลุกค้าความรู ้ เกี่ ยวกับ
กิจการ และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
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2.2.6 การปิ ดการขาย
เป็ นเทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารที่ พ นัก งานขายนํา เอาออกมาหรื อ กระตุ ้น ให้ ผูม้ ุ่ ง หวัง เกิ ด การ
ตัดสิ นใจซื้อ หรื อแสดงสัญญาณการซื้อออกมาให้พนักงานขายทราบ
2.2.7 การติดตามผลหลังการขาย
เป็ นการตรวจสอบว่าสิ น ค้าที่ ขายไปแล้วนั้น สร้ างความพึง พอใจให้แ ก่ ลูก ค้ามากน้อย
เพียงใด มีปัญหาเกี่ยวกับการขายอย่างไรบ้าง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการขายให้ประสบ
ความสําเร็ จในครั้งต่อไป
2.3 Disco Fluxicon
เป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ในการทําเหมื องกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและง่ายต่อการใช้งาน เป็ น
เครื่ องมือที่จะช่วยจัดการกับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดยโปรแกรม จะมี
ส่ ว นเสริ ม ตัว กรองข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการจัด การบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น Time Frame, Variation,
Performance ซึ่ งภายในตัวโปรแกรมมีอลั กอริ ทึมหลักทั้งหมด 2 ตัว คือ Fuzzy Miner, Time Performance ใช้
หาข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์ และยังมีส่วนเสริ มในการช่วยสรุ ปสถิตภายในตัวโปรแกรม ที่สาํ คัญอีก
ประการหนึ่ งคือ Disco สามารถรั บข้อมูลที่อยู่ในรู ปแบบของ csv ได้ ทําให้มีความสะดวกในการใช้งาน
พร้อมทั้งสามารถ export ข้อมูลออกไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยอัลกอริ ทึมอื่นๆ ได้อีกด้วย
2.3.1 เมนทอล โมเดล ในการทําเหมืองกระบวนการ
แนวคิดหลักของการทําเหมืองกระบวนการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากมุมมอง เพื่อให้เข้าใจสิ่ งนี้
หมายความว่าอะไร การใช้เมนทอลโมเดลเพื่อเทคนิคการจัดหมวดหมู่ในการทําเหมืองข้อมูล ในรู ปแบบแต่
ละแถวนั้น จากยกตัวอย่างในชุดข้อมูลเป็ นตัวอย่างการเรี ยนรู ้ที่สามารถนํามาใช้สําหรับการเรี ยนรู ้กฎของ
การจัดหมวดหมู่

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการทําเหมืองข้อมูล: จัดหมวดหมู่เป้าหมายจะต้องกําหนดค่า
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สําหรับการทําเหมืองกระบวนการ มีเมนทอลโมเดลแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะมองที่ขอ้ มูล จาก
มุมมองของกระบวนการจะเห็นตัวอย่างการตั้งข้อมูลง่ายๆ จากกระบวนการที่ศูนย์บริ การ ในทางตรงกันข้าม
กับ การทํา เหมื อ งข้อ มู ล ระดับ สู ง กว่า ตัว อย่า งเช่ น แถวของแต่ ล ะบุ ค คลไม่ ไ ด้เ ป็ นการอธิ บ ายตัว อย่า ง
กระบวนการเสร็ จสมบูรณ์ แต่เพียงบางแหตุการณ์เพราะชุดข้อมูลที่ใช้สําหรับการทําเหมืองกระบวนการ
ประกอบด้วย ข้อมูลเหล่านี้ถูกเรี ยกบ่อยๆ ว่า เป็ น บันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์ :
- แต่ละเหตุการณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในขั้นตอน ที่กาํ ลังดําเนินการ
- หลายเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันในตัวอย่างกระบวนการหรื อกรณี
- เหตุการณ์ในแต่ละกรณี รู ปแบบการจัดลําดับของเหตุการณ์ที่สงั่ ซื้อ โดย การบันทึกเวลาของพวก
เขา
จากตัวอย่างข้อมูลในรู ปภาพที่ 2.2 สามารถเห็นได้ว่า แม้กระทัง่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกันกับ
การวิเคราะห์ เช่น การวัดความถี่ของตัวแปร ขั้นตอนกระบวนการ หรื อเวลาระหว่างกิจกรรมนั้น เป็ นไป
ไม่ได้ แม้จะใช้เครื่ องมือมาตรฐาน

รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลการทําเหมืองข้อมูล: Case ID กิจกรรมและเวลาจะต้องมีการระบุ
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พื้นฐานของการทําเหมืองกระบวนการ คือ การมองไปที่การประมวลผลข้อมูลทางประวัติอย่าง
แม่นยําด้วย เช่นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นจริ ง การวิเคราะห์ค่อนข้างง่าย และข้อดี คือ การทําเหมืองกระบวนการ
ที่ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เทคโนโลยีอตั โนมัติที่เจาะจงหรื อระบบเฉพาะเจาะจง แต่มนั คือศูนย์กลางทั้งหมดที่มุ่งเน้น
กระบวนการเมนทอล โมเดลอย่างที่อธิ บายไว้ขา้ งต้น วิธีน้ ี ก็สามารถนํามาใช้ได้หลากหลายกระบวนการ
รวมถึงกระบวนการบริ การลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด การตรวจสอบระบบ การดูแลสุ ขภาพ บริ การด้านไอทีของ
องค์กร หรื อกระบวนการทางการเงิน
2.3.2 ความต้องการขั้นตํ่าสําหรับการบันทึกเหตุการณ์
ข้อมูลคอลัมน์ตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ที่มีในภายหลังและเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ
จริ งๆ ในการทําเหมืองกระบวนการที่เข้ามาเล่นตามรู ปแบบของเมนทอล โมเดล ก่อนที่จะอธิ บายต้องระบุ
อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ : Case ID, Activity and Timestamp
2.3.2.1 Case ID

รู ปที่ 2.4 ขั้นตอนการเลือก Case ID
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Case เป็ นกรณี เฉพาะของกระบวนการ สิ่ งที่ได้อย่างแม่นยําตามความหมายของเหตุการณ์ อยู่ใน
สถานการณ์ที่ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น:
•
ในกระบวนการจัดซื้อ, การจัดการการสัง่ ซื้อหนึ่งเป็ นเหตุการณ์หนึ่ง
•
ในโรงพยาบาลนี้ ผูป้ ่ วยจะผ่านการวินิจฉัยและการรักษาในกระบวนการ
สําหรับเหตุการณ์ที่ตอ้ งรู ้ว่า เพื่อให้การทําเหมืองกระบวนการนั้น เครื่ องมือที่สามารถเปรี ยบเทียบ
การปฏิบตั ิของกระบวนการกับคน ดังนั้นจะต้องมีมากกว่าหนึ่ งคอลัมน์ที่จะระบุตวั ตนของการดําเนิ นการ
เดียวของกระบวนการ และระบุเหตุการณ์ (Case ID )
2.3.2.2 Activity

รู ปที่ 2.5 ขั้นตอนการเลือก Activity
เป็ นรู ปแบบกิจกรรมหนึ่ งขั้นตอนในกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่ น กระบวนการการขาย
เอกสารอาจประกอบด้วยขั้นตอนในการจอง, การตัดรถ, การส่ งมอบ บางส่ วนของขั้นตอนเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
มากกว่าหนึ่งครั้งสําหรับกรณี เดียว ในขณะที่ไม่ใช่ทุกคนที่ตอ้ งการจะให้เกิดขึ้นตลอดเวลา และควรจะมีชื่อ
ตามขั้น ตอน เพื่ อ ความแตกต่ า งกัน ของกระบวนการหรื อการเปลี่ ย นแปลงสถานะที่ ด ํา เนิ น การใน
กระบวนการ หากมีเพียงหนึ่งรายการ สําหรับแต่ละกรณี น้ นั ข้อมูลของรายละเอียดจะไม่เพียงพอ ข้อมูลของ
รายละเอียดจะต้องอยูใ่ นระดับการทําธุรกรรม และระดับของ Caseไม่ควรไหลไปรวมกัน
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2.3.2.3 Timestamp

รู ปที่ 2.6 ขั้นตอนการเลือก Timestamp

สามสิ่ งจําเป็ นที่สําคัญสําหรับการทําเหมืองกระบวนการ คือ การมีคอลัมน์ประทับเวลาที่
บ่งชี้ ว่า เมื่อมี กิจกรรมที่ เกิดขึ้นนั้น เวลาเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรั บการวิเคราะห์พฤติ กรรมตามระยะเวลาของ
กระบวนการ แต่เพื่อสร้างคําสัง่ ของกิจกรรมในบันทึกเหตุการณ์
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บางครั้งต้องเริ่ มต้นและการประทับเวลาที่สมบูรณ์แบบสําหรับกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ จะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เวลาในการประมวลผลของกิจกรรม

รู ปที่ 2.7 ซ้าย: ได้คน้ พบรู ปแบบกระบวนการสําหรับการสาธิต
ขึ้นอยูก่ บั การเลือกคอลัมน์การดําเนินงานเป็ นชื่อกิจกรรม
รู ปที่ 2.7 ขวา: เพิ่มเติมรายละเอียดรู ปแบบกระบวนการค้นพบขึ้น
อยูก่ บั การใช้ในด้านการดําเนินงานและคอลัมน์ตวั แทนตําแหน่งร่ วมกันเป็ นชื่อกิจกรรม
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รู ปที่ 2.8 เมื่อได้สกัดข้อมูล จะสามารถนําเข้าใน Disco

2.4 Rapid Miner
Rapid Miner เป็ นโปรแกรมใช้ในการทําเหมืองกระบวนการซึ่ งมีความหลากหลายในการเลือกใช้
อัลกอริ ทึมในการทําเหมืองกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการทํา
เหมืองกระบวนการซึ่ งถูกยอมรับจากผูค้ นส่ วนใหญ่โดยที่ Rapid Miner นั้นมีความหลากหลายในรู ปแบบ
ของปลัก๊ อินต่างๆ
2.5 Fuzzy Miner
Fuzzy Miner เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการกระจายอย่า งเป็ นทางการของชุ ด เครื่ อ งมื อ ProM สํา หรั บ
กระบวนการขุด โดยมีวตั ถุประสงค์คือเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถสํารวจกระบวนการจากบันทึกเหตุการณ์ สิ่ งที่น่า
สังเกตมากที่สุดคือ Fuzzy Miner เหมาะสําหรับการขุดกระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างน้อยซึ่งแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่มีโครงสร้างและขัดแย้งจํานวนมาก
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2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กระบวนการจัดการข้ อมูลเพื่อใช้ วเิ คราะห์ ผลด้ วยวิธีกระบวนการเหมืองข้ อมูล (The process of
data management for analyzing data process mining) (เอนก นามขันธ์ , เสาวภา เมืองแก่น)
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ นํา เสนอกระบวนการบริ ห ารและจัด การข้อ มู ล โดยการใช้วิ เ คราะห์ ผ ลด้ว ยวิ ธี
กระบวนการเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการทํางานในระบบสารสนเทศ ด้วย
โปรแกรม DISCO หรื อ ProM ซึ่ งการส่ งข้อมูลเข้าไปประมวลผลใน DISCO หรื อ ProM ต้องจัดรู ปแบบ
ข้อมูลให้เหมาะสมในการประมวลผล ดังนั้นรู ปแบบข้อมูลที่เหมาะสมง่ายต่อการประมวลผล ควรจัดให้อยู่
ในรู ป แบบ CSV และในปั จ จุ บัน องค์ก ารส่ ว นใหญ่ ไ ด้นํา ระบบสารสนเทศเข้า มาช่ ว ยสนับ สนุ น การ
ดําเนิ นงานทางธุ รกิจอย่างแพร่ หลายองค์การใดสามารถบริ หารจัดการข้อมูลมหาศาล (Big data) ทางธุ รกิจ
ของตนเองได้ดี และ
สามารถวิเคราะห์จุดได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบ หรื อแนวทางปรับกระบวนการการทํางานได้ถึงระดับการ
ทํางานเชิ งพฤติกรรมโดยใช้ขอ้ มูลเชิ งประวัติ (Event logs) จะทําให้องค์การมีความได้เปรี ยบและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งรวมทั้งก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วหรื อก้าวสู่ ยคุ Thailand 4.0 ดังนั้นการ
จัดการข้อมูลให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาํ คัญ ผูว้ ิจยั จึงได้ทดลองเขียนชุดคําสั่ง SQL
Command และ Visual Basic.Net พบว่าสามารถจัดเตรี ยมตามวิธีที่ผูว้ ิจยั ทดลองได้ และนําไปใช้วิเคราะห์
พบว่าคนหนึ่งคน ในหนึ่ งวัน ใช้เวลาเดินโดยเฉลี่ยเท่าไร ใช้เวลาวิ่งโดยเฉลี่ยเท่าไร อยูเ่ ฉย ๆ ใช้เวลาเท่าไร
และยังสามารถทราบถึงพฤติ กรรมของผูใ้ ช้มือถือด้วยว่าส่ วนใหญ่มกั จะทํากิ จกรรมใดในแต่ละวัน และ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทดลองกับข้อมูลกระบวนการขายสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งพบว่าวิธีกระบวนการเหมืองข้อมูล
ดังกล่าวสามารถใช้ได้จริ ง
ข้อเด่นของงานวิจยั นี้ คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี้ได้อธิ บายขั้นตอนการนําบันทึกเหตุการณ์
ออกมาจากฐานข้อมูลและนําข้อมูลลงโปรแกรม DISCO เพื่อวิเคราะห์พฤติ กรรมของกระบวนการการ
ทํางานในระบบสารสนเทศ
ข้อด้อยของงานวิจยั นี้ คือ วิธีค่อนข้างยุง่ ยากไม่เหมาะกับผูท้ ี่เริ่ มต้น จึงจําเป็ นต้องให้ผูม้ ีประการณ์
ในด้านการดูแลฐานข้อมูล เป็ นผูด้ ูแลในขั้นตอนการนําบันทึกเหตุการณ์ออกมาวิเคราะห์
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วิเคราะห์ แนวทางแก้ ปัญหากระบวนการทํางานของระบบด้ วย Fuzzy Miner ที่มีต่อการตัดสิ นใจรับ
วัต กรรมการจั ด การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็บ (เอนก นามขั น ธ์ , ทมนี สุกใส) (Pr obloem Solving
Analysis of E-Learning System by Using the Fuzzy Miner Model Affected on the Innovation
Adoption Decision of Web Instruction Management)
งานวิจยั ฉบับนี้ นาํ เสนอเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ซึ่ งเป็ นทางเลือกเพื่อใช้เป็ นสื่ อสําหรับ
การเรี ยนการสอน ด้วยการนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน เทคโนโลยีดิจิทลั มีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการพัฒนา และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ เพื่อ
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนสามารถเพิ่มทักษะ และต่อยอดการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ คณะผูจ้ ยั เล็งเห็นถึง
ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ จึงได้วิจยั ประเด็นปั ญหากระบวนการการทํางานของ
ระบบด้วย Model Fuzzy Miner และวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการการตัดสิ นใจรับนวัตกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ผลการวิจยั พบว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ กิจกรรมการเข้าใช้งานระบบ เป็ น
กิจกรรมที่เกิดประเด็นปั ญหาจากการทํางานของระบบอย่างชัดเจน เนื่ องจากระบบไม่สามารถส่ ง email ยื่น
ยันตัวตนไปให้แก่ผใู ้ ช้งาน ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ รวมทั้งทําให้ทราบว่าการเข้าใช้
งานระบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ของมหาวิทยาลัยธนบุรีมีปริ มาณการใช้งานที่สูงโดยมีหตุการณ์(Event)
ที่ เกิ ดขึ้ น 133,225 เหตุการณ์ จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวจึ งมี อิทธิ พลต่อการตัด สิ นใจรั บนวัตกรรมใน
ทางตรง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้งานของผูเ้ รี ยนที่รับรู ้ถึงความสามารถของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน
แล้วเห็นถึงอรรถประโยชน์ที่ดีกว่าสิ่ งที่มีอยู่ อีกทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมขณะนั้นอย่างชัดเจน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยธนบุรี ควรศึกษาความเป็ นไปได้ในคนของขีดความสามารถของเครื่ องแม่ข่าย (Server)
ว่าสามารถรองรับกับปริ มาณการใช้งานของผูใ้ ช้งานที่เพิ่มขึ้น และให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อเด่นของงานวิจยั นี้ คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี้การนําเหมืองกระบวนการมาช่วยวิเคราะห์
ระบบการเรี ยนการสอนด้วย Model Fuzzy Miner เพื่อให้ถึงปั ญหาของการทํางานของระบบรวมทั้งการเข้า
ใช้งานระบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ
ข้อด้อยของงานวิจยั นี้ คือ วิธีค่อนข้างยุง่ ยากไม่เหมาะกับผูท้ ี่เริ่ มต้น จึงจําเป็ นต้องให้ผูม้ ีประการณ์
ในด้านขีดความสามารถของระบบ และเครื่ องแม่ข่าย (Server) เพื่อจะได้สามารถรองรับกับปริ มาณการใช้
งานของผูใ้ ช้งาน
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Günther, Christian W., and Wil MP Van Der Aalst. งานวิ จั ย เรื่ อง"Fuzzy mining–adaptive
process simplification based on multi-perspective metrics."
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้อธิ บายเกี่ยวกับปั ญหาเทคนิคการทําเหมืองกระบวนการแบบตั้งเดิม เมื่อนํามาใช้
ไปกับกระบวนการที่ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างน้อยมักจะพบได้บ่อยในทางปฏิบตั ิ ต่อมาได้มีการวิเคราะห์
สาเหตุปัญหาเหล่านี้ ซึ่ งอยูไ่ ม่ตรงกันในระหว่างขั้นพื้นฐาน สมมุติฐานของการทําเหมืองกระบวนการแบบ
ดั้งเดิมและลักษณะของกระบวนการในชีวิตจริ ง จากการวิเคราะห์น้ ี ได้มีการพัฒนาการปรับได้ทาํ ให้เข้าใจ
ง่ายและการทําให้มองเห็นภาพเทคนิ คสําหรับรู ปแบบกระบวนการ ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั สองตัวชี้วดั ความสําคัญ
และความสัมพันธ์ ซึ่ ง ได้อธิ บายกรอบสําหรั บการสื บมาจากตัวชี้ วดั เหล่ านี้ บันทึ กการตรากฎหมาย ซึ่ ง
สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์โดยฉพาะและการวิเคราะห์คาํ ถามในขณะที่ละเอียดของขั้นตอนโครงร่ าง
ภายนอกและตัวชี้วดั ที่ทาํ ให้มีวิธีการบังคับในระดับสากล นอกจากนี้ ยงั เป็ นหนึ่ งในจุดอ่อนของมันในการ
หา"สิ ทธิ"
การตั้ง ค่ า พารามิ เ ตอร์ บ างครั้ งอาจจะใช้เ วลานาน ดัง นั้น ขั้น ตอนต่ อ ไปจะจดจ่ อ ในการได้รั บ
พารามิตอร์ระดับที่สูงขึ้นและการตั้งค่าเริ่ มต้นที่เหมาะสม ในขณะที่พารามิเดอร์ที่เต็มรู ปแบบสําหรับผูใ้ ช้ข้ นั
สู ง การทํางานต่อไปจะจดจ่อในการขยายชุดของการใช้งานตัวชี้วดั และการปรับปรุ งขั้นตอนวิธีการที่เรี ยบ
ง่ายมันเป็ นความเชื่อของเราที่ดาํ เนิ นการทําเหมืองในการสั่งซื้ อที่จะมีความหมายมากขึ้นและกลายเป็ นที่ใช้
บังคับในความหลากหลายของการตั้งค่าในทางปฏิบตั ิความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา มันมีกระบวนการที่ไม่
มี โ ครงสร้ า งเราได้แ สดงให้ ห็ น ว่า ความปรารถนาในการจํา ลองพฤติ ก รรมแบบตั้ง เดิ ม ที่ ส มบู ร ณ์ ข อง
กระบวนการในลักษณะที่แม่นยําขัดแย้งกับเป้ าหมายเดิม นั่นคือการที่จะให้ผูใ้ ช้ที่มีเข้าใจข้อมูลระดับสู ง
ความสําเร็ จของการทําเหมืองกระบวนการจะขึ้นอยู่กบั มันว่าสามารถที่ะรักษาความสมดุลของเป้ าหมายที่
ขัด แย้งกันเหล่านี้ ไ ด้อย่างสมเหตุ สมผล การทํา Fuzy Miner เป็ นขั้นตอนแรกในทิ ศทางที่ มี การยอมรั บ
งานวิ จ ัย นี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น จากมู ล นิ ธิ เ ทคโนโลยี STW ส่ ว นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุก ต์ข อง NWO และ
โปรแกรมเทคโนโลยีของกระทรวงเนเธอร์แลนด์ของการกระทรวงเศรษฐกิจ
ข้อเด่นในงานวิจยั นี้ คือในบทความของงานวิจยั ฉบับนี้ได้อธิ บายปั ญหาของการทําProcess Mining
แบบดั้งเดิมในการใช้เทคนิคเมื่อกระบวนการที่มีโครงสร้างน้อยกว่าที่ปรากฏบ่อยในการปฏิบตั ิงานโดยหลัง
จากการวิเคราะห์มีการพัฒนาทําให้เข้าใจง่ายและปรับเทคนิคการแสดงสําหรับโมเดลการประมวลผลซึ่ งจะ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวชี้วดั ในเรื่ องของความสําคัญและความสัมพันธ์ และได้อธิ บายกรอบสําหรับการวัดเหล่านี้ได้มา
จากบันทึกถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้กบั สถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ และคําถาม
การวิเคราะห์ ในขณะที่การตั้งค่า อย่างละเอียดของขั้นตอนวิธีการและตัวชี้วดั
ข้อด้อยในงานวิจยั นี้ คือ การตั้งค่าพารามิเตอร์ บางครั้งอาจจะใช้เวลานาน ดังนั้นการทํางานวิจยั นี้
ควรจะเน้นการขยายชุดของการใช้งานตัวชี้วดั และการปรับปรุ งขั้นตอนวิธีการทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ เหมืองกระบวนการไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการขายรถยนต์ โดย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองทําเหมืองกระบวนการกับบันทึกเหตุการณ์ของกระบวนการขายรถยนต์จากบริ ษทั
แห่งหนึ่งโดยใช้ขอ้ มูลช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา รู ปแบบไฟล์ที่นาํ เข้าเป็ นไฟล์นามสกุล .csv นําออกมาจาก
ฐานข้อมูลโดยตรง และใช้เครื่ องมือประกอบการวิจยั ทั้งหมด 2 ชนิดคือ Disco Fluxicon และ Rapid Miner
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.1.1 Disco Fluxicon
3.1.2 Rapid Miner
3.2 ขั้นตอนการวิจยั
3.2.1 การเตรี ยมข้อมูล
3.2.2 การนําเข้าข้อมูล
3.2.3 ชี้เฉพาะประเภทข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.1.1 Disco Fluxicon
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการทําเหมืองกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและง่ายต่อการใช้งาน
เป็ นเครื่ องมือที่จะช่ วยจัดการกับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดย
โปรแกรม จะมีส่วนเสริ มตัวกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น Time
Frame, Variation, Performance ซึ่ งภายในตัวโปรแกรมมีอลั กอริ ทึมหลักทั้งหมด 2 ตัว คือ Fuzzy
Miner, Time Performance ใช้หาข้อเท็จจริ งของบันทึกเหตุการณ์ และยังมีส่วนเสริ มในการช่วยสรุ ป
สถิ ตภายในตัวโปรแกรม ที่ สําคัญอี กประการหนึ่ งคือ Disco Fluxicon สามารถรั บข้อมูลที่ อยู่ใน
รู ปแบบของ .csv ได้ ทําให้มีความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถ Export ข้อมูลออกไปเพื่อ
ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ด้ว ยอัล กอริ ทึ มอื่ น ๆ ได้อี ก ด้ว ย โปรแกรม Disco สามารถดาวน์โ หลดได้ที่
เว็บไซต์ https://fluxicon.com/disco
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รู ปที่ 3.1 แสดงหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Disco Fluxicon

รู ปที่ 3.2 แสดงหน้าแรกของโปรแกรม Disco Fluxicon

19
3.1.2 Rapid Miner
เป็ นโปรแกรมใช้ใ นการทํา เหมื อ งกระบวนการซึ่ ง มี ค วามหลากหลายในการเลื อ กใช้
อัลกอริ ทึมในการทําเหมืองกระบวนการ Rapid Miner มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายซึ่ งเป็ นมาตรฐาน
ในการทํา เหมื อ งกระบวนการซึ่ งถู ก ยอมรั บ จากผูค้ นส่ ว นใหญ่ โดยที่ Rapid Miner นั้น มี ค วาม
หลากหลายในรู ปแบบของปลัก๊ อินต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://rapidminer.com/

รู ปที่ 3.3 แสดงหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม Rapid Miner

รู ปที่ 3.4 แสดงหน้าแรกของโปรแกรม Rapid Miner
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.1 การเตรี ยมข้อมูล
ข้อมูลที่นาํ มาทําการศึกษานี้เป็ นข้อมูลการขายรถยนต์ ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยชุดข้อมูลที่
อยู่ในช่วงปี 2556 ถึง ปี 2560 ซึ่ งมีจาํ นวนการขายรถยนต์ท้ งั หมด 9662 รายการ โดยในการเตรี ยม
ข้อมูลเริ่ มจากการนําข้อมูลการขายรถยนต์และรายละเอียดการขายรถยนต์ออกจากฐานข้อมูลโดย
การใช้คาํ สั่ง SQL เพื่อทําการ Query ข้อมูลที่จะนํามาใช้ศึกษาและส่ งออกในรู ปแบบของไฟล์ .csv
ด้วย Microsoft SQL Server

รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนการนําข้อมูลออกจาก Microsoft SQL Server
3.2.2 การนําเข้าข้อมูล
บันทึกข้อมูลเหตุการณ์กระบวนการขายรถยนต์ของ ปี 2556 ถึง 2559 มีจาํ นวนทั้งหมด
9662 รายการ โดยการนําบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ โปรแกรม Disco Fluxicon โดยกดปุ่ ม Open File
ด้านซ้ายบนและเลือกบันทึกเหตุการณ์ (.csv)
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รู ปที่ 3.6 ภาพข้อมูลบันทึกเหตุกาณ์ในโปรแกรม Disco Fluxicon
3.2.3 ชี้เฉพาะประเภทข้อมูล
หลังจากนําข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม Disco Fluxicon จําเป็ นจะต้องชี้เฉพาะประเภทข้อมูลเพื่อให้
เหมาะสมต่อการทําเหมืองข้อมูลโดยตารางการชี้เฉพาะประเภทของข้อมูลดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางการชี้เฉพาะประเภทของข้อมูล
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ จ ัย นี้ ได้ท าํ การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในการใช้โ ปรแกรมทั้ง สองตัว คื อ Disco Fluxicon และ
Rapid Miner เพื่อนําผลของทั้งสองโปรแกรมมาวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของพนักงานขายโดยการใช้
หลักการแบบ Fuzzy Miner ที่มีรูปแบบการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันของทั้งสองโปรแกรม ซึ่ งในขั้นแรกทาง
ผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์ในโปรแกรม Disco Fluxicon ก่อนเป็ นอันดับแรก
3.3.1 ให้ ท ํา การเปิ ดโปรแกรม Disco Fluxicon ขึ้ นมาจากนั้ นคลิ ก ที่ มุ ม ซ้ า ยบน และ เลื อ ก
Open File จากนั้นเปิ ดบันทึกเหตุการณ์ที่เราจะทาการวิเคราะห์ และเลือก Open

รู ปที่ 3.7 ขั้นตอนการนําข้อมูลเข้าโปรแกรม Disco Fluxicon
3.3.2 หลังจากที่ทาํ การเปิ ดบันทึกเหตุการณ์แล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดต่าง ๆ ของบันทึก
เหตุการณ์ที่เลือกไว้

รู ปที่ 3.8 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่นาํ เข้า
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3.3.3 หลังจากที่ทาํ การกําหนด Attribute ที่จะวิเคราะห์แล้วจากนั้นทําการ Start Import จะปรากฏ
หน้าต่าง Fuzzy Miner Map ที่ทาํ การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงานขาย รู ปแบบความถี่ (Frequency)

รู ปที่ 3.9 ภาพจําลองขั้นตอนกระบวนการขายรถยนต์ของโปรแกรม Disco Fluxicon
รู ปแบบความถี่ (Frequency)
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3.3.4 ใน Disco Fluxicon สามารถกําหนด Filter ที่จะทําการแสดงในแผนภาพ Fuzzy Miner ได้ จาก
ภาพได้ทาํ กําหนด Filter เพื่อทําการกรองตัว Performance และ Timeframe ที่ ตอ้ งการจะทําการ
วิเคราะห์ โดยจากภาพผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกรองตัว Performance เฉพาะ case ที่มีช่วงระยะการดําเนินงาน
ในระหว่าง 1 ปี และทําการกรองตัว Timeframe เฉพาะช่วงปี 2556 ถึง 2559 เลือกในช่วงระยะเวลา
5 ปี ที่ทาํ การขายรถ

รู ปที่ 3.10 ขั้นตอนการกําหนด Filter ที่จะทําการแสดงในแผนภาพ
3.3.5 หลัง จากทํา การวิ เ คราะห์ ใ นโปรแกรม Disco Fluxicon เสร็ จ แล้ว จะนํา บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์
เดียวกัน มาวิ เ คราะห์ ใ นโปรแกรม Rapid Miner โดยการ Exprot File จาก โปรแกรม
Disco Fluxicon เป็ นรู ปแบบไฟล์ MXML

รู ปที่3.11 ขั้นตอนการ Exprot File จาก โปรแกรม Disco Fluxicon
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3.3.6 ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ใ ช้โ ปรแกรมในวิเ คราะห์ ท้ งั หมด สองโปรแกรม ซึ่ ง ได้วิเ คราะห์ ภ ายใน
โปรแกรม Disco Fluxicon แล้ว ที น้ ี จะนํา บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ตัว เดี ย วกัน มาทํา การวิ เ คราะห์ ใ น
โปรแกรม Rapid Miner
3.3.7 ให้ทาํ การเปิ ดโปรแกรม Rapid Miner ขึ้ น มาจากนั้น ไปที่ Operations ทางด้า นซ้า ยล่าง
โฟเดอร์ RapidProM เพื่อทําการเลือกโมดูลที่จะนํามาใช้ได้แก่
Import event log โฟเดอร์ import >> Import event log
Fuzzy Miner (Fuzzy Model) โฟเดอร์ import >> Import event log

รู ปที่ 3.12 ขั้นตอนการเลือกโมดูลที่จะนํามาใช้ในโปรแกรม Rapid Miner
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3.3.8 ให้ทาํ การกดที่ โมดูล Import event log จากนั้นทางขาวมือจะแสดงเครื่ องมือให้เลือกไฟล์เพื่อ
นําเข้ามาใช้ โดยไฟล์เป็ นรู ปแบบ MXML

รู ปที่ 3.13 ขั้นตอนการนําข้อมูลเข้าโปรแกรม Rapid Miner
3.3.9 เมื่ อทําการเปิ ดบันทึ กเหตุ ก ารณ์ และ run ข้อมูลบันทึ กเหตุการณ์ เ รี ยบร้ อยแล้ว จะปรากฏ
กระบวนการทํางานของไฟล์บนั ทึกเหตุการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 3.14 ภาพจําลองขั้นตอนกระบวนการขายรถยนต์ของโปรแกรม Rapid Miner

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานขายรถยนต์ บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
โดยจําแนกตาม หัวข้อของประสิ ทธิ์ ภาพทางการขายรถยนต์ โดย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ เตรี ยมข้อมูล แปลง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยในบทนี้จะอธิ บายถึงหลักการวิเคราะห์ของ Fuzzy Miner และนําเสนอผล
การวิเคราะห์ดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโปรแกรม Rapid Miner
4.3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่าง โปรแกรม Disco fluxicon และ
โปรแกรม Rapid Miner
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon
ได้ทาํ การวิเคราะห์ภายในโปรแกรม Disco fluxicon เป็ นการแสดงแผนภาพ frequency (ความถี่)
ของ Activity ในโปรแกรม Disco fluxicon ทําการวิเคราะห์ออกมา และแสดงถึงกระบวนการทํางาน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริ งในบริ ษทั รถยนต์แห่งหนึ่ง

รู ปที่ 4.1 แบบจําลองพฤติกรรมความถี่ของกระบวนการทํางาน
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ได้กาํ หนด Filter ที่จะทําการแสดงในแผนภาพ Fuzzy Miner ได้ จากภาพได้ทาํ กําหนด Filter เพื่อทํา
การกรองตัว Performance และ Timeframe ที่ตอ้ งการจะทําการวิเคราะห์ โดยจากภาพผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกรอง
ตัว Performance เฉพาะ case ที่มีช่วงระยะการดําเนิ นงานในระหว่าง 1 ปี และทําการกรองตัว Timeframe
เฉพาะช่วงปี 2556 ถึง 2559 เลือกในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ทาํ การขายรถ

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการกําหนด Filter ที่จะทําการแสดงในแผนภาพ
จากรู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการกําหนด Filter ที่จะทําการแสดงในแผนภาพกระบวนการขายรถยนต์ โดย
ใช้ Timeframe เลือกช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ตั้งเวลา 00:00:00 จนถึง 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา
23:59:59 และ Performance เฉพาะ case ที่มีระยะการดําเนินงานตั้งแต่ 1 วันจนถึง 1 ปี โดยตัดเอาข้อมูลช่วง
ทําบาง case ที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2556 และหลังจาก 31 ธันวาคม 2560 จะถูกตัดออกไปด้วย
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รู ปที่ 4.3 ภาพจําลองขั้นตอนกระบวนการขายรถยนต์ของโปรแกรม Disco Fluxicon
รู ปแบบความถี่ (Frequency)
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จากรู ป ที่ 4.3 เป็ นรู ป กระบวนการทํา งานหลัง ได้ก าํ หนด Filter ทํา ให้เ ห็ น การดํา เนิ น งานของ
พนักงานขายทั้งหมด โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน
วันที่จองรถ
วันที่ตดั รถ
วันที่ตดั รถจากคลัง(TBR)
วันที่ DO เข้า
วันที่ฉีก DO
วันที่ส่งมอบรถ
วันที่ Tax Invoice

รายละเอียด
วันที่ลูกค้าตัดสิ นใจจะซื้อรถยนต์ใหม่จึงทําการจอง
สาขาแจ้งตัดรถไปสํานักงานใหญ่ เพื่อล็อครถให้ลูกค้า
ฝ่ ายการตลาดแจ้งการขายเพื่อตัดรถจากคลัง
เอกสาร DO ส่ งเข้าสัญญาฝ่ ายตลาดเป็ นผูร้ ับ
ทางสาขาออกเอกสารการส่ งมอบรถยนต์ใหม่ (DO)
วันที่ลูกค้ามารับรถยนต์ใหม่
วันที่ออกใบเสร็ จ และใบกํากับภาษีรถยนต์

รู ปที่ 4.4 การแสดงข้อมูลในแบบ Statistics Overview
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ในโปรแกรม Disco นั้นสามารถแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบอื่นนอกจากแผนภาพได้

รู ปที่ 4.5 การแสดงข้อมูลในแบบ Statistics Overview(ต่อ)
หมายเลขที่ 1 คือ แทบสําหรับเลือกการแสดงผล มี Map, Statistics, Case
หมายเลขที่ 2 คือ การเลือกดู attribute ตามที่ได้กาํ หนดไว้
หมายเลขที่ 3 คือ ข้อมูลโดยรวมของบันทึกเหตุการณ์ที่นาํ มาวิเคราะห์
จากรู ปที่ 4.3 โปรแกรม Disco ในโหมดของ Statisics นั้นจะสามารถดูได้ 5 รู ปแบบหลักๆคือ
- Overview เป็ นการแสดงข้อมูลที่วิเคราะห์โดยรวมทั้งหมด
- Activity เป็ นการแสดง กิจกรรมทั้งหมดที่ทาํ การวิเคราะห์รวมถีงแสดง ค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ดของ
กิจกรรม ในงานวิจยั นี้มี Activity ทั้งหมด 7 Activity
- Resource เป็ นการแสดง Resource ทั้งหมดที่ถูกกระทําการมาวิเคราะห์ ในงานวิจยั นี้มี Resource
ทั้งหมด Resource
จากนั้นจึงได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขายรถยนต์ของพนักงานโดยแบ่งกลุ่มพนักงาเป็ น
2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการขายรถยนต์ คื อ กลุ่ ม ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการขายดี อ ยู่ใ นช่ ว งความถี่
800-1,000 ครั้ ง กับกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า คือกลุ่มที่ทาํ ยอดขายรถยนต์อยู่
ในช่วงความถี่ต่าํ กว่า 300 ครั้ง เพื่อทําการสร้างแบบจําลองและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการขายของทั้ง 2 กลุ่ม
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รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดี รู ปแบบความถี่(Frequency)
จากรู ปที่ 4.6 เป็ นขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ ประสิ ทธิ ภาพการขายดี มีจาํ นวนการขาย
รถยนต์ที่อยูใ่ นช่วงความถี่ 800-1,000 ครั้ง ซึ่งการดําเนินงานโดยรวมสามารถจบการขายได้ท้ งั หมด ทั้งหมด
มี 3044 case โดยข้อมูลนี้มีความถี่อยูท่ ี่ 3,056 ครั้ง
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รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดี รู ปแบบประสิ ทธิภาพ(Performance)
จากรู ปที่ 4.7 เป็ นขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดี รู ปแบบประสิ ทธิภาพ
(Performance) โดยจะแสดงถึงระยะเวลาในการทํางานของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายยนต์ ซึ่ งใน
เส้นที่สีแดงทึบสุ ดคือผูใ้ จที่กลับมาทําการซื้อรถยนต์ซ้ าํ อีกรอบ 24.4 wks.
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รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายตํ่า รู ปแบบความถี่(Performance)
จากรู ปที่ 4.8 เป็ นขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า มีจาํ นวนการขาย
รถยนต์ที่อยูใ่ นช่วงความถี่ต่าํ กว่า 300 ครั้ง ซึ่งการดําเนินงานโดยทั้งหมดมี 319 case โดยข้อมูลนี้มีความถี่อยู่
ที่ 326 ครั้ง
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รู ปที่ 4.9 ขั้นตอนกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายตํ่า รู ปแบบประสิ ทธิภาพ(Performance)
จากรู ปที่ 4.9 เป็ นขั้น ตอนกระบวนการขายของกลุ่ ม ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการขายตํ่า รู ปแบบ
ประสิ ทธิ ภาพ(Performance) โดยจะแสดงถึงระยะเวลาในการทํางานของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางานโดยจะมีการทํางานที่ซบั ซ้อนแล้วทําให้การการเสี ยเวลาในขั้นตอนถัดไป
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ในการทําเหมืองกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดี มีจาํ นวน 3044 case และ กลุ่มที่
ประสิ ทธิภาพการขายตํ่า มีจาํ นวน 319 case ทําให้พบว่า กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดีจาํ นวนการขายรถยนต์
คิดเป็ น 30 เปอร์ เซ็นต์ของทั้งหมด ของทั้งหมดซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่ามีการขายรถยนต์ที่
คิดเป็ น 3 เปอร์ เซ็นต์ของทั้งหมด ดังนั้นเมื่อทําการ Fuzzy Miner เพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการขายรถยนต์
ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการดําเนิ นงานระหว่างกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพดี กับกลุ่มที่ มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าจาก
โปรแกรม Disco fluxicon
ลําดับ

1
2
3

รายการ

วันที่TRB > วันที่จองรถ
วันที่ออกใบเสร็ จ > วันที่ DO เข้า
วันที่ส่งมอบรถ > วันที่จองรถ

กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการ
ขายดี
58.6 วัน
24.7 สัปดาห์

กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการ
ขายตํา่
59.3 วัน
4.3 ชม
-

กลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า มีการเสี ยเวลาในเส้น วันที่TRB > วันที่จองรถโดยเฉลี่ย 59.3 วัน
และ วันที่ออกใบเสร็ จ > วันที่ DO เข้าโดยเฉลี่ย 4.3 ชม. ซึ่งหากลดความผิดพลาดในขั้นตอนนี้ได้ จะช่วยใน
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขายรถยนต์มากขึ้น ส่ วน วันที่ส่งมอบรถ > วันที่จองรถโดยเฉลี่ย 24.7 สัปดาห์
เป็ นเส้นที่ลูกค้าคนเดิมกลับเข้ามาซื้ออีกครั้ง
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากโปรแกรม Rapid Miner
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายในโปรแกรม Rapid Miner ซึ่ งค่าในการแสดงผลภายในแผนภาพที่ทาํ
การวิเคราะห์จาก Rapid Miner นั้น จะแตกต่าง ไปจาก Discoโดยใน Rapid Miner ในการปรับแสดงค่านัยยะ
สําคัญ (Significance) หากมี ค่า เป็ น “1.000” นั้น แสดงว่ากิ จกรรมนั้นมี ความสําคัญมากที่ สุดในกิ จกรรม
ทั้งหมด

รู ปที่ 4.10 แสดงแบบจําลองความถี่พฤติกรรมในโปรแกรม Rapid Miner
จากรู ป 4.10 เป็ นการปรับให้แสดงค่า Significance Cutoff 1.000 ยิง่ ค่าน้อย รายละเอียดของแผนภาพ
ก็จะมากขึ้นแต่ก็จะทําให้ดูยากหากมีกิจกรรมที่มากเกินไป ดังรู ป 4.11 ที่มีการปรับ ค่าSignificance cutoff
เป็ น 0.000 จะทําให้เห็นรายละเอียดกิจกรรมที่มีค่านัยยะสําคัญโดดเด่นเพิ่มขึ้นมา และปรับ Edge Filter เป็ น
Best edges เพื่อเป็ นการลดรายละเอียดของ แผนภาพเพื่อที่สามารถทําให้ดูได้ง่ายขึ้น
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รู ปที่ 4.11 ภาพจําลองกระบวนการขายรถยนต์ในโปรแกรม Rapid Miner

หลังจากนั้นนําไฟล์ MXML ที่ได้จากทําการวิเคราะห์จากโปรแกรม Disco fluxicon มาวิเคราะห์ใน
โปรแกรม Rapid Miner เพื่อมาวิเคราะห์กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดีกบั กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายตํ่าโดย
นําทั้ง 2 มาเปรี ยบเทียบกัน

รู ปที่ 4.12 แสดงแบบจําลองกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายดี
ในโปรแกรม Rapid Miner
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รู ปที่ 4.13 แสดงแบบจําลองกระบวนการขายของกลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขายตํ่า
ในโปรแกรม Rapid Miner
เมื่อทําการวิเคราะห์ท้ งั 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายดีและกลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า
โดย Fuzzy Miner แล้วนํามาเปรี ยบเทียบความถี่(Value)ในกระบวนการขายรถยนต์ ดังตารางที่ 4.3
ต าร าง ที่ 4.3 ผลการดํ า เนิ นงานระหว่ า งกลุ่ ม ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพดี กั บ กลุ่ ม ที่ มี ตํ่ าจาก
โปรแกรม Rapid Miner
ลําดับ

1
2
3

รายการ

วันที่TRB > วันที่จองรถ
วันที่ออกใบเสร็ จ > วันที่ DO เข้า
วันที่ส่งมอบรถ > วันที่จองรถ

กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการ
ขายดี

กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการ
ขายตํา่

0.734
0.734

1.000
0.513
-

กลุ่มที่ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า มีค่านัยยะสําคัญเป็ น 1.000 คือ วันที่TRB > วันที่จองรถ และ วันที่
ออกใบเสร็ จ > วันที่ DO มีค่านัยยะสําคัญเป็ น 0.513 ซึ่งหากลดความผิดพลาดในขั้นตอนนี้ได้ จะช่วยในการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขายรถยนต์มากขึ้น ส่ วน วันที่ส่งมอบรถ > วันที่จองรถ ค่านัยยะสําคัญเป็ น 0.734
คือเส้นที่ลูกค้าคนเดิมกลับเข้ามาซื้ออีกครั้ง
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4.3 เปรียบเทียบความแตกต่ างของผลการวิคราะห์ ข้อมูลระหว่ าง Disco fluxicon และ Rapid Miner
จากการที่ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในทั้ง โปรแกรม Disco fluxicon และ โปรแกรม Rapid Miner
แล้วจะนําผลความถี่(Value) ที่ได้จากการวิเคราะห์แผนภาพของทั้งสองโปรแกรมมาเปรี ยบเทียบกันดังนี้
ต า ร า ง ที่ 4 . 4 ต า ร า ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม ถี่ ร ะ ห ว่ า ง โ ป ร แ ก ร ม Disco fluxicon แ ล ะ
โปรแกรม Rapid Miner
ลําดับ
1
2
3

รายการ

โปรแกรม Disco fluxicon

โปรแกรม Rapid Miner

ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิภาพ
การขายดี
การขายตํ่า
การขายดี
การขายตํ่า
วันที่TRB > วันที่จองรถ
1,008
107
0.734
1.000
วันที่ออกใบเสร็ จ > วันที่ DO เข้า
45
0.513
วันที่ส่งมอบรถ > วันที่จองรถ
12
0.734
-

จากการวิเคราะห์พบว่า ผลที่ให้ค่าคล้ายคลึงกันของทั้งสองโปรแกรมมีแค่ค่ความถี่เท่านั้นซึ่ งแสดง
ให้ห็นว่าการวิเคราะห์พฤดิกรรมการขายโดยใช้ทฤษฎีแบบ Fuzzy Miner การจะให้ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
นั้นควรจะใช้ท้ งั ตัว โปรแกรม Disco fluxicon และโปรแกรม Rapid Miner ซึ่ งโดยรายละเอียดของความถี่
ทั้งหมด เช่ นความถี่ ของแต่ ล ะกลุ่ มที่ ทาํ การขายรถยนต์ โปรแกรม Disco fluxicon จะแสดงผลได้ดี ก ว่า
โปรแกรม Rapid Miner

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาข้อมูลกระบวนการขายรถยนต์ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยเริ่ มจากการนําข้อมูล
กระบวนการขายรถยนต์นําออกมาในรู ปแบบไฟล์.csv และนําเข้าสู่ โปรแกรม Disco ในรู ปแบบ Fuzzy
Miner เพื่อนํามาวิเคราะห์เบื้องต้น และนํามาจัดการกรองข้อมูลตามที่ตอ้ งการและนําออกเป็ นไฟล์ MXML
เพื่อนํามาแสดงผลบน Rapid Miner โดยใช้ Fuzzy Miner ซึ่ งสามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขจุดบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั จําหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่ง โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะตามลําดับดังนี้
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.2 สรุ ปผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.1.1 สามารถแสดงพฤติ กรรมหลักๆที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการขายรถยนต์ของบริ ษทั แห่ ง หนึ่ ง
5.1.2 สามารถทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขายรถยนต์ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง
5.1.3 ทํา ให้สามารถรู ้ ถึงความถี่ ของแต่ ละปั ญ หาในแต่ ล ะกลุ่ม และเกิ ด ปั ญหาเกี่ ย วกับเรื่ องใด
มากที่สุด เพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไขในกระบวนการขายรถยนต์ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง
5.2 สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จ ัย ข้อ มู ล การขายรถยนต์ข องบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง ทํา ให้ค้น พบว่า การทํา Process Mining
สามารถช่ ว ยให้ วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ได้ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การแสดงผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการขายรถยนต์ที่เกิดขึ้นจริ งในองค์กร รวมถึงการทํางานของ
พนักงานในแต่ละสาขาที่มีความแตกต่างกันและยอดการขายรถยนต์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งในกระบวนการขาย
รถยนต์ แบ่งกลุ่มพนักงานขายรถยนต์ได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่ม1 พนักงานขายไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย
ได้สาํ เร็ จเป็ นจํานวน 3% ของทั้งหมดโ และกลุ่ม2 พนักงานสามารถทํางานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กาํ หนดไว้เป็ น
อันดับที่ดีเป็ นจํานวน 30% ของทั้งหมด และกลุ่ม 3 พนักงานขายปกติเป็ นจํานวน 67% ของทั้งหมด ดังนั้น
จึงนําทฤษฎี Fuzzy Miner มาช่วยในการวิเคราะห์ปรับปรุ ง โดยจากการวิเคราะห์กลุ่มที่ประสิ ทธิภาพการขาย
ดี ซึ่ งมีท้ งั หมดมี 3044 case ทําให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็ นลําดับขั้นตอนไม่ซับซ้อนวนไปวนมา ส่ วนใน
ด้านประสิ ทธิ์ ภาพนั้นมีการดําเนิ นงานได้ตามกระบวนการจึงทําให้ไม่มีการเสี ยเวลาในจุดที่ยอ้ นกลับแต่
เนื่องด้วยจากการตัดข้อมูลและเลือกชุดข้อมูลช่วงระยะเวลาปี 2556 ถึง ปี 2560 ที่นาํ มาใช้จึงทําให้ case บาง
case นั้นถูกตัดจึงทําให้กระบวนการทํางานนั้นขาดหายในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนปี 2556 กับหลังปี 2560 และทํา
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การวิ เคราะห์กลุ่ มที่ ประสิ ทธิ ภาพการขายตํ่า ซึ่ งมี ท้ ังหมดมี 319 case ซึ่ ง เป็ นส่ วนน้อยที่ มีการทํางานที่
ซับซ้อนทางผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงส่ วนนี้จึงนํามาวิเคราะห์เพื่อหาความผิดพลาดและการเสี ยโอกาสทางการขาย
รถยนต์
ดังนั้นการทําเหมือนกระบวนการโดยใช้ทฤษฎี Fuzzy Miner สามารถช่ วย ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
ระดับบริ หารในการเพิ่มโอกาสในการขายรถยนต์และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโดยรวมของฝ่ ายขายซึ่งจะนําไปสู่ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นความพึง
พอใจของลูกค้าที่ดีข้ ึนและเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจมากขึ้นสําหรับ บริ ษทั รถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า
แม้วา่ ทั้งสองกลุ่มมีกระบวนการขายที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดการ
สู ญเสี ยโอกาสในการขายรถยนต์
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลของกระบวนการขายรถยนต์ของบริ ษทั เห่งหนึ่ง ทําให้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการ
ขายรถยนต์ส่วนใหญ่ของพนักงานขาย ทั้งนี้ได้นาํ เสนอแนวทางการแก้ไขโดยการทํา Process Mining การที่
จะทําให้ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดนั้นจําเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลที่มีจาํ นวนมากและมีความสมบูรณ์ ซึ่งในการ
วิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ แบบ Fuzzy Miner ซึ่ งการเตรี ยมข้อมู ลที่ มีความสมบูรณ์ จะทําให้ได้
แผนภาพข้อมูลที่มีความชัดเจนและเป็ นประโยชน์มากที่สุด และคอมพิวเตอร์ประมวลผลขนาดเล็กไม่เหมาะ
ที่จะทําการวิเคราะห์แบบ Fuzzy Miner เนื่ องจากข้อมูลที่ทาํ การวิเคราะห์น้ นั มีปริ มาณมหาศาลวิธีการนี้ จึง
เหมาะกับคอมพิวเตอร์ ที่มีการประมวลผลมาก และเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เป็ นหลัก แต่ยงั มีแบบจําลองข้อมูลมากมายที่ยงั สามารถมาประยุกต์ใช้และควรศึกษาอีกมาก
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