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 งานวิจยัน้ีนาํเสนอเทคนิคในการเตรียมขอ้มูลเพื่อทาํเหมืองกระบวนการ จากการนาํขอ้มูลท่ี

ถูกจดัเกบ็หลายรูปแบบและหลายแหล่งขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของไฟล ์ CSV เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรม 

DISCO ขั้นตอนการนาํขอ้มูลมาประกอบเขา้ดว้ยกนัตอ้งใชเ้ทคนิคในการเตรียมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง เน่ืองจากขอ้มูลมาจากหลายแหล่งขอ้มูล และถูกจดัเกบ็หลากหลายชนิดไฟล ์ ขอ้มูลมีรูปแบบการ

จดัเกบ็ท่ีแตกต่างกนั ไม่สามารถระบุคียห์ลกัท่ีจะใชร่้วมกนัสาํหรับอา้งอิงไฟลข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตอ้งใช้

เทคนิคการเตรียมขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีสามารถใชร่้วมกนัไดเ้พื่อส่งออกไฟลใ์หอ้ยูใ่น

รูปแบบ CSV นาํขอ้มูลท่ีส่งออกประมวลผลต่อดว้ยโปรแกรม Disco  ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 1. รวบรวม

ขอ้มูล  2. ปรับรูปแบบขอ้มูล           3. จดัเกบ็และเช่ือมความสมัพนัธ์ของขอ้มูลบนฐานขอ้มูล 4. ส่งออกขอ้มูล

และทดสอบนาํเขา้ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco วิธีการท่ีนาํเสนอน้ีไดท้ดลองตรวจสอบฐานขอ้มูลดว้ยการสุ่ม

ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัและตรวจสอบขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง และสามารถ

ส่งออกไฟลข์อ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์CSV ประมวลผลดว้ยโปรแกรม Disco ไดผ้ลลพัธ์เป็นอยา่งดี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริง รายละเอียดหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีอาจอยูใ่น

รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัเลข ขอ้ความ ภาพ เสียง และส่ือบนัทึกต่าง ๆ  ดงันั้นการเกบ็ขอ้มูลจึงเป็นการเกบ็
รวบรวมเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงของส่ิงท่ีเราสนใจนัน่เอง ขอ้มูลจึงหมายถึงตวัแทนของขอ้เทจ็จริง หรือความ
เป็นไปของส่ิงท่ีเราสนใจมีการบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ขอ้ขอ้ความท่ีบนัทึกไวใ้นกระดาษ จนถึง
การบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยโปรแกรมต่าง ๆ ตามการใชง้านของแต่ละฝ่าย โรงเรียน
เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไว ้ เช่น เม่ือนกัเรียนสมคัรเรียน โรงเรียนจะมีการบนัทึก
ประวติันกัเรียนผา่นแบบฟอร์มรับสมคัร ขอ้มูลของนกัเรียนจะประกอบไปดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ ท่ี
อยู ่บา้นเลขท่ี ช่ือผูป้กครอง บิดา มารดา จดัทาํเป็นฐานขอ้มูลเพื่อสืบคน้และนาํขอ้มูลไปใชใ้นระบบอ่ืน ๆ
เพื่อลดความซํ้าซอ้นกนัของขอ้มูล นอกจากน้ียงัมีการบนัทึกขอ้มูล การมาเรียนของนกัเรียน บนัทึกผลการ
เรียน ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน สามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นภายหลงั  

 ขอ้มูลหลกัท่ีนาํมาวิเคราะห์ในงานวิจยัในคร้ังน้ีคือขอ้มูลการซ้ืออาหารผ่านบตัรเงินสดดิจิตอล

ของนักเรียนแต่ละคน โดยไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการบตัรเงินสดดิจิตอล ขอ้จาํกดัของ

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาคือไม่สามารถระบุไดว้่ารายการซ้ือสินคา้แต่ละรายการเป็นของนกัเรียนคนใด เน่ืองจาก

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมามีเพียงรหสัประจาํบตัร รหสัร้านคา้ เวลาท่ีซ้ือ ร้านคา้ท่ีซ้ือ และยอดเงินเท่านั้น ไม่สามารถ

ทราบไดเ้ลยว่าเป็นรายการซ้ืออาหารจากบตัรเงินสดดิจิตอลของนกัเรียนคนใด ขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีสามารถ

เช่ือมโยงรหสัประจาํตวัประชาชนของผูถื้อบตัรไดน้ั้น บริษทัผูใ้หบ้ริการไม่สามารถส่งใหไ้ดเ้น่ืองจากเป็น

ขอ้มูลท่ีสําคญัและถือเป็นขอ้มูลปกปิด ไม่สามารถส่งออกนอกองคก์รได ้ผูท้าํวิจยัจึงไดท้าํการรวบรวม

ขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูล และหลากหลายรูปแบบไฟลเ์พ่ือให้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลของผูถื้อบตัรกบั

ขอ้มูลนักเรียนเพื่อให้สามารถระบุตวัตนของผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอลไดอ้ย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั

รายการอาหารท่ีซ้ือนอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงผลตรวจสุขภาพประจาํปีรายบุคคลไดเ้พื่อใหง่้ายต่อการ

วิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดภาวะนํ้าหนกัเกินเกณฑใ์นเดก็วยัเรียน  
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การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) เพื่อทาํเหมืองกระบวนการ (Process Mining) จึงมี

ความสาํคญั เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการ การเตรียมขอ้มูลตอ้งสนบัสนุนและจดัรูปแบบ

ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการประมวลผลดว้ยโปรแกรมท่ีสนบัสนุนเทคนิคในการทาํเหมือง

กระบวนการ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อรวบรวมไฟลข์อ้มูลซ้ืออาหารท่ีบนัทึกผา่นการใชบ้ตัรเงินสดดิจิตอลของนกัเรียน 
2. เพื่อปรับรูปแบบขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหลายแหล่งขอ้มูล หลายรูปแบบขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี

เหมาะสมสาํหรับฐานขอ้มูล 
3. เพื่อนาํขอ้มูลจดัเกบ็ในรูปแบบฐานขอ้มูลและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
4. เพื่อส่งออกขอ้มูลจากโปรแกรมฐานขอ้มูลและทดสอบนาํเขา้ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco 

 

1.3 ขอบเขตการวจิัย 
1. รวบรวมไฟลข์อ้มูลซ้ืออาหารท่ีบนัทึกผา่นการใชบ้ตัรเงินสดดิจิตอลของนกัเรียน 
2. สร้างไฟลข์อ้มูลใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลการซ้ืออาหารผ่านการใชบ้ตัรเงินสดดิจิตอล จาก

การสาํรวจขอ้มูลท่ีไม่เคยมีการบนัทึกมาก่อน 
3. ปรับรูปแบบไฟลข์อ้มูลท่ีหลากหลายชนิดใหอ้ยูใ่นรูปฐานขอ้มูลเพื่อใหง่้ายต่อการประมวลผล 
4. เช่ือมความสมัพนัธ์ของของขอ้มูลและส่งออกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ  CSV  ไฟล ์
5. ใช้เทคนิคการเตรียมขอ้มูลเพื่อให้ขอ้มูลอยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปประมวลผลโดยใช้

เทคนิคเหมืองกระบวนการ 
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1.4 คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) 

 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการในการคน้หาคุณค่า 
(value) ท่ีจะสามารถหาโมเดลของกระบวนการใหม่ จากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในบนัทึกเหตุการณ์ (event log) 
ทาํใหส้ามารมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน โดยการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์นั้น เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบกาทาํงานแบบเดิมท่ีเป็นอยูแ่ละนาํมาปรับปรุงการทาํงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.4.2 บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) 
  บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) คือ ขอ้มูลท่ีบนัทึกลาํดบัเหตุการณ์การทาํงานของกิจกรรม 

ไวใ้นระบบซ่ึงระบบสารสนเทศอาจจะอยูใ่นรูปแบบท่ีต่างออกไปข้ึนอยูก่บัระบบสารสนเทศท่ีใชง้าน เม่ือ
นาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาคดักรองดว้ยเทคนิค Process Mining จะทาํให้เห็นวิธีการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ทาํงานมากยิง่ข้ึน 

1.4.3 Disco Fluxicon 
Disco Fluxicon เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อ

การใชง้าน เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยจดัการกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้น โดย
โปรแกรม จะมีส่วนเสริมตวักรองขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการจดัการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น Time Frame, 
Variation, Performance ซ่ึงภายในตัวโปรแกรมมีอลักอริทึมหลกัทั้งหมด 2 ตัว คือ Fuzzy Miner, Time 
Performance ใชห้าขอ้เทจ็จริงของบนัทึกเหตุการณ์ 

1.4.4 Fuzzy Miner 
 Fuzzy Miner เป็นอลักอริทึมหน่ึงในโปรแกรม Disco Fluxicon ท่ีทาํหนา้ท่ีในการแสดง 

การไหลของ กระบวนการแสดงความถ่ีและการทาํซํ้าของบนัทึกเหตุการณ์อยา่งละเอียดสามารถนาํไป 
วิเคราะห์เบ้ืองตน้  
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 สามารถรวบรวมไฟลส์าํหรับการประมวลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการได ้
1.5.2 สามารถเปล่ียนรูปแบบการจดบนัทึกขอ้มูลเป็นไฟลข์อ้มูลจดัเกบ็ในระบบได ้
1.5.3 สามารถเพิ่มขอ้มูลรายการอาหารท่ีสาํคญัในระบบเพ่ือประโยชนใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในอนาคต 
1.5.4 สามารถรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคการเตรียมขอ้มูลและนาํขอ้มูลประมวลผลขอ้มูลดว้ย 

เทคนิคเหมืองกระบวนการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.6 การวางแผนโครงการ  
ระยะเวลาขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยัการเตรียมขอ้มูลการซ้ือขายอาหารผา่นบตัรสมาร์ทการ์ดเพื่อ

การทาํเหมืองกระบวนการ เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูล จากหลายรูปแบบไฟล ์ใชเ้ทคนิคการ
เตรียมขอ้มูล ปรับขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการทาํเหมืองกระบวนการ โดยมีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานดงัตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ปี 2562-2563 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล            

จดัเตรียมบนัทึก

เหตุการณ์ 

           

ปรับรูปแบบไฟลใ์หอ้ยู่

ในรูปแบบฐานขอ้มูล 

           

ตรวจสอบขอ้มูล

ยอ้นกลบัจากบนัทึก

เหตุการณ์ 

           

จดัทาํเล่มสารนิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ 

           

 



 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจยัน้ีเนน้การนาํเสนอเทคนิคการเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํขอ้มูลเขา้สู่ขั้นตอนการทาํเหมือง

กระบวนการดว้ยโปรแกรม Disco ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) [1] 
 เหมืองกระบวนการ [1]  เป็นเทคโนโลยท่ีีอุบติัข้ึนมาใหม่ เม่ือไม่นานมาน้ี เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการ
คน้หาคุณค่า (value) จากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในบนัทึกเหตุการณ์ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ การ
คน้พบกระบวนการ (process discovery), การตรวจสอบความสอดคลอ้ง (conformance checking), และการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน(enhancement) ภาพรวมการทาํงานของการทาํเหมืองกระบวนการสามารถแสดงไดใ้นรูปท่ี 
2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ภาพรวมของการทาํเหมืองกระบวนการ[1] 

 เป็นเทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการในการคน้หาคุณค่า (value) ท่ีจะสามารถหาโมเดล
ของกระบวนการใหม่ จากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในบนัทึกเหตุการณ์ (event log) ทาํให้สามารถมองเห็นกระ
บวนการการซ้ืออาหารของนักเรียนไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน โดยการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์นั้น เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบรูปแบบการทาํงานแบบเดิมท่ีเป็นอยูแ่ละนาํมาปรับปรุงการกาํหนดนโยบายการซ้ืออาหารภายใน
โรงเรียน เพื่อนําไปสู่การสร้างความเขา้ใจหรือขอความร่วมมือแก่ผูป้กครองในการบริโภคอาหารของ
นกัเรียนท่ีมีนํ้าหนกัเกินเกณฑใ์หเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีคุณภาพของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
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 โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํ Process mining ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกใน
ระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้งานในชีวิตประจาํวนัของโรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้งาน โครงสร้างโรงเรียน 
ซอร์ฟแวร์ท่ีใชง้านในโรงเรียนรูปแบบขอ้มูล หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีใชง้าน ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็น
แหล่งเร่ิมต้นของข้อมูลเพื่อจัดทาํ Process mining ในกระบวนการจัดเตรียม โดยประเภทของ Process 
Mining แบ่งออกเป็น 3 ประเภทของการทาํงานดงัน้ี 
 
 2.1.1 การคน้พบ (process discovery) 
  เทคนิคการคน้พบจะนาํบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) มาสร้างแบบจาํลองการ ทํางานของ
 กระบวนการได ้การคน้พบกระบวนการเป็นประเภทของเหมืองกระบวนการ เพื่อช่วยในการคน้พบ
 ปัญหาคอขวดหรือขอ้ผดิพลาดท่ีมีอยูใ่นระบบ หลายองคก์รใหค้วามสนใจเม่ือไดเ้ห็นเทคนิคการคน้
 พกระบวนการน้ีเพียงแค่ใชบ้นัทึกเหตุการณ์ในการทาํงานจริง 
 
 2.1.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (conformance checking) 
  ทาํการตรวจสอบและเปรียบเทียบแบบจาํลองของกระบวนการกับบันทึกเหตุการณ์ท่ี
 เกิดข้ึนจริง โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งสามารถใชต้รวจสอบวา่กระบวนการทาํงานท่ีบนัทึก
 ไวใ้นบนัทึกเหตุการณ์มีความสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองหรือไม่ และสามารถตรวจสอบแบบจาํลอง
 ไดเ้ช่นเดียวกนัเน่ืองจากอาจมีแบบจาํลองหลายประเภทท่ีผิดพลาด การพิจารณาตรวจสอบความ
 สอดคลอ้งสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บั แบบจาํลององคก์ร แบบจาํลองขั้นตอน หรือ นโยบายทาง
 ธุรกิจ และอ่ืน ๆ  
 
 2.1.3 การปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึน (enhancement) 
  การปรับปรุงหรือขยายแบบจาํลองกระบวนการท่ีมีอยูด่ว้ยการใชบ้นัทึกเหตุการณ์ของ

 กระบวนการจริง เป็นการขยายขีดความสามารถของแบบจาํลองกระบวนการท่ีมีอยูท่ี่เนน้ไปในเร่ือง

 ของการไหลของการควบคุมการ (control flow) ไปในมุมมองอ่ืน ๆ เช่น มุมมองดา้นองคก์ร เวลา 

 เครือข่ายสงัคม เป็นตน้ หรือการออกแบบ แบบจาํลองใหม่เพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆในแบบจาํลองเดิม

 เช่น ปัญหาคอขวด เป็นตน้ 
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2.2 บนัทึกเหตุการณ์ (Even Log)[2] 

 บนัทึกเหตุการณ์ คือชุดขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชง้านของผูใ้ชบ้นระบบซอฟตแ์วร์  และถูก

บนัทึกลงบนฐานขอ้มูล  เพือ่นาํมาแสดงรายงานหรือนาํมาวิเคราะห์ผลดว้ยเทคนิคต่าง ๆ  โดยส่วนสาํคญั

ประกอบดว้ย  กรณี  (Case),  กิจกรรม (Activity)  ทรัพยากร  (Resource)  และประทบัเวลา (Timestamp)  โดย

มกัเกบ็ในรูปแบบไฟล ์สามารถส่งออกบนัทึกเหตุการณ์ไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น HTML, CSV ดงัรูปท่ี 2.3 

 

รูปท่ี  2.3  ตวัอยา่งบนัทึกเหตุการณ์  
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2.3 DISCO[3] 
                Disco เป็นโปรแกรมท่ีสนบัสนุนเทคนิคในการทาํเหมืองกระบวนการท่ีมีการออกแบบส่วน
เช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้านและสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํเหมือง
กระบวนการมากนกั แต่มีขอ้จาํกดัอยูท่ี่เป็นโปรแกรมท่ีสนบัสนุนการทาํงานหลกั ๆ เฉพาะอลักอริทึม Fuzzy 
miner เท่านั้น ในส่วนของขอ้มูลเขา้ สามารถรับไดใ้นรูปแบบของ MXML, SA-MXML หรือ XES แต่ท่ี
สาํคญัและเป็นจุดเด่นของ Disco อีกประการหน่ึงคือ Disco สามารถรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ CSV ได ้
ทาํใหมี้ความสะดวกในการใชง้าน เน่ืองจากสามารถใชข้อ้มูลจาก spreadsheet ได ้นอกจากน้ีโปรแกรม 
Disco ยงัสามารถ export ขอ้มูลออกไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทาํเหมือง
กระบวนการท่ีรองรับอลักอริทึมอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  แสดงตวัอยา่งโปรแกรม Disco ดงัรูปท่ี 2.4 

 

รูปท่ี 2.4 โปรแกรม Disco 
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2.4 Fuzzy miner [4]   
 Fuzzy  miner  เป็นหน่ึงใน  อลักอริทึมในการคน้พบกระบวนการระยะแรก   เป็นอลักอริทึมโดย
ตรงท่ีทาํหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาของตวัเลขขนาดใหญ่  กิจกรรมและพฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างระดบัสูง  (รูปท่ี  
2.3)  เพื่อช่วยผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์กระบวนการจากบนัทึกเหตุการณ์(Even log) ท่ีมีปริมาณขอ้มูลจาํนวน
มากไดง่้าย ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใชง้าน ช่วย
จดัการกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์(Even log) ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดยโปรแกรม จะมีส่วน
เสริมตัวกรองข้อมูล  เพื่อใช้ในการจัดการบันทึกเหตุการณ์ท่ี เ กิด ข้ึน  เ ช่น  Time Frame, Variation, 
Performance ซ่ึงภายในตวัโปรแกรมมีอลักอริทึมหลกัทั้งหมด 2 ตวั คือ Fuzzy Miner, Time Performance ใช้
หาขอ้เท็จจริงของบนัทึกเหตุการณ์ และยงัมีส่วนเสริมในการช่วยสรุปสถิติภายในตวัโปรแกรม ท่ีสาํคญัอีก
ประการหน่ึง โปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึม Fuzzy miner ในการประมวลผลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ คือ 
Disco ซ่ึงโปรแกรมสามารถรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ csv ได ้ทาํให้มีความสะดวกในการใชง้าน พร้อม
ทั้งสามารถ export ขอ้มูลออกไปเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ดว้ยอลักอริทึมอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย เช่น โปรแกรม
สาํหรับประมวลผลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ProM เป็นตน้ ตวัอยา่งการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม 
Disco ซ่ึงมีโครงสร้างอลักอริทึม Fuzzy miner แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดง Fuzzy miner จากโปรแกรม Disco 
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2.5 CSV[5] 

                   CSV ยอ่มาจาก Comma Separated Value เป็นไฟลข์อ้ความประเภทหน่ึงท่ีใชส้าํหรับเกบ็ขอ้มูล

ในรูปแบบตาราง ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค หรือคอมม่า (,) ในการแบ่งแต่ละคอลมัน์ สามารถบนัทึกไฟลจ์าก 

Microsoft Excel เป็น CSV ไฟลไ์ดโ้ดยตรง หรือ อาจไดไ้ฟล ์CSV จากการ export ไฟลจ์ากระบบฐานขอ้มูล

อ่ืน ๆ การสร้างไฟล ์CSV จาก Microsoft Excel สามารถทาํไดโ้ดยเลือกรูปแบบการบนัทึกไฟลช์นิด CSV 

UTF-8(Comma delimited)(.csv) ไฟลท่ี์ไดจ้ากการบนัทึกในรูปแบบ  CSV น้ี สามารถนาํไปประมวลผลต่อ

ดว้ยโปรแกรม Disco ได ้ตวัอยา่งไฟล ์CSV ดงัรูปท่ี 2.6 

   

รูปท่ี 2.6 ไฟล ์CSV 
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 2.6 Data cleansing  

data cleaning หมายถึง การทาํความสะอาดขอ้มูล เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแกไ้ข

(หรือลบ) รายการขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งออกไปจากชุดขอ้มูลตารางหรือฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นหลกัสาํคญั

ของฐานขอ้มูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกตอ้ง ความไม่สมัพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 

เป็นตน้ จึงตอ้งมีการแทนท่ีการปรับปรุง หรือการลบขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเหล่าน้ีออกไป เพื่อใหข้อ้มูล

มีคุณภาพ การทาํความสะอาดขอ้มูลเกิดข้ึนเพื่อแกปั้ญหาจากความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ซ่ึง

อาจเกิดจากขอ้ผดิพลาดจากการบนัทึกขอ้มูล การส่งขอ้มูล หรือการใหค้วามหมายของขอ้มูลท่ีถูก

จดัเกบ็แตกต่างกนัออกไป หากมีการใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลมากกวา่หน่ึงแหล่งหรือขอ้มูลท่ีมาจาก

แหล่งขอ้มูลภายนอก จึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดขอ้มูลท่ีไม่สะอาดเกิดข้ึนกบัขอ้มูล ความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลจึงเป็นส่ิงสาํคญัหากจะนาํขอ้มูลเพื่อไปประมวลผลต่อ เพื่อหลีกเล่ียงการสรุปขอ้มูลท่ี

ผดิพลาด ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลท่ีเกิดการซํ้าซอ้นหรือขาดหายไปจะส่งผลใหมี้สถิติท่ีไม่ถูกตอ้งหรือทาํ

ใหเ้ขา้ใจผดิได ้ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีในคลงัขอ้มูลมีจาํนวนมาก จาํนวนขอ้มูลท่ีเกิดความไม่สอดคลอ้ง

กนัจึงมากตามไปดว้ย การทาํความสะอาดจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดของการเตรียมขอ้มูล ซ่ึงหมายถึง 

การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ การแปลงขอ้มูลและการนาํขอ้มูลเขา้ จึงมีโอกาสสูงท่ีจะพบ

ความผดิพลาดของขอ้มูลมากข้ึน การทาํความสะอาดขอ้มูลจึงใชเ้วลานานมากใหข้ั้นตอนการเตรียม

ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเหมาะต่อการนาํไปประมวลผลต่อไป 

 



บทท่ี 3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
 วิธีการดาํเนินงานเพ่ือจดัเตรียมขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์ CSV 

เพื่อใหส้ามารถนาํไฟลไ์ปวิเคราะห์ต่อดว้ยโปรแกรม Disco ไดน้ั้น มีขั้นตอนการดาํเนินงานทั้งหมด  4  
ขั้นตอน  ดงัน้ี   

3.1 รวบรวมไฟลข์อ้มูล  
3.2 ปรับรูปแบบขอ้มูล   
3.3 จดัเกบ็และเช่ือมความสมัพนัธ์ของขอ้มูลบนฐานขอ้มูล 
3.4 ส่งออกขอ้มูลเป็นไฟล ์CSV และทดสอบนาํเขา้ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco  

แสดงไดด้งัรูปท่ี 3.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.1 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 

3.1 รวบรวมไฟลข์อ้มูล  
การรวบรวมไฟลข์อ้มูล คือ ขั้นตอนสาํคญัในการเตรียมขอ้มูลเพื่อทาํเหมืองกระบวนการ 

เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเกบ็จากหลายหน่วยงานและหลายรูปแบบไฟล ์ ขอ้มูลเกิดความซํ้าซอ้นและไม่เป็น
ปัจจุบนั ในบางหน่วยงานไม่เคยสร้างเป็นไฟลข์อ้มูลมาก่อน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมไฟลข์อ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อ
จดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับทาํเหมืองกระบวนการมีการรวบรวมขอ้มูลและสร้างขอ้มูล ดงัน้ี 
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  3.1.1 รวบรวมไฟลข์อ้มูลการซ้ืออาหารผา่นบตัรเงินสดดิจิตอล   
 ไฟลข์อ้มูลการซ้ืออาหารผา่นบตัรเงินสดดิจิตอล คือไฟลบ์นัทึกเหตุการณ์การซ้ืออาหารโดย

ใชบ้ตัรเงินสดดิจิตอล รวบรวมบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 14  May 
2018 – 22 March 2019 ขอ้มูลดงักล่าวไดรั้บจากผูดู้แลระบบบตัรเงินสดดิจิตอล โดยขอ้มูลในคอลมัน์ 
SVCNO เป็นขอ้มูลรหสัท่ีแสดงอยูบ่นหนา้บตัรถือเป็นขอ้มูลหลกั (Primary Key) ในการแยกรายการซ้ือ
อาหารในแต่ละรายการ ไฟลด์งักล่าว เป็นชนิด CSV แสดงขอ้มูลดงัรูปท่ี 3.2 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 ขอ้มูลการซ้ืออาหารผา่นบตัรเงินสดดิจิตอลชนิด CSV 
 

3.1.2 รวบรวมไฟลข์อ้มูลผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอล 
  ไฟลข์อ้มูลผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอล คือ ขอ้มูลประจาํบตัรท่ีถูกบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 

Microsoft Access  ใชส้าํหรับยนืยนัตวัตนของผูถื้อบตัรวา่คือนกัเรียนหรือบุคลากรคนใด ขอ้มูลบตัรถูกเก็บ
ไวใ้นชิปของบตัรแต่ละใบ เม่ือทาบบตัรเขา้กบัเคร่ืองบนัทึกเวลา สามารถอ่านค่าขอ้มูลของบตัรเช่ือมโยงและ
บนัทึกขอ้มูลเวลาเขา้โรงเรียนสู่โปรแกรมฐานขอ้มูลเกบ็ขอ้มูลเขา้และออกจากโรงเรียนได ้แสดงดงัรูปท่ี 3.3 
 



3 
 

 3

                       
          รูปท่ี 3.3  บนัทึกเวลาเขา้-ออกโรงเรียนดว้ยบตัรเงินสดดิจิตอล 
 
ผูว้ิจยัไดสื้บคน้และส่งออกขอ้มูลบตัรเงินสดดิจิตอลท่ีอยูใ่นรูปแบบตารางฐานขอ้มูล 

ออกมาเป็นรูปแบบไฟล ์Excel ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 3.4 
 
 
 

 
                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          รูปท่ี 3.4 ขอ้มูลผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอลท่ีอยูใ่นรูปฐานขอ้มูล 
   
 

access excel 

Select, Export 
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3.1.3 รวบรวมไฟลข์อ้มูลประวติันกัเรียน 
 ไฟลข์อ้มูลประวติันกัเรียน คือ ขอ้มูลประวติันกัเรียนของโรงเรียน ขอ้มูลถูกเกบ็

บนัทึกอยูใ่นรูปแบบฐานขอ้มูล Microsoft Access ไม่สามารถเขา้ถึงโปรแกรมฐานขอ้มูลโดยตรงได้
ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์ในการขอสืบคน้ขอ้มูลและส่งออกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Text File เพื่อ
นาํขอ้มูลทาํการเช่ือมโยงเขา้กบัขอ้มูลในส่วนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย รหสันกัเรียน (Person Code) เป็น 
Primary key แสดงดงัรูปท่ี 3.5 

 

      

                 
  รูปท่ี 3.5 ขอ้มูลประวติันกัเรียนอยูใ่นรูปแบบ Text File 
 

3.1.4 ไฟลข์อ้มูลผลตรวจสุขภาพประจาํปี 
 ไฟลข์อ้มูลผลตรวจสุขภาพประจาํปี คือ รายงานผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

นครธน จากนโยบายการตรวจผลตรวจสุขภาพประจาํปีของโรงเรียน ผลการตรวจสุขภาพเป็นไฟล์
ชนิด excel เพื่อใหท้ราบถึงการเจริญเติบโตของนกัเรียนวา่อยูใ่นเกณฑใ์ด โรงเรียนและผูป้กครอง
สามารถร่วมกนัส่งเสริมโภชนาการเพื่อใหน้กัเรียนมีภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม โดยมี
รหสันกัเรียน( HID) เป็นคียห์ลกั (Primary Key) ดงัรูปท่ี 3.6 
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                                รูปท่ี 3.6 ขอ้มูลผลตรวจสุขภาพประจาํปี 
 

3.1.5 ไฟลข์อ้มูลช่วงเวลาในการขายอาหาร  
 ไฟลข์อ้มูลช่วงเวลาในการขายอาหาร คือไฟลท่ี์จดัทาํเพิม่ข้ึนมาใหม่ เน่ืองจากใน

ระบบการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายอาหารมีการบนัทึกเวลาท่ีใชใ้นการขายอาหาร เม่ือผูบ้ริหาร
ตอ้งการทราบวา่ในแต่ละร้านคา้ขายอาหารเวลาใดบา้งเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบ วา่มีร้านใดขาย
อาหารนอกเหนือจากเวลาท่ีกาํหนดใหห้รือไม่ เพื่อนกัเรียนอยูใ่นกฎระเบียบ พร้อมกนัน้ีเป็นการ
ตรวจสอบครูผูส้อนไดใ้นอีกทางหน่ึงวา่ ปล่อยนกัเรียนก่อนเวลาหรือไม่ ตารางเวลาท่ีอนุญาตใหข้าย
อาหารได ้แสดงดงัรูปท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.7 ขอ้มูลเวลาขายอาหาร 

 
3.2  ปรับรูปแบบไฟลข์อ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปฐานขอ้มูล  

  ในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถนาํเขา้ฐานขอ้มูลไดต้อ้งมีการ
ปรับรูปแบบไฟลใ์หต้รงตามรูปแบบฐานขอ้มูล เช่น ช่ือคอลมัน์ ควรเป็นภาษาองักฤษท่ีส่ือความหมาย การ
ปรับรูปแบบขอ้มูลวนัท่ีและเวลา ไม่ควรมีขอ้มูลท่ีเป็นค่าวา่ง ดงัรูปท่ี 3.8 
 

            
รูปท่ี 3.8 ปรับรูปแบบขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบฐานขอ้มูล 
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3.2.1 การทาํความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) 
  เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแกไ้ข (หรือลบ) รายการขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งออกไปจาก
ชุดขอ้มูล ตารางหรือขอ้มูลในฐานขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นหลกัสาํคญัของการจดัเกบ็ขอ้มูลบนฐานขอ้มูล หากนาํ
ขอ้มูลดิบท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง จะส่งผลใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกตอ้ง ความ
ไม่สมัพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืน ๆ ดว้ย ในขั้นตอนการทาํ Data Cleaning สามารถแยกกระบวนการยอ่ยได ้ดงัน้ี 

3.2.1.1 ขอ้มูลท่ีหายไป (Missing Data) 
 เม่ือเลือกชุดขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจสอบขอ้มูลและ 

การทาํความสะอาดขอ้มูล ปัญหาท่ีพบไดบ่้อยคือ ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล การขาดหายไปของขอ้มูล อาจ
เกิดไดจ้าก ผูบ้นัทึก (human error), ความไม่พร้อมในการใชง้านของขอ้มูลในขณะบนัทึก, อุปกรณ์ไม่พร้อม 
หรือการขาดขอ้กาํหนดในการบนัทึกขอ้มูลท่ีตรงกนั เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัพบไดจ้ากไฟลส่์วนใหญ่ท่ี
รวบรวมมา ดงัรูปท่ี 3.9 

 

        
รูปท่ี 3.9 Missing Data ของขอ้มูลท่ีขาดหายไป 

 

   การแกไ้ขขอ้มูลเม่ือพบวา่มีขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการลบขอ้มูลนั้น 
ออกไปเฉพาะในส่วนท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล จาํนวนขอ้มูลตวัอยา่งมีจาํนวนไม่มากผูว้ิจยั
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมอ่ืนช่วย 
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3.2.1.2 ค่าผดิปกติ (Noisy Data)  
 นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีขาดหายไป อีกหน่ึงขอ้มูลท่ีควรวิเคราะห์คือค่าผิดปกติของ 

ขอ้มูล เช่น ค่านอ้ยเกินไป หรือมากเกินไปจากค่าปกติหรือค่ากลาง ผูว้ิจยัพบความผดิปกติจากไฟลบ์นัทึก
เหตุการณ์การซ้ือขายอาหารเช่น ราคาอาหารถูกบนัทึกเป็นราคา 1 บาท ซ่ึงนอ้ยเกินไปจากการตรวจสอบ ไม่มี
รายการอาหารใดท่ีมีราคา 1 บาท ดงัรูปท่ี 3.10 หรือค่าผดิปกติของขอ้มูลการบนัทึกราคาท่ีสูงเกินไป เป็น
จาํนวนหลายพนับาท ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 3.11 

 
      รูปท่ี 3.10 Noisy Data ค่าผดิปกติท่ีมีค่านอ้ยเกินไป 
 

 
รูปท่ี 3.11 Noisy Data ค่าผดิปกติท่ีมีค่าสูงเกินไป 
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   การแกปั้ญหา    Noisy Data หรือค่าผดิปกติท่ีพบ ผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาดว้ยวิธีการลบ 
ขอ้มูลนั้นออกไปเฉพาะในส่วนท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล จาํนวนขอ้มูลตวัอยา่งมีจาํนวนไม่มาก 
ผูว้ิจยัสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมอ่ืนช่วย 

 

4.2.1.3 ขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (Inconsistent Data)  
 เน่ืองจากในขั้นตอนของการเตรียมขอ้มูล       เพื่อนาํไปประมวลผล  มีการรวมรวม 

ขอ้มูลจากหลายแหล่ง รูปแบบการจดัเกบ็ของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกนั ขอ้มูลอาจมีความซํ้าซอ้นและ
เรียกชนิดขอ้มูลไม่เหมือนกนั  เช่น  รหสันกัเรียน ฝ่ายทะเบียนใชค้าํวา่ ID  ฝ่ายวิชาการใชเ้รียก ST-ID เป็นตน้ 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความซํ้าซอ้น  การเรียกใชข้อ้มูลอาจใชข้อ้มูลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง     และกาํหนดเป็นช่ือเดียวกนั 
หรือการกาํหนดรูปแบบการป้อนขอ้มูลบตัรประจาํตวัประชาชนแสดงดงัรูปท่ี 3.12 
 

                   
 รูปท่ี 3.12 Inconsistent Data ขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 

 
 ผูว้ิจยัไดป้รับรูปแบบการบนัทึกใหเ้หมือนกนั ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั เพือ่แกปั้ญหา 

ใหข้อ้มูลมีความสอดคลอ้งกนั 
  
 
 



10 
 

 10

3.2.1.4 การรวมขอ้มูล (Data Integration) 
  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนาํมาประกอบการวิเคราะห์      ตอ้งผา่นขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูล ขอ้มูล
ชนิดเดียวกนัอาจมีช่ือเรียกเหมือนกนั หรือต่างกนัได ้    ในการเรียกใชข้อ้มูล  ตอ้งมีการปรับใหมี้รูปแบบท่ี
เหมือนกนัก่อนจากหลาย ๆ ตารางนาํมารวมกนั 

3.2.1.5 การสุ่มขอ้มูล (Data Reduction) 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากหลายแหล่งขอ้มูลมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการเอนเอียงไปในขอ้มูล
ชนิดใดชนิดหน่ึงสูง หรือเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งแคบลงและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการวิจยั การเลือกขอ้มูลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์จึงตอ้งสุ่มขอ้มูลเพื่อใหเ้หมาะสมในการนาํไปใชง้าน ดงัตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ขอ้มูลเฉพาะกลุ่ม นัน่คือกลุ่มนกัเรียนทุกคน โดยไม่นาํขอ้มูลของครูและบุคลากรในโรงเรียนมาร่วมวิเคราะห์ 
ดว้ย เน่ืองจากในการประมวลผลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการหากนาํขอ้มูลการรับประทานอาหารซํ้าท่ีมี
ผลต่อภาวะนํ้าหนกัเกินเกณฑ ์บุคลากรกบันกัเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างกนัมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงสุ่ม
หรือกาํหนดเฉพาะกลุ่มของของขอ้มูลท่ีเป็นนกัเรียนเท่านั้น 

 

3.3 จดัเกบ็และเช่ือมความสมัพนัธ์ของขอ้มูลบนฐานขอ้มูล 
  เพื่อใหข้อ้มูลท่ีรวบรวมมาจากหลายแหล่งขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้    ขั้นตอนน้ีคือ
ส่วนการนาํเขา้ (Import) ขอ้มูลจากไฟล ์excel จดัเกบ็ขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรมฐานขอ้มูล   เช่ือมขอ้มูลจากหลาย
ตารางใหเ้ป็นชุดขอ้มูลเดียวกนัและส่งออกขอ้มูลเป็นไฟล ์CSVดงัรูปท่ี 3.13 
 

 
 

รูปท่ี 3.13 จดัเกบ็และเช่ือมความสมัพนัธ์ของขอ้มูลบนฐานขอ้มูล 
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3.4 ส่งออกขอ้มูลเป็นไฟล ์CSV และทดสอบนาํเขา้ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco 
 หลงัจากเลือกขอ้มูลจากหลายตารางท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์กนั      ขั้นตอนสาํคญัคือส่งออก

ขอ้มูลจากโปรแกรมฐานขอ้มูลออกมาในรูปแบบไฟล ์CSV และทดสอบนาํเขา้ขอ้มูลสู่โปรแกรมวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมือนกระบวนการคือโปรแกรม Disco ดงัรูปท่ี 3.14 
 

       
รูปท่ี 3.14 นาํเขา้ไฟล ์.csv เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco 



บทท่ี 4 
ผลการวจิัย 

 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออาหารของนกัเรียนผา่นบตัร
เงินสดดิจิตอลหรือบตัรสมาร์ทการ์ด ซ่ึงเดิมขอ้มูลนั้นถูกจดัเก็บแยกออกจากกนั ถูกบนัทึกเป็นไฟลต่์างชนิด
กนั ไม่สะดวกต่อการนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งดงักล่าว ใชเ้ทคนิค
การจดัเตรียมขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.2 ผลการเตรียมขอ้มูล 
  

4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาประกอบการวิจยั    คือขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดและรอบคอบ
ในการเลือกวา่ขอ้มูลชนิดใดควรเกบ็   ขอ้มูลใดเก่ียวขอ้ง    และไม่เก่ียวขอ้งต่อการนาํไปวิเคราะห์    การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล เป็นกระบวนการยอ่ยของ ขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง จาํเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญของระบบหรือเจา้ของขอ้มูลทาํหนา้ท่ีเลือกขอ้มูล      เพื่อนาํไปสู่ขั้นตอนการจดัเตรียม
ขอ้มูลต่อไป จากผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสามารถรวบรวมไฟลข์อ้มูล ไดด้งัน้ี 
 4.1.1 STS-Txns_ByDate_2017-2018.csv คือ ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์การซ้ือขายอาหารของนกัเรียน
รวมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ไดรั้บจากบริษทัผูใ้หบ้ริการบตัรสมาร์ทการ์ด ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปท่ี 4.1 ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์การซ้ือขายอาหาร 
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 4.1.2 SVCNo-ID-Name.xlsx คือ ขอ้มูลการทาํบตัรนกัเรียนจากบตัรสมาร์ทการ์ด ไดรั้บขอ้มูลจาก
ฝ่ายธุรการ โดยไฟลด์งักล่าวบนัทึกขอ้มูลการทาํบตัรนกัเรียนและพนกังานทุกคน อา้งอิงจากรหสัหนา้บตัร
กบัรหสัประจาํตวัประชาชน โดยบตัรน้ีใชเ้ป็นบตัรประจาํตวันกัเรียนและสามารถเติมเงิน และใชซ้ื้ออาหาร
แทนเงินสดได ้ดงัตวัอยา่งขอ้มูลในรูปท่ี 4.2 

 
รูปท่ี 4.2 ไฟลข์อ้มูลการทาํบตัรนกัเรียนจากบตัรสมาร์ทการ์ด 

 

 4.1.3 FullData-Student1.csv คือขอ้มูลนกัเรียนท่ีไดจ้ากระบบทะเบียนและวดัผล ดงัรูปท่ี 4.3โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากฝ่ายทะเบียน ส่งออกขอ้มูลจากระบบทะเบียนและวดัผลเป็นไฟลช์นิด CSV ดงั
ตวัอยา่งขอ้มูลตามรูปท่ี 4.4  

 
รูปท่ี 4.3  ระบบทะเบียนและวดัผลของนกัเรียน 



29 
 

 
รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งไฟลป์ระวติันกัเรียนท่ีส่งออกมาจะโปรแกรมทะเบียนและวดัผล 

 
 4.1.4 HealthAll61.xlsx คือขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพของประจาํปีของนกัเรียน เป็นรายงานผล
ตรวจสุขภาพโดยสรุปจากโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ตามนโยบายของโรงเรียนท่ีตอ้งมีการตรวจสุขภาพของ
นกัเรียนทุกคน มีรถบริการจากโรงพยาบาลเขา้อาํนวยความสะดวกท่ีโรงเรียนในทุกปีการศึกษา เพือ่ป้อง 
กนัและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง สรุปผลสุขภาพเบ้ืองตน้ ดงัรายละเอียดตามตวัอยา่งรูปท่ี 4.5 

 
รูปท่ี 4.5 ผลการตรวจสุขภาพประจาํปี 2561 ของนกัเรียน 
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4.2 ผลการเตรียมข้อมูล(Data preprocessing) 
 เม่ือเลือกแหล่งขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ขั้นตอนถดัมาคือการเตรียมขอ้มูล เพื่อเตรียมพร้อม
สาํหรับการนาํขอ้มูลเพื่อไปประมวลผลต่อ ขอ้มูลท่ีผา่นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้ง
ครบถว้นและไม่มีขอ้มูลท่ีมีค่าผดิปกติ ดงันั้นก่อนนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์หรือประมวลผลต่อดว้ยวิธีการใดก็
ตาม ตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลและทาํความสะอาดขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเป็นขั้นตอน จากตวัอยา่งขอ้มูลท่ี
รวบรวมมา เม่ือผา่นการทาํความสะอาดขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัไดป้รับรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นชนิดเดียวกนั
ทั้งหมดโดยบนัทึกใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์excel ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 4.2.1 STS-Txns_ByDate_2017-2018.xlsx คือ ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์การซ้ือขายอาหารของ
นกัเรียนรวมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคในการเตรียมขอ้มูลและทาํความสะอาดขอ้มูลได้
ผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปท่ี 4.6 ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์การซ้ืออาหารของนกัเรียนหลงัใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูล 

 

4.2.2 SVCNo-ID-Name.xlsx คือ ขอ้มูลการทาํบตัรนกัเรียนจากบตัรสมาร์ทการ์ด เม่ือผา่นขั้นตอน
การเตรียมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกชุดขอ้มูลเฉพาะท่ีอยูใ่นช่วงท่ีสนใจเน่ืองจาก ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากฝ่ายธุรการเป็น
ขอ้มูลรวมของนกัเรียนทั้งหมดจาํนวนหลายปีท่ีมีการทาํบตัรสมาร์ทการ์ดทาํใหมี้ขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นมาเกินไป 
ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4.7 
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     รูปท่ี 4.7 ขอ้มูลการทาํบตัรนกัเรียนจากบตัรสมาร์ทการ์ดหลงัใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูล 
 

4.2.3 FullData-Student1.xlsx คือขอ้มูลนกัเรียนท่ีไดจ้ากระบบทะเบียนและวดัผล ฝ่ายทะเบียนไดท้าํ
การเกบ็บนัทึกขอ้มูลผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลส่งออกจากระบบเป็นรูปแบบ csv ไฟล ์หลงั
ใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูลไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4.8 

 

                

 
            รูปท่ี 4.8 ขอ้มูลนกัเรียนจากระบบทะเบียนและวดัผลหลงัใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 
 

 

4.2.4 HealthAll61.xlsx คือ ขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพของประจาํปีของนกัเรียน หลงัใชเ้ทคนิคการ
เตรียมขอ้มูลไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4.9 
 

                       
    รูปท่ี 4.9 ขอ้มูลผลตรวจสุขภาพประจาํปีของนกัเรียนหลงัใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูล 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปอภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัน้ีนาํเสนอเทคนิคการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํขอ้มูลไปประมวลผลต่อดว้ยโปรแกรมเทคนิค
เหมืองกระบวนการ เม่ือผา่นขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลจากหลายส่วน จะเขา้สู่กระบวนการรวม
ขอ้มูลท่ีมีหลายแหล่งใหเ้ป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัหรือไฟลเ์ดียวกนั และนาํเขา้ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม 
Disco ต่อไป 

 
5.1 สรุปผลการวจิัย 

  การใชเ้ทคนิคการจดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับจดัเตรียมไฟลต่์าง ๆ เพื่อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเหมือง
กระบวนการ ไฟลข์อ้มูลท่ีพร้อมสาํหรับการนาํไปวิเคราะห์ต่อจะเหลือเพียง 1 ตารางอยูใ่นรูปแบบไฟล ์csv 
ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบนาํขอ้มูลส่งเขา้ไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม Disco เพื่อตรวจสอบยอ้นกลบัโดยการ
เปรียบเทียบจากชุดขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์(Even log)วา่มีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนักบัขอ้มูลท่ีนาํไปประมวลผล
ดว้ยโปรแกรม Disco หรือไม่ แสดงดงัรูปท่ี 5.1 

        
รูปท่ี 5.1 เปรียบเทียบขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์กบัชุดขอ้มูลท่ีประมวลผลดว้ยโปรแกรม Disco 

 
ผลการตรวจสอบพบวา่ ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นโปรแกรม Disco เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนักบัขอ้มูลท่ีอยูใ่น
บนัทึกเหตุการณ์ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบกบัขอ้มูลในไฟลข์อ้มูลอ่ืน ๆดว้ย เพื่อใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบั
ถูกตอ้งและครบถว้น โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของผูถื้อบตัรจากบนัทึกเหตุการวา่ตรงตามช่ือนกัเรียนใน
ระบบหรือไม่ แสดงไดด้งัรูปท่ี 5.2 
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รูปท่ี 5.2 ตรวจสอบขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์กบัรายช่ือนกัเรียนในระบบ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่งขอ้มูล เพื่อใชเ้ทคนิคการเตรียมขอ้มูลสําหรับนาํขอ้มูล
ไปประมวลผลต่อดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ขั้นตอนการรวมรวมขอ้มูลและทาํความสะอาดขอ้มูล เป็น
ขั้นตอนท่ีใช้เวลาในการทาํงานมากถึง 80% ของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดพ้บกบัปัญหาท่ีเกิดจากการ
จดัเตรียมขอ้มูลสามารถแบ่งปัญหาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ขอ้มูลบนัทึกเหตุการซ้ือขายอาหาร 
  ขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการประมวลผลของงานวิจยัในคร้ังน้ีคือขอ้มูลการซ้ือขายอาหารผ่าน
บตัรเงินสดดิจิตอล ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากบนัทึกเหตุการณ์ของระบบซ้ือขายอาหารผา่นระบบการตดัและเติม
เงินของผูใ้หบ้ริการภายนอก เม่ือโรงเรียนตอ้งการทราบขอ้มูลการซ้ือขายรายวนั บริษทัผูใ้หบ้ริการจะจดัส่ง
ไฟล์ชนิด pdf ในรูปแบบตารางมาให้ฝ่ายบริหาร เม่ือตอ้งนาํขอ้มูลมาใชง้านเพื่อประมวลผลต่อ ผูว้ิจยัตอ้ง
แปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของ work sheet ทาํใหเ้พิ่มขั้นตอนการทาํงานมากข้ึน และผลลพัธ์ของการแปลงไฟล์
ไม่มีความสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัคงพบปัญหาการปกปิดขอ้มูลบางส่วนท่ีไม่สามารถทราบไดว้่ารายการซ้ือ
ขายอาหารนั้น ๆ เป็นของนกัเรียนคนใดซ่ึงไม่สามารถร้องขอเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการได ้
  รายการขอ้มูลในบนัทึกเหตุการณ์มีความผิดปกติหลายอย่าง ส่ิงท่ีสําคญัคือการป้อนราคา
สินคา้ก่อนชาํระเงินของร้านคา้ไม่ถูกตอ้ง มีการป้อนราคานอ้ยเกินไป มากเกินไปจาํนวนมาก แสดงให้เห็น
ถึงความผดิพลาดของพนกังาน ท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียรายไดจ้าํนวนมาก 
  ขอ้เสนอแนะ ควรมีการฝึกอบรมการใช้งานเคร่ืองคิดเงินอย่างถูกตอ้งให้กบัพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้ง มีระบบฝึกอบรมพนกังานใหม่ทุกคร้ังเพื่อป้องกนัความสูญเสียรายได ้
 5.2.2 ขอ้มูลผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอล 
  ขอ้มูลผูถื้อบตัรเงินสดดิจิตอล คือขอ้มูลท่ีมีความสําคญัมากในการเช่ือมโยงกับบันทึก
เหตุการณ์การซ้ือขายอาหาร เน่ืองจากสามารถระบุไดว้่ารายการซ้ือขายนั้น ๆ คือรายการของนกัเรียนคนใด
ทาํใหง่้ายต่อการนาํไปประมวลผลต่อ จากการรวบรวมขอ้มูล แฟ้มขอ้มูลดงักล่าวไม่มีการสร้างข้ึนทาํใหก้าร
อา้งอิงจากรหัสบตัรกบัรหัสนกัเรียนท่ีเป็นผูถื้อบตัรไม่มีความเช่ือมโยงกนั บตัรเงินสดดิจิตอลเป็นการ์ดท่ี
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ออกโดยฝ่ายกิจการนกัเรียน สั่งพิมพแ์ละป้อนขอ้มูลนกัเรียนลงบนบตัร หนา้บตัรมีหมายเลขประจาํบตัรจะ
ปรากฏในบนัทึกเหตุการณ์การซ้ือขายอาหาร แต่เม่ือนาํบตัรไปทาบเพื่อใชใ้นการบนัทึกเวลาเรียนจะไดค่้า
ตวัเลขอีกค่าหน่ึงซ่ึงไม่ใช่เลขเดียวกนักบัท่ีปรากฏหนา้บตัร ส่งผลใหเ้กิดความยุง่ยากในการเช่ือมโยงขอ้มูล 
  ขอ้เสนอแนะ ในขั้นตอนการทาํบตัรนกัเรียน ควรมีการสร้างไฟลแ์ละลงรายละเอียดขอ้มูล
ใหค้รอบคลุมทั้งหมด เพื่อใหง่้ายต่อการนาํขอ้มูลไปประมวลผลต่อไป 
 สรุป การใชเ้ทคนิคการจดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับจดัเตรียมไฟลต่์าง ๆ เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค
เหมืองกระบวนการ ในขั้นตอนการเลือกไฟลท่ี์จะนาํมาใชใ้นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ให้ผูเ้ช่ียวชาญของระบบนั้น ๆ เป็นผูเ้ลือกและระบุไฟลท่ี์สามารถนาํไปใชไ้ด ้เม่ือผ่านขั้นตอนการทาํความ
สะอาดขอ้มูล ประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยตรงของขั้นตอนน้ีคือ การมองเห็นความผิดปกติท่ีพบจากไฟล์ขอ้มูล 
ผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละระบบสามารถบอกไดว้า่เกิดอะไรข้ึน เกิดจากปัญหาอะไร และมีวิธีแกไ้ขเพื่อใหข้อ้มูล
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ในอนาคต ขอ้มูลท่ีผ่านเทคนิคการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสามารถนาํไปวิเคราะห์
ประมวลผลต่อไดมี้ประสิทธิภาพ 
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