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บทท ี  

บทนํา 

 

.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  ดว้ยในปัจจุบนัประเทศไทยมีแนวทางในการกา้วเขา้สู้ Thailand 4.0 คือการนาํนวตักรรมมา

พฒันากระบวนการทาํงานเปลียนจากการทาํมากได้น้อย เป็นการทาํน้อยได้มาก เพือให้เกิดการ

พฒันากระบวนการทาํงานให้ดีขึนในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย  และส่วนทีหนึงทีเราควรให้

ความสําคญัคือเรืองคุณภาพชีวิตและสุขภาพ การบริการทางการแพทย ์ส่วนแรกของการใชบ้ริการ

โรงพยาบาลคือการให้บริการผูป่้วยนอก หรือ OPD (Out-Patient-Department) คือผูป่้วยนอกทีเข้า

รับการรักษาโดยไม่ตอ้งนอนรักษาตวัภายในโรงพยาบาลและสามารถกลบับา้นไดใ้นวนัทีเขา้รับ

การรักษา แต่ในการใช้บริการมีหลายขนัการในการให้บริการอาจก่อให้เกิดระยะเวลาการรอคอย

เพือเขา้รับการรักษาพยาบาล และดว้ยมีการกาํหนดมาตรฐานกระบวนการในการให้บริการผูป่้วย

นอก ในการนีผูว้ิจยัจึงเห็นว่าเทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เป็นเทคนิคทีจะ

ช่วยหาความสอดคลอ้ยกนัของกระบวนการทาํงานจริงกบัขนัตอนทีถูกกาํหนดขึน 

การตรวจสอบค วามสอดคล้อง (Conformance checking) เป็นการตรวจสอบความ

สอดคล้องสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงทีบันทึกไวก้ับกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการ

มาตรฐานทงัสองอยา่งมาทาํการเปรียบเทียบกนั เป้าหมายคือการคน้หาความสอดคลอ้ง และความ

แตกต่างระหวา่งพฤติกรรมของแบบจาํลองกบัพฤติกรรมทีสังเกตได ้การตรวจสอบความสอดคลอ้ง

มีความเกียวขอ้งกบัการจดัตาํแหน่งและการตรวจสอบทางธุรกิจ ตวัอยา่งเช่นการบนัทึกเหตุการณ์

ของธุรกิจจากขนัตอนแรกของกระบวนจนถึงขนัตอนสุดทา้ยของกระบวนการหลายๆ เหตุการณ์มา

ตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงค์ซึงมีขอ้บ่งชีว่ามีพฤติกรรมในการทุจริตหรือการ

ทาํงานทีไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัสามารถใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้งในการวดั

ประสิทธิภาพของอลักอริธึม เพือการคน้หากระบวนการและซ่อมแซมโมเดล ทีไม่สอดคลอ้งกนักบั

ความเป็นจริง 
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งานวิจยันีได้นําเสนอความสอดคล้องกันของการให้บริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล

ชุมชนแห่งหนึงกบัขนัตอนการให้บริการผูป่้วยนอกของสํานกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร โดยการ

ใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ ด้วยอัลกอริทึม Petri net และ Conformance Analysis ผ่านทาง

โปรแกรม Disco และ ProM เพือหาความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการการให้บริการผูป่้วยนอกที

เกิดขึนจากแบบจาํลองและกระบวนการทีคน้พบจริง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

 1.2.1 เพือหาความสอดคลอ้งของกระบวนการปฏิบติังานจริงกบัขนัตอนการให้บริการตาม

ขอ้กาํหนด 

 1.2.2 เพอืตรวจสอบหาการปฏิบติังานทีไม่ตรงกบัขนัตอนทีกาํหนด 

 1.2.3 เพอืหาแนวทางการเพมิประสิทธิภาพของการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจิัย 

 1.3.1 สามารถนาํผลการวเิคราะห์เพอืหาความสอดคลอ้งของกระบวนการปฏิบติังานจริงกบั

ขนัตอนการใหบ้ริการตามขอ้กาํหนด  

 1.3.2 ใช ้Software ในการจดัทาํทงัหมด 2 โปรแกรม คือ Disco และ PorM 

 1.3.3 ใช ้Petri net Model ในการสร้างแบบจาํลองตามคู่มือการปฏิบติังานการใหบ้ริการ

ผูป่้วยนอก 

 1.3.4 ใช ้Conformance Analysis ในการแสดงผลลพัธ์ในขนัตอนสุดทา้ย 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.4.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) 

 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) คือ เทคนิคทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบกิจกรรมทาง

ธุรกิจ การบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ ซึงการพฒันากระบวนการทางธุรกิจนัน การทาํ

เหมืองกระบวนการ เป็นการใช้บันทึก เหตุการณ์  (Event log) ที เป็นพืนฐานการทําเหมือง

กระบวนการ ทาํใหส้ามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจทีชดัเจนขึนตงัแต่ตน้กระบวนการจนจบ

กระบวนการธุรกิจ ตรวจสอบความสอดคล้องกนัของกระบวนการทาํงานในแต่ละกิจกรรมของ

ธุรกิจ และการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหดี้ขึน 
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1.4.2 บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log)         

 บนัทึกเหตุการณ์ คือ บนัทึกของเหคุการณ์การทาํกิจกรรมในระบบคอมพิวเตอร์ทีถูกบนัทึก

ไว ้ทีทาํให้ทราบถึง ลาํดบัเส้นทางการทาํงาน และรู้ว่าใครเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมในกระบวนการ

ทาํงาน ซึงสามารถนาํมาเป็นทรัพยากรในการวเิคราะห์กระบวรการทาํงานได ้

1.4.3 เพทริเน็ต (Petri Nets) 

 เพทริเน็ต คือ เป็นกระบวนการในการสร้างแบบจําลองทีเก่าแก่และดีทีสุด ผ่านการ

แสดงผลทีเรียบง่าย โดยเป็นการทาํให้ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ เปลียนเป็นโครงสร้างเครือข่าย โดย

การกระจายโทเคน็เพือสร้างแบบจาํลองกระบวนการทาํงานและกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึนในขนัตอน

การทาํงาน  

1.4.4 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง (Conformance checking)  

การตรวจสอบความสอดคล้องสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริง ทีบนัทึกกิจกรรมใน

รูปแบบกระบวนการมาตรฐาน  กระบวนการ มาทาํการเปรียบเทียบกนั  เป้าหมายคือการค้นหา

ความสอดคลอ้ง และความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมของแบบจาํลองกบัพฤติกรรมทีสังเกตได ้การ

ตรวจสอบความสอดคล้องมีความเกียวข้องกับการจัดตําแหน่งและการตรวจสอบทางธุรกิจ 

ตวัอยา่งเช่นการบนัทึกเหตุการณ์ของธุรกิจจากขนัตอนแรกของกระบวนจนถึงขนัตอนสุดทา้ยของ

กระบวนการหลายๆ เหตุการณ์มาตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงคซึ์งมีขอ้บ่งชีวา่มี

พฤติกรรมในการทุจริตหรือไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัสามารถใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งในการวดัประสิทธิภาพของอลักอริธึม เพือการคน้หากระบวนการและซ่อมแซมโมเดลที

ไม่สอดคลอ้งกนักบัความเป็นจริง 

1.4.5 Disco  

 Disco เป็นเครืองมือสําหรับการทาํเหมืองกระบวนการทีสามารถใช้งานได้ง่าย ผูใ้ช้ไม่

จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํเหมืองกระบวนการ เหมาะกบัผูเ้ริมตน้ เหมาะกบัไฟลน์ามสกุล 

.CSV, MXML, Audit Report และ FXL Disco เป็นเครืองมือทีช่วยจดัการกับบนัทึกเหตุการณ์ทีมี

ขนาดใหญ่และซบัซ้อน 

 1.4.6 ProM  

 ProM (http://www.processmining.org) เป็นซอฟต์แวร์ open source ทีมีชุดของเครืองมือที

ใช้ในการสนับสนุนเทคนิคในการทําเหมืองกระบวนการทีหลากหลายโดยการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมแบบ Plug-in ทาํให้นกัวิจยัสามารถเพิมอลักอริทึมใหม่ๆเขา้ไปเพิมเติมได ้ProM ใช้

ขอ้มูลเขา้ในรูปแบบของ MXML, SA-MXML, หรือ XES รุ่นล่าสุดของ ProM อยูท่ี version 6.8 
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1.5 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ทาํให้สามารถเห็นถึงความสอดคล้องของมาตรฐานทีถูกกาํหนดการกระบวนการ

ทาํงานทีเกิดขึนจริงภายใตท้รัพยากรทีมีอยูข่องโรงพยาบาลชุมชน 

1.5.2 ใหท้ราบถึงกระบวนการของกิจกรรมการทาํงานทีมีความถีมากทีสุดและการเวลาทีใช้

ทงัในระหวา่งการทาํกิจกรรมและการรอคอย ร่วมถึงเส้นทางของกิจกรรมทีเกิดขึน 

1.5.3 ทาํให้ทราบแนวทางการวิเคราะห์เพือไปประกอบการตดัสินใจในการเปลียนแปลง

ทางกระบวนการ การใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอก 

 

1.6 การวางแผนโครงการ 

 ระยะเวลาขนัตอนการดาํเนินงานวจิยั เรือง การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้มูลผูป่้วย

นอกโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการ 

ตารางท ี1.1 ระยะเวลาขนัตอนการดาํเนินงาน 

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

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล         

จดัเตรียมบนัทึกเหตุการณ์         

ทดลองบนโปรแกรม         

วเิคราะห์และศึกษา

ผลลพัธ์ 

        

จดัทาํเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ 

        

 



บทท ี  

ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 

งานวจิยันีเป็นการศึกษาวธีิการทาํเหมืองกระบวนการ เพือการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง

ของขอ้มูลกระบวนการทาํงานของแผนกผูป่้วยนอก ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมที

เกียวขอ้งดงันี 

2.1 แผนกผูป่้วยนอก (Out Patient Department : OPD) 

2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)  

2.3 เพทริเน็ต (Petri Nets) 

2.4 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง (Conformance checking)  

2.5 การคาํนวณค่า Fitness 

2.6 Disco  

2.7 ProM 6.6 

2.8 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) 

 แผนกผูป่้วยนอก (Out Patient Department : OPD) หมายถึง แผนกผูป่้วยนอก หรือ ผูป่้วยที

รับการรักษาทีคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล โดยจะเป็น

หน่วยงานแรกในการคดัครองผูป่้วย ทาํประวติั และทาํการรักษา ร่วมถึงการให้คาํปรึกษากบัผูป่้วย

นอก โดยจะแบ่งระบบการปฏิบติังานหลกั ๆ   ระบบงาน ดงันี  

. ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก  

. ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

หน้าทคีวามรับผิดชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน 

.ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก ประกอบดว้ย  กระบวนหลกั ไดแ้ก่ 

1.1 จุดบริการเบด็เสร็จ 

- ผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ทีพยาบาล/พยาบาลวชิาชีพ, เจา้หนา้ทีเวช-ระเบียน และเจา้หนา้ที 

- หนา้ทีความรับผดิชอบ ตรวจสอบเพือระบุตวัตน โดยใชบ้ตัรประชาชน/ใบขบัขี/Passport/

บตัรขา้ราชการ/สูจิบตัร, ตรวจสอบและอนุมติัสิทธิโดยการลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, 

คดัแยกอาการและส่ง  ห้องตรวจตามอาการ, คน้หาและส่งแฟ้มเวชระเบียนไปตามห้องตรวจ 
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1.2 งานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย ์

- ผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ทีพยาบาล/พยาบาลวชิาชีพ 

- หน้าทีความรับผิดชอบ ชังนาํหนัก, วดัสัญญาณชีพ, ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, 

ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้พบแพทย,์  ลงบนัทึกสัญญาณชีพ-นาํหนกัส่วนสูง-อาการ

สาํคญั-ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต-การผา่ตดั-ความเสียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพติด และให้

บตัรคิวผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ 

1.3 งานบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ 

- ผูรั้บผิดชอบ แพทย,์ ผูช่้วยเหลือคนไข ้และพยาบาลวชิาชีพ/พยาบาล-เทคนิค 

- หนา้ทีความรับผิดชอบ การตรวจรักษาและวนิิจฉยัโรค 

1.4 งานบริการพยาบาลหลงัพบแพทย ์ 

- ผูรั้บผิดชอบ เจา้หน้าทีพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ, เจา้หน้าทีบนัทึกขอ้มูล และผูช่้วยเหลือ

คนไข ้

- หน้าทีความรับผิดชอบ ตรวจสอบคาํสังการรักษา ลงบนัทึกการวินิจฉัย ให้คาํแนะนาํใน

การปฏิบติัตวั การนดัครังต่อไป ใหค้าํแนะนาํในการทาํหตัถการ (ถา้มี) การนดัครังต่อไป 

1.5 ส่งตรวจเพมิเติมทางห้องปฏิบติัการงานชนัสูตรโรคกลาง  

- ผูรั้บผิดชอบ นกัเทคนิคการแพทย,์ เจา้หนา้ทีเทคนิคการแพทย,์  เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทย ์และ เจา้หนา้ทีธุรการ 

- หน้าทีความรับผิดชอบ รับคําร้องเจาะเลือด, เจาะเลือดและนําส่งสิงส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ, ทาํการตรวจวเิคราะห์ และรายงานผลทางระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

1.6 ส่งตรวจเพมิเติมรังสีวนิิจฉยั (ระยะเวลา  นาที) 

- ผูรั้บผิดชอบ รังสีแพทย,์ นักรังสีการแพทย,์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย,์ เจา้หน้าทีรังสี

เทคนิคการแพทย,์ เจา้หนา้ทีธุรการ และคนงาน 

- หน้าทีความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจ พร้อมบตัรประชาชนหรือบตัรผูป่้วย ตรวจสอบ

เพือระบุตัวผูป่้วย ลงทะเบียนตรวจทางรังสี, แนะนําผูป่้วยเกียวกับการเปลียนเสือผา้และถอด

เครืองประดบั, เรียกผูป่้วยเขา้หอ้งตรวจรังสีวนิิจฉยั, จดัทาํและถ่ายภาพรังสี, สร้างภาพรังสีบนฟิลม์, 

ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม, จดัฟิลม์เพือส่งให้รังสีแพทยอ่์านผล (รายงานด่วน) หรือ ส่งใหผู้ป่้วย (ฟิล์ม

ด่วน), รายงานผลวนิิจฉยัทางรังสีทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, เยบ็ผล จดัฟิล์ม-ผลใส่ซอง

ฟิล์ม และลงทะเบียนยืมฟิลม์-ส่งมอบให้ผูป่้วย 

1.7 ส่งตรวจเพมิเติมส่งปรึกษาคลินิกอืน (ระยะเวลา  นาที) 

- ผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ทีพยาบาล, พยาบาลวชิาชีพ และเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มูล 
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- หนา้ทีความรับผิดชอบ บนัทึกส่งตรวจผูป่้วยทางคอมพิวเตอร์ 

1.8 ส่งตรวจเพมิเติมรับเป็นผูป่้วยใน (ระยะเวลา  นาที) 

- ผูรั้บผิดชอบ เจ้าหน้าทีประชาสัมพนัธ์, พยาบาลวิชาชีพ, เจา้หน้าทีพยาบาล, เจา้หน้าที

บนัทึกขอ้มูล และผูช่้วยเหลือคนไข ้

- หน้าทีความรับผิดชอบ รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และลงทะเบียนผูป่้วยตามหอ

ผูป่้วย 

1.9 ส่งตรวจเพมิเติมส่งรักษาต่อ รพ.อืน  

- ผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ทีประสานสิทธิ และพยาบาลวิชาชีพ 

- หน้าทีความรับผิดชอบ ประสานกับพยาบาลศูนย ์Refer พร้อมใบสรุปประวติัการรักษา

ของแพทยแ์ละขอ้มูลบตัรประจาํตวัประชาชนผูป่้วย, ประสานโรงพยาบาลทีจะขอ Refer เมือไดรั้บ

การตอบรับ Refer พยาบาลหอผูป่้วยหรือพยาบาลห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินทีตอ้งการ Refer ชีแจง

ผูป่้วยและญาติให้ทราบเหตุผลทีจะส่งผูป่้วยไปรับษาต่อพร้อมเตรียมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray 

และเอกสารบัตรประจาํตัวประชาชน ประสานศูนย์นําส่ง (EMS) เพือเตรียมความพร้อมของ

รถพยาบาลนาํผูป่้วยส่งยงัโรงพยาบาลทีระบุ 

1.10 ห้องยา/การเงิน (ระยะเวลา  ถึง  นาที) 

- ผูรั้บผิดชอบ ห้องยา เภสัชกร และเจา้พนกังานเภสัชกรรม การเงิน เจา้หนา้ทีการเงิน 

- หนา้ทีความรับผดิชอบ ห้องยา รับใบสังยาหรือใบนาํทางจากผูป่้วย, จดัลาํดบัคิวใหบ้ริการ

, คดักรองความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการสังยา, จดัทาํฉลากยาและจดัยา, ตรวจสอบรายการ

ยาโดยเภสัชกร และส่งมอบยาพร้อมให้คาํแนะนาํการใชย้าโดยเภสัชกร การเงิน ตรวจสอบค่าใชจ้่าย 

และรับชาํระค่าใชจ่้าย 

1.11 กลบับา้น  

- ผูรั้บผดิชอบ เจา้หนา้ทีเปลหรือเจา้หนา้ทีประชาสัมพนัธ์ 

 

2 ระบบงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกระบวนการหลกัสาํคญั ดงันี 

.  จุดบริการเบด็เสร็จ (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.1) 

.  งานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย ์(รายละเอียดตาม ขอ้ 1.2) 

.  งานบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.3) 

.  งานบริการพยาบาลหลงัพบแพทย ์(รายละเอียดตาม ขอ้ 1.4) 

.  ส่งตรวจเพมิเติมทางห้องปฏิบติัการงานชนัสูตรโรคกลาง (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.5) 

.  ส่งตรวจเพมิเติมรังสีวินิจฉยั (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.6) 



8 
 

.  ส่งตรวจเพมิเติมส่งปรึกษาคลินิกอืน (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.7) 

.  ส่งตรวจเพมิเติมรับเป็นผูป่้วยใน (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.8) 

.  ส่งตรวจเพมิเติมส่งรักษาตอ่ รพ.อนื (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.9) 

.  ผูป่้วยเสียชีวติ  

 

กรณีทีแพทยว์ินิจฉัยวา่ผูป่้วยเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลห้องอุบติัเหตุฉุกเฉิน

แจง้ทางสถานีตาํรวจ ทางตาํรวจจะแจง้แพทยนิ์ติเวชมาตรวจชนัสูตร เมือแพทยนิ์ติเวชชนัสูตรแล้ว

ลงความเห็นวา่เสียชีวติดว้ยอาการของโรค แจง้ญาติรับทราบ และหากญาติไม่ติดใจสงสัยสาเหตุการ

เสียชีวิต ศพจะอยูใ่นห้องอุบติัเหตุฉุกเฉินจนครบ  ชวัโมงจึงยา้ยไปหอ้งนิรามยั แพทยเ์ขียนหนงัสือ

รับรองการตายพยาบาลแนะนําญาติจ่ายค่ารักษาพยาบาลและรับหนังสือรับรองการตายทีห้อง

นิรามยัแล้วนําไปแจ้งเขต ลงข้อมูลรับใบมรณะบตัรจากเขตมารับศพทีห้องนิรามยั กรณีแพทย์

นิติ เวชวินิจฉัยว่าเป็นศพคดี จะนําศพไปชันสูตรทีสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือ

โรงพยาบาลตาํรวจ  พยาบาลแนะนาํญาติจ่ายค่ารักษา (กรณีไม่มีสิทธิการรักษา) และไปติดต่อรับใบ

มรณะบตัรทีออกโดยแพทยนิ์ติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือโรงพยาบาลตาํรวจ 

 

กรณีผูป่้วยเสียชีวติทีห้องอุบติัเหตุฉุกเฉิน แพทยว์นิิจฉยัวา่เสียชีวิตจากโรคของผูป่้วยแพทย์

เขียนใบรับรองการตาย ศพอยูท่ีห้องอุบติัเหตุฉุกเฉินจนครบ  ชวัโมงจึงส่งต่อไปห้องนิรมยั ญาติ

ติดต่อเหมือนกรณีเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล  และถา้แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นศพคดี แจง้สถานีตาํรวจ

เพือติดต่อแพทยนิ์ติเวชมาตรวจชนัสูตร ส่งศพไปชนัสูตรทีสถาบนันิติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือ

โรงพยาบาลตาํรวจ 

2.11  ห้องยา/การเงิน (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.10) 

2.12  กลบับา้น (รายละเอียดตาม ขอ้ 1.11) 
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 แผนผงัของกระบวนการมีสัญลกัษณ์ทีใชเ้พือแสดงถึงกิจกรรมทีดาํเนินการ ทิศทางของการ

ปฏิบติั การตดัสินใจ ฐานขอ้มูลทีเกียวขอ้ง และรายงานเอกสารต่างๆ ซึงมีคาํอธิบายสัญลกัษณ์ทีใช ้

ดงัต่อไปนี ตามตารางที  2.1 

สัญลกัษณ์ คําอธบิาย 

 
จุดเริมตน้และสินสุดของกระบวนการ 

 
กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

 
การตดัสินใจ (Decision) 

 
ทิศทาง  การเคลือนไหวของงาน 

 ทิศทางการนาํเขา้  ส่งออกของเอกสาร  

รายงาน  ฐานขอ้มูล ทีอาจจะเกิดขึน 

ตารางท ี 2.1 คาํอธิบายสัญลกัษณ์ 
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กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 

 

 
รูปท ี .  กระบวนการปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก 
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แผนผงักระบวนการปฏิบตัิงานการให้บริการผู้ป่วยอบัุติเหตุและฉุกเฉิน 

 

 
รูปท ี .  แผนผงักระบวนการปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
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2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) 

  เหมืองกระบวนการ (Process Mining) คือ การทาํเหมืองกระบวนการ เพือวิเคราะห์ขอ้มูล

จากบนัทึกกระบวนการทาํงาน หรือประวติัการดาํเนินงานในระบบการทาํงานทีถูกบนัทึกขอ้มูลลง

ระบบสารสนเทศของกระบวนการทาํงาน   

จุดประสงค์ของการทําเหมืองกระบวนการ คือ การศึกษาสิงทีเกิดขึนจริงในอดีตเพือ

วิเคราะห์สาเหตุทีเกิดขึนและแนวโน้มของสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต จากนนัจึงนาํไปประกอบการ

ตดัสินใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการทาํให้กระบวนการไม่คลาดเคลือน ลดความผิดพลาดทีเกิดขึน

และเพมิประสิทธิภาพการทาํงานต่อไป 

 เป้าหมายหลกัของการทาํเหมืองกระบวนการ คือ การคน้หาขอ้มูลโดยอตัโนมติัจากบนัทึก

กระบวนการทํางานในฐานข้อมูลทีสามารถนํามาใช้ในการตรวจสอบการทํางาน วิเคราะห์

กระบวนการ เพือพฒันาและสนบัสนุนการดาํเนินการของธุรกิจ  (W.M.P. van der Aalst, B.F. van 

Dongen, C.  Gunther,A.  Rozinat,H.M.W. Verbeek1,and A.J.M.M. Weijters, ProM The Process 

Mining Toolkit) การจดัเตรียมขอ้มูลเพอืจดัทาํเหมืองกระบวนการ มีโครงสร้างดงัรูปที .3  

 

รูปท ี .  ตวัอยา่งการทาํเหมืองขอ้มูล (W.M.P. van der Aalst, B.F. van Dongen, C. Gunther, 

A.Rozinat, H.M.W. Verbeek1, and A.J.M.M. Weijters, ProM The Process Mining Toolkit, 

2011:9) 



13 
 

จากรูปที 2.3 โครงสร้างการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดทําเหมืองกระบวนการ 

ประกอบดว้ยขอ้มูลทีเป็นบนัทึกในระบบสารสนเทศทีมีการใชง้านในชีวิตประวนัของการทาํธุรกิจ 

รวมถึงกระบวนการการดาํเนินของธุรกิจ เครืองมือทีใช้งาน โครงสร้างองค์กร ซอร์ฟแวร์ทีใช้งาน

ในองค์กรธุรกิจ รูปแบบขอ้มูล หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลทีใช้งาน ซึงขอ้มูลทงัหมดนีเป็นแหล่ง

เริมตน้ของข้อมูลเพือจดัทาํเหมืองกระบวนการ ในกระบวนการจดัเตรียม เริมตน้ด้วยการคน้หา 

หรือค้นพบ (Discovery) ศึกษาความสอดคล้องของข้อมูล (Conformance) การเพิมประสิทธิภาพ

หรือปรับปรุงรูปแบบข้อมูล (Enhancement) การระบุเงือนไข หรือว ัตถุประสงค์ (Specifies) 

ก ําหนดค่าเงือนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรับเปลียนหรือแปลงข้อมูลให้สามารถนําไป

วิเคราะห์ผล (Implements) และทาํการวิเคราะห์ (Analyzes) ซึงข้อมูลทีได้จากการจัดทาํเหมือง

ขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงสรุปทีสามารถนาํมาช่วยในการตดัสินใจ หรือตอบคาํถามในเชิงธุรกิจให้กบั

ผูบ้ริหารได้ (Wil M.P. van der Aalst; Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement 

of Business Processes; 2012) 

ลกัษณะของเหมืองกระบวนการ ไม่จาํกดัการคน้พบควบคุมการไหล การคน้พบของโมเดล 

การประมวลผลจากบันทึกเหตุการณ์  (Event log) นันกระตุ้นความคิดของผู ้ปฏิบัติงานและ

นักวิชาการ ดงันนัการค้นพบการควบคุมการไหลทีพบมกัจะเป็นส่วนหนึงทีน่าตืนเต้นทีสุดของ 

เหมืองกระบวนการอยา่งไรก็ตามการทาํเหมืองกระบวนการ ไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นการควบคุมการไหล

ของการค้นพบในอีกด้านหนึง การค้นพบเป็นเพียงหนึงในสามรูปแบบพืนฐานของ เหมือง

กระบวนการ (คน้พบตรงตามมาตรฐานและการเพิมประสิทธิภาพ) ในทางตรงกนัขา้มของเขต คือ

ไม่จาํกดัเฉพาะการควบคุมการไหลขององคก์ร กรณีทีมุมมองและเวลายงัมีบทบาทสาํคญั 

การทาํเหมืองกระบวนการไม่ไดเ้ป็นเพียงประเภทเฉพาะของเหมืองขอ้มูล (Data mining) 

การทาํเหมืองกระบวนการสามารถมองเห็นเป็น “การเชือมโยงทีขาดหายไป” ระหวา่งเหมืองขอ้มูล 

และรูปแบบดงัเดิมทีขบัเคลือนดว้ย BPM ขอ้มูลส่วนมากของเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล นนัไม่ใช่

การเป็นศูนยก์ลางทงัหมด แบบจาํลองกระบวนการ (Process models) ทีแสดงนนั อาจเกิดขึนพร้อม

กันซึงหาทีเปรียบเทียบไม่ง่าย โครงสร้างข้อมูลการทาํเหมืองข้อมูล เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ และ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ดงันนัความสมบูรณ์แบบชนิดใหม่ของแนวทางและขนัตอนทีมีความจาํเป็น 

 การทาํเหมืองกระบวนการไม่จาํกดัเพียงการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ เทคนิคการทาํเหมือง

กระบวนการ จะสกดัความรู้จากขอ้มูลเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ แมว้า่ขอ้มูล “การคน้พบ” จะใช้

ผลทีสามารถนาํมาใชก้บักรณีการทาํงาน ยกตวัอย่างเช่น เวลาแลว้เสร็จของคาํสังซือของลูกคา้ การ

จดัการบางส่วนทีสามารถคาดการณ์โดยใชแ้บบจาํลองกระบวนการการคน้พบ 
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 เทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการสามารถทีจะดึงความรู้จากบนัทึกเหตุการณ์ ทวัไปทีมีอยู่

ในระบบสารสนเทศปัจจุบนั เทคนิคเหล่านีให้ความหมายใหม่ทีจะคน้พบ ตรวจสอบและปรับปรุง

กระบวนการในความหลากหลายของโดเมน  โปรแกรมควบคุมหลกัทีใชมี้สองโปรแกรมประยุกต ์

ในการวิเคราะห์การเติบโตทีน่าสนใจในการทาํเหมืองแร่เป็นกระบวนการในอีกดา้นหนึง และเมือ

เกิดเหตุการณ์ขึนจะถูกบนัทึกไว ้จึงสามารถให้ขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบัประวติัของกระบวนการ 

ในทางตรงกันข้ามก็มีความจาํเป็นในการปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน

สภาพแวดล้อมทีมีการแข่งขนัและการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ ประกาศนีถูกสร้างโดยบงัคบั

ใช้งาน IEEE การทาํ Process Mining และมีจุดมุ่งหมายทีจะส่งเสริมในเรืองของการทํา Process 

Mining 

 

2.3 เพทริเน็ต (Petri Nets)  

 เป็นกระบวนการในการสร้างแบบจาํลองทีเก่าแก่และดีทีสุด ผ่านการแสดงผลทีเรียบง่าย 

โดยเป็นการทาํให้ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ เปลียนเป็นโครงสร้างเครือข่าย ซึงถูกนาํมาใช้ครังแรกใน

ปี  โดย Dr. Carl Adam Petri โดย เพทริเน็ต (Petri Nets)เป็นแบบจาํลองทีถูกใชแ้บบแพง่หลาย

ในศาสตร์ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมระบบและสาขาอืน ๆ อีกมากมายเพทริเน็ต เป็นการ

รวมกนัของทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทีแสดงผลเป็นกราฟิกของพฤติกรรมแบบไดนามิก มุมมองเชิง

ทฤษฎีของเพทริเน็ตช่วยให้การสร้างแบบจาํลองและการวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการ

ทาํงาน มีความแม่นยาํ ในขณะทีการแสดงภาพกราฟิกของเพทริเน็ต ทาํให้สามารถมองเห็นการ

เปลียนแปลงสถานะของแบบจาํลองระบบได ้การรวมกนันีเป็นเหตุผลหลกัทีทาํให้ Petri nets ถูก

นําไปใช้สร้างแบบจาํลองต่างๆ เช่น ระบบขับเคลือนเหตุการณ์แบบไดนามิกของเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (Ajmone Marsan, Balbo และ Conte 1986) ระบบการสือสาร (Merlin and Farber 

1976; Wang 2006), กระบวนการผลิตในโรงงาน (Venkatesh, Zhou และ Caudill 1994; Zhou และ 

DiCesare 1989; Desrochers และ Ai-Jaar 1995) ระบบคําสังและการควบคุม (Andreadakis and 

Levis ) ระบบการคาํนวณแบบเรียลไทม์ (Mandrioli และ Morzenti 1996; Tsai, Yang และ 

Chang ) เครือข่ายขนส่ง (Landeghem และ Bobeanu ) และเวิร์กโฟลว ์(Aalst และ Hee 

2000;Lin, Tian และ Wei 2002)  

เพทริเน็ต  เป็นกราฟทีมีสองส่วนประกอบดว้ยกนั คือ ) สถานทีและ 2) ช่วงการเปลียน

ภาพโครงสร้างเครือข่ายเป็นแบบคงที แต่ภายใตก้ฎการยงิโทเค็น ใหไ้หลผา่นโครงสร้างเครือข่าย 
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สถานะของเพทริเน็ต นนัพิจารณาจากการกระจายโทเค็น ไปยงัสถานทีต่างๆและเรียกว่า

การทาํเครืองหมาย ในการทําเครืองหมายเริมต้นทีแสดงในรูปที .  มี เพียงโทเค็นเดียวเท่านัน 

เริมตน้เป็นสถานทีทีทาํเครืองหมายไวเ้ท่านนั 

Petri net คือ triplet N = (P, T, F) โดยที  

P คือเซตของสถานที จาํกดั 

T คือเซตการเปลียนแปลงทีแน่นอน เช่น P ∩T = ∅ และ F ⊆ (P × T) ∪ 

(T × P) คือชุดของส่วนโค้งกํากับ เรียกว่าความสัมพันธ์ของการไหล Petri net ทีท ํา

เครืองหมายเป็นคู่ (N, M) โดยที N = (P, T, F) เป็น Petri net และโดยที M ∈ B (P) เป็นชุดแบบ

หลายชุดบน P เพอืแสดงถึงการทาํเครืองหมายของโครงสร้างเครือข่าย โดยทีทาํเครืองหมายทงัหมด

จะแสดงเป็น N   เพทริเน็ต แสดงรูปที .  สามารถทาํเป็นสมการไดด้งัต่อไปนี: 

 P = {start,c1,c2,c3,c4,c5, end}, T = {a,b,c,d,e,f,g,h}, and F = (start,a),(a,c1),(a,c2),(c1,b), 

(c1,c), (c2,d), (b,c3), (c,c3), (d,c4), (c3,e), (c4,e), (e,c5), (c5,f ), (f,c1),(f,c2), (c5,g), (c5,h), (g, 

end),(h, end)} 

 
รูปท ี .  รูปแบบเพทริเน็ต 

 

เครืองหมายทีแสดงในรูปที 2.4 คือ [start] คือหลายชุดทีมีโทเค็นเดียวเท่านัน พฤติกรรม

แบบไดนามิกของเพทริเน็ต  ทีท ําเครืองหมายไว้นันถูกกําหนด โดยกฎการยิงทีเรียกว่า การ

เปลียนแปลงถูกเปิดใชง้านหากสถานทีอินพุต แต่ละแห่งมีโทเค็น การเปลียนทีเปิดใช้งานสามารถ

ยิงโทเค็นหนึงอนัจากแต่ละสถานทีอินพุตและสร้างโทเค็นเดียวสําหรับแต่ละสถานทีออก ดงันนั
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การเปลียนแปลง a ถูกเปิดใชง้านทีการทาํเครืองหมาย [start] การยิงผลลพัธ์ในการทาํเครืองหมาย 

[c1, c2] โปรดทราบว่ามีการใช ้โทเค็นหนึงตวัและโทเค็นสองตวัถูกสร้างขึน เมือทาํเครืองหมาย 

[c1, c2] การเปลียนแปลง a จะไม่เปิดใชง้านอีกต่อไป อยา่งไรก็ตามช่วงการเปลียนภาพ b, c และ d 

ไดเ้ปิดใช้งานแลว้ จากการทาํเครืองหมาย [c1, c2] การยิง b ทาํให้เกิดการทาํเครืองหมาย [c2, c3] 

ทีนี d ยงัคงเปิดใชง้าน แต่ b และ c ไม่ไดอี้กต่อไป เนืองจากโครงสร้างวนรอบทีเกียวขอ้งกบั f จึงมี

ลาํดบัการยิงจาํนวนมากทีเริมตน้ใน [start] และสินสุดใน [end] สมมติวา่ตอนนีการทาํเครืองหมาย

เริมตน้คือ [start] การยงิ a จะส่งผลให้การทาํเครืองหมาย [start, c1, c2] ทีเครืองหมายนียงัคงเปิดใช้

งาน การยิงอีกครังทาํให้ไดเ้ครืองหมาย [start, c1, c2] การเปลียน a สามารถยิงไดห้้าครังติดต่อกนั

ส่งผลให้เกิดการทาํเครืองหมาย [c1, c2] โปรดทราบว่าหลงัจากเปิดใช้งาน a, b, c และ d เป็นครัง

แรกและสามารถยงิพร้อมกนัได ้ 

ในการทําให้กฎการยิงเป็นทางการนันเราแนะนําสัญลักษณ์สําหรับตาํแหน่งอินพุต – 

เอาตพ์ุต และ สถานที – การเปลียนแปลง ให้ N = (P, T, F) เป็น Petri net  ขององคป์ระกอบ P ∪ T 

เรียกวา่โหนด โหนด x เป็นโหนดอินพุตของโหนดอืน y ถา้หากวา่มีเส้นทางจาก x ถึง y (เช่น, (x, y) 

∈ F) โหนด x เป็นโหนดเอาตพุ์ตของ y หาก (y, x) ∈ F เท่านนั สําหรับ x ∈ P ∪ T, • x = {y | (y, 

x) ∈ F} และ x • = {y | (x, y) ∈ F} ในรูปที .  • c1 = {a, f} และ c1 • = {b, c} 

 

2.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง (Conformance checking)  

 เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงทีบนัทึก

ไวก้บักิจกรรมในรูปแบบกระบวนการมาตรฐานทงัสองอยา่งมาทาํการเปรียบเทียบกนั เป้าหมายคือ

การคน้หาความสอดคลอ้ง และความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของแบบจาํลองกบัพฤติกรรมที

สังเกตได ้การตรวจสอบความสอดคลอ้งมีความเกียวขอ้งกบัการจดัตาํแหน่งและการตรวจสอบทาง

ธุรกิจ ตวัอย่างเช่นการบันทึกเหตุการณ์ของธุรกิจจากขนัตอนแรกของกระบวนจนถึงขันตอน

สุดทา้ยของกระบวนการหลายๆ เหตุการณ์มาตรวจสอบ เพือหาการเบียงเบนทีไม่พึงประสงค์ซึงมี

ขอ้บ่งชีว่ามีพฤติกรรมในการทุจริตหรือไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัสามารถใช้เทคนิคการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งในการวดัประสิทธิภาพของอลักอริธึม เพือการคน้หากระบวนการและ

ซ่อมแซมโมเดลทีไม่สอดคลอ้งกนักบัความเป็นจริง 

              ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งนนั ตอ้งทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานของธุรกิจ เพือ

การสร้างแบบจาํลองกระบวนการ และการบนัทึกการทาํงานตามกระบวนการดาํเนินงานของธุรกิจ 

เพอืคน้หาความเหมือนกนัและความคลาดเคลือน การวิเคราะห์ดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดแนวทางใน

การดาํเนินงานทีเหมาะสมทีสุดได ้ความคลาดเคลือนแบบอยา่งอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ



17 
 

ทาํงานของของผูป้ฏิบติัทีเบียงเบนไปเพือการให้บริการกบัลูกคา้ไดดี้ขึน หรือเป็นการจดัการกบั

สถานการณ์ทีไม่อาจะคาดการณ์ไดล่้วงหนา้  

 
รูปท ี .  การตรวจสอบความสอดคลอ้ง: เปรียบเทียบพฤติกรรมทีสังเกตไดก้บัพฤติกรรมจาํลอง 

 

2.5 การคํานวณค่า Fitness 

การหาปริมาณค่า fitness เป็นโมเดลการคน้หากระบวนการ สามารถแสดงพฤติกรรม

ทงัหมดทีบนัทึกเหตุการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คะแนนสุดทา้ยของค่า fitness คาํนวณไดต้ามรูปที   

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝜎, 𝑁) =  
1

2
1 −

𝑚

𝑐
+

1

2
1 −

𝑟

𝑝
 

รูปที 2.6 สูตรคาํนวณค่า fitness 

โดยที  L  คือบนัทึกเหตุการณ์ 

N  คือขนัตอนกระบวนการทาํงาน 

  𝜎 𝜖 𝐿  คือลาํดบัเหตุการณ์ของ L 

 𝑝 คือโทเคน็ทีเกิดขึน 

  𝑐  คือโทเคน็ทีใช ้

  𝑚    คือโทเคน็ทีขาดหายไป 

  𝑟 คือโทเคน็ทีเหลือ 
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ถา้ค่า fitness เป็น 1 คือบนัทึกเหตุการณ์ทีสามารถเล่นซาํตรงตามรูปแบบกระบวนการทงัหมด 

ตวัอยา่ง ของกระบวนการ ACHDFA ขนัตอนแรกและขนัทีสองซึงเป็นขนัตอนธรรมดาดงั

รูปที .7 

 

รูปท ี1.7  ขนัตอนแรกของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีสองการเปลียน A จะเริมทาํงานโทเคน็จากตาํแหน่ง star จะถูกใชไ้ปและ

โทเคน็ทีตาํแหน่ง c  จะถูกสร้างขึน จากนนัจึงสามารถเปลียนไปที B และ C ตามโมเดลของบนัทึก

เหตุการณ์การเปลียน C ตามรูปที 2.8 

 

 

รูปท ี .8  ขนัตอนสองของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีสามการเปลียนจาก  C จะเริมทาํงานจากนนัโทเคน็จากตาํแหน่ง c1 จะถูกใช้

และโทเคน็สองตวัจะถูกสร้างเป็น  c2 และ c6 หลงัจากนนัจะเปิดใชก้ารเปลียน D และ G            

ตามรูปที 2.9 

 

Start 

Start 

 H 

 H 
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m=0, r=0, c = 2, p = 4 

 

รูปท ี .9  ขนัตอนสามของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีสีการเปลียน D และ G จะเปิดใชง้าน แต่ตามการกระบวนการจะเป็นการ

เปลียนเป็น H การเปลียนไปที  H จะตอ้งมีทาํงานที G จากนนัโทเคน็ทีหายไปจะถูกบนัทึกไวใ้น

ตาํแหน่ง c6 และโทเคน็จะถูกสร้างขึนแทน c7 ดงัรูปที 2.10 

 

 รูปท ี .10  ขนัตอนทีสีของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีห้าการเปลียนไปที H จะเริมทาํงานและโทเค็นจะถูกใชจ้ากตาํแหน่ง  c  

ในขณะทีโทเค็นต่อจะถูกสร้างขึนแทนที c8  ดงัรูปที 2.11 

 

รูปท ี .11  ขนัตอนทีห้าของกระบวนการ ACHDFA 

Start 

Start 

Start 

 H 

 H 

 H 
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ในขนัตอนทีหกตามบนัทึกเหตุการณ์จะเป็นการเปลียนแปลงไปที D โทเคน็จากตาํแหน่ง 

c  จะถูกใชไ้ปและโทเคน็ทีตาํแหน่ง c  จะถูกสร้างขึน ดงัรูปที 2.12 

 

รูปท ี .12  ขนัตอนทีหกของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีเจด็จะมีโทเคน็สองตาํแหน่งในตาํแหน่งคือ c3 และ c8 การเปลียนไปที  F ถูก

เริมทาํงานโทเค็นถูกใชไ้ปสองโทเคน็และโทเคน็ถูกสร้างขึนแทนที c4 ต่อไปดงัรูปที .  

 

รูปท ี .13  ขนัตอนทีเจด็ของกระบวนการ ACHDFA 

ในขนัตอนทีแปดการเปลียนแปลงไปที A จะเริมทาํงานโทเคน็จากตาํแหน่งที c  จะถูกใช้

ไปและโทเคน็จะถูกสร้างขึนในตาํแหน่ง End ดงัรูปที 2.14 

 

รูปท ี .14  ขนัตอนทีแปดของกระบวนการ ACHDFA 

Start 

Start 

Start 

 H 

 H 

 H 
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ในขนัตอนสุดทา้ยควรใชโ้ทเคน็ในตาํแหน่ง End  โทเคน็จะถูกลบออกจากตาํแหน่ง End 

ดงัรูปที 2.15 

 

รูปท ี .15  ขนัตอนสุดทา้ยของกระบวนการ 

การเล่นซาํกระบวนการของบนัทึกเหตุการณ์เสร็จสินดงัทีเราเห็นในรูปที   ยงัคงมีโทเคน็

หนึงรายการในตาํแหน่ง c6 ซึงหมายความวา่โทเค็นทีเหลือคือ 1 ในทีสุดโทเค็นจะไดรั้บการอปัเดต

ดงันี: m=1, r=1, c=8, p=8 สามารถแทนค่าในสมคัรการดงันี  

 

Fitness = .  หมายความวา่แบบจาํลองกระบวนการ สามารถเล่นซาํ % ของพฤติกรรม

ทีสังเกตไดข้องบนัทึกเหตุการณ์  หากมีโทเคน็ทีขาดหายไปและเหลืออยูใ่นโมเดลมากกวา่นีค่า  

Fitness  จะไม่ดี เมตริกการคาํนวณค่า Fitness จะคาํนวณสําหรับการติดตามหนึงของบนัทึก

เหตุการณ์  

ตวัอยา่งการคาํนวนค่า Fitness ในการเล่นซาํหลายกระบวนการทาํงานบนรูปแบบการ

ทาํงานขนัตน้ไดด้งันี  

กระบวนการครังที  σ= ABDEA  จาํนวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=7, p=7 

กระบวนการครังที  σ = ACDGHFA” จาํนวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=9, p=9 

กระบวนการครังที  σ = ACGDHFA” จาํนวนโทเค็นคือ m=0, r=0, c=9, p=9 

กระบวนการครังที  σ = ACHDFA” จาํนวนโทเคน็คือ m=1, r=1, c=8, p=8 

Start 

 H 
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กระบวนการครังที  σ = ACDHFA” จาํนวนโทเคน็คือm=1, r=1, c=8, p=8 

จาํนวนค่า Fitness ไดท้งันี  

      

𝑓(𝑀, 𝐿) =  
1

2
1 −

51

10666
+  

1

2
1 −

51

10666
= 0.9995 

บนัทึกเหตุการณ์และแบบจาํลองกระบวนการมีความเหมาะสมเท่ากบั 0.995 หมายความวา่

บนัทึกเหตุการณ์ มีค่าเบียงเบน 0.005 ในแบบจาํลองกระบวนการ สามารถอธิบาย 0.005 ของ

พฤติกรรมทีสังเกตได ้รูปที 2.16 แสดงโมเดลกระบวนการหลงัจากการเล่นซาํของบนัทึกเหตุการณ์ 

 

รูปท ี2.16 โทเคน็การในแบบจาํลองแสดงขอ้ผิดพลาดในตาํแหน่งผดิพลาด 

โทเคน็จากแบบจาํลองในรูปที 2.16 แสดงขอ้ผิดพลาดในตาํแหน่งผิดพลาด ตาํแหน่ง c  

แสดง “+51” ซึงหมายความวา่มีโทเคน็เหลืออยู ่  โทเคน็ (r = ) และตาํแหน่ง c  ระบุ “ -51” ซึง

หมายความวา่การเปลียน H เกิดขึน  ครังทีไม่ไดใ้ชง้าน  

2.6 Disco  

 Disco คือ เครืองมือทีใช้งานง่ายสําหรับผูเ้ริมต้นในการทาํเหมืองกระบวนการ มีความ

เสถียรและประสิทธิภาพของเครืองมือค่อนขา้งสูง โดยเพียงแค่นําไฟล์ทีเป็น CSV หรือ Excel ใน

การเลือกกรณีทีตอ้งการวิเคราะห์ และมีส่วนเสริมตวักรองภายในตวัโปรแกรมเพือใชใ้นการจดัการ

บนัทึกเหตุการณ์ทีเกิดขึน ภายในตวัโปรแกรมมีอลักอริทึมหลกัทงัหมด 2 ตวั คือ Time Performance 

และ Fuzzy Miner เพือใช้ในการผลสรุปสถิติ และหาข้อเท็จจริง จากของบันทึกเหตุการณ์ใน

กระบวนการทาํงานทีเกิดขึนจริง  เพอืให้ไดผ้ลแสดงตามทีตอ้งการศึกษา 
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หลักจากการนําเข้าข้อมูลในโปรแกรม Disco แล้วนันจะประกอบด้วยมุมมองหลัก  

มุมมองไดแ้ก่  ) Map  2) Statistics 3) Cases  

2.6.1 Map  

 เป็นมุมมองทีแสดงถึง Frequency และ Performance ในเหมืองกระบวนการจากสร้างโม

เดน จากการวิเคราะห์ความเป็นไปไดที้มีในภายหลงัและเหล่านีเป็นสิงทีตอ้งการจริงๆ ในการทาํ

เหมืองกระบวนการทีเขา้มาเล่นตามรูปแบบของเมนทอล โมเดล ก่อนทีจะอธิบายโดยระบุอยา่งนอ้ย 

 องค์ประกอบ : Case ID, Activity and Timestamp ตามรูปที .  Frequency ทีจะแสดงความถีจาก

การใชผู้ใ้ชบ้ริการผา่นขนัตอนการทาํงานต่างๆ 

 
รูปท ี .  มุมมองทีแสดงถึง Frequency  
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รูปท ี .18 มุมมองทีแสดงถึง Performance 

 

 จากรูปที 2.18 Performance จะเป็นการแสองช่วงเวลาทีใช้บริการ โดยทีสามารถแสดง

ข้อมูลตาม 1) แสดงระยะเวลาทังหมด (Total duration) 2)  แสดงระยะเวลามัธยฐาน (Median 

duration)    3) แสดงระยะเวลาเฉลีย  (Mean duration) 4) แสดงระยะเวลา สูงสุด (Max. duration) 5) 

แสดงระยะเวลา นอ้ยสุด (Min. duration)  
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2.6.2 Statistics  

มุมมองสถิติจะให้ขอ้มูลภาพรวมเพิมเติมและเมตริกประสิทธิภาพโดยละเอียดเกียวกับ

กระบวนการของคุณ ตามรูปที .  

 
รูปท ี2.19 มุมมอง Statistics ในโปรแกรม Disco. 

 Overview information (1) ภาพรวมหลกัเกียวกบัมุมมองสถิติทีเลือก ตวัอย่างเช่นสําหรับ

สถิติพืนฐานทีแสดงในรูปที .  คุณสามารถดูจาํนวนเหตุการณ์และกรณีทีอยูใ่นชุดขอ้มูลของคุณมี

กิจกรรมทีแตกต่างกนัเท่าใด ระยะเวลาของค่ามธัยฐาน ค่าเฉลียของเหตุการณ์ และกรอบเวลาทีได้

บนัทึก  

Performance charts (2) แ ผน ภูมิ ที ส ร้างไว้ล่ วงห น้ าจ ําน วน ห นึ งแส ดงภ าพ เม ตริก

ประสิทธิภาพทีเกียวขอ้งสําหรับมุมมองสถิติปัจจุบนั สามารถส่งออกแผนภูมิไดต้ามทีอธิบายไวใ้น

การส่งออกแผนภูมิและตาราง 

Detailed information (3) ในส่วนล่างของหน้าจอสถิติโดยละเอียดจะแสดงในรูปแบบ

ตาราง ทุกตารางใน Disco สามารถส่งออกเป็นไฟล์ .CSV เพือประมวลผลข้อมูลเพิมเติมด้วย

เครืองมืออืน ๆ เช่น Excel หรือ Minitab  
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Global statistics (4) สถิติภาพรวมเกียวกบัชุดขอ้มูลทงัหมด แต่ละกรณี และดูตามตวัแปร  

Activity statistics (5) สถิติเกียวกบัขนัตอนกระบวนการต่างๆในชุดขอ้มูลของคุณ  

Resource statistics (6) สถิติเกียวกบับุคคลหรือหน่วยขององคก์รในชุดขอ้มูลของคุณ  

Attribute statistics (7) สถิติเกียวกบัแอตทริบิวตเ์พมิเติมทงัหมด  

Filtering (8) ตวัควบคุมตัวกรองบันทึกสําหรับชุดข้อมูลปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้จาก

มุมมองการวิเคราะห์แต่ละมุมมอง ตวักรองเป็นสิงสําคญัอยา่งยงิในการเจาะลึกในแง่มุมเฉพาะของ

กระบวนการและเพอืมุ่งเนน้การวเิคราะห์ของคุณ  

Copy, Remove, and Export data set (9) สามารถคดัลอกชุดขอ้มูล และลบ จากมุมมองการ

วิเคราะห์ปัจจุบนั ประมวลผลและชุดข้อมูลสามารถส่งออกผ่านปุ่มส่งออกนีทีมุมล่างขวา กรณี

รูปแบบต่างๆสถิติและแผนภูมิสามารถส่งออกไดโ้ดยตรงโดยคลิกขวาจากมุมมองสถิติ  

2.6.3 Cases 

มุมมอง Cases แสดงข้อมูลดิบให้คุณเห็น ถึงปัญหาจะลงไปทีระดับแต่ละเหตุการณ์ที

เกิดขึนและไดถู้กบนัทึกไวใ้นกระบวนการเหมือนขอ้มูล ตามรูปที .20  

 
รูปท ี2.20 มุมมอง Cases ในโปรแกรม Disco. 
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 Complete log (1) เลือกรายการบนัทึกทีสมบูรณ์ทางดา้นซา้ยเพือดูรายการกรณีทงัหมดใน

ชุดขอ้มูลของคุณในคอลมัน์ทีสองทางดา้นขวาโปรดดู (3) ตามรูปที .   

 Individual variants (2) คุณสามารถเลือกตวัแปรแต่ละตวัในขณะทีตวัแปร แสดงลาํดบั

กิจกรรมทีเฉพาะเจาะจง เฉพาะกรณีทีเป็นไปตามลาํดบักิจกรรมเดียวกนัเท่านนัทีจะแสดงใน

รายการกรณีและปัญหาในคอลมัน์ทีสอง ( ) ตวัแปรจะเรียงตามความถีทีเกิดขึน 

 List of cases (3) รายการผูใ้ช้บริการ กรณีสําหรับบนัทึกทงัหมด ( ) หรือตวัแปรทีเลือก ( ) 

 Individual case (4) (5) (6) ในหนา้ต่างหลกัคุณสามารถดูรายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัขอ้มูล

รายบุคคลทีเลือกในปัจจุบนัได ้ 

 Search (7) คุณสามารถคน้หากรณีเฉพาะหรือค่าแอตทริบิวต ์ 

Filtering (8) ตวัควบคุมตัวกรองบันทึกสําหรับชุดข้อมูลปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้จาก

มุมมองการวิเคราะห์แต่ละมุมมอง ตวักรองเป็นสิงสําคญัอยา่งยงิในการเจาะลึกในแง่มุมเฉพาะของ

กระบวนการและเพอืมุ่งเนน้การวเิคราะห์ของคุณ  

Copy, Remove, and Export data set (9) ชุดขอ้มูลสามารถคดัลอกลบและส่งออกไดจ้าก

มุมมองการวิเคราะห์ปัจจุบนั อ่านการคดัลอกชุดขอ้มูลสาํหรับรายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัการ

คดัลอกและการลบชุดขอ้มูล แผนทีกระบวนการสามารถส่งออกไดเ้ช่นเป็นไฟล ์PDF 

2.7 ProM 6.6 

 ProM (http://www.processmining.org) เป็นซอฟตแ์วร์ open source ทีมีชุดของเครืองมือที

ใช้ในการสนับสนุนเทคนิคในการทําเหมืองกระบวนการทีหลากหลายโดยการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมแบบ Plug-in ทาํให้นกัวิจยัสามารถเพิมอลักอริทึมใหม่ๆเขา้ไปเพิมเติมได ้ProM ใช้

ข้อมูลเข้าในรูปแบบของ MXML, SA-MXML, หรือ XES รุ่นล่าสุดของ ProM อยู่ที version 6.9 

โดยแบ่งส่วนการทาํงานเป็น  ส่วนดงันี ) Data Objects 2) Plugins 3) Visualizers  ดงัรูปที .  

 

 
รูปท ี2.21 มุมมองการใชง้าน ProM 
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 2.7.1  Data Objects ข้อมูลและแบบจาํลองทงัหมดแสดงเป็นวตัถุ โดยสามารถดูตาม 

Event Logs  กบั Process Models โดยเฉพาะ  Petri Nets และ BPMN Diagrams 

2.7.2 Plugins  จะเป็นปลกัอินสาํหรับ การกรองบนัทึกเหตุการณ์, การคน้พบกระบวนการ, 

การตรวจสอบความสอดคลอ้ง และการปรับปรุงโมเดล 

2.7.3 Visualizers  สําหรับการแสดงวิชวลไลเซอร์ โดยเฉพาะของ Event Logs, Petri Nets 

และ BPMN Diagrams  

  

2.8 งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 2.8.1 กระบวนการจัดการข้อมูลเพือใช้วิเคราะห์ผลด้วยวิธีกระบวนการเหมืองข้อมูล (The 

process of data management for analyzing data process mining) (เอนก นามขันธ์  , เสาวภา 

เมืองแก่น)  

 งานวจิยัฉบบันีนาํเสนอกระบวนการบริหารและจดัการขอ้มูลโดยการใชว้เิคราะห์ผลดว้ยวิธี

กระบวนการเหมืองขอ้มูลเพือวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการทาํงานในระบบสารสนเทศ 

ดว้ยโปรแกรม DISCO หรือ ProM ซึงการส่งขอ้มูลเขา้ไปประมวลผลใน DISCO หรือ ProM ตอ้ง

จดัรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมในการประมวลผล ดังนันรูปแบบข้อมูลทีเหมาะสมง่ายต่อการ

ประมวลผล ควรจดัให้อยูใ่นรูปแบบ CSV และในปัจจุบนัองคก์ารส่วนใหญไ่ดน้าํระบบสารสนเทศ

เข้ามาช่วยสนับสนุนการดาํเนินงานทางธุรกิจอย่างแพร่หลายองค์การใดสามารถบริหารจดัการ

ขอ้มูลมหาศาล (Big data) ทางธุรกิจของตนเองไดดี้ และ 

 สามารถวิเคราะห์จุดไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ หรือแนวทางปรับกระบวนการการทาํงานไดถึ้ง

ระดับการทาํงานเชิงพฤติกรรมโดยใช้ข้อมูลเชิงประวติั (Event logs) จะทําให้องค์การมีความ

ได้เปรียบและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรวมทงักา้วทนัเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วหรือ

กา้วสู่ยุค Thailand .  ดงันนัการจดัการขอ้มูลให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลจึงเป็นจุดเริมตน้ที

สําคัญ ผูว้ิจ ัยจึงได้ทดลองเขียนชุดคําสัง SQL Command และ Visual Basic.Net พบว่าสามารถ

จดัเตรียมตามวิธีทีผูว้ิจยัทดลองได ้และนาํไปใช้วิเคราะห์พบวา่คนหนึงคน ในหนึงวนั ใชเ้วลาเดิน

โดยเฉลียเท่าไร ใช้เวลาวิงโดยเฉลียเท่าไร อยู่เฉย ๆ ใช้เวลาเท่าไร และยงัสามารถทราบถึง

พฤติกรรมของผูใ้ชม้ือถือดว้ยวา่ส่วนใหญ่มกัจะทาํกิจกรรมใดในแต่ละวนั และนอกจากนีผูว้ิจยัได้

ทดลองกับข้อมูลกระบวนการขายสินค้าชนิดหนึงพบว่าวิธีกระบวนการเหมืองข้อมูลดังกล่าว

สามารถใชไ้ดจ้ริง 
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 ขอ้เด่นของงานวิจยันี คือในบทความของงานวิจยัฉบบันีไดอ้ธิบายขนัตอนการนาํบนัทึก

เหตุการณ์ออกมาจากฐานขอ้มูลและนําขอ้มูลลงโปรแกรม DISCO เพือวิเคราะห์พฤติกรรมของ

กระบวนการการทาํงานในระบบสารสนเทศ 

 ขอ้ด้อยของงานวิจยันี คือ วิธีค่อนขา้งยุ่งยากไม่เหมาะกบัผูท้ีเริมตน้ จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูมี้

ประการณ์ในดา้นการดูแลฐานขอ้มูล เป็นผูดู้แลในขนัตอนการนาํบนัทึกเหตุการณ์ออกมาวเิคราะห์ 

 2.8.2 การทําเหมืองกระบวนการเพือเพิมประสิทธิภาพให้แก่ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์

ข อ ง ธ น า ค า ร  ( Process Mining for Improvement of Customer Service Call Center in a 

Commercial Bank) (ภูริเดช อาภาสัตย์) 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี นําเสนอเทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการเพือเพิมประสิทธิภาพ

กระบวนการทาํงานของศูนยใ์ห้บริการทางโทรศพัทข์องธนาคาร โดยใช ้Event Log ของเหตุการณ์

ทีเกิดขึนจริงในกระบวนการทาํงานนาํมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช ้Fuzzy Miner Technique 

ทาํให้ทราบถึงกระบวนการทีแทจ้ริงในการปฏิบติังานของพนกังานและพฤติกรรมของลูกคา้โดย

แสดงในรูปแบบ Petri net จากนนัทาํการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยเน้นในส่วน

ของกระบวนการทีมีการทาํงานล้มเหลวเป็นหลัก โดยค้นหาถึงความถีทีมีการทาํงานล้มเหลว

ซําซ้อนทีแสดงใน Fuzzy Miner Model เพือเสนอแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนแสดงผลลัพธ์

ขอ้มูลโดยใชอ้ลักอริทึม Performance Analysis ทีง่ายต่อการเขา้ใจโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความ

เชียวชาญดา้นเทคโนโลย ี

 ขอ้เด่นของงานวิจยันี คือในบทความของงานวิจยัฉบบันีไดอ้ธิบายขนัตอนการนาํบนัทึก

เหตุการณ์ Event Log และนํามาประมวลผลในโปรแกรม DISCO เพือวิเคราะห์ทาํงานล้มเหลว

ซาํซ้อนทีแสดงใน Fuzzy Miner Model  และแสดงผลอลักอริทึม Performance Analysis ทีง่ายต่อ

การเขา้ใจ 

 ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี คืองานวิจยันีมุ่นเนน้ในส่วนของกระบวนการทีมีการทาํงานลม้เหลว

เป็นหลกั อาจะลดลม้เหลวหรือซาํซ้อนได้ แต่หากมีการขยายเพิมการวิเคราะห์ในกระบวนการที

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร จะเพิมประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รได ้
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2.8.3 การวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ ป่วย OPD Case ในโรงพยาบาลแห่ง

หนึง โดย Heuristics Miner (Analysis of the admitted OPD Case in a hospitals by Heuristics 

Miner) (นางสาววไิลวรรณ เนียมศิโรรัตน์)  

 งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผูป่้วยนอก 

(OPD) โดยงานวิจยันีไดน้ําอลักอริธึม Heuristics Miner มาใช้ในการสกดัรูปแบบการเดินทางของ

กระบวนการทาํงานและคน้หางานทีสําคญัรวมถึงระยะเวลาทีใช้ในแต่ละขนัตอนในการให้บริการ

การรักษาทีบนัทึกจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์จริง ของโรงพยาบาลแห่งหนึงในประเทศไทย โดยใช้

เทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) โดยโปรแกรม Disco และ ProM ในการสร้าง

แบบจาํลองและอลักอริธึม 

 ขอ้เด่นของงานวิจยันี คือในบทความของงานวิจยัฉบบันีไดอ้ธิบายขนัตอนการนาํบนัทึก

เหตุการณ์ออกมาจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ การจดัการรูป แปลงขอ้มูล และการส่งออกขอ้มูล เพือ

นําข้อมูลลงโปรแกรม Disco เพือวิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์ทีเกิดขึน และการส่งขอมูลเพือการ

วเิคราะห์อลักอริธึม Heuristics Miner ในโปรแกรม ProM  

 ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี คือขนัตอนในการเก็บขอ้มูลรวบรวมผลก่อนและหลงัการดาํเนินการ

ตอ้งทียงัขาดผงัขนัตอนการทาํงานเพือพฒันาขนัตอนการทาํงานทีเหมาะสม  

 



บทท ี  

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 

 จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึงในประเทศไทย เป็นขอ้มูลกระบวนการรักษาผูป่้วย OPD 

ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ปี  จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าว ,  กรณี จาํนวน

การให้บริการ ,   เหตุการณ์  รูปแบบไฟล์ทีนาํเขา้เป็นไฟล์นามสกุล .CSV ทีนาํออกมาจาก

ฐานข้อมูลโดยตรงใช้เครืองมือทีประกอบงานวิจยัทงัหมด 2 ชนิดคือ Disco และ ProM 6.6 และมี

ขนัตอนในการวจิยัทงัหมด 3 ขนัตอน  

 

3.1 เครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 

 3.1.1 Disco 

 3.1.2 ProM 6.6 

 

3.2 ขันตอนการวิจัย 

 3.2.  การนาํเขา้ขอ้มูล 

 3.2.2 สร้างแบบจาํลองขอ้มูล 

 3.2.3 วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
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3.1 เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

 3.1.1 Disco 

 Disco เป็นเครืองมือ สําหรับการทาํเหมืองกระบวนการทีสามารถใช้งานได้ง่ายและมี

ประสิทธิภาพสูงต่อการใช้งาน ผูใ้ช้ไม่จาํเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทาํเหมืองกระบวนการ 

เหมาะกบัผูเ้ริมตน้ เพอืการจดัการกบัขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ทีมีขนานใหญ่และมีความซบัซอ้น และ

ยงัมีส่วนเสริมในการช่วยสรุปสถิติเบืองตน้ภายในตวัโปรกแกรม เหมาะกบัไฟล์นามสกุล .CSV, 

MXML, Audit Report และ FXL Disco โปรแกรม Disco โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทีเว็บไซต ์

https://fluxicon.com/disco  

 

 
 

รูปท ี3.1 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Disco 
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รูปท ี3.2 หนา้แรกของโปรแกรม Disco 

 3.1.2 ProM 6.6 

ProM เป็นเครืองมือ สําหรับการทาํเหมืองกระบวนการระดบัผูมี้พืนฐานถึงผูเ้ชียวชาญ มีฟังก์ชนัที

หลากหลายเพือการสนบัสนุนการทาํเหมืองกระบวนการในรูปแบบของปลกัอินทีไดจ้ากนักวิจยั

และนกัพฒันาไดม้ีส่วนร่วมในการพฒันาโปรแกรมขึน โดยมีปลกัอินเลือกใชต้ามความเหมาะสม

ของบนัทึกเหตุการณ์ เหมาะกบัไฟล์นามสกุล MXML โปรแกรม ProM โดยสามารถดาวน์โหลดได้

ทีเวบ็ไซต ์http://www.promtools.org/doku.php 

 
 

รูปท ี3.3 หนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม ProM 6.6 
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รูปท ี3.4 หนา้แรกของโปรแกรม ProM 6.6 

3.2 ขันตอนการวิจัย 

 3.2.1 การนําเข้าข้อมูล 

 ได้ขอ้มูลจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึงในประเทศไทย เป็นขอ้มูลกระบวนการรักษา

ผูป่้วย OPD ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ปี  จาํนวนผูใ้ช้บริการในช่วงเวลาดงักล่าว ,  

กรณี จาํนวนการให้บริการ ,   เหตุการณ์ จากกระบวนการทาํงาน  กิจกรรม  จากการ

บนัทึกเหตุการณ์กระบวนการทาํงานต่าง ๆ ออกจากฐานขอ้มูลโรงพยาบาลโดยส่งออก ขอ้มูลใน

รูปแบบ file .CSV  โดยการนําบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่โปรแกรม Disco โดยการกดปุ่ม Open File 

ดา้นซ้ายบนและเลือกบนัทึกเหตุการณ์ (.CSV) ดงัรูปที 3.5  
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รูปท ี3.5 นาํบนัทึกเหตุการณ์เขา้สู่โปรแกรม Disco 

  

3.2.2 ชีเฉพาะประเภทข้อมูล 

หลกัจากสกดัขอ้มูลทาํให้สามารถหาขอ้มูลเชิงลึกและเส้นทางของการทาํงาน จาํเป็นจะตอ้งชีเฉพาะ

ประเภทขอ้มูลเพือใหเ้หมาะสมต่อการทาํเหมืองขอ้มูล โดยตารางการชีเฉพาะประเภทของขอ้มูลดงั

ตารางที 3.1 
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ตารางท ี3.1 ตารางการชีเฉพาะประเภทของขอ้มูล 

 

ชือฟิลด์ขอ้มูล  คาํอธิบาย ประเภทขอ้มูล 

VN หมายเลขเหตุการณ์ Case ID 

Doctor รหสัประจาํตวัแพทย ์ Resource 

Dtime วนัและเวลาทีเขา้รับการ

บริการ 

Timestamp 

Activity ชนิดของการใหบ้ริการ Activity 

 

จากนนันาํเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม โปรแกรมจะทาํการสร้างแบบจาํลองทีสามารถแสดง

ความถีและประสิทธิภาพของเวลาและขอ้มูลทางสถิติเบืองตน้ดงัรูปที  รูปที .  และ รูปที .  

จากนนัส่งออกการบนัทึกเหตุการณ์ในรูปแบบของ file .XES เพอืนาํไปวิเคราะห์ต่อดว้ยโปรแกรม 

ProM .  ต่อไปดงัรูปที 3.8  
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รูปท ี .6  แบบจาํลองความถีและประสิทธิภาพของเวลาทีไดจ้ากโปรแกรม Disco 
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รูปท ี .7  ขอ้มูลสถิติเบืองตน้ทีไดจ้ากโปรแกรม Disco 

 

 
รูปท ี .8   การส่งออกบนัทึกเหตุการณ์เพอืนาํไปใชก้บัโปรแกรม ProM 

 

 

3.3  สร้างแบบจําลอง 

    จากขอ้มูลคู่มือการปฏิบตัิงานการให้บริการผูป่้วยนอก ของสํานกัการแพทย ์กรุงเทพมหานครได้

มีการกาํหนดขนัตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก[6] ดงัรูปที รูปท ี .9    
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รูปท ี .9  แผนผงักระบวนการปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
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 จากการขันตอนดังกล่าวนํามาวิเคราะห์ และแปลงตารางข้อมูล file .CSV เพือสร้าง

แบบจาํลองกระบวนการทาํงาน ดงัรูปที 3.10 

 

 
รูปท ี3.10 บนัทึกเหตุการณ์จากแบบจาํลองมาตรฐาน 

 

จากนันนํา file .CSV เข้าโปรแกรม Disco  2.0.0 เพือสร้างแบบจาํลองกระบวนการทํางาน และ

ระยะเวลาทีใชใ้นแต่ละกิจกรรมดงัรูปที 3.11 และ รูปที 3.12  
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รูปที 3.11  แบบจาํลองความถีและประสิทธิภาพของเวลาทีไดจ้ากแบบจาํลองมาตรฐานโดย

โปรแกรม Disco 

 

 
รูปที 3.12  ขอ้มูลสถิติเบืองตน้ทีไดจ้ากแบบจาํลองมาตรฐานโดยโปรแกรม Disco 
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และจากนันส่งออกแบบจาํลองทีสร้างได้ในรูปแบบของfile .XES เพือนําไปวิเคราะห์ต่อด้วย

โปรแกรม ProM .  ต่อไปดงัรูปที 3.13 

 
รูปท ี3.13 การส่งออกบนัทึกเหตุการณ์เพอืนาํไปใชก้บัโปรแกรม ProM 

3.4 วธีิการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 

1. นาํเขา้ขอ้มูลทีไดจ้ากการสร้างแบบจาํลองfile .XES ในโปรแกรม ProM 6.6 จากนนัทาํ

การเลือกอลักอริทึม Mine Petri net with inductive Miner ดงัรูปที 3.14 

 
 รูปท ี3.14 การกาํหนดอลักอริทึม Inductive Visual Miner เพอืสร้าง Petri net ในโปรแกรม ProM 

       ห ลั ง จ า ก ผ่ า น อัล ก อ ริ ทึ ม  Mine Petri net with inductive Miner  จ ะ ไ ด้  Petri net  ที เป็ น

แบบจาํลองกระบวนการดาํเนินกิจกรรมการบริการผูป่้วยนอก ดงัรูปที  3.15 
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รูปท ี3.15 Petri net แบบจาํลองกระบวนการมาตรฐาน 

 ต่อไปนาํเขา้ขอ้มูล file .XES ของขอ้มูลทีทาํการเก็บรวบร่วมจากการดาํเนินการการบริการ

ผู ้ป่วยน อกของของโรงพ ยาบาล ในอัล กอริทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance 

Analysis โดยทีนาํเข้าขอ้มูล  ส่วนคือ ) Petri net  แบบจาํลองกระบวนการดาํเนินกิจกรรมการ

บริการผูป่้วยนอก ) ขอ้มูลการดาํเนินการการบริการผูป่้วยนอกของของโรงพยาบาล ดงัรูปที 3.16  

จึงไดผ้ลการวเิคราะห์ผลความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการการบริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล

เมือเทียบกบัแบบจาํลองทีสร้างขึน ดงัรูปที 3.17 

 

 
รูปท ี3.16 การกาํหนดอลักอริทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis ใน

โปรแกรม ProM 
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บทท ี  

ผลการวจิยั 

 

ผลการศึกษาในการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือหาความสอดคล้องของกระบวนการ

ปฏิบติังานจริงกบัขนัตอนการให้บริการตามขอ้กาํหนด โดยใช้อลักอริทึม  Replay a Log on Petri 

Net for Conformance Analysis และเพอืตรวจสอบหาการปฏิบติังานจริงในการใหบ้ริการผูป่้วยนอก

ของโรงพยาบาลชุมชุนแห่งหนึงกบัขนัตอนทีกาํหนดการให้บริการผูป่้วยนอกของสํานกัการแพทย์

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นแนวทางการในการเพมิประสิทธิภาพของการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยนอก  

 จากการนําเข้าข้อมูลบันทึกเหตุการณ์กระบวนการทํางานให้บริการผู ้ป่วยนอกของ

โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึงนนัทาํใหผู้ว้จิยัทราบถึงขอ้มูลสถิติเบืองตน้ดงัรูปที .   

 

 
รูปท ี .  ขอ้มูลสถิติเบืองตน้ทีไดจ้ากโปรแกรม Disco 

  

จากรูปที .  จากบนัทึกเหตุการณ์ มีเหตุการณ์ทีเกิดขึน ,  เหตุการณ์ มีผูใ้ช้บริการ 

,  คน มีขนัตอนดาํเนินการ  ขนัตอน มีค่าเฉลียในระยะเวลาการใชบ้ริการ  ชวัโมง  นาที  
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รูปท ี4.2 แบบจาํลองความถีทีไดจ้ากโปรแกรม Disco 
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รูปท ี4.3 แบบจาํลองของเวลาในแต่ละขนัตอนทีไดจ้ากโปรแกรม Disco 
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 จากรูปที .  และรูปที .  เป็นแบบจาํลองความถีของกระบวนการการให้บริการผูป่้วย

นอกโดยทีจะทราบถึงขนัตอนทีมีความถีในการเกิดเหตุการณ์มากทีสุดดงันี  Start service -> Start 

getting patient information -> Finish getting patient information -> Start doctor treatment -> 

Completed doctor  treatment -> Take medicine -> Save receipts   โดยทีผูใ้ชบ้ริการเฉพาะ  ขนัตอน

นีติดเป็นร้อยละ .  จากผูเ้ขา้รับบริการผูป่้วยนอกทงัหมด หรือคิดเป็น  เหตุการณ์ ดงัรูปที 

4.4  และ Save receipts -> Order LAB จะเป็นช่วงเวลาทีนานทีสุดคือ  ชวัโมง  นาที  

 

 
รูปที .  รูปแสดงเหตุการณ์ทีมีผูใ้ชง้านมาทีสุด 

   

  ผลการวิเคราะห์ทีได้  หลังจากการนําข้อมูลกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอก และ

แบบจาํลองทีกาํหนด เขา้ในอลักอริทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis  ทาํ

ให้ ) เส้นทาง (Transitions) จากจุดเริมตน้ถึงจุดสินสุดทีความเกิดขึนมากทีสุดจะผา่นกระบวนการ

ดงันี Start service -> Start getting patient information -> Finish getting patient information -> Start 

doctor treatment -> Completed doctor treatment -> Save receipts   2)  ก ระ บ วนก ารใ ห้บ ริก า ร 

(Places) ขนัตอนทีมีสีเขม้แสดงถึงความถีในการการผา่นกระบวนและเดินทางออกจากขนัตอนตาม

แบบจาํลอง จากรูปที 4.5 
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  โดยทีจะเห็นไดว้่า กระบวนการ Save receipts เป็นกระบวนการทีมีการเบียนเบนการจาก

แบบจาํลองมากทีสุด โดยที มีความเหตุการณ์ทีผา่นกระบวนการนี ,  เหตุการณ์ โดยทีมี 1,  

เหตุการณ์เบียนเบนจากกระบวนการนี และมี  เหตุการณ์ทีผ่านตรงตามแบบจาํลอง  

เหตุการณ์ ดงัรูปที 4.6  และเมือดูทีจุด Sink ก็จะเห็นวา่ มี ,   เหตุการณ์ทีมีการผา่น กระบวนการ 

Take Medicine ก่อนซึงเป็นเป็นขนัตอนทีควรจะเกิดขึนภายหลงั Save receipts   ตามแบบจาํลองดงั

รูปที .  

 
รูปท ี .6 แสดงค่าในความสอดคลอ้งในกระบวนการ Save  receipts 
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รูปท ี .  แสดงค่าภายใน Sink 

โดยสรุปความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกระบวนการใหบ้ริการจริงของโรงพยาบาลกบั

แบบจาํลองมีค่า Trace Fitness = 0.83  ดงัรูปที .8 ซึงหมายถึงค่าความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลทีเกิด
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กระบวนการใหบ้ริการจริงกบัแบบจาํลองมาตรฐานทีสร้างขึนอนัจะนนัไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการทาํงานใหมี้ระบบตามมาตรฐานยงิขึน 

 

รูปท ี .  ค่าสถิติจากอลักอริทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis 

 



บทท ี  

สรุปอภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการให้บริการผูป่้วย

นอกของโรงพยาบาลชมชุมแห่งหนึงในประเทศไทย กบักระบวนการการให้บริการผูป่้วยนอกตาม

คู่มือการปฏิบติังานมาตรฐานการรักษาของสาํนกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร โดยใชเ้ทคนิค Process 

mining ดว้ยอลักอริทึม Conformance Analysis ผา่นทางโปรแกรม Disco และ ProM  

โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ) สร้างแบบจาํลองของจากคู่มือการปฏิบติังาน

ให้ออกมาในรูป แบบ Petri net ) นําข้อมูล ที เก็บจากการให้บ ริการผู ้ป่ วยน อก จริงมาทํา 

Conformance Analysis กบัแบบจาํลองทีสร้าง ) สรุปและวเิคราะห์ผล  

5.1 สรุป 

 จากผลการวิจยัทาํให้คน้พบกระบวนการการให้บริการผูป่้วยนอกทีในขนัตอนทีมีความถี

มากทีสุดคือ Start service -> Start getting patient information -> Finish getting patient information 

-> Start doctor treatment -> Completed doctor treatment -> Save receipts  ก ร ะ บ ว น ก า ร  Save 

receipts เป็นกระบวนการทีมีการเบียนเบนการจากแบบจาํลองมากทีสุด โดยที มีความเหตุการณ์ที

ผา่นกระบวนการนี ,  เหตุการณ์ โดยทีมี 1,  เหตุการณ์เบียนเบนจากกระบวนการนี และมี 

 เหตุการณ์ทีผา่นตรงตามแบบจาํลอง  เหตุการณ์ ตามรูปที .   
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รูปท ี .  แสดงค่าในความสอดคลอ้งในกระบวนการ Save  receipts 

และเมือดูทีจุด Sink ก็จะเห็นวา่ มี ,   เหตุการณ์ทีมีการผา่น กระบวนการ Take Medicine ก่อน

ซึงเป็นเป็นขนัตอนทีควรจะเกิดขึนภายหลงั Save receipts   ตามแบบจาํลองดงัรูปที .   

 

รูปท ี .  แสดงค่าภายใน Sink 
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ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกระบวนการให้บริการจริงของโรงพยาบาล กบัแบบจาํลองมีค่า 

Trace Fitness = 0.83  ดงัรูปที .   ซึงหมายถึง ค่าความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลทีเกิดกระบวนการ

ใหบ้ริการจริงกบัแบบจาํลองมาตรฐานทีสร้างขึน อนัจะนนัไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้

มีระบบตามมาตรฐานยงิขึน 

 

รูปท ี .   ค่าสถิติจากอลักอริทึม Replay a Log on Petri Net for Conformance Analysis 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

เพือให้การทาํงานเป็นไปตามเวลาตามมาตรฐานการให้บริการผูป่้วยนอก ควรมีการเพิม

บุคคลกร ในกระบวนการนนักล่าวเพือลดภาระการทาํงานของบุคลากรทางการแพทย ์และลดเวลา

การทาํงานให้ขนัตอนนนัให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนดจากภาครัฐ ส่วนขนัตอนการทาํงานทีมี

การเบียนเบนจากขนัตอนมากทีสุดคือ Save receipts ส่วนหนึงอนัเนืองมาจาก ผูใ้ช้บริการไม่ตอ้ง

จ่ายเงินในวนัทีเขา้มารับการรักษาซึงไดแ้ก่ผูรั้บบริการทีอยูใ่นโครงการประกนั สุขภาพถว้นหน้า, 

สวสัดิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกนัสังคม, สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือสวสัดิการรักษาพยาบาลอยา่งอืนทีรัฐจดัให ้รวมถึงผูรั้บบริการทีมีประกนั

สุขภาพ เป็นตน้ หากมีการปรับปรุงขนัตอนการทาํงาน และลดเวลาในการให้บริการให้ขนัตอนทีมี

ความถีสูง ก็จะทาํให้ช่วงเวลาทีรอเขา้รับการรักษาของผูใ้ชบ้ริการน้อยลดและสร้างความพึงพอใจ

ในการบริการผูป่้วยนอก  
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