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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานศึกษาในปัจจุบันลว้นจ าเป็นต้องใช้วสัดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอ านวยความ
สะดวกต่อการท างานของทุกฝ่าย วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้การ
ท างานขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หากปราศจากส่ิงเหล่าน้ี อาจส่งผลให้การ
ท างานล่าช้า หรือไม่ได้ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงการเบิกวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือขอ้ก าหนด ส่งผลต่อการบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา และเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสถานศึกษาจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในคงคลงั
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีวสัดุอุปกรณ์ท างานอ่ืน ๆ ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
จ าเป็นตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการเบิกของบุคลากรตลอดวนั 
 ดังนั้ นการน าข้อมูลการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษามาวิเคราะห์ด้วยวิธีเหมือง
กระบวนการเพื่อคน้พบกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนจริงในการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ของสถานศึกษา
แห่งหน่ึง ซ่ึงจะสามารถช่วยใหส้ถานศึกษาเห็นถึงกระบวนการท างานเก่ียวกบัการเบิกวสัดุอุปกรณ์
มากข้ึน มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และสามารถพฒันาการบริหารจดัการวสัดุและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดั
  สมุทรสาคร 
 1.2.2  เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาดว้ย 
  โปรแกรม Disco 
 1.2.3  เพื่อปรับเปล่ียนระเบียบการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั 
  ความตอ้งการของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
 1.2.4  เพื่อบริหารเวลาการท างานของเจา้หนา้ท่ีวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง 
  เหมาะสม 
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1.3 ขอบเขตการวจิัย 
 1.3.1  รวบรวมขอ้มูลการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา 
 1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลโดยการสร้างไฟลข์อ้มูลในรูปแบบของ Microsoft Excel เพื่อสะดวก
  ต่อการขอ้มูลไปใช ้

 1.3.3  เช่ือมความสมัพนัธ์ของขอ้มูลและส่งออกขอ้มูลในรูปแบบของ CSV ไฟล ์
 1.3.4  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Disco 

 

1.4 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.4.1 การเบิก 
 การเบิก (Pick Order) เป็นงานท่ีผูเ้บิกจ่ายสินคา้ตอ้งจดัหาสินคา้ตามใบเบิกสินคา้ท่ีผูข้อ   
เบิกตอ้งการใหถู้กตอ้ง และรวดเร็ว  
 1.4.2  Process Mining 

 เป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการทางธุรกิจท่ีจะดึงขอ้มูลจากบนัทึกเหตุการณ์ของระบบ  
และน ามาวิเคราะห์เป็นกระบวนการในการบริหารงานของธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการพฒันา 
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 1.4.3  Disco Program 
 เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีสามารถใช้งานไดง่้าย ช่วยจดัการกับ

ขอ้มูลการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ท่ีมีจ านวนขอ้มูลมาก และมีความซบัซอ้น โดยคดักรองเหตุการณ์ได้
อยา่งเป็นล าดบั 

 1.4.4  Fuzzy Miner 
 Fuzzy Miner เป็นอลักอริทึมหน่ึงในโปรแกรม Disco Fluxicon ท่ีท าหน้าท่ีในการแสดง 

การไหลของกระบวนการแสดงความถ่ีและการท าซ ้ าของบนัทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดสามารถ
น าไปวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1  การจดัเกบ็ขอ้มูลการเบิกวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาเป็นระบบมากข้ึน 
 1.5.2  การบริหารจดัการงานวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.5.3  บุคลากรปฏิบติัตามระเบียบการเบิกวสัดุอุปกรณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่าง

  เคร่งครัด 
 1.5.4  เจา้หน้าท่ีวสัดุอุปกรณ์ของสถานศึกษามีเวลาในการบริหารจดัการภาระงานของ

  ตนเองไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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1.6 การวางแผนโครงการ 
 ระยะเวลาขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์การเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ใน
สถานศึกษา ดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 
ตารางที ่1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ปี 2563-2564 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูล 

           

จดัเตรียมบนัทึก

เหตุการณ์ 

           

ทดลองบน

โปรแกรม 

           

วิเคราะห์ขอ้มูล

และศึกษาผลลพัธ์ 

           

จดัท าเล่มสาร

นิพนธ์ฉบบั

สมบูรณ์ 

           



4 

 

  

บทที่ 2 
ทฤษฎแีนวคิดและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิธีการท าเหมืองกระบวนการ การท าเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1 การบริหารจดัการวสัดุ และอุปกรณ์คงคลงั 
 2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)  
 2.3 บนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) 
 2.4 Disco 
 2.5 Fuzzy Miner  
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 การบริหารจัดการวสัดุ และอุปกรณ์คงคลงั 
 ในการบริหารจดัการวสัดุ และอุปกรณ์คงคลงั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่  
 2.1.1  จดัซ้ือ 
 การจดัซ้ือ คือ การกระท าท่ีจดัซ้ือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการใช้
งาน โดยการจดัซ้ือจากผูข้ายจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการ ไดแ้ก่ 
จ านวน คุณภาพ ราคา หรือแมก้ระทัง่วนัและเวลาท่ีเหมาะสม วตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือมีหลาย
ประการ ไดแ้ก่ เพื่อสร้างสรรคก์ าไรและลดตน้ทุน เพื่อให้บริการดา้นความสะดวกรวดเร็วส าหรับ
การด าเนินงานภายในกิจการ เพื่อให้ค  าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหาร และเพื่อสร้าง
ช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีงามใหแ้ก่องคก์ร 
 2.1.2  การจดัเกบ็และการดูแลรักษา   
       วสัดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หากไม่มีการออกแบบผงัการจดัเก็บท่ีเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิด
ความล่าชา้ในการคน้หา นอกจากน้ี บางกิจการมีวสัดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายประเภทในปริมาณ
มาก หากไม่มีการจดัหมวดหมู่วสัดุ และอุปกรณ์แต่ละประเภทให้ชดัเจน อาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่าย การตรวจนับจ านวน และมีโอกาสท่ีวสัดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นอาจช ารุด
เสียหายจากการเกบ็รักษาเป็นเวลานานได ้
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 2.1.3  การเบิก   
 การเบิกจ่าย (Pick Order) เป็นงานท่ีผูเ้บิกจ่ายสินคา้ตอ้งจดัหาสินคา้ตามใบเบิกสินคา้ท่ีผูข้อ
เบิกต้องการให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลาท่ีก าหนด โดยการเบิกจะต้องมีการเขียนเบิกตาม
แบบฟอร์มของสถานศึกษาเพื่อใหเ้ป็นแบบแผนและแนวทางเดียวกนั 
 

2.2 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)  

 Process Mining เป็นกระบวนการท่ี เก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจ  
การบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ  และการพฒันากระบวนการทางธุรกิจ Process mining 
เป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีใช้บันทึกเหตุการณ์  (Event Log) ท่ี เป็นพื้นฐานการท าเหมือง
กระบวนการ ท าให้สามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เห็นถึง 
workflow ท่ี มีประสิทธิภาพ  และข้อมูลขององค์การ ใช้การท าเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ความสามารถให้สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั โดยน าโมเดลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบับนัทึกเหตุการณ์การ
การด าเนินงานล่าสุด โดยผลท่ีออกมาจะเนน้ท่ีความแตกต่างของโมเดลและบนัทึกเหตุการณ์นั้น ๆ 
ดงันั้นการท า Process mining จึงเป็นเทคนิคหน่ึงในกระบวนการทางธุรกิจท่ีจะดึงขอ้มูลจากบนัทึก
เหตุการณ์ของระบบ  และน ามาวิเคราะห์เป็นกระบวนการในการบริหารงานของธุรกิจ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อจะได้มาซ่ึงกระบวนการด าเนินงานใหม่ ๆ ท่ีดี  เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับรูป
แบบเดิมท่ีมีอยู่  และน ามาปรับปรุง  การท า Mining จากบันทึกเหตุการณ์จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ซ่ึงหาไม่ไดจ้ากวิธีการอ่ืน ๆ  
 โดยสรุป Process mining คือ เทคนิคการดึงข้อมูลกระบวนการต่าง ๆ จากแฟ้มบันทึก
เหตุการณ์น ามาวิเคราะห์และแสดงพฤติกรรมหลกัของเหตุการณ์ออกมาเป็น Model ท่ีเรียกว่า  
Fuzzy Miner ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานหรือเส้นทางการเดินทางของงานผ่านเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 
DISCO ดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 แผนภาพการท า Process Mining 

 จากรูปท่ี 2.1 แสดงให้เห็นว่า Process Mining จะมีขั้นตอนการท างานหลกัอยู่ 7 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการคน้หากระบวนการของขอมูล (Discovery) ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการศึกษา
ความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Conformance) ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างานของข้อมูล (Enhancement) ขั้ นตอนท่ี 4 เป็นการระบุเง่ือนไขในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Specifies) ขั้นตอนท่ี 5 เป็นการก าหนดค่าเง่ือนไขต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Configures) 
ขั้นตอนท่ี 6 เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมต่อการน ามาวิเคราะห์ผล (Implements) และ
ขั้นตอนท่ี 7 เป็นการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ (Analyzes) 
 โครงสร้างการเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท า Process Mining ประกอบด้วยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเบิกวสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา เช่น ผูเ้บิก รายการท่ีเบิก จ านวนของ
รายการท่ีเบิก วนัและเวลาท่ีเบิก ผูอ้นุมติั ผูจ้ดัเตรียมของ เป็นตน้  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นแหล่งขอ้มูล
เบ้ืองตน้เพื่อน ามาจดัท า Process mining ในกระบวนการจดัเตรียมขอ้มูล โดยประเภทของ Process 
Mining แบ่งออกเป็น 3 ประเภทของการท างานดงัน้ี 
 2.2.1  การคน้พบ (process discovery) 
 เทคนิคการคน้พบจะน าบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) มาสร้างแบบจ าลองการท างานของ
กระบวนการได ้การคน้พบกระบวนการเป็นประเภทของเหมืองกระบวนการ เพื่อช่วยในการคน้พบ
ปัญหาคอขวดหรือขอ้ผิดพลาดท่ีมีอยูใ่นระบบ หลายองคก์รใหค้วามสนใจเม่ือไดเ้ห็นเทคนิคการคน้
กระบวนการน้ีเพียงแค่ใชบ้นัทึกเหตุการณ์ในการท างานจริง 
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 2.2.2  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (conformance checking) 
 ท าการตรวจสอบและเปรียบเทียบแบบจ าลองของกระบวนการกับบันทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งสามารถใชต้รวจสอบวา่กระบวนการท างานท่ีบนัทึก
ไวใ้นบนัทึกเหตุการณ์มีความสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองหรือไม่ และสามารถตรวจสอบแบบจ าลอง
ไดเ้ช่นเดียวกนัเน่ืองจากอาจมีแบบจ าลองหลายประเภทท่ีผิดพลาด การพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคลอ้งสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั แบบจ าลององคก์ร แบบจ าลองขั้นตอน หรือ นโยบายทาง
ธุรกิจ และอ่ืน ๆ  
 2.2.3  การปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึน (enhancement) 
 การปรับปรุงหรือขยายแบบจ าลองกระบวนการท่ีมีอยู่ด้วยการใช้บันทึกเหตุการณ์ของ
กระบวนการจริง เป็นการขยายขีดความสามารถของแบบจ าลองกระบวนการท่ีมีอยูท่ี่เนน้ไปในเร่ือง
ของการไหลของการควบคุมการ (control flow) ไปในมุมมองอ่ืนๆ เช่น มุมมองดา้นองค์กร เวลา  
เครือข่ายสังคม เป็นตน้ หรือการออกแบบ แบบจ าลองใหม่เพื่อแกปั้ญหาต่างๆในแบบจ าลองเดิม 
เช่น ปัญหาคอขวด เป็นตน้ 
 

2.3 บันทึกเหตุการณ์ (Event Log) 
 บันทึกเหตุการณ์  (Event Log) คือ ชุดข้อมูลท่ี เกิดจากใช้งาน  และถูกบันทึกลงบน
ฐานขอ้มูล  เพื่อน าขอ้มูลมาแสดงรายงานหรือน ามาวิเคราะห์ผลดว้ยวิธีการต่าง ๆ  โดยส่วนส าคญั
ประกอบด้วย  กรณี   (Case),  กิจกรรม (Activity)  ทรัพยากร  (Resource)  และประทับเวลา 
(Timestamp)  ซ่ึงมกัเก็บในรูปแบบไฟล์ สามารถส่งออกบนัทึกเหตุการณ์ไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น 
HTML, CSV ดงัรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งการบนัทึกเหตุการณ์ 

2.4 Disco 

 Disco เป็นซอฟทแ์วร์ส าหรับการน าขอ้มูลมาจดัท า Process Mining ท่ีสนบัสนุนการ
ประมวลผลในรูปแบบ Fuzzy Miner เป็นหลกั การน าเขา้ขอ้มูลสามารถรับน าเขา้ไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น MXML, SA-MXML หรือ XES เป็นตน้ จุดเด่นของ Disco อีกประการหน่ึงคือ Disco สามารถ
รับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ CSV ได ้ท าใหมี้ความสะดวกต่อการใชง้าน นอกจากน้ี Disco ยงั
สามารถน าขอ้มูลออกไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือท า
เหมืองกระบวนการท่ีรองรับอลักอริทึมอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย แสดงตวัอยา่งโปรแกรม Disco ดงัรูปท่ี 2.3 
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รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งโปรแกรม Disco 

 การน าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม Disco จะมีการก าหนด Case ID, Activity, Time Stamp, 
Resource และ Other เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 2.4 โดยมีการช้ีเฉพาะขอ้มูล
ตามตารางท่ี 2.1 

    รูปท่ี 2.4 การก าหนด Case ID, Activity, Time Stamp, Resource และ Other ในโปรแกรม Disco 

 

 



10 

 

  

ตารางท่ี 2.1 การช้ีเฉพาะขอ้มูลในโปรแกรม Disco 

ช่ือฟิลด ์ ค าอธิบาย ประเภท 

ผูเ้บิก รายช่ือผูท้  าการเบิก Resource 

กลุ่มสาระ กลุ่มสาระท่ีผูเ้บิกปฏิบติัหนา้ท่ี Other 

รายการ รายการวสัดุ อปุกรณ์ท่ีท าการเบิก Case ID 

รหสัรายการ รหสัหมายเลขของวสัดุ อุปกรณ์ในคงคลงั Case ID 

จ านวน จ านวนของวสัดุ อุปกรณ์ท่ีท าการเบิก Other 

หน่วยบรรจุ ลกัษณะนามของวสัดุ อุปกรณ์ Other 

ขั้นตอน กระบวนการเบิกวสัดุ อุปกรณ์ Activity 

Date_Time วนัและเวลาท่ีด าเนินการในแต่ละขั้นตอน Time Stamp 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูด้  าเนินการในกระบวนการเบิกวสัดุ อุปกรณ์แต่ละขั้นตอน Resource 

 

2.5 Fuzzy Miner  

 Fuzzy  miner  เป็นหน่ึงในอลักอริทึมท่ีจะคน้พบกระบวนการระยะแรก   เป็นอลักอริทึม
โดยตรงท่ีท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยผูใ้ช้งานสามารถวิเคราะห์กระบวนการจากบันทึก
เหตุการณ์ (Event log) ท่ีมีข้อมูลจ านวนมากได้ง่ายข้ึน ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าเหมือง
กระบวนการท่ีง่ายต่อการใชง้านและมีประสิทธิภาพ  Fuzzy  miner จะช่วยจดัการกบัขอ้มูลบนัทึก
เหตุการณ์(Event log) ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้น โดยโปรแกรมจะมีส่วนเสริมในการกรอง
ขอ้มูล เพื่อใชใ้นการจดัการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น Time Frame, Variation, Performance ซ่ึง
ภายในโปรแกรมจะมีอลักอริทึมหลกั 2 ตวั ไดแ้ก่ Fuzzy Miner และ Time Performance ในการใช้
หาขอ้เท็จจริงของบนัทึกเหตุการณ์ อีกทั้งมีส่วนเสริมในการช่วยสรุปสถิติภายในตวัโปรแกรม ท่ี
ส าคญั โปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึม Fuzzy Miner ในการประมวลผลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 
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คือ Disco ซ่ึงสามารถรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ csv ได ้ท าใหมี้ความสะดวกต่อการใชง้านไดง่้าย 
พร้อมทั้ งสามารถ น าข้อมูลออกไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยอลักอริทึมอ่ืน ๆ ได้ เช่น โปรแกรม
ส าหรับประมวลผลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ProM เป็นตน้ ตวัอย่างการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม Disco ซ่ึงมีโครงสร้างอลักอริทึม Fuzzy miner แสดงไดด้งัรูปท่ี 2.5 

รูปท่ี 2.5 การแสดง Fuzzy miner จากโปรแกรม Disco 

2.6 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่ อใช้วิ เคราะห์ผลด้วยวิ ธีกระบวนการเหมืองข้อมูล  
(เอนก นามขนัธ์ : 2560 ) 
 บทความฉบบัน้ีน าเสนอการวิจยัในเร่ืองกระบวนการบริหารและจดัการขอ้มูลโดยการใช้
วิเคราะห์ผลดว้ยวิธีกระบวนการเหมืองขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการท างาน
ในระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม DISCO หรือ ProM ซ่ึงการส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลใน 
DISCO หรือ ProM ตอ้งจดัรูปแบบขอ้มูลให้เหมาะสมในการประมวลผล ดงันั้นรูปแบบขอ้มูลท่ี
เหมาะสมง่ายต่อการประมวลผล ควรจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ CSV และในปัจจุบนัองคก์ารส่วนใหญ่ได้
น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างแพร่หลายองค์การใด
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สามารถบริหารจดัการขอ้มูลมหาศาล (Big data) ทางธุรกิจของตนเองไดดี้ และสามารถวิเคราะห์จุด
ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ หรือแนวทางปรับกระบวนการการท างานไดถึ้งระดบัการท างานเชิงพฤติกรรม 
โดยใช้ขอ้มูลเชิงประวติั (Event logs) จะท าให้องค์การมีความได้เปรียบและสามารถแข่งขนักับ
คู่แข่งรวมทั้งกา้วทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว หรือกา้วสู่ยุค Thailand 4.0 ดงันั้นการ
จดัการขอ้มูลใหเ้หมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้ดีของงานวิจยัน้ี คือ มีการอธิบายขั้นตอนการน าบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) ออกมา
จากฐานขอ้มูล เพื่อน าเขา้สาโปรแกรม Disco เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมกระบวนการการท างานของ
ระบบสารสนเทศ 
 ขอ้ดอ้ยของงานวิจยัน้ี คือ มีวิธีการท่ีซบัซอ้นและค่อนขา้งยากต่อผูใ้ชง้านเร่ิมตน้ ซ่ึงหาก
ตอ้งการใชง้าน จ าเป็นตอ้งมีผูมี้ประสบการณ์เป็นผูดู้แลหรือใหค้ าแนะน าในการน าออกขอ้มูลเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั (จารุภา อุ่นจางวาง : 2556) 
 งานวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอการวิจยัในเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการสินคา้คงคลงัขาดประสิทธิภาพ และหา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั โดยสามารถน าผลลพัธ์ไปเป็นแนวทางใน
การปรับแกไ้ขกบัธุรกิจไดจ้ริง 
 ขอ้ดีของงานวิจยัน้ี คือ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประมวลผลมาพฒันา
ระบบสารสนเทศใหม่และน ามาใชก้บัการปฏิบติังาน ท าให้การจดัการสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้ด้อยของงานวิจยัน้ี คือ การใช้สัญลกัษณ์ท่ีเขา้ใจเฉพาะกลุ่มของผูป้ฏิบัติงานเท่านั้น  
ซ่ึงอาจยากต่อการท าความเขา้ใจของผูท่ี้สนใจแต่ไม่เขา้ใจสญัลกัษณ์ดงักล่าว 
 การลดเวลาการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ (นายณฐัพงศ ์เตง็ทอง : 2561) 
 งานวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอการวิจยัในเร่ืองของการลดเวลาการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ในงาน
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในคลงัสินคา้โดยใช้ Fish Bone Diagram มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา
กระบวนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์เพื่อลดเวลาการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขั้นตอนและประมวลผลปัญหาได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการท างาน  
ดา้นคลงัสินคา้ ดา้นพนกังาน และดา้นสถานท่ีท างาน ซ่ึงแต่ละดา้นมีกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

 ขอ้ดีของงานวิจยัน้ี คือ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและทราบผลลพัธ์ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาของการ
เบิกจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชเ้วลานานในแต่ละกระบวนการได ้และน าผลลพัธ์ดงักล่าวไปแกไ้ข
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กระบวนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ โดยสามารถลดเวลาในกระบวนการเบิกจ่ายเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 
ไดร้้อยละ 32 

 ขอ้ดอ้ยของงานวิจยัน้ี คือ มีการใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลและการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ แต่ไม่มีการใช้เคร่ืองมือในรูปแบบของซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ซ่ึงหากมีการใชซ้อฟต์แวร์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ อาจท าให้การประมวลผลขอ้มูลมีความแม่นย  ามาก
ยิง่ข้ึน 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการน าเหมืองกระบวนการไปเพิ่มประสิทธิภาพในการหาความสัมพนัธ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษาแห่งหน่ึง โดยใช้โปรแกรม Disco ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ มีขั้นตอนดงัน้ี   
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
       3.1.1 Disco Fluxicon 
 3.2 ขั้นตอนการวิจยั 
  3.2.1 รวบรวมและเตรียมขอ้มูลการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ของสถานศึกษาแห่งหน่ึง   
  3.2.2 การน าเขา้ไฟลข์อ้มูลสู่โปรแกรม Disco 
  3.2.3 การช้ีเฉพาะขอ้มูล  
  3.2.4 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 
 

3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 
 3.1.1 Disco Fluxicon 
 Disco Fluxicon เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดย
สามารถรับข้อมูลท่ีอยู่ในรูแบบของ CSV ไฟล์ จึงท าให้ง่ายต่อการใช้งาน Disco โปรแกรมใช้
รูปแบบ Fuzzy Algorithms ในการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงมีส่วนเสริมตวักรองขอ้มูลเพื่อใช้ในการ
จดัการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น Time Frame, Variation, Performance เป็นตน้ ในการกรอง
ขอ้มูลจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผล ซ่ึงความตอ้งการขั้นต ่าของขอ้มูลท่ีจะน ามาประมวลผล 
ได้แ ก่  Case, Activity, Resource และTime stamp โดยสามารถมีข้อ มูล อ่ืน  ๆ  ในการน ามา
ประกอบการประมวลผลได ้ดงันั้น Disco จึงถือเป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
ศึกษาเก่ียวกับเหมืองกระบวนการ ผู ้ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ท่ี เว็บไซต ์
https://fluxicon.com/disco ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 แสดงหนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Disco Fluxicon 

รูปท่ี 3.2 แสดงหนา้แรกของโปรแกรม Disco Fluxicon 

3.2 ขั้นตอนการวจิัย 

 3.2.1 รวบรวมและเตรียมขอ้มูลการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ของสถานศึกษาแห่งหน่ึง   
 งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเบิกวสัดุและอุปกรณ์จากฝ่ายพสัดุของสถานศึกษา
แห่งหน่ึง โดยรวบรวมขอ้มูลการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกนัยายน 2563 
รวมเป็นระยะเวลา  4 เดือน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนหน่ึงอยู่ในรูปแบบของการเขียนเป็นลายลกัษณ์
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อกัษร และอีกส่วนหน่ึงอยู่ในรูปแบบการเอกสารจากตน้ฉบบัเพื่อให้มีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 3.3 และ3.4 

รูปท่ี 3.3 แสดงตวัอยา่งใบเบิกวสัดุและอุปกรณ์รูปท่ี  

3.4 แสดงตวัอยา่งใบสัง่ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 
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 เม่ือผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายพสัดุของสถานศึกษาแห่งหน่ึงเรียบร้อยแลว้ จึงน า

ฐานขอ้มูลมาจดัรูปแบบใหม่ในโปรแกรม Microsoft  Excel และบนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ .csv 

เพือ่น าขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์  ดงัรูปท่ี 3.5  

รูปท่ี 3.5 แสดงการจดัรูปแบบขอ้มูลในโปรแกรม Microsoft  Excel 

 3.2.2 การน าเขา้ไฟลข์อ้มูลสู่โปรแกรม Disco 
 การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco สามารถน าเขา้ได้หลากหลายรูปแบบของไฟล์ โดย
ผูว้ิจยัเลือกการน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบของไฟล ์.csv เน่ืองจากสะดวกและง่ายต่อการบนัทึกไฟลจ์าก
โปรแกรม Microsoft Excel ดงัรูปท่ี 3.6         

 รูปท่ี 3.6 แสดงการเลือกขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์.csv เพื่อน าเขา้ใน Disco โปรแกรม 
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รูปท่ี 3.7 แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูลใน Disco โปรแกรม 

 3.2.3 การช้ีเฉพาะขอ้มูล 
 หลังจากน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Disco จ าเป็นจะต้องช้ีเฉพาะประเภทข้อมูล เพื่อให้
เหมาะสมต่อการท าเหมืองขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการช้ีเฉพาะขอ้มูล 
ช่ือฟิลด ์ ค าอธิบาย ประเภท 

ผูเ้บิก รายช่ือผูท้  าการเบิก Resource 

กลุ่มสาระ กลุ่มสาระท่ีผูเ้บิกปฏิบติัหนา้ท่ี Other 

รายการ รายการวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีท าการเบิก Case ID 

รหสัรายการ รหสัหมายเลขของวสัดุ หรืออุปกรณ์ในคงคลงั Case ID 

จ านวน จ านวนของวสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีท าการเบิก Other 

หน่วยบรรจุ ลกัษณะนามของวสัดุ หรืออปุกรณ์ Other 

ขั้นตอน กระบวนการเบิกวสัดุ หรืออุปกรณ์ Activity 

Date_Time วนัและเวลาท่ีด าเนินการในแต่ละขั้นตอน Time Stamp 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูด้  าเนินการในกระบวนการเบิกวสัดุ อุปกรณ์แต่ละขั้นตอน Resource 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8 แสดงการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลใน Disco โปรแกรม 
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 3.2.4 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 
 เม่ือท าการช้ีเฉพาะประเภทของขอ้มูลใน Disco โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ซอฟตแ์วร์จะท า
การจ าลองประมวลผลในรูปแบบของ Fuzzy Miner โดยแสดงแบบจ าลองกระบวนการในรูปแบบ
ของความถ่ี  (Frequency) ดังรูป ท่ี  3.9 และแสดงแบบจ าลองกระบวนการในรูปแบบของ
ประสิทธิภาพ(Performance) ดงัรูปท่ี 3.10 

รูปท่ี 3.9 แสดงแบบจ าลองกระบวนการในรูปแบบของความถ่ี (Frequency) 
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รูปท่ี 3.10 แสดงแบบจ าลองกระบวนการในรูปแบบของประสิทธิภาพ (Performance) 
 

 นอกจากน้ี Disco โปรแกรมยงัมีมุมมองในรูปแบบของ Statistics ท่ีจะแสดงผลความถ่ีของ
การเบิกจ่ายวสัดุ และอุปกรณ์แต่ละประเภท ดงัรูปท่ี 3.11 และมุมมองในรูปแบบของ Case ท่ีจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละ Case มีกระบวนการต่อ Activity ใดบา้ง โดยสามารถเลือกดูไดท้ั้งแบบ Graph 
และแบบ Table ซ่ึงจะสามารถเห็นถึงขั้นตอนการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์แต่ละชนิดของบุคลากรใน
สถานศึกษาไดช้ดัเจนข้ึน ดงัรูปท่ี 3.12 และ รูปท่ี3.13 
 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.11 แสดงขอ้มูลมุมมองของ Statistics ใน Disco โปรแกรม 
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รูปท่ี 3.12 แสดงขอ้มูลมุมมองของ Case รูปแบบ Graph ใน Disco โปรแกรม 

รูปท่ี 3.13 แสดงขอ้มูลมุมมองของ Case รูปแบบ Table ใน Disco โปรแกรม 
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บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
ผลการวจิัย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการเบิกวสัดุอุปกรณ์
ของสถานศึกษา โดยจ าแนกตามช่วงเวลาของขั้นตอนการเบิกและจ าแนกตามวสัดุอุปกรณ์ท่ีเบิก 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเตรียมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงในบทน้ีจะอธิบายถึงหลกัการวิเคราะห์
ขอ้มูลของ Fuzzy Miner และน าเสนอผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 
 4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ในสถานศึกษา 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Disco Fluxicon เม่ือเลือกแสดงผลหัวขอ้ 
Map ใน โป รแกรม  Disco จะแส ด งผลข้อ มู ล ท่ี ส รุป เป็ น รูป แบบ  Frequency (ค ว าม ถ่ี )  
ของกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของสถานศึกษาแห่งหน่ึง ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ามีกระบวนการใดเกิดข้ึนบา้งในการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ โดยในแต่ละขั้นตอนเกิดข้ึนซ ้ า
บ่อยคร้ังเพียงใด รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของกระบวนการท่ีมีลูกศรยอ้นกลับ  
ดังรูปท่ี 4.1 และแสดงผลข้อมูลท่ีสรุปเป็นรูปแบบ Performance (ประสิทธิภาพ) ท่ีบ่งบอกถึง
ความสัมพนัธ์ในเร่ืองของระยะเวลาของกระบวนการหน่ึงไปอีกกระบวนการหน่ึงดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.1 แบบจ าลองรูปแบบ Frequency (ความถ่ี) ของกระบวนการขั้นตอนการเบิกวสัดุ 

และอุปกรณ์ 
รูปท่ี 4.2 แบบจ าลองรูปแบบ Performance (ประสิทธิภาพ) ของกระบวนการขั้นตอนการเบิกวสัดุ

และอุปกรณ์ 

 เม่ือผูว้ิจยัเลือกแสดงผลในหัวขอ้ Statistics จะเป็นการแสดงผลค่าสถิติของแต่ละ Case  
ซ่ึงท าให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนว่ามี Events เกิดข้ึนกบัการเบิกวสัดุวสัดุ หรืออุปกรณ์แต่ละชนิดมาก
หรือน้อยเพียงใด โดยโปรแกรม Disco ในโหมดของ Statistics จะสามารถดูได้ 3 รูปแบบหลกั 
ไดแ้ก่ 
 - Overview เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์โดยรวมทั้งหมด 
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 - Activity เป็นการแสดงกิจกรรมทั้ งหมดท่ีท าการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงค่าต ่าสุดและ
ค่าสูงสุดของกิจกรรม ในงานวิจยัน้ีมี Activity ทั้งหมด 11 Activity 
 - Resource เป็นการแสดงผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีกระท าต่อ Activity มาวิเคราะห์ ในงานวิจยัน้ี

มี Resource ทั้งหมด 64 Resource 

  รูปท่ี 4.3 การแสดงขอ้มูลมุมมอง Statistics รูปแบบ Overview 

 จากรูปท่ี 4.3 ในส่วนของ Overview จะแสดงขอ้มูลท่ีวิเคราะห์โดยรวมทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงขอ้มูล เช่น Case, Event, Time เป็นตน้ ท าใหม้องเห็นถึงภาพรวมของขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์
มากข้ึน 

รูปท่ี 4.4 การแสดงขอ้มูลมุมมอง Statistics รูปแบบ Activity 
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 จากรูปท่ี 4.4 ในส่วนของ Activity จะเป็นแสดงกิจกรรมทั้งหมดของขั้นตอนการเบิกจ่าย
วัสดุและอุปกรณ์  ซ่ึงจะแสดงให้ เห็นค่าสูงสุดไปจนถึงค่าต ่ าสุดของ Activity ท่ีกระท าต่อ
กระบวนการเบิกจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ 

รูปท่ี 4.5 การแสดงขอ้มูลมุมมอง Statistics รูปแบบ Resource 

 จากรูปท่ี 4.5 ในส่วนของ Resource จะแสดงสถิติของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าสถิติสูงสุดไปจนถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าสถิติต ่าสุด 
 มุมมองของ Case จะแสดงให้ เห็นว่าแต่ละ Case มีกระบวนการต่อ Activity ใดบ้าง  
และในช่วงเวลาใด รวมถึงสามารถแสดงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั Case และ Activity นั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  
เช่น การเบิกกระดาษเอส่ี มี Activity ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ เขียนเบิก อนุมติัเบิก จดัเตรียมของ และ 
รับของ เป็นตน้ โดยสามารถเลือกดูไดท้ั้งแบบ Graph และ Table ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 4.6 และ รูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.6 แสดงตวัอยา่ง Activity ของแต่ละ Case ในมุมมองของ Case รูปแบบ Graph 

รูปท่ี 4.7 แสดงตวัอยา่ง Activity ของแต่ละ Case ในมุมมองของ Case รูปแบบ Table 
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4.2 ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละประเภทข้ึนอยู่กับความจ านงของผู ้เบิกแต่ละบุคคล ทั้ งน้ี 
แต่ละกลุ่มสาระหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งยอ่มมีการใชว้สัดุและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัไป  

รูปท่ี 4.8 แสดงค่าสถิติการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระ หรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงให้เห็นถึงค่าสถิติการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระ หรือ
แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีการเรียงล าดบัค่าสถิติสูงสุดไปจนถึงต ่าสุดของกลุ่มสาระต่าง ๆ หรือแผนกท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ในสถานศึกษา ซ่ึงสามารถท าให้เปรียบเทียบและเห็นภาพได้
ชัดเจนข้ึนว่ากลุ่มสาระหรือแผนกใดบ้างท่ีมีการเบิกจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ โดยหากเรียงค่าสถิติ 
การเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดได ้
ดงัน้ี 

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2. แผนกธุรการ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
  4. แผนกศูนยก์ารเรียนรู้เดก็พิเศษ (SSEC) 
 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 6. แผนกวิชาการ 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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 10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 11. แผนกนโยบายและแผน 
 12. กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

รูปท่ี 4.9 แสดงค่าสถิติของวสัดุและอุปกรณ์แต่ละประเภทท่ีมีการเบิกจ่ายในสถานศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.9 จะเห็นได้ว่าวสัดุและอุปกรณ์แต่ละประเภทมีการเบิกจ่ายท่ีกระจายกนัไป  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง แต่วสัดุและอุปกรณ์ท่ี
มีค่าสถิติสูงในการเบิกจ่ายในสถานศึกษาแห่งน้ี คือ กระดาษเอส่ี ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ 
การจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจดัท าแบบใบงานใหแ้ก่นกัเรียน และมีความจ าเป็นอยา่งมาก
ต่องานเอกสารของแผนกธุรการ โดยหากเรียงค่าสถิติความถ่ีของการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในสถานศึกษาจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 10 อนัดบัได ้ดงัน้ี  

 

 1. กระดาษเอส่ี  
 2. ปากกาไวทบ์อร์ดสีน ้าเงิน  
 3. หมึกเติมปากกาไวทบ์อร์ดสีน ้าเงิน  
  4. ปากกาไวทบ์อร์ดสีด า  
 5.  ปากกาไวทบ์อร์ดสีแดง  
 6. ลูกแมก็ซ์   
 7. สกอ็ตเทปขนาด 1 น้ิว 
 8. ปากกาน ้าเงิน  
 9. ปากกาแดง 
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 10. ลวดหนีบกระดาษ  

รูปท่ี 4.10 แสดงช่วงเวลาท่ีมีกระบวนการเบิกจ่ายวสัดุ และอุปกรณ์มากท่ีสุด 

รูปท่ี 4.11 แสดงช่วงเวลาท่ีมีกระบวนการเบิกจ่ายวสัดุ และอุปกรณ์นอ้ยท่ีสุด 
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 จากรูปท่ี 4.10 และรูปท่ี 4.11 เม่ือเลือก Filter ในมุมมองของ Timeframe จะสามารถเห็น
ความถ่ีของกระบวนการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของสถานศึกษาในแต่ละเดือน ซ่ึงสามารถคาดคะเน
ความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มในการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ของแต่ละเดือนได้ โดยเดือนท่ีมี
กระบวนการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์มากท่ีสุด คือ เดือนกนัยายน และเดือนท่ีมีกระบวนการเบิกวสัดุ 
และอุปกรณ์นอ้ยท่ีสุด คือ เดือนมิถุนายน 

รูปท่ี 4.12 แสดงค่าความถ่ีของการเกบ็สินคา้เขา้คงคลงัของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงค่าความถ่ีระหวา่งกระบวนการการเกบ็สินคา้เขา้คงคลงัถึงกระบวนการ 

การเขียนเบิก  
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 จากรูปท่ี 4.12 และรูปท่ี 4.13 จะเห็นไดว้า่ความถ่ีของกระบวนการการเก็บสินคา้เขา้คงคลงั
มีค่า Absolute frequency เท่ากับ 33 และความถ่ีช่วงกระบวนการเก็บสินค้าเข้าคงคลังไปสู่
กระบวนการเขียนเบิกมีค่า Absolute frequency เท่ากบั 15 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีการเก็บสินคา้เขา้ 
คงคลงัมากกว่าการเขียนเบิกคิดเป็นร้อยละ 54.54 ท าให้เห็นภาพไดช้ดัเจนว่ามีการจดัซ้ือวสัดุและ
อุปกรณ์เพื่อเก็บเขา้คงคลงัมากกว่าความตอ้งการของบุคคลากรเป็นจ านวนมาก อาจส่งกระทบ 
ไดภ้ายหลงั เช่น วสัดุและอุปกรณ์มีโอกาสช ารุด เสียหาย เป็นตน้ 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีน าเสนอการวิเคราะห์การเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิค 
เหมืองกระบวนการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อปรับเปล่ียนระเบียบการการเบิกวสัดุและอุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร และเพื่อให้เจา้หน้าท่ีพสัดุปฏิบติั
หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ของสถานศึกษาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเร่ิม
จากการรวบรวมขอ้มูลการเบิกวสัดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษาแห่งหน่ึงจดัท าเป็นรูปแบบไฟล.์csv 
บนัทึกเหตุการณ์หาความสัมพนัธ์ของกระบวนการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ดว้ยการน าเขา้สู่โปรแกรม 
Disco Fluxiconในรูปแบบ Fuzzy Miner เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และกรองขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าไปเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์และประมวลผลไปปรับใชก้บัการปรับเปล่ียนระเบียบการเบิกวสัดุและอุปกรณ์
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถระบุวสัดุและอุปกรณ์ท่ีสามารถเบิกไดล้ง
ในระเบียบการใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของบุคลากร ซ่ึงการระบุวสัดุและอุปกรณ์เหล่าน้ีลงใน
ระเบียบการสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความถ่ีของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีบุคลากรท า 
การเบิกมาประกอบการตดัสินใจได ้อีกทั้งเป็นผลดีต่อสถานศึกษาท่ีจะสามารถควบคุมประเภทของ
วสัดุและอุปกรณ์ในการเบิกของบุคลากรแต่ละคร้ัง ท าให้สถานศึกษาไม่จ าเป็นต้องลงทุนใน 
การกระจายความเส่ียงต่อการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระเบียบการ ลดค่าใชจ่้าย
ต่อการจดัซ้ือสินคา้เขา้คงคลงัในปริมาณท่ีเกินความตอ้งการของการน าไปใช้ ลดความเส่ียงต่อ 
การช ารุด หรือเสียหายของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก็บอยู่ในคงคลงัเป็นเวลานาน และสามารถก าหนด
ช่วงเวลาในการเขียนเบิก และการรับวสัดุและอุปกรณ์ลงในระเบียบการเพื่อให้บุคลากรปฏิบติัตาม
ไปในทางเดียวกนัอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีการก าหนดช่วงเวลาเหล่าน้ี ยงัเป็นผลดีต่อเจา้หน้าท่ี
พสัดุในการบริหารจดัการเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเบิกจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ 
เพื่อใหมี้เวลาในการท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมากประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิค  
เหมืองกระบวนการในคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงความถ่ีของการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มสาระ
หรือแต่ละแผนก ส่งผลทางออ้มให้ทางสถานศึกษาได้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปสังเกต 
การจดัการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระว่ามีการใชว้สัดุและอุปกรณ์ต่างๆท่ีไดท้ าการเบิกจาก
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สถานศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการกบับุคลากรและ
การเรียนการสอนต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการเบิกวสัดุและอุปกรณ์ในสถานศึกษา  
ดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ท าให้เล็งเห็นว่า การเบิกวสัดุและอุปกรณ์มีความส าคญัและจ าเป็น
อย่างมากต่อการน าไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจึงควรให้การสนับสนุน หรือจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของบุคลากรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาท่ีจะไดง้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ  
อีกทั้ งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการยงัสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ  
ของสถานศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในรูปแบบ Fuzzy Miner และน าข้อมูลไปปรับใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ได ้เช่น ขอ้มูลของฝ่ายกิจการนกัเรียน เป็นตน้ 
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