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1 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

             การเล้ียงโคนมในประเทศไทยเร่ิมจากเม่ือปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถไดเ้สด็จประพาสยุโรปและทรงสนพระทยัใน

กิจการเล้ียงโคนมของเดนมาร์กเป็นอยา่งมาก ท าให้รัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรเดนมาร์กไดร่้วมกนั

นอ้มถวายโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย โดยมีการจดัตั้งฟาร์มโคนม และศูนยฝึ์กอบรม

การเล้ียงโคนมไทย-เดนมาร์กข้ึนในปี 2505  ท่ีอ  าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี และจดัตั้งเป็นองค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อด าเนินในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมและพฒันาอุตสาหกรรมนม 

โดยมีสหกรณ์โคนมไดใ้ห้ความส าคญักบัอาชีพการเล้ียงโคนมอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อทดแทนการ

น าเขา้นมและผลิตภณัฑน์ม และทดแทนการปลูกพืชท่ีมีปัญหาทางดา้นการผลิตและการตลาดตามแผนปรับ

โครงสร้างการภาคเกษตร ถือวา่เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ 

               โคนมเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมทั้ง

ประเทศเป็นจ านวนมาก การเล้ียงโคนมถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ของประเทศไทย 

ถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร ณ ส้ินปี 2562 มีจ านวนทั้งส้ิน 3,105,096 ราย คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.53 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ  การเล้ียงโคนมในระดบัครัวเรือน จดัอยู่ในกลุ่ม

ผูป้ระกอบการ SME ในภาคธุรกิจเกษตร จากรายงานประจ าปี 2562 ขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ค.ส.) ระบุว่าการผลิตน ้ านมดิบในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกษตรกร

ไดรั้บแรงจูงใจจากราคาท่ีสูงข้ึน โดยราคาน ้ านมดิบท่ีรับซ้ือจะมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของน ้ านม ท าให้

เกษตรกรตอ้งการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของน ้ านมดิบให้สูงข้ึน กระบวนการธุรกิจ SME ในระดบั

ครอบครัวมีกระบวนการการท างานท่ีเกิดจากพนักงานจ านวนไม่มาก ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห์

กระบวนการการท างานของพนกังานรีดนมววัโดยใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการ โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากฟาร์มโคนมแห่งหน่ึงในจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงจากขอ้มูลของกรมปศุสตัวพ์บวา่ในปี 2562 จงัหวดัราชบุรี 

เป็นแหล่งผลิตน ้ านมดิบท่ีส าคญัอยู่ในอนัดบัท่ี 5 ของประเทศไทย โดยมีความสามารถผลิตน ้ านมดิบได ้

217.85 ตนัต่อวนั เหตุการณ์จริงจากบนัทึกเหตุการณ์ ท่ีมีการบนัทึกวา่ใคร ท าอะไร เม่ือไหร่ จากการท างาน

จริง เพื่อใหเ้ห็นการท างานของทั้งระบบ การท างานของผูป้ฏิบติังาน เช่น        ท าใหเ้ห็นการใชเ้วลาของการ

ท างานในแต่ละขั้นตอน เห็นความผิดพลาด ความล่าชา้ และแนวโนม้ของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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เพื่อน ามาวิเคราะห์หาหนทางแกปั้ญหาเขา้มาช่วยวิเคราะห์ระบบจึงสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจใน

การปรับปรุงจุดอ่อนของขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการ

ทั้งหมดของธุรกิจได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท างานของพนกังาน 
1.2.2 เพื่อศึกษาระยะเวลาในการท างานของพนกังาน 
1.2.3 เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของกระบวนการเล้ียงโคนม 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1.3.1 พฤติกรรมการท างานของพนกังานเป็นรายบุคคล 
1.3.2 งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจริงจากการเล้ียงโคนม 
1.3.3 ใชโ้ปรแกรม Disco Fluxicon เพื่อการวิเคราะห์ผลและแสดงเป็นภาพรวมทั้งระบบ และแสดง
ผลลพัธ์เบ้ืองตน้ 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 Process Mining (เหมืองกระบวนการ) 

Process mining คือ เทคนิคการท าเหมืองกระบวนการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์จากระบบฐานขอ้มูล โดยคน้หาขอ้มูลจากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์
หรือประวติัการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ ซ่ึงเหมืองกระบวนการจะเน้นการวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์ระบบจากเหตุการณ์จริงจากบนัทึกเหตุการณ์ (log file) ท่ีมีการ
บนัทึกว่าใคร ท าอะไร เม่ือไหร่ จากการท างานจริง และน ามาสร้าง Model หรือขอ้มูลทางสถิติ เช่น 
กราฟ, รายงาน เป็นตน้ 
1.4.2 DISCO 

DISCO เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย ช่วยจดัการ

กบัขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน รวมทั้งสามารถกรองขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 

DISCO ไดอี้กดว้ย อาทิ Timeframe เพื่อการคน้หาช่วงเวลาท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด, 

Variation เพื่อหาขอ้ผิดพลาดและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในองคก์าร, Performance เพื่อการคน้หา

กระบวนการท่ียาวนานอย่างรวดเร็ว, End points เพื่อสร้าง Model ท่ีถูกตอ้งตามผงัการท างานของ

องค์กร, Attribute เพื่อการจดัการประเภทขอ้มูลให้ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด และ  Follower 

เพื่อหาเส้นทางการประมวลผลของขอ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการได ้ 
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1.4.3 Fuzzy Miner 
เป็น Model หน่ึงของ Process Mining ซ่ึง Fuzzy Miner เป็นขั้นตอนวิธีการดึงขอ้มูลจาก 

event log มาจากการสร้างรูปแบบการเดินทางของกระบวนการท างานพิจารณาจากล าดบัของเหตุการณ์ โดย
ใชค้วามถ่ีของเหตุการณ์ และล าดบัการเกิดข้ึนของงาน มาสร้างแบบจ าลองกระบวนการ process model ซ่ึง
จะพิจารณาตามล าดบัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกรณีนั้นๆ และยงัสามารถแสดงพฤติกรรมหลกัของ
เหตุการณ์นั้นได ้[6] 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าใหท้ราบถึงขอ้ผิดพลาดทางกระบวนการ 
1.5.2 ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการ 
1.5.3 ท าใหท้ราบถึงระยะการงานงานของพนกังานแต่ละบุคคล 
1.5.4 ท าใหท้ราบถึงภพรวมของการเล้ียงโคนมทั้งระบบ 

1.6 การวางแผนโครงการ 
ตารางที ่1.1 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

จดัเตรียมบนัทึกเหตุการณ์ 

ทอลองบนโปรแกรม 

วิเคราะห์และศึกษาผลลพัธ์ 

จดัท าเล่มฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิธีการท าเหมืองกระบวนการ การท าเหมืองกระบวนการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหแ้ก่กระบวนการเล้ียงโคนม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 เหมืองกระบวนการ 
2.2 บนัทึกพฤติกรรมของพนกังาน 
2.3 Fuzzy Miner 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 เหมืองกระบวนการ 
        การท าเหมืองกระบวนการ เพื่อส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก บนัทึกเหตุการณ์หรือแฟ้มประวติั

การด าเนินงานในระบบสารสนเทศของระบบฐานขอ้มูล จุดประสงคห์ลกัของการท าเหมืองกระบวนการ  

คือการศึกษาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดข้ึนและแนวโน้มอนาคตว่า จะมีโอกาส

เกิดข้ึนอีกหรือไม่จากนั้นจึงน าไปประกอบการตดัสินใจในการวิเคราะห์ถึงวิธีการท าให้กระบวนการไม่

คลาดเคล่ือน ลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป  

เหมืองกระบวนการ  คือเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีโดยมีส่วนส าคญัแบ่งออกเป็น  3  ส่วนคือ  การ
คน้พบกระบวนการ,  การตรวจสอบความสอดคลอ้ง  และการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ดงัรูปท่ี  2  โดยขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะห์นั้น  จะใชข้อ้มูล  บนัทึกเหตุการณ์ (Event  log)  ท่ีผูใ้ชง้านกระท าข้ึนจริงบนระบบ   

รูปท่ี 2.1  ภาพรวมของการท าเหมืองกระบวนการ 
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              โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process Mining ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกใน

ระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้งานในชีวิตประวนัของการท างานรวมถึงกระบวนการการด าเนินของธุรกิจ 

เคร่ืองมือท่ีใชง้านโครงสร้างองคก์ร ซอร์ฟแวร์ท่ีใชง้าน ในองคก์รธุรกิจรูปแบบขอ้มูล หรือระบบจดัการ

ฐานขอ้มูลท่ีใชง้านซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของขอ้มูลเพื่อจดัท า Process Mining ในกระบวนการ

จดัเตรียมเร่ิมตน้ดว้ยการคน้หาหรือ คน้พบ (Discovery) ศึกษาความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Conformance) 

การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ ปรับปรุงรูปแบบข้อมูล (Enhancement) การระบุเง่ือนไข หรือวตัถุประสงค์

(Specifies) ก าหนดค่า เง่ือนไขการวิเคราะห์ (Configures) ปรับเปล่ียนหรือแปลงขอ้มูลให้สามารถน าไป

วิเคราะห์ผล (Implements) และท าการวิเคราะห์(Analyzes) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัท าเหมืองขอ้มูลเป็น

ข้อมูล เชิงสรุปท่ีสามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยประเภทของ Process Mining แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทของการท างานดงัน้ี 

 
 2.1.1 การคน้พบ (process discovery) 
  เทคนิคการคน้พบจะน าบนัทึกเหตุการณ์ (Event Log) มาสร้างแบบจ าลองการ ท างานของ
 กระบวนการได ้การคน้พบกระบวนการเป็นประเภทของเหมืองกระบวนการ เพื่อช่วยในการคน้พบ
 ปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดท่ีมีอยูใ่นระบบ หลายองคก์รใหค้วามสนใจเม่ือไดเ้ห็นเทคนิคการคน้พบ   
              กระบวนการน้ีเพียงแค่ใชบ้นัทึกเหตุการณ์ในการท างานจริง 
 
 2.1.2 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 ได ้
 
 2.1.3 การปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึน (enhancement) 
  การปรับปรุงหรือขยายแบบจ าลองกระบวนการท่ีมีอยู่ด้วยการใช้บนัทึกเหตุการณ์ของ
 กระบวนการจริง เป็นการขยายขีดความสามารถของแบบจ าลองกระบวนการท่ีมีอยูท่ี่เนน้ไปในเร่ือง
 ของการไหลของการควบคุมการ (control flow) ไปในมุมมองอ่ืนๆ เช่น มุมมองดา้นองคก์ร เวลา 
 เครือข่ายสังคม เป็นตน้ หรือการออกแบบ แบบจ าลองใหม่เพื่อแกปั้ญหาต่างๆในแบบจ าลองเดิม
 เช่น ปัญหาคอขวด เป็นตน้ 
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2.2  บันทึกเหตุการณ์  
บนัทึกเหตุการณ์  คือชุดขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชง้านของผูใ้ชบ้นระบบ Microsoft Excel  และถูกบนัทึก

ลงบนฐานขอ้มูลเพื่อน ามาแสดงรายงานหรือน ามาวิเคราะห์ผลดว้ยเทคนิคต่างๆ ดงัรูปท่ี  2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                 รูปท่ี  2.2 ตวัอยา่งบนัทึกเหตุการณ์   
 
2.2.1 ความตอ้งการขั้นต ่าส าหรับการบนัทึกเหตุการณ์ 
 ขอ้มูลคอลมัน์ตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท่ี้มีในภายหลงัและเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ
จริงๆ ในการท าเหมืองกระบวนการท่ีเขา้มาเล่นตามรูปแบบของเมนทอล โมเดล ก่อนท่ีจะอธิบายตอ้งระบุ
อยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ : Case ID, Activity and Timestamp 
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2.2.1.1 Case ID  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 2.3 ขั้นตอนการเลือก Case ID  
 

 Case เป็นกรณีเฉพาะของกระบวนการ ส่ิงท่ีไดอ้ย่างแม่นย  าตามความหมายของเหตุการณ์ อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการ  

ส าหรับเหตุการณ์ท่ีตอ้งรู้ว่า เพื่อให้การท าเหมืองกระบวนการนั้น เคร่ืองมือท่ีสามารถเปรียบเทียบ
การปฏิบัติของกระบวนการกับพนักงาน ดังนั้นจะต้องมีมากกว่าหน่ึงคอลัมน์ท่ีจะระบุตัวตนของการ
ด าเนินการเดียวของกระบวนการ และระบุเหตุการณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

2.2.1.2 Activity 

รูปท่ี 2.4 ขั้นตอนการเลือก Activity 

                  เป็นรูปแบบกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการ อย่างเช่นการเลือก Activity เป็น Process เพื่อดูขอ้มูล
การท างานของพนักงาน, Case ID  เป็น Staft Name, Timestamp เป็น Time in และ Time out , Other เป็น 
Gendec และ Cow Number บางส่วนของขั้นตอนเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนไดม้ากกว่าหน่ึงคร้ังส าหรับกรณีเดียว 
ขณะท่ีไม่ใช่พนักงานท่ีต้องการเกิดข้ึนตลอดเวลา และควรมีช่ือตามขั้นตอน เพื่อความแตกต่างของ
กระบวนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงกระบวนการการการท างานของพนกังาน ผูบ้นัทึกตอ้งสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานแต่ละบุคคล จากรูปท่ี 2.4 เป็นรูปท่ีแสดงขั้นตอนการท างานของพนกังานในฟาร์มโคนม 
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2.2.1.3 Timestamp 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 ขั้นตอนการเลือก Timestamp 
 
  ส าหรับการท าเหมืองกระบวนการ คือ การมีคอลมัน์ประทบัเวลาท่ีบ่งช้ีวา่ เม่ือมีกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนนั้น เวลาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมตามระยะเวลาของกระบวนการ แต่เพื่อสร้าง
ค าสัง่ของกิจกรรมในบนัทึกเหตุการณ์ 

2.3 Fuzzy  miner   
              Fuzzy  miner เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้
งาน เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยจัดการกับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน โดย
โปรแกรม จะมีส่วนเสริมตวักรองขอ้มูล เพื่อใชใ้นการจดัการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น Time Frame, 
Variation, Performance ซ่ึงภายในตวัโปรแกรมหลกัทั้งหมด 2 ตวั คือ Fuzzy Miner, Time Performance ใช้
หาขอ้เท็จจริงของบนัทึกเหตุการณ์ และยงัมีส่วนเสริมในการช่วยสรุปสถิตภายในตวัโปรแกรม ท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ Disco สามารถรับขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบของ csv ได ้ท าให้มีความสะดวกในการใช้งาน 
พร้อมทั้งสามารถ export ขอ้มูลออกไปเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ไดอี้กดว้ย Fuzzy Miner เป็นส่วนหน่ึงของ
การกระจายอยา่งเป็นทางการของชุดเคร่ืองมือ ProM ส าหรับกระบวนการขดุ โดยมีวตัถุประสงคคื์อเพื่อให้
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ผูใ้ชส้ามารถส ารวจกระบวนการจากบนัทึกเหตุการณ์ ส่ิงท่ีน่าสงัเกตมากท่ีสุดคือ Fuzzy Miner เหมาะส าหรับ
การขดุกระบวนการท่ีไม่มีโครงสร้างนอ้ยซ่ึงแสดงพฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างและขดัแยง้จ านวนมาก 
 

เม่ือประมวลดว้ยโปรแกรม Disco แลว้ท าการเลือกการท างานของพนกังาน โปรแกรมจะแสดงผล
ของการท างานผา่น Fuzzy Miner (Statistics views) แสดงดงัรูปท่ี 2.6 Activity ของพนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ย Fuzzy Miner (Statistics views) จากโปรแกรม Disco 
 

เม่ือประมวลดว้ยโปรแกรม Disco แลว้ท าการเลือกการท างานของพนกังาน โปรแกรมจะแสดงผล
ของการท างานผา่น Fuzzy Miner (Statistics views) แสดงดงัรูปท่ี 2.7 Cow Number  

รูปท่ี 2.7 แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ย Fuzzy Miner (Statistics views) จากโปรแกรม Disco 
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2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
             Günther, Christian W., and Wil MP Van Der Aalst. งานวิจั ย เ ร่ือง"Fuzzy mining–adaptive 
process simplification based on multi-perspective metrics."  
 งานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัญหาเทคนิคการท าเหมืองกระบวนการแบบตั้งเดิม เม่ือน ามาใช้
ไปกบักระบวนการท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างนอ้ยมกัจะพบไดบ่้อยในทางปฏิบติั ต่อมาไดมี้การวิเคราะห์
สาเหตุปัญหาเหล่าน้ี ซ่ึงอยูไ่ม่ตรงกนัในระหวา่งขั้นพื้นฐาน สมมุติฐานของการท าเหมืองกระบวนการแบบ
ดั้งเดิมและลกัษณะของกระบวนการในชีวติจริง จากการวิเคราะห์น้ี ไดมี้การพฒันาการปรับไดท้ าใหเ้ขา้ใจ
ง่ายและการท าใหม้องเห็นภาพเทคนิคส าหรับรูปแบบกระบวนการ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัสองตวัช้ีวดัความส าคญั
และความสมัพนัธ์ ซ่ึงไดอ้ธิบายกรอบส าหรับการสืบมาจากตวัช้ีวดัเหล่าน้ีบนัทึกการตรากฎหมาย ซ่ึง
สามารถปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โดยเฉพาะและการวิเคราะห์ค าถามในขณะท่ีละเอียดของขั้นตอนโครง
ร่างภายนอกและตวัช้ีวดัท่ีท าใหมี้วิธีการบงัคบัในระดบัสากล นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในจุดอ่อนของมนัใน
การหา"สิทธิ" 
 การตั้ งค่าพารามิเตอร์บางคร้ังอาจจะใช้เวลานาน ดังนั้ นขั้นตอนต่อไปจะจดจ่อในการได้รับ                   
พารามิเตอร์ระดบัท่ีสูงข้ึนและการตั้งค่าเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีพารามิเตอร์ท่ีเต็มรูปแบบส าหรับผูใ้ช้
ขั้นสูง การท างานต่อไปจะจดจ่อในการขยายชุดของการใชง้านตวัช้ีวดั และการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการท่ี
เรียบง่ายมนัเป็นความเช่ือของเราท่ีด าเนินการท าเหมืองในการสั่งซ้ือท่ีจะมีความหมายมากข้ึนและกลายเป็น
ท่ีใชบ้งัคบัในความหลากหลายของการตั้งค่าในทางปฏิบติัความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหา มนัมีกระบวนการ
ท่ีไม่มีโครงสร้างเราไดแ้สดงให้เห็นว่าความปรารถนาในการจ าลองพฤติกรรมแบบตั้งเดิมท่ีสมบูรณ์ของ
กระบวนการในลกัษณะท่ีแม่นย  าขดัแยง้กบัเป้าหมายเดิม นั่นคือการท่ีจะให้ผูใ้ช้ท่ีมีเขา้ใจขอ้มูลระดบัสูง 
ความส าเร็จของการท าเหมืองกระบวนการจะข้ึนอยู่กบัมนัว่าสามารถท่ีรักษาความสมดุลของเป้าหมายท่ี
ขดัแยง้กนัเหล่าน้ีไดอ้ย่างสมเหตุสมผล การท า Fuzzy Miner เป็นขั้นตอนแรกในทิศทางท่ี มีการยอมรับ
งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยี STW ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของ NWO และ
โปรแกรมเทคโนโลยขีองกระทรวงเนเธอร์แลนดข์องการกระทรวงเศรษฐกิจ 
 ขอ้เด่นในงานวิจยัน้ี คือในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายปัญหาของการท า Process Mining 
แบบดั้งเดิมในการใชเ้ทคนิคเม่ือกระบวนการท่ีมีโครงสร้างนอ้ยกวา่ท่ีปรากฏบ่อยในการปฏิบติังานโดยหลงั 
จากการวิเคราะห์มีการพฒันาท าใหเ้ขา้ใจง่ายและปรับเทคนิคการแสดงส าหรับโมเดลการประมวลผลซ่ึงจะ
ข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดั ในเร่ืองของความส าคญัและความสัมพนัธ์ และไดอ้ธิบายกรอบส าหรับการวดัเหล่าน้ีไดม้า
จากบนัทึกถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนให้ใชก้บัสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งและค าถาม
การวิเคราะห์ ในขณะท่ีการตั้งค่า อยา่งละเอียดของขั้นตอนวิธีการและตวัช้ีวดั 
 ขอ้ดอ้ยในงานวิจยัน้ี คือ การตั้งค่าพารามิเตอร์บางคร้ังอาจจะใชเ้วลานาน ดงันั้นการท างานวิจยัน้ี
ควรจะเนน้การขยายชุดของการใชง้านตวัช้ีวดัและการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการท าใหเ้ขา้ใจง่ายมากข้ึน 
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               วิเคราะห์แนวทางแกปั้ญหากระบวนการท างานของระบบดว้ย Fuzzy Miner ท่ีมีต่อการตดัสินใจรับ
วตักรรมการจดัการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (เอนก นามขนัธ์ , ทมนีสุกใส) (Probloem Solving Analysis 
of E-Learning System by Using the Fuzzy Miner Model Affected on the Innovation Adoption Decision of 
Web Instruction Management) 
 งานวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอเก่ียวกบัการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ซ่ึงเป็นทางเลือกเพื่อใชเ้ป็นส่ือส าหรับ
การเรียนการสอน ดว้ยการน าแนวทางการพฒันาระบบการจดัการศึกษา เพื่อยกระดบัการศึกษาอยา่งเท่าเทียม
กนั เทคโนโลยดิีจิทลัมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการพฒันา และส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเวบ็ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผูเ้รียนสามารถเพิ่มทกัษะ และต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองได ้คณะผูว้ิจยัเล็งเห็นถึง
ความส าคญัต่อการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเวบ็ จึงไดว้ิจยัประเด็นปัญหากระบวนการการท างานของ
ระบบดว้ย Model Fuzzy Miner และวิเคราะห์ประเด็นท่ีส่งผลใหเ้กิดกระบวนการการตดัสินใจรับนวตักรรม
การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ผลการวิจยัพบวา่ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบั กิจกรรมการเขา้ใชง้านระบบ เป็น
กิจกรรมท่ีเกิดประเด็นปัญหาจากการท างานของระบบอยา่งชดัเจน เน่ืองจากระบบไม่สามารถส่ง email ยื่น
ยนัตวัตนไปใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ส่งผลให้ผูใ้ชง้านไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้รวมทั้งท าให้ทราบวา่การเขา้ใช้
งานระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ของมหาวิทยาลยัธนบุรีมีปริมาณการใชง้านท่ีสูงโดยมีเหตุการณ์(Event) 
ท่ีเกิดข้ึน 133,225 เหตุการณ์ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับนวตักรรมใน
ทางตรง อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมการใชง้านของผูเ้รียนท่ีรับรู้ถึงความสามารถของนวตักรรมไดอ้ยา่งชดัเจน
แลว้เห็นถึงอรรถประโยชน์ท่ีดีกวา่ส่ิงท่ีมีอยู ่อีกทั้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและค่านิยมขณะนั้นอยา่งชดัเจน 
ดงันั้น มหาวิทยาลยัธนบุรี ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นคนของขีดความสามารถของเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
ว่าสามารถรองรับกบัปริมาณการใช้งานของผูใ้ช้งานท่ีเพิ่มข้ึน และให้สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ
เก่ียวกบัแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 
 กระบวนการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้วเิคราะห์ผลด้วยวธีิกระบวนการเหมืองข้อมูล (The process of 
data management for analyzing data process mining) (เอนก นามขันธ์ , เสาวภา เมืองแก่น) 
 งานวิจัยฉบับน้ีน าเสนอกระบวนการบริหารและจัดการข้อมูลโดยการใช้วิเคราะห์ผลด้วยวิธี
กระบวนการเหมืองขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการท างานในระบบสารสนเทศ ดว้ย
โปรแกรม DISCO หรือ ProM ซ่ึงการส่งขอ้มูลเขา้ไปประมวลผลใน DISCO หรือ ProM ตอ้งจดัรูปแบบ
ขอ้มูลให้เหมาะสมในการประมวลผล ดงันั้นรูปแบบขอ้มูลท่ีเหมาะสมง่ายต่อการประมวลผล ควรจดัใหอ้ยู่
ในรูปแบบ CSV และในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอย่างแพร่หลายองคก์ารใดสามารถบริหารจดัการขอ้มูลมหาศาล (Big data) ทางธุรกิจ
ของตนเองไดดี้  
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 สามารถวิเคราะห์จุดไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ หรือแนวทางปรับกระบวนการการท างานไดถึ้งระดบัการ
ท างานเชิงพฤติกรรมโดยใชข้อ้มูลเชิงประวติั (Event logs) จะท าให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบและสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งรวมทั้งกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วหรือกา้วสู่ยคุ Thailand 4.0 ดงันั้นการ
จดัการขอ้มูลใหเ้หมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองเขียนชุดค าสั่ง SQL 
Command และ Visual Basic.Net พบว่าสามารถจดัเตรียมตามวิธีท่ีผูว้ิจยัทดลองได ้และน าไปใชว้ิเคราะห์
พบว่าคนหน่ึงคน ในหน่ึงวนั ใชเ้วลาเดินโดยเฉล่ียเท่าไร ใชเ้วลาวิ่งโดยเฉล่ียเท่าไร อยูเ่ฉย ๆ ใชเ้วลาเท่าไร 
และยงัสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้มือถือดว้ยว่าส่วนใหญ่มกัจะท ากิจกรรมใดในแต่ละวนั และ
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ดลองกบัขอ้มูลกระบวนการขายสินคา้ชนิดหน่ึงพบว่าวิธีกระบวนการเหมืองขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถใชไ้ดจ้ริง 
 
 ขอ้เด่นของงานวิจยัน้ี คือในบทความของงานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายขั้นตอนการน าบนัทึกเหตุการณ์
ออกมาจากฐานข้อมูลและน าขอ้มูลลงโปรแกรม DISCO เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการการ
ท างานในระบบสารสนเทศ 
 ขอ้ดอ้ยของงานวิจยัน้ี คือ วิธีค่อนขา้งยุง่ยากไม่เหมาะกบัผูท่ี้เร่ิมตน้ จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูมี้ประการณ์
ในดา้นการดูแลฐานขอ้มูล เป็นผูดู้แลในขั้นตอนการน าบนัทึกเหตุการณ์ออกมาวิเคราะห์ 
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

 
            ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดน้ าเหมืองกระบวนการไปเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการการท างานของ
พนกังานรีดนมววั โดยผูว้ิจยัไดท้ าการบนัทึกเหตุการณ์ของกระบวนการการท างานพนกังานรีดนมววัจาก
ฟาร์มแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐมโดยใชข้อ้มูลช่วงระยะเวลา 9 เดือนท่ีผา่นมา รูปแบบไฟลท่ี์น าเขา้ไฟล์
นามสกุล .csv น าออกจาฐานขอ้มูลโดยตรง และใชเ้คร่ืองมือประกอบการวิจยัคือ Disco Fluxicon 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
      3.1.1 Disco Fluxicon 
3.2 ขั้นตอนการวิจยั 

3.2.1 การเตรียมขอ้มูล 
3.2.2 ก าหนดรูปแบบบนัทึกเหตุการณ์   
3.2.3 การน าเขา้ไฟลข์อ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco 
3.2.4 การช้ีเฉพาะขอ้มูล  

3.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 3.1.1 Disco Fluxicon  
             เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย ผูใ้ช้ไม่ จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ เหมาะกับผูเ้ร่ิมตน้ เหมาะกับไฟล์นามสกุล .CSV, MXML, 
Audit Report และ FXL Disco เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัการกบับนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาด ใหญ่และซับซ้อน 
โปรแกรม Disco Filter เป็นส่วนเสริมหน่ึงของโปรแกรม Disco ท าหนา้ท่ีในการคดักรองบนัทึกเหตุการณ์
ให้มี ความซับซ้อนน้อยลงโดยก าหนดเง่ือนไขข้ึนมา ผ่านรูปแบบต่างๆ ของ Filter ทั้ ง 6 รูปแบบ คือ 
Timeframe, Variation, Performance, Endpoints, Attribute และ Follower โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
เวบ็ไซต ์https://fluxicon.com/disco 
 
 
 
 
 
 

https://fluxicon.com/disco
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รูปท่ี 3.1 แสดงหนา้เวบ็ไซตด์าวน์โหลดโปรแกรม Disco Fluxicon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 แสดงหนา้แรกของโปรแกรม Disco Fluxicon 
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
3.2.1 การเตรียมขอ้มูล  
งานวิจยัน้ีไดเ้กบ็ขอ้มูลจากกระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววั ณ ฟาร์มแห่งหน่ึง โดยชุด

ขอ้มูลอยูใ่นช่วง 9 เดือน ซ่ึงมีจ านวนพนกังานในการท างานทั้งหมด 5 คน จดัเกบ็ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบของ 
ไฟล ์Microsoft excel มาท าการแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบของไฟล ์CSV  
 

  
 

รูปท่ี 3.3 ขอ้มูลจากการปฏิบติังานของพนกังานในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
3.2.2  ก าหนดรูปแบบบนัทึกเหตุการณ์    
          บนัทึกเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากระบบ เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ผา่นขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูล ผูว้ิจยัตอ้งก าหนด 
รูปแบบขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อใหง่้ายต่อการวิเคราะห์ หลงัจากไดเ้กบ็ขอ้มูลแลว้จึงน าบนัทึกขอ้มูลจริงดงักล่าว
ก าหนดขอ้มูลเฉพาะและบนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูอ่อกในรูปแบบไฟล ์ .csv  ดงัตารางท่ี 3.4 

 
 

 
 



17 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 แสดงการก าหนดรูปแบบบนัทึกเหตุการณ์ 

 
3.2.3 การน าเขา้ไฟลข์อ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco 
         ในการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการจากโปรแกรม Disco ส่ิงส าคญัคือ 
ตอ้งน าไฟลท่ี์ผา่นขั้นตอนการจดัเตรียมขอ้มูลชนิด .csv  เขา้สู่โปรแกรม Disco และก าหนดชนิดของขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบัการก าหนดรูปแบบบนัทึกเหตุการณ์ ดงัรูปท่ี 3.5 
   
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 การน าไฟล ์csv เขา้สู่โปรแกรม Disco 
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3.2.4 การช้ีเฉพาะขอ้มูล  
หลงัจากน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Discoจ าเป็นจะตอ้งช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล เพื่อให ้

เหมาะสมต่อการท าเหมืองขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงขอ้มูลช้ีเฉพาะประเภทขอ้มูล 
เม่ือช้ีเฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญัในการท าเหมืองกระบวนการ สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 แสดงการช้ีเฉพาะขอ้มูลส าหรับประมวลผลดว้ยโปรแกรม Disco 
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3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล    
 ในวจิยัน้ีไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลในการใชโ้ปรแกรม Disco Fluxicon เพื่อน าผลมาวิเคราะห์และ
ศึกษากระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววั โดยซอฟตแ์วร์ท าการประมวลผลจากไฟล ์csv ท่ีน าเขา้สู่
โปรแกรม Disco  
 3.3.1 ใหท้ าการเปิดโปรแกรม Disco Fluxicon ข้ึนมาจากนั้นคลิกท่ีมุมซา้ยบน และ เลือก Open File 
จากนั้นเปิดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเราจะท าการวิเคราะห์และเลือก Open 

 
 

รูปท่ี 3.8 ขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูลเขา้โปรแกรม Disco Fluxicon 
 

3.3.2 หลงัจากท่ีท าการเปิดบนัทึกเหตุการณ์แลว้ จะปรากฏหนา้ต่างรายละเอียดต่างๆ ของบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดขอ้มูลท่ีน าเขา้ขอ้มูล 
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3.3.3 หลังจากท่ีท าการก าหนด Attribute ท่ีวิเคราะห์แล้วจากนั้นท าการ Start Import จะปรากฏ
หนา้ต่าง Fuzzy Miner Map ท่ีท าการวิเคราะห์จะไดผ้ลลพัธ์พบวา่กระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววั 
(Activity) ระยะเวลาการท างานของพนักงานมีความสัมพนัธ์กันเป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นจากเส้นทาง
ความสัมพนัธ์ ดงัรูปท่ี 3.9 
 

 
 

รูปท่ี 3.10 ภาพจ าลองขั้นตอนกระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววั 
ของโปรแกรม Disco Fluxicon รูปแบบความถ่ี (Frequency) 
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3.3.4 ใน Disco Fluxicon สามารถก าหนด Filter ท่ีจะท าการแสดงในแผนภาพ Fuzzy Miner ไดจ้าก
ภาพไดท้ าการก าหนด Filter เพื่อท าการกรองตวั Performance และ Timeframe ท่ีตอ้งการจะท าการวิเคราะห์
โดยผูว้ิจยัไดท้ าการกรองตวั Performance เฉพาะ Case ท่ีมีช่วงระยะการด าเนินงานในระหวา่ง 9 เดือน และ
ท าการกรองตวั Timeframe เฉพาะช่วงเดือน มกราคม ถึง กนัยายน เลือกในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ท่ีพนกังาน
ท างานรีดนมววั 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 ขั้นตอนการก าหนด Filter ท่ีจะท าการแสดงในแผนภาพ 
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บทที่ 4 

ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการท างานของพนักงานรีดนมววัดว้ย
เทคนิคเหมืองกระบวนการ ณ ฟาร์มแห่งหน่ึง โดย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ เตรียมขอ้มูล แปลงขอ้มูล ก าหนด
รูปแบบบนัทึกกิจกรรม การน าเขา้ไฟล์ขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม Disco การช้ีเฉพาะขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยในบทน้ีจะอธิบายถึงหลกัการวิเคราะห์ของ Fuzzy Miner และน าเสนอผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 

 4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในรูปแบบตาราง 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Disco Fluxicon 

ไดท้ าการวิเคราะห์ภายในโปรแกรม Disco Fluxicon เป็นการแสดงแผนภาพ Frequency (ความถ่ี) 

ของ Activity ในโปรแกรม Disco Fluxicon ท าการวิเคราะห์ออกมา และแสดงถึงกระบวนการท างานทั้งหมด

ท่ีเกิดข้ึนจริงจากพนกังานรีดนมววัแห่งหน่ึง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แบบจ าลองพฤติกรรมความถ่ีของกระบวนการท างาน 

 



23 
 

 

 ไดก้ าหนด Filter ท่ีจะท าการแสดงในแผนภาพ Fuzzy Miner จากภาพไดก้ าหนด Filter เพื่อท าการ

กรองตวั Performance และ case ท่ีมีช่วงระยะการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการก าหนด Filter ท่ีจะท าการแสดงในแผนภาพ 
 

 จากรูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการก าหนด Filter ท่ีจะท าการแสดงในแผนภาพกระบวนการท างานของ

พนกังานรีดนมววั โดยใช ้Timeframe เลือกช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 30 กนัยายน 2561 

และ Performance เฉพาะ case ท่ีมีระยะการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 ภาพจ าลองขั้นตอนกระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววัของโปรแกรม Disco Fluxicon 

รูปแบบความถ่ี (Frequency) 
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รูปท่ี 4.4 การแสดงขอ้มูลในแบบ Statistics Overview 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั 

 



26 
 

 

เ ม่ือน าข้อมูลกระบวนการท างานของพนักงานรีดนมวัว  เพื่อวิ เคราะห์ข้อมูลว่าพนักงานมี

กระบวนการท างานมากนอ้ยพียงใด ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6  แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7  แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 2) 
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รูปท่ี 4.8  แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.9  แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 4) 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.10  แสดงผลขอ้มูลในหวัขอ้ Statistics ของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 5) 
 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดใหโ้ปรแกรม Disco แสดงถึงขอ้มูลกระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววั แลว้

น ามาเปรียบเทียบกระบวนการท างานของพนักงาน โดยเลือกรูปแบบการแสดง  Frequency แบบ Max 

repetitions ท าใหส้ามารถเห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจนดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 โมเดล Fuzzy Miner ขอ้มูลของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 1) 
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รูปท่ี 4.12 โมเดล Fuzzy Miner ขอ้มูลของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 โมเดล Fuzzy Miner ขอ้มูลของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 3) 
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รูปท่ี 4.14 โมเดล Fuzzy Miner ขอ้มูลของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 โมเดล Fuzzy Miner ขอ้มูลของพนกังานรีดนมววั (พนกังานคนท่ี 5) 
 

จากการวิเคราะห์ความถ่ีกระบวนการท างานของพนักงานรีดนมววั เม่ือใช้ Fuzzy Miner จาก

โปรแกรม Disco เพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลไดต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั

เลือกขอ้มูลช้ีเฉพาะเพื่อหาขอ้มูลกระบวนการท างานของพนกังานโดยใช ้Filter ในการเลือกกลุ่มขอ้มูลการ

ท างานของพนกังาน 
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บทที ่5 

สรุปอภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์กระบวนการการท างานของพนักงานรีดนมววัด้วยเทคนิคเหมือง
กระบวนการ โดยเร่ิมจากการน าขอ้มูลกระบวนการท างานของพนกังานน าออกมาในรูปแบบไฟล ์.csv และ
น าเข้าสู่โปรแกรม Disco ในรูปแบบ Fuzzy Miner ซ่ึงสามารน าไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
จุดบกพร่องในการปฏิบติังานภายในฟาร์มโคนมแห่งหน่ึง โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ
ตามล าดบัดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย  
 จากผลการวิจัยกระบวนการท างานของพนักงานรีดนมววัท าให้พบว่าการท า Process Mining 
สามารถช่วยให้วิเคราะห์ขอ้มูลไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมการแสดงผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการท างานของพนกังานรีดนมววัท่ีเกิดข้ึนจริงในฟาร์มแห่งหน่ึง รวมถึงการ
ท างานของพนักงานในแต่ละบุคคล ซ่ึงกระบวนการท างานของพนักงานรีดนมววั แบ่งกลุ่มพนักงานได ้       
2 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 พนักงานรีดนมววัไม่สมารถท างานได้ตรงตามเวลาและมีการท างานท่ีล่าช้า กลุ่ม 2 
พนักงานรีดนมววัท่ีท างานตรงตามเวลาตามเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้ดังนั้นจึงมีการน าทฤษฎี Fuzzy Miner         
มาช่วยในการวิเคราะห์ปรับปรุง ท าใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ีเป็นล าดบัขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้วิเคราะห์กระบวนการการท างานของพนักงานรีดนมววั ณ ฟาร์มแห่งหน่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ 1.เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของเวลาในการท างานของพนกังานแต่ละคนพบวา่แตกต่างกนั
เลก็นอ้ย ซ่ึงไม่มีผลต่อคุณภาพของน ้านมดิบ 2. เม่ือพิจารณาตามเพศของพนกังานพบวา่ค่าเฉล่ียของเวลาใน
การท างานของพนักงานแต่ละคนพบว่าแตกต่างกันเล็กน้อย ซ่ึงไม่มีผลต่อคุณภาพของน ้ านมดิบ                     
ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปช่วยปรับปรุงระเบียบการปฏิบติังานของพนกังานรีดนมววัแห่งหน่ึง ให้มี
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลขอการวิเคราะห์กระบวนการการท างานของพนักงานรีดนมววัด้วยเทคนิค
เหมืองกระบวนการท าใหพ้ฤติกรรมการท างานของพนกังาน ทั้งน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการแกไ้ขโดยการท า 
Process Mining การท่ีจะท าให้ไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้นจ าเป็นจะตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากและมี
ความสมบรูณ์ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์แบบ Fuzzy Miner ซ่ึงเตรียมขอ้มูลท่ีสมบรูณ์ จะ
ท าใหไ้ดแ้ผนภาพขอ้มูลท่ีมีความชดัเจนและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด และคอมพิวเตอร์ประมวลผลขนาดเลก็
ไม่เหมาะท่ีจะท าการวิเคราะห์แบบ Fuzzy Miner เน่ืองจากขอ้มูลท่ีท าการวิเคราะห์นั้นมีปริมาณมหาศาล
วิธีการน้ีจึงเหมาะกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวลผลมากมาก และเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการเสนอ
เจา้ของฟาร์มโคนมเป็นหลกัหลกั แต่ยงัมีแบบจ าลองขอ้มูลมากมายท่ียงัสามารถมาประยกุตใ์ชแ้ละควรศึกษา
อีกมาก  
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