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ABSTRACT 
 

Title   :  Improvement of Transport Approval Process Using Process Mining 
By   : Mr. Nattawut Chum-Im 
Degree  : Master of Science in information Technology 
Advisor  : Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi 
 
 This research presented the use of process mining to analyze for improvement of transport 
approval processes. The event log of actual activities was used as an input for the analysis to understand 
the process and check the actual time taken for the approval of the applicant's moving and officer's 
work, including the work process leading to analysis of the delay and check for malfunctions.  
The research has five steps. 1). Study preparation and import data; 2). Disco analyze; 3). RapidMiner 
analysis; 4). ProM analysis; 5). Celonis analysis the research showed that the rate of transport approval 
moved well each month. For some products, the criteria for approval to move the goods should be 
adjusted due to being used in the system at a low rate. On the part of the staff, there should be a 
consideration of adding more people or using other technologies to their work to reduce errors in 
document verification. The amount of time the delay caused after the approval resulted in no practical 
inspection. The results of this research can be a way to improve and increase the efficiency of moving 
approval requests in the future. 
 
Keyword: Process Mining, Event log, Conformance Checking, Approval process 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การอนุมัติขนย้ายสินค้าเป็นระบบสารสนเทศเพื่ ออ านวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดขั้นตอนในการอนุมัติขนย้ายสินค้าจากหน่วยงาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลยอ้นกลับ  
เพื่อไม่ให้ เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางในด้านราคาและปริมาณรวมถึงการลักลอบขนยา้ยสินค้า 
ซ่ึ งผู ้ขออนุมัติสามารถยื่นผ่านทางระบบออนไลน์  สามารถอนุมัติค  าขอผ่านระบบได้ทันที   
ลดความแออัดในการบริหารของเจ้าหน้าท่ี  ณ สถานท่ีตั้ ง การยื่นอนุมัติขนย้ายสินค้าของผู ้ขอ 
มีการน าระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคลทั้งผูข้ออนุมัติ 
และเจา้หน้าท่ี ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถระบุถึงบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของเพื่อให้หน่วยงานควบคุม 
และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพเขา้มา
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล อีกทั้ งต้องสามารถลดระยะเวลา 
ในการท างานของผูป้ฏิบติังาน หากเกิดความล่าชา้ในการอนุมติัขนยา้ยสินคา้อาจท าให้เกิดความเสียหาย
ใหก้บัสินคา้ท่ีจะท าการขนยา้ย  
 การท าเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์กระบวนการข้อมูล 
จากการบนัทึกเหตุการณ์ (Event log) เพื่อช่วยในการท่ีจะบ่งช้ีขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบขององค์กร  
ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใช้เทคนิคน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่มากมาย เช่น Disco Fluxicon, ProM, RapidMiner, 
Celonis นอกจาก น้ี เท ค นิ ค เห มื องก ระบ วน การยัง มี ท ฤษ ฎี ส าคั ญ  Conformance checking  
ซ่ึงเป็นการตรวจสอบกระบวนการท่ีเกิดขึ้นกับโมเดลกระบวนการท่ีถูกสร้างเป็นต้นแบบการท างาน 
และ Fizzy Miner ท่ี ช่วยในการปรับปรุงการท างานของพนักงานในองค์กร เพื่อปรับปรุงขั้นตอน 
การด าเนินงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานมากขึ้น 
 วิท ยานิพนธ์ฉบับ น้ี จึ งน า เทค นิคการท า เห มืองกระบวนการ เข้าม าใช้ เพื่ อ ศึกษ า 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ ระยะเวลาการให้บริการและความสอดคลอ้งกนั
ของกระบวนการ การท างานของเจา้หน้าท่ีในระดับต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการท างานท่ีผิดพลาด 
หรือล่าชา้เพื่อพฒันากระบวนการและลดความผิดพลาดกระบวนการขออนุมติั 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการ  
 1.2.3 เพื่อน าเสนอวิธีการประมวลผลของเหมืองกระบวนการดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
 1.2.4 เพื่อพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้ 
 1.3.2 วิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์โดยซอฟตแ์วร์ Disco 
  1.3.3 วิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์โดยซอฟตแ์วร์ RapidMiner 
 1.3.4 วิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์โดยซอฟตแ์วร์ Celonis 
 1.3.5 วิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์โดยซอฟตแ์วร์ ProM 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.4.1 เหมืองกระบวนกำร (Process Mining) 
 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) เป็นเทคนิคการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึก
เหตุการณ์ (Event log) ในระบบสารสนเทศขององค์กรหรือธุรกิจ และน ามาวิเคราะห์เป็นรูปแบบ
กระบวนการท างาน  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจริงและสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง 
ให้เกิดระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ี มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ การคน้พบ
กระบวนการ (Process Discovery) การตรวจสอบความสอดคล้อง (Conformance Checking)  
การปรับปรุงใหดี้ขึ้น (Enhancement) 
 1.4.2 บันทึกเหตุกำรณ์ (Event Log) 
 บันทึกเหตุการณ์ (Event Log) คือ ชุดของเหตุการณ์ท่ีใช้เพื่อเป็นข้อมูลตั้ งต้นในการใช้เทคนิค
เหมืองกระบวนการ เพื่อตรวจสอบการท างานของกิจกรรมในระบบสารสนเทศซ่ึงถูกบันทึกไว ้ 
โดยมีส่วนประกอบส าคญั คือ กรณี (Case), กิจกรรม (Activity), บนัทึกเวลา (Timestamp) และทรัพยากร 
(Resource) 
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 1.4.3 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง  (Conformance Checking) 
 กระบวนการในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลองของกระบวนการเปรียบเทียบ 
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีอยูใ่นบนัทึกเหตุการณ์ เพื่อคน้หาความสอดคลอ้งและความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมท่ี เกิดขึ้ น โดยใช้โมเดล α -Algorithms ผลลัพธ์ ท่ีได้จะแสดงให้ เห็นถึงข้อผิดพลาด 
ท่ีเกิดขึ้นในการท างานทั้งในแต่ละคร้ังและในภาพรวมทั้งหมด 
 1.4.4 Disco 
 Disco เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองกระบวนการ ท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย มีความเสถียร 
และประสิ ท ธิ ภ าพของเค ร่ื องมื อค่ อนข้ างสู ง  มี อัลกอ ริ ทึ มหลัก  2  ตั ว  คื อ  Fuzzy Miner  
และ  Time Performance เพื่ อใช้ ในการหาข้อ เท็ จจริ งของบัน ทึ ก เหตุ การณ์  ผู ้ใช้ ไม่ จ าเป็ น 
ต้องมีประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ เหมาะกับผู ้เร่ิมต้น เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจัดการ 
กบับนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และซบัซอ้น 
 1.4.5 RapidMiner 
 RapidMiner เป็น เค ร่ืองมือท่ี ใช้ ในการท าเหมืองกระบวนการ  ซ่ึ งมี ความหลากหลาย 
ในการเลือกใช้อัลกอริทึมในการท าเหมืองกระบวนการ RapidMiner มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่าย 
ไม่จ าเป็นตอ้งเขียนโคด้เพิ่ม มีเคร่ืองมือ Machine Learning รวมไปถึงการโหลดและการแปลงข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การประเมินผลและการปรับใช ้ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการท าเหมืองกระบวนการ 
 1.4.6 ProM 
 ProM เป็นซอฟตแ์วร์ Open Source ท่ีมีชุดเคร่ืองมือในการช่วยสนบัสนุนเทคนิคในการท าเหมือง
กระบวนการท่ีหลากหลาย โดยใช้การ Plug-in ท าให้สามารถเพิ่มอัลกอริทึมใหม่เข้าไปเพิ่มเติม 
รูปแบบในการอ่านขอ้มูลของ ProM คือ MXML, SA-MXML หรือ XES 
 1.4.7 Celonis  
 Celonis เป็นเคร่ืองมือในการท าเหมืองกระบวนการ มีฟังก์ชนัท่ีการท างานท่ีหลากหลายและมี AI 
(Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และคน้หาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ  
อีกทั้งยงัเป็น software as a service (SaaS) ท าใหส้ามารถเขา้ถึงซอฟตแ์วร์ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา   
 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เขา้ใจขั้นตอนการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้มากขึ้น 
 1.5.2 กระบวนการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.5.3 ไดข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการลดกระบวนการ 
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1.6 กำรวำงแผนโครงกำร 
 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมติัขนยา้ย
สินคา้โดยใชเ้หมืองกระบวนการ 
ตำรำงท่ี 1.1  ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 

เดือน 
รำยละเอยีด
กจิกรรม 

ปีการศึกษา 2564 

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

ศึกษากระบวนการ
อนุมติัขนยา้ยสินคา้ 

            

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

เก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์การท างาน 

            

การวิเคราะห์ขอ้มูล             

การสรุปผลงานวิจยั             

จดัท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ 
ฉบบัสมบูรณ์ 
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ตำรำงท่ี 1.2  ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงานปีการศึกษา 2565 
เดือน 

รำยละเอยีด
กจิกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

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

ศึกษากระบวนการ
อนุมติัขนยา้ยสินคา้ 

            

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

เก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์การท างาน 

            

การวิเคราะห์ขอ้มูล             

การสรุปผลงานวิจยั             

จดัท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ 
ฉบบัสมบูรณ์ 

            

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

 งาน วิจัย น้ี เป็ น ก าร ศึกษ าก ารท างานของกระบ วนก ารอ นุ มั ติ ขน ย้าย สิ นค้ าโด ย 
การท าเหมืองกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและหาแนวทางในการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดของกระบวนการอนุมติัสินคา้ 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) 
 2.2 เคร่ืองมือ 
  2.2.1 Disco 
   - Fuzzy Miner 
  2.2.2 RapidMiner 
   - Inductive Miner 
  2.2.3 ProM 
  2.2.4 Celonis 
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
2.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining) 
 เหมืองกระบวนการ  เป็นเทคนิคการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกเหตุการณ์ (Event 
Log) หรือแฟ้มประวัติการด าเนินงานในระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมู ล เป้าหมาย 
ของการท าเหมืองกระบวนการ  คือ การค้นหาข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบันทึกเหตุการณ์ 
ของฐานข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการปรับระบบใหม่โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีเกิดขึ้ น 
และแนวโน้มในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้ นอีกหรือไม่  เพื่ อใช้สนับสนุนการด าเนินการของ
กระบวนการทางธุรกิจหรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบในการให้ข้อเสนอแนะ ออกแบบ 
และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (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)  
การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัท า Process Mining [7] มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 2.1  
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รูปท่ี 2.1 ภาพรวมของการท าเหมืองกระบวนการ [7] 

 
  จากรูปท่ี 2.1 โครงสร้างการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการจดัท า Process Mining ประกอบดว้ย
ขอ้มูลท่ีบนัทึกเหตุการณ์ในระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน กระบวนการท างาน เคร่ืองมือในการท างาน 
โครงสร้างขององคก์ร ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านในองคก์ร รูปแบบของขอ้มูล หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีใช ้ 
 2.1.1 วัตถุประสงค์ของเหมืองกระบวนการ [7] การท าเหมืองกระบวนการนั้น ประกอบไปดว้ย 
3 ประการคือ 1. การค้นพบกระบวนการ (Process Discovery) 2. การตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
(Conformance Checking) 3. การปรับปรุงใหดี้ขึ้น (Enhancement) 
  1. การค้นพบกระบวนการ (Process Discovery) เป็นเทคนิคในการสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการ โดยใช้บันทึกเหตุการณ์ เป็นข้อมูลในการสร้างแบบจ าลองเพียงอย่างเดียว  
โดยใช้ อัลฟ่าอัลกอริทึม (α -Algorithm) ในการน าข้อมูลบันทึกเหตุการณ์มาสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการ เพื่ออธิบายพฤติกรรมท่ีอยู่ในข้อมูล ท าให้ผูใ้ช้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของขอ้มูลไดอ้ย่างชดัเจนตั้งแต่ตน้กระบวนการถึงทา้ยกระบวนการเพื่อใช ้
ในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดขึ้นและแนวโนม้ของการท างานท่ีจะเกิดขึ้นอีก ดงัรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี 2.2 การคน้พบกระบวนการ (Process Discovery)  [7] 

 
  2 . ก ารตรวจสอบความสอดคล้อ ง  (Conformance Checking) เป็ น เท ค นิ ค เพื่ อ ใช ้
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบจ าลองของกระบวนการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
ท่ีอยู่ในบนัทึกเหตุการณ์ โดยใช้ α-Algorithms เพื่อคน้หาความสอดคลอ้งและความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้ น โดยผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่  
หรือมีกระบวนการใดท่ีมีความผิดพลาดในเส้นทางการท างาน ดงัรูปท่ี 2.3 

 
รูปท่ี 2.3 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง (Conformance Checking) [7] 

   
  3. การปรับปรุงให้ ดีขึ้ น (Enhancement) เป็นการขยายขีดความสามารถของแบบจ าลอง
กระบวนการ ส าหรับไปใชใ้นการวิเคราะห์ถึงแนวทางการท างานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นในการวิเคราะห์ถึงการไหลของขอ้มูล และมุมมองอ่ืนๆของกระบวนการ 
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เช่น เวลา เครือข่ายสังคม  ซ่ึงผลของการท าเหมืองกระบวนการน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าเหมืองกระบวนการ
จะเป็นขอ้มูลเชิงสรุปท่ีน ามาช่วยในการตดัสินใจ หรือใชต้อบค าถามในเชิงธุรกิจใหก้บัผูบ้ริหารได ้ 
 การท า Process Mining ไม่ ได้ เป็น เพี ยงประ เภทของเทคนิคในการ วิ เคราะห์ ข้อมู ล  
(Data Mining) แต่การท า Process Mining สามารถท าให้เห็นถึง “การเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีหายไป” 
ระหว่างกระบวนการ และ Data Mining เทคนิคการท า Process Mining สามารถดึงความเช่ือมโยง
ของขอ้มูลท่ีอยู่ใน Event log ท่ีมีอยู่ในระบบสารสนเทศปัจจุบนั เทคนิคน้ีจึงเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ในการน ามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เพื่อคน้พบ ตรวจสอบ และปรับปรุง
กระบวนการ  เม่ือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะถูกบนัทึกไวใ้นฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงเป็นขอ้มูลจริง 
ท่ี เกิดขึ้ นและสามารถให้รายละเอียดในการท างานท าให้ มีความจ าเป็นในการปรับปรุง  
และสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในสภาวะปัจจุบันท่ีมีการน าสารสนเทศท่ีมีการแข่งขัน  
และการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมาใชใ้นการท างานเพิ่มมากขึ้น [6]   
 
 2.1.2 ความต้องการส าหรับการท าเหมืองกระบวนการ 
 แนวคิดของการท าเหมืองกระบวนการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์เพื่อให้
เข้าใจถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้ นจริง การท าเหมืองกระบวนการได้จะต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย 
 3 องคป์ระกอบคือ 1. กรณี (Case ID) 2. กิจกรรม (Activity) และ 3. ประทบัเวลา (Timestamp) 
  1. กรณี  (Case ID) เป็นชุดรหัสหรือชุดตัวเลขท่ีใช้ก ากับในขอบเขตของกระบวนการ  
โดยท่ีมีรายละเอียดในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อให้การท าเหมืองกระบวนการ สามารถ 
ท าการอ้างอิง เปรียบเทียบขั้นตอน การปฏิบัติระหว่างกระบวนการกับผูใ้ช้งาน Case ID ในการท า
เหมืองกระบวนการนั้น อาจใชก้ารอา้งอิงจากส่วนอ่ืนๆในบนัทึกเหตุการณ์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ใน
มุมมองท่ีกว้างขึ้ น เช่น การให้บริการโดยก าหนด Case ID เป็นบุคคล เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลา 
ในการให้บริการของแต่ละบุคคลเปรียบเทียบกัน ท าให้สามารถเกิดมุมมองท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับ
กระบวนการและการวิเคราะห์ได้  ส่วนส าคญั คือการก าหนดตวัแปรเพื่อใช้แยกแยะความแตกต่าง  
ของแต่ละกรณีของกระบวนการเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ 
  2. กิจกรรม (Activity) เป็นการแสดงรูปแบบกิจกรรมหรือขั้นตอนของกระบวนการ 
ท่ีถูกเก็บเข้าในบันทึกเหตุการณ์ เม่ือเกิดการด าเนินการหรือการเปล่ียนแปลงสถานะบนระบบ
สารสนเทศ อาจจะมีกลุ่มขอ้มูล (Resource) ซ่ึงเป็นรายละเอียดของการด าเนินการในสถานะต่างๆ
ของกระบวนการเก็บอยู่ในบนัทึกเหตุการณ์ Activity ในแต่ละระบบจะแตกต่างกนัไป อาจมีเพียง 
หน่ึงแถว (Column) หรือหลายแถวก็ได ้ขึ้นอยูก่บัการออกแบบระบบสารสนเทศนั้น  
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  3. ประทับเวลา (Timestamp) ส่ิงส าคัญในการท าเหมืองกระบวนการอีกอย่างหน่ึงส าหรับ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการท่ีเกิดขึ้น Timestamp นั้นจะเกิดขึ้นเม่ือเกิดการด าเนินการใดๆ 
หรือการเปล่ียนแปลงสถานะบนระบบสารสนเทศ เป็นการเก็บขอ้มูล การกระท าใดท่ีเกิดขึ้นในระบบ 
เป็นล าดับขั้น โดย Timestamp นั้นจะถูกใช้ในการวิเคราะห์ด้านระยะเวลาจากกระบวนการหน่ึงไปสู่ 
อีกกระบวนการหน่ึง เพื่อคน้หาความล่าชา้ของกระบวนการ หรือในขณะเดียวกนัหากมีการประทบัเวลา
มากกว่า 1 Column  ประทบัเวลาในกระบวนการ จะวิเคราะห์เวลาด าเนินการหรือเวลาจดัการกิจกรรม
นั้นดว้ยนั้นเอง  

 
รูปท่ี 2.4 รูปแบบขอ้มูล 

 2.1.3 α -Algorithms  
 α -Algorithms หรือ α-Miner เป็นอลักอรึทึมพื้นฐานท่ีใช้ในการใช้คน้หากระบวนการของ
บนัทึกเหตุการณ์โดยแบ่งการตรวจสอบการท างานได ้4 วิธีดงัน้ี  
  1. Direct Succession คือ การตรวจสอบการท างานขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง 
ไดโ้ดยตรงมีสัญลกัษณ์ คือ A -> B 
  2. Causality เป็นการตรวจสอบขั้นตอนท่ีเกิดขึ้ นตามล าดับ โดยตรวจสอบขั้นตอนใด
เกิดขึ้นก่อน ขั้นตอนใดเกิดขึ้นหลงั และขั้นตอนใดท่ีไม่สามารถเกิดขึ้นไดก่้อนขั้นตอนใด ๆ เช่น  
C-> D แต่ D -/> C  
  3. Parallel เป็นการตรวจสอบขั้นตอนการท างานใดท่ีต้องท างานกันแบบคู่ขนานกัน  
ไม่สามารถท าขั้นตอนใดขั้นตอนเดียวไดโ้ดยมีสัญลกัษณ์ คือ A || B 

Case ID Activity Timestam
p 



11 

  4. Unrelated คือขั้นตอนหน่ึงไม่สามารถขา้มไปท าอีกขั้นตอนหน่ึงได ้เช่น A -/> B 
 โค รงส ร้ า งข อ ง  Alpha Algorithms นั้ น จ ะ เป็ น โค ร งส ร้ างแบ บ  Petri Net ก ล่ า วคื อ  
เป็นโครงสร้างแบบเครือข่ายท่ีไม่มีความซับซ้อน สามารถท าใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงสถานะของ
แบบจ าลองได ้ปัญหาท่ีส าคญัของ Alpha Algorithms คือ ไม่สามารถตรวจสอบหรือสร้างเส้นทาง
การท างานท่ีเกิดขึ้นจากการท างานวนซ ้าขึ้นได ้[8] 
 
2.2 เคร่ืองมือ 
 2.2.1 Disco Fluxcion 
 Disco คือ ซอฟต์แวร์หรือเคร่ืองมือหน่ึงในการท าเหมืองกระบวนการ ของบริษทั Fluxicon 
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสเถียรและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค่อนขา้งมาก ยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย
ส าหรับผูเ้ร่ิมต้น มีส่วนเสริม ตัวกรอง (Filter) ภายในตัวซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการจดัการบันทึก
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น Disco นั้นจะมีอลักอริทึมทั้งหมด 2 ตวั คือ Fuzzy Miner และ Time Performance 
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระบบ 

 
รูปท่ี 2.5 หนา้ต่างซอฟตแ์วร์ Disco 

 
 ตัวกรอง (Filter) เป็นส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี มีประสิทธิภาพในการเลือกข้อมูล  
ในการวิเคราะห์โดยไม่ท าลายเน้ือหาของข้อมูลต้นฉบับในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตัวกรอง
เหล่าน้ีจะท าใหเ้ขา้และทราบไดถึ้งมุมมองและง่ายต่อการก าหนดค่าตวัอยา่งของกระบวนการ 
 ชนิดของตวักรองใน Disco มีทั้ งหมด 6 ชนิด โดยสามารถน ามาใช้งานร่วมกันและซ้อนกัน 
เป็นล าดบัขั้นในการเลือกวิเคราะห์ขอ้มูลได ้
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  1. ตัวกรอง Timeframes เป็นตัวกรองท่ีเลือกระยะเวลาหรือปฏิทิน เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ระยะเวลาของขั้นตอนก่อนและหลังการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ ตัวกรองรูปแบบน้ี 
จะเนน้การวิเคราะห์ใหแ้ม่นย  าในส่วนของกรณีการใชร้ะยะเวลาชา้หรือเร็วในกระบวนการ 
  2. ตวักรอง Performance จะมุ่งเนน้ไปท่ี Case ท่ีมีความหลากลายของตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนั
เช่น Case ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาขา้งตน้ 
  3. ตวักรอง Endpoints คือ การเลือก Case ท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุดกระบวนการ เพื่อกรองกรณี 
ท่ีไม่สมบูรณ์หรือกรองกรณีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการได ้
  4. ตวักรอง Attribute เป็นตวักรองท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกกิจกรรม ทรัพยากร ตามลกัษณะ
ของขอ้มูล 
  5. ตัวกรอง Follower จะใช้ส าหรับการติดตามรูปแบบของกระบวนการ  เพื่ อ เน้น 
ไปในการวิเคราะห์กระบวนการแต่ละขั้นตอน 
  มุมมองการวิเคราะห์ท่ีสาม เป็นความสามารถของตัวกรองท่ีช่วยส ารวจกระบวนการ  
อย่างรวดเร็ว ในหลายมุมมอง สามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ต่างๆ การมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนั 
และสร้างความคิดในการพฒันาการวิเคราะห์กระบวนการ 

 
รูปท่ี 2.6 หนา้การเลือก Filter 
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  ส่วนเสริมของซอฟตแ์วร์ Disco 
  1. Fuzzy Miner เป็นอัลกอริทึมหน่ึงท่ีอยู่ในซอฟต์แวร์ Disco ท่ีได้รับการพัฒนาโดย 
Christian W. Gunther ผูก่้อตั้ง Fluxicon ในปี 2007 Fuzzy Miner เป็นอลักอริทึมท่ีท าหนา้ท่ีโดยตรง 
ในการแก้ไขปัญหาของตัวเลขขนาดใหญ่ กิจกรรมและพฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างระดับสูง  
มีว ัตถุประสงค์คือเพื่ อช่วยให้ผู ้ใช้สามารถเข้าใจและโต้ตอบในการส ารวจกระบวนการ  
จากบันทึกเหตุการณ์ได้ ในส่วนใหญ่ Fuzzy Miner เหมาะส าหรับกระบวนการท่ีมีกิจกรรมน้อย 
สามารถท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจโครงสร้างการท างานไดดี้กวา่ โดย Fuzzy Miner มีหลกัการท างานดงัน้ี 
   - การ Output : Fuzzy Model 
   เม่ือเร่ิมการใช้งานซอฟต์แวร์ Disco  ข้อมูลท่ีถูกส่งเข้ามา อัลกอริทึม Fuzzy Miner  
จะถูกใชเ้พื่อประมวลผล ความซบัซอ้นและไม่มีโครงสร้างของขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจถึงขอ้มูล 
ท่ีเกิดขึ้นโดยการลดความซ ้ าซ้อนของ Process Model และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของกระบวนการ  
โดยการแสดงขั้นตอนของกระบวนการท่ีมีความส าคญั ส่วนกิจกรรมท่ีมีความส าคญัหรือถูกใช้งานต ่า 
จะถูกซ่อนอยู่ในกลุ่มของขอ้มูล และสามารถเรียกใชง้านไดเ้ม่ือตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูล ถา้ผูใ้ชง้าน
มีกิจกรรมเป็นจ านวนมากท่ีมีความส าคัญเท่า ๆ กัน Fuzzy Miner จะไม่สามารถเปล่ียนแปลง 
หรือลดขั้นตอนของกระบวนการได้ แต่สามารถใช้เพื่อบันทึกความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ 
ของรูปแบบกระบวนการท่ีถูกสร้างขึ้น เพื่อใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของกระบวนการแบบไดนามิก 
 
 2.2.2 RapidMiner 
 RapidMiner เป็นซอฟตแ์วร์ Data Science ท่ีใชส้ าหรับเตรียมขอ้มูล การท าเหมืองกระบวนการ 
การวิ เคราะห์ การท านาย  (Predictive Analysis) เป็นซอฟต์แวร์ ท่ี ช่ วยในการจัด ส่ งข้อมู ล 
และลดขอ้ผิดพลาดโดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้การ เขียนโคด้ (Coding) เพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ Rapid Miner 
นั้ นมี เคร่ืองมือส าหรับการท า Data mining และ Machine learning รวมไปถึงการโหลดและ 
แปลงข้อมูล (ETL) การประมวลผลล่วงหน้า การวาดภาพจากข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ 
และการสร้างแบบจ าลองทางสถิติ การประเมินผล 
 ซอฟต์แวร์ RapidMiner ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายส าหรับผู ้ใช้งาน เป็นการท างานแบบ  
 Drag and Drop ส าหรับในการวิเคราะห์ในขั้นพื้ นฐาน (Basic use) RapidMiner ได้ออกแบบ 
ให ้ผูใ้ช ้(user)ไดจ้ าลอง Workflow ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในหนา้ต่าง Design View  
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รูปท่ี 2.7 ส่วนประกอบของหนา้จอซอฟตแ์วร์ Rapid Miner 

 
 ส่วนประกอบของหนา้จอซอฟตแ์วร์ RapidMiner จะประกอบไปดว้ย 4 ส่วนคือ 
  1. Repository ในส่วนแรกของซอฟต์แวร์ เป รียบ เส มือน พื้ น ท่ี เก็บข้อมูล  (Folder)  
ของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถจดัเก็บขอ้มูล Process และผลลพัธ์ของซอฟตแ์วร์  
  2. Operators เป็นองค์ประกอบส าคัญของซอฟต์แวร์ RapidMiner เน่ืองจากเป็นส่วน 
ท่ีท างานต่อจาก input ซ่ึง Operators เหล่าน้ี คือเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลทั้ งหมด 
เร่ิมตั้งแต่การท าความสะอาดขอ้มูล (Cleansing) การท าโมเดลขอ้มูล (Modeling) การท านายขอ้มูล 
(Predictive) รวมไปถึงการรวม (Blend) ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 
  3. Process เป็นส่วนของพื้นท่ีส าหรับการจดัการขอ้มูลการท างาน (Process) โดยการน าขอ้มูล 
ท่ีถูกน าเขา้มาเก็บไวใ้นส่วน Repository และการน าเคร่ืองมือในส่วนของ Operators มาจดัขั้นตอน 
เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลไดต้่อไป 
   4. Parameters เป็นส่วนเสริมท่ีเขา้มาใชใ้นการก าหนดค่าต่างๆ ของ Operators เพื่อให้ผูใ้ช ้
สามารถตั้งค่าหรือเลือก ในการจดัการขอ้มูลของแต่ละ Operators ท่ีแตกต่างกนั  
 Operators ท่ีส าคญัของ RapidMiner ในส่วนของการใชว้ิเคราะห์กระบวนการของ RapidMiner ไดแ้ก่   
  1. Inductive Miner เป็น Operators ใช้แสดงขั้นตอนของกระบวนการโดยแสดงในรูปแบบ 
Model ท่ีมีเส้นทางของกระบวนการ โดยจะแสดงล าดบัเหตุการณ์โดยแยกขั้นตอนของกระบวนการ
ออกจากกันท าให้สามารถแสดงออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนมากขึ้นและเป็นสัดส่วนท าให้สามารถ
มองเห็นกระบวนการท่ีสามารถจดัการกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นได ้
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  2. Inductive Miner จะสามารถแสดงผลของกระบวนการได้ใน 2 รูปแบบ คือ Inductive 
Miner (Petri Net) ดงัรูปท่ี 2.8 และ Inductive Miner (Tree) ดงัรูปท่ี 2.9  

 
รูปท่ี 2.8 Inductive Miner (Petri Net) 

 

 
รูปท่ี 2.9 Inductive Miner (Tree) 

 2.2.3 ProM  
 ProM เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการท่ีหลากหลาย ในรูปแบบของปลั๊กอิน  
ท่ีเป็น Software Open Source เพื่อสนับสนุนอลักอริทึมหลายรูปแบบและหลากหลายภาษา เช่น 
Petri nets, Social Networks, PBMN เป็นต้น  เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
สามารถน าไปพฒันาเพิ่มเติมและใชพ้ฒันาโปรแกรมในรูปแบบใหม่ได ้ 
 ProM จดัว่าเป็น Open Source ท่ีสามารถให้นักวิจยัและนักพฒันามีส่วนร่วมในการสร้างปลัก๊อิน
รูปแบบใหม่  เป็นส่ือกลางระหว่าง Event Log กับ Model สามารถเลือกใช้ เคร่ืองมือในการท า 
เหมืองกระบวนการ ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงในปัจจุบนัมีปลัก๊อินท่ีพร้อมใช้งานมากกว่า 400 ปลัก๊อิน 
ยกตวัอยา่งเช่น 
  ปลัก๊อินท่ีสนบัสนุนในการท าเหมืองกระบวนการ 
   - ปลัก๊อินในการสนบัสนุน Control- Flow mining  เช่น Alpha Algorithm , Genetic Mining 
   - ปลัก๊อินการวิเคราะห์มุมมองความสัมพนัธ์ เช่น Social Network Miner 
   - ปลัก๊อินการท า Mining กระบวนการท่ีมีความยดืหยุน่ เช่น Fuzzy Miner 
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  ปลัก๊อินส าหรับการวิเคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เช่น 
   - การตรวจสอบ Process Models 
   - การตรวจสอบ Linear Temporal Logic (LTL) 
   - การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (การวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน) 
  ProM Import เป็นหน่ึงในปลัก๊อินท่ีส าคญัในการช่วยแปลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลให้อยู่ใน
รูปแบบ MXML ซ่ึงเป็นปลัก๊อินท่ีถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อช่วยแปลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลของสารสนเทศ
ให้สามารถน ามาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมเหมืองกระบวนการต่างๆ ได้ โดยเรียกใช้ plug-ins 
ดงัต่อไปน้ี 
   - Mining plug-ins เป็นปลัก๊อินด้านการควบคุมการประมวลผลการท าเหมืองขอ้มูล
ตาม Algorithm ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
   - Export plug-ins เป็นปลัก๊อินเก่ียวกบัขั้นตอนการส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ MXML  
   - Import plug-ins เป็นปลัก๊อินเก่ียวกบัขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูลจาก MS-Access ผา่นทาง ODBC 
   - Analysis plug-ins เป็นปลั๊กอินเก่ียวกับการด าเนินการวิเคราะห์ผลของ Algorithm  
ท่ีเลือกวิเคราะห์กระบวนการ 
   - Conversion plug-ins เป็ นปลั๊ก อิน เก่ี ยวกับการแปลง และจัด รูปแบบข้อมู ล 
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ MXML เพื่อท าเหมืองกระบวนการ [1][6][8] 
 
 2.2.4 Celonis 
 Celonis เป็นแฟลตฟอร์ม SaaS (software as a service) ซ่ึงเป็นบริษทั Startups ของบริษทั SAP  
ท่ีท างานผ่านระบบ Cloud ในการท าเหมืองกระบวนการเหมาะส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่และแบบเรียลไทม์ นอกจากน้ียงัช่วยให้การเกิดความคิดริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจขององคก์รโดยท าการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลและกระบวนการท่ีรวมการท างานของ AI ต่างๆ เช่น 
Event Collection, Process Discovery, Process Analytics, Action Engine แ ล ะ  Intelligent Business Apps 
นอกจากน้ี  ย ังมี  Celonis PI (Proactive Insights Engine) ท่ี รวมการท างานระหว่าง Machine Learning  
และเทคโนโลย ีAI ท าใหส้ามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกได ้



17 

 
รูปท่ี 2.10 หนา้จอซอฟตแ์วร์ Celonis  

 
 PI Conformances เปรียบเทียบการท างานจริงกบักระบวนการท่ีออกแบบไว ้และระบุปัญหา 
ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงสุดโดยอตัโนมติั และสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
 PI Machine Learning เป็นการเรียนรู้และวิเคราะห์อลักอริทึมทางสถิติ เพื่อแสดงความเป็นไปได้
ของกระบวนการโดยเช่ือมโยงเข้ากับการวิเคราะห์อ่ืนๆของ Celonis เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถ
น าไปใชใ้นการท านายหรือวิเคราะห์ขั้นสูง 
 PI Social เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสั งคมโดยการค้นหาจากทรัพยากร (Resource)  
ของกระบวนการ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ หรือกระบวนการท่ีส่งผล
ใหเ้กิดความล่าชา้กบักระบวนการขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

 
รูปท่ี 2.11 ตวักรอง Celonis  
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2.3 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 2 .3 .1  ง าน วิ จั ย เ ร่ื อ ง  “Fuzzy mining–adaptive process simplification based on multi-
perspective metrics” (Christian W. GÂ¨unther and Wil M.P. van der Aalst (2007)) 
 ปัญหาเทคนิค เห มืองกระบวนการ (Process Mining) แบบเก่านั้ น เม่ือมีการท าไปใช ้
กบัขอ้มูลขนาดใหญ่และกระบวนการท่ีมีโครงสร้างเล็ก มกัจะพบในทางปฏิบติั โดยเม่ือวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาเหล่าน้ี ซ่ึงเกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อสมมุติฐานของเหมือง
กระบวนการ (Process Mining) แบบเก่ากับคุณสมบัติเฉพาะของกระบวนการท่ีเกิดขึ้ นจริง  
จากการวิเคราะห์ ถึงปัญหาในคร้ังน้ี  ท าให้ มีการพัฒนารูปแบบให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้ น 
และเพิ่ม เทคนิคการมองรูปแบบจ าลองกระบวนการ ซ่ึงอยู่บนพื้ นฐานของ 2 ตัววัดใหม่  
ตวัวดัความส าคญั (Significance) และตวัวดัความสัมพนัธ์กนั (Correlation) โดยไดร้ะบุรายละเอียด
ถึงแหล่งท่ีมาของตวัวดัทั้งสองนั้นมาจาก Enactment log ซ่ึงจะสามารถปรับให้เขา้กบัสถานการณ์
เฉพาะและใชว้ิเคราะห์ค าถามได ้
 ข้อเด่นในงานวิจัย น้ีคือ  การอธิบายปัญหาของการท า Process Mining แบบดั้ ง เดิม ท่ี 
มกัจะพบปัญหากบัขอ้มูลขนาดใหญ่และกระบวนการท่ีมีโครงสร้างเล็ก โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
พร้อมพฒันารูปแบบการวิเคราะห์ใหม่น ามาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น 
 ขอ้ดอ้ยของงานวิจยัน้ี คือการตั้งพารามิเตอร์ในบางคร้ังอาจใชเ้วลานาน ดงันั้นการท างานวิจยัน้ี
ควรเนน้การขยายชุดขอการใชง้านตวัช้ีวดัและการปรับปรุงขั้นตอนท่ีท าให้เขา้ใจง่ายขึ้น 
  
 2.3.2 งานวิจัยเร่ือง “เหมืองกระบวนการ (Process Mining)” (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2558))  
 ง า น วิ จั ย น้ี เ ป็ น ก า ร น า เส น อ เท ค นิ ค เห มื อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  (Process Mining)  
โดยมีวตัถุประสงคค์ือการใชค้น้หาคุณค่าจากขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจริงในบนัทึกเหตุการณ์ มีการกล่าวถึง
ภาพรวมของเทคนิคเหมืองกระบวนการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าเหมืองกระบวนการ การเตรียม
ข้อมูลท่ีใช้ในการท าเหมืองกระบวนการ อัลกอริทึมท่ีส าคัญท่ีใช้คือ α -algorithm พร้อมทั้ ง
กรณีศึกษาในการประยุกต์ใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการกบับนัทึกเหตุการณ์ของระบบ E-learning 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองกระบวนการแสดงให้เห็นว่าสามารถน าเทคนิคเหมืองกระบวนการ  
มาใช้กับระบบสารสนเทศอ่ืนเพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจริง สามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลตั้ งแต่เร่ิมต้นกระบวนการจนถึงส้ินสุดกระบวนการเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของข้อมูล 
ท่ีเกิดขึ้น 
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 2.3.3 งานวิจัยเร่ือง “การใช้เหมืองกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องกระบวนการเรียนรู้
ในช้ันเรียน” (ภูริเดช อาภาสัตย์, สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์, ธนวัฒน์ จัตุรงศ์วัฒนา, สงกรานต์ สีมา, 
มายาวีร์ สุภาควัฒน์, จิตนา อิม่รักษาและ นิวัฒน์ เตชะเกยีรตินันท์ (2021)) 
 งานวิจยัน้ีเป็นการเสนอถึงการน าเทคนิคเหมืองกระบวนการมาตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้
ในชั้นเรียน โดยการสร้างแบบจ าลองจากบนัทึกเหตุการณ์จริงบนระบบและเปรียบเทียบแบบจ าลอง
พ ฤ ติ ก รรม ระห ว่ า งแ บ บ จ าล อ งก าร เรี ยน ข อ งผู ้ เ รี ย น แ ล ะ แบ บ จ าล อ งพ ฤ ติ ก รรม  
การเรียนท่ีเกิดขึ้นจริงของผูเ้รียน ผลลัพธ์จากงานวิจยัน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฤติกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียน โดยการเปรียบเทียบกนัระหวา่ง กลุ่มผูเ้รียน 
 ข้อ เด่ น ใน งาน วิ จัย น้ี คื อ  ก ารอ ธิ บ าย ปั ญ ห าของก ารวิ เค ร าะห์ ค ว ามส อดคล้ อ ง 
ของกระบวนการ โดยการสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์เปรียบเทียบดว้ยซอฟตแ์วร์ RapidProM 
โดยใชอ้ลักอรึทึม Alpha Miner และ Conformance Checking  
 2.3.4 งานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการการอนุมัติการขออนุญาตก่อสร้างโดยใช้เหมือง
กระบวนการ” (ณัฐวุฒิ ชุ่มอิม่, ขวัญชัย กงัเจริญ (2021)) 
 งานวิจยัน้ีเป็นการเสนอถึงการใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์กระบวนการ
อนุญาตก่อสร้างของเทศบาลแห่งหน่ึง เพื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการท่ีมีความล่าช้า โดยเร่ิมตั้งแต่ 
การยื่นใบสมัคร การตรวจสอบเอกสาร จนไปถึงการอนุมัติห รือยกเลิกการขออนุญาต  
โดยรวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อความล่าชา้และการปฏิบติังานอยา่งไร  
 ข้อ เด่นในงาน วิจัย น้ี คือ  การน าเสนอเทคนิคการท าเห มืองกระบวนการในการใช ้
ตรวจสอบความล่าช้าและความสัมพนัธ์ของกระบวนการจากบันทึกเหตุการณ์ โดยวิเคราะห์ถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ 
 2.3.5 งานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการสินเช่ือของธนาคารโดยใช้เหมือง
กระบวนการ” (ภูรินท์ ผสม, ขวัญชัย กงัเจริญ (2021)) 
 งานวิจัยน้ี เสนอถึงการใช้เหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์กระบวนการให้สินเช่ือ 
ของธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการให้สินเช่ือ เร่ิมตั้งแต่ 
การกรอกใบสมคัรการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเครดิต การเสนอสินเช่ือ การขอเอกสาร
เพิ่มเติม เพื่อคน้หาปัญหาคอขวดของกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์เก่ียวกบั Resource 
Utilization เพื่อหาวา่มีกิจกรรมและการใชท้รัพยากรมากหรือนอ้ยอยา่งไร 
 ขอ้เด่นในงานวิจยัน้ี เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการโดยใชเ้หมืองกระบวนการ
ในการจดัการ น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท่ีมีปัญหา เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น  



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีการท าเหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการอนุมัติขนยา้ยสินค้า 
ของหน่วยงานแห่งหน่ึง โดยขอ้มูลท่ีท าเหมืองกระบวนการในงานวิจยัน้ีใช้การบนัทึกเหตุการณ์ 
ของระบบการอนุมติัขนยา้ยสินคา้เป็นระยะเวลา  5 เดือน รูปแบบไฟล์ท่ีน าเขา้เป็นไฟล์นามสกุล 
.CSV ท่ีน าออกมาจากฐานข้อมูลโดยตรง ใช้เค ร่ืองมือท่ีประกอบงานวิจัยทั้ งหมด 4  ชนิด  
และมีขั้นตอนในการวิจัยทั้ งหมด 5 ขั้นตอน 1. การศึกษาข้อมูล การเตรียมข้อมูล และน าเข้าข้อมูล  
2. การวิ เคราะห์ โดย Disco 3. ก ารวิ เค ร าะห์ โด ย  RapidMiner 4. ก ารวิ เค ราะห์ โด ย  ProM  
5. การวิเคราะห์โดย Celonis 
 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 3.1.1 RapidMiner 
 3.1.2 Disco 
 3.1.3 ProM 
 3.1.4 Celonis 
 
3.2 ขั้นตอนการท าวิจัย 
 3.2.1  การศึกษาข้อมูล การเตรียมข้อมูล และน าเข้าข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีน ามาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลการขออนุมติัการขนยา้ยสินคา้ของหน่วยงานแห่งหน่ึง 
โดยชุดข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  จากการศึกษากระบวนการขนยา้ย
สินคา้พบว่า เส้นทางกระบวนการของการอนุมติัสินคา้ โดยจะก าหนดให้เส้นทางกระบวนการน้ี
เป็น Happy Path เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เหมืองกระบวนการท่ีเกิดขึ้นต่อไป  ดงัรูปท่ี 3.1 

 
รูปท่ี 3.1 เส้นทางกระบวนการ 

 
 ในการเตรียมขอ้มูลเร่ิมจากการน าขอ้มูลบันทึกเหตุการณ์ออกจากฐานขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะน ามา 
ใชใ้นการศึกษาจะส่งออกมาในรูปแบบของไฟล ์.CSV 
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 ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ท่ีได้จากฐานข้อมูลนั้ น จากพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
ท าให้ทราบว่า Activity ของกระบวนการน้ีคือ Column : state และ Column : Substate จึงต้องท า
การเตรียมขอ้มูล เพื่อใหก้ารท าเหมืองกระบวนการสามารถวิเคราะห์ไดส้ะดวกขึ้น 

 
รูปท่ี 3.2 การปรับปรุงขอ้มูล 

 
 ขั้นตอนการปรับปรุงขอ้มูล โดยใชซ้อฟตแ์วร์ RapidMiner มีดงัน้ี 
  1. การน าเข้าข้อมูลจากการ Import Data หรือการใช้เคร่ืองมือ Operators : Read CSV  
เพื่อน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ประเภทนั้น ๆ ในส่วนของ Process จะถูกใช้ส าหรับการปรับปรุง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยการน าเคร่ืองมือ Operators มาใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูล 
  2. เคร่ืองมือ Operators : Numerical to polynomial เพื่อจดัขอ้มูลตวัเลขใน column ให้มีรูปแบบ
เป็นขอ้ความ และใชเ้คร่ืองมือ Operators : Generate Attributes ส าหรับการสร้าง Column ใหม่ ดงัรูปท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.3 การสร้าง Column 

 
  3. เคร่ืองมือ Maps  เร่ิมจากการตั้งค่า Parameters ด้านขวามือ โดยก าหนด Attributes Filter Type 
เพื่อก าหนดขอบเขตในการแทนค่าขอ้มูล จากนั้นตั้งค่า Attributes ของขอ้มูลดว้ยการเลือก Column 
ท่ีตอ้งการแทนค่า ดงัรูปท่ี 3.4 

 
รูปท่ี 3.4 การก าหนดค่า Parameters 

  
 เม่ือเลือก Column ท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือ ท าการเลือก Value Mappings เพื่อก าหนดค่าภายใน Column 
โดยอา้งอิงกิจกรรมจากพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ตามตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1  ช่ือกิจกรรม 
State Sub_state กจิกรรม 

0 0 ยืน่ค าขอ 
0 1 ส่งกลบัเพื่อแกไ้ข 
0 2 ลง CA 
1  รับเร่ือง 
1 1 ยนืยนั 
2  อนุมติั 
3  ปิดงานเรียบร้อย 
4  ยกเลิกค าขอ 
5  แจง้ยกเลิก 
6  อนุมติัการยกเลิก 
7  ไม่อนุมติัการยกเลิก 
8  แจง้เหตุขดัขอ้ง 
9  ยกเลิกเหตุขดัขอ้ง 

10  รับสินคา้ปลายทาง 
11  แจง้ไม่รับสินคา้ 
12  อนุมติัเหตุขดัขอ้ง 
13  แจง้ปิดงาน 

 
  4. เคร่ืองมือ Join ใชส้ าหรับการรวมขอ้มูลจาก 2 ตารางเขา้ดว้ยกนั โดยการเลือก ขอ้มูลอีก 1 ชุด 
เพื่อรวมขอ้มูลจากตารางอ่ืนในการท าเหมืองกระบวนการ โดยการตั้งค่า Parameters ในการรวมขอ้มูล  
จาก Join Type และ เลือก ขอ้มูลหลกัในการรวมขอ้มูล จาก Key Attributes 
  5. จากนั้ น เลือกข้อมู ลหลังจากการรวมข้อมู ล  โดยใช้ เค ร่ืองมือ Select Attributes  
และท าการท าความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data) ด้วยการเลือกเคร่ืองมือ Filter Examples  
เพื่อแก้ไขตรวจสอบข้อมูลท่ีขาดไป หรือไม่สมบูรณ์โดยการเลือก Parameters Condition Class  
เป็น no_missing_attributes เพื่อตดัขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ออกจากตาราง ดงัรูปท่ี 3.5 
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รูปท่ี 3.5 ท าความสะอาดขอ้มูล 

 
  5. หลงัจากได้ขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ ใช้เคร่ืองมือ Write CSV ขอ้มูลท่ีได้น ามาเพื่อก าหนด
ประเภทของขอ้มูลตามตารางท่ี 3.2 
  
ตารางท่ี 3.2 การก าหนดประเภทของขอ้มูล 
ช่ือฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

transId รหสัใบค าขอ Case ID 734893 

Statesub_state สถานะขั้นตอน Activity ยืน่ค าขอ, ยนืยนั, 
อนุมติั 

Action_time วนัท่ีด าเนินงาน Timestamp  
(dd/MM/yyyy HH:mm) 

1/7/2021 18.00 

Productitem ชนิดสินคา้ Resource 1 
Requester ผูข้ออนุมติั Other 97750 
OperatorId เจา้หนา้ท่ีรับ

เร่ือง 
Other 

397 

Operator_verify เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบ
เอกสาร 

Other 
533 

Operator_approve เจา้หนา้ท่ี 
อนุมติัเอกสาร 

Other 
513 
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 ในส่วนของการใช้ Disco ในการเลือกประเภทข้อมูลมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดค่าต่าง ๆ  
เช่น  ฟิลด์ ท่ี ไม่พึ งประสงค์ , การก าหนดคอลัมน์ข้อมูลและก าหนดขอบเขตข้อมูล ท่ี ใช้ 
ในการท าเหมืองกระบวนการต่อไป ดงัรูปท่ี 3.6 

 
รูปท่ี 3.6 การน าเขา้ขอ้มูล 

 
 3.2.2 การวิเคราะห์โดย Disco 
 เม่ือไดข้อ้มูลจากการปรับปรุงน าเขา้ขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ท าให้ทราบถึงเส้นทางกระบวนการ 
(Process flow) โดยสามารถอธิบายเส้นทางของกระบวนการไดด้งัน้ี 
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รูปท่ี 3.7 เส้นทางกระบวนการ Disco 

 
 จากรูปท่ี 3.7 สามารถสรุปจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ดังน้ี  กรณีท่ีเกิดขึ้น 37,812 Cases 
จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 226,698 Event จ านวนกิจกรรม 15 กิจกรรม  
 เม่ือท าการกรองข้อมูล (Filter) เพื่อจ าแนกกรณีท่ี เกิดขึ้ นเป็นเดือนด้วย filter Timeframe  
โดยใน Keep Cases เลือกการกรองข้อมูลเป็น Started in Timeframe เพื่อก าหนดการกรองข้อมูล 
จากตน้เดือนถึงปลายเดือน ดงัรูปท่ี 3.8 
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รูปท่ี 3.8 การกรองขอ้มูล 

 
 นอกจากน้ีเม่ือจ าแนกข้อมูลออกเป็นรายเดือนแล้ว วิเคราะห์ใบค าขออนุมัติในแต่ละเดือน  
เพื่อคน้หาชนิดของสินคา้ท่ีถูกขออนุมติัในแต่ละเดือน ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.3  จ านวนชนิดสินคา้ 

เดือน จ านวนชนิดสินค้า ชนิดสินค้า 

กรกฎาคม 4 1,5,11,12 

สิงหาคม 6 1,2,5,7,11,13 

กนัยายน 7 1,2,5,7,11,12,13 

ตุลาคม 6 1,2,5,7,11,12 

พฤศจิกายน 6 1,2,5,7,11,12 

 
 การแปลงไฟลเ์ป็น .XES 
 หลงัจากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือการกรองของ Disco แลว้ ในการวิเคราะห์กระบวนการ
เพิ่มเติมจึงน าเส้นทางกระบวนการมาประมวลผลด้วย RapidMiner และ ProM ซ่ึงมีเคร่ืองมือ 
ในการก ารวิ เคราะห์  โดยการน าออก เส้ นท างกระบวนการจาก  Disco สาม ารถท าได ้
โดยการเลือก Export บริเวณ มุมขวาล่างของ Disco จากนั้นเลือก Export log as: XES หรือ MXML 
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รูปท่ี 3.9 การน าออกของ Disco 

 
   3.2.3 การวิเคราะห์โดย RapidMiner 
 RapidMiner น อกจาก มี เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ส าม ารถป รับ ป รุงข้อมู ล ได้ อ ย่ างส ะดวกแล้ว  
ยงัมีส่วนขยายและ Algorithms ท่ีใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการจึงถือเป็นอีกหน่ึงซอฟต์แวร์ 
ท่ีมีการใชใ้นการท าเหมืองกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอีกดว้ย 
 เม่ือไดไ้ฟลน์ามสกุล .XES แลว้ สามารถน าเขา้ขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองมือ Extensions -> 
RapidMiner -> Import -> Import Event Log  
 หลังจาก Import Event Log แล้ว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการคือ Inductive Miner 
(Petri Net) และ Inductive Miner (Tree) โดยใช้ เค ร่ืองมื อ Operators -> Discovery -> Inductive Miner 
(Petri Net) และ Inductive Miner (Tree)  การวิ เคราะห์ กระบวนการด้ วย เค ร่ืองมื อทั้ งสองน้ี  
จะท าใหเ้ห็นภาพเส้นทางกระบวนการท่ีเกิดขึ้นและโอกาสท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการ 

 
รูปท่ี 3.10 Inductive Miner 
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 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขออนุมัติขนย้าย และเจ้าหน้าท่ีจะแยกเป็น
ความสัมพันธ์ ระหว่าง  ผู ้ขออนุมัติขนย้ายกับ เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือง และเจ้าหน้ า ท่ี รั บ เร่ือง 
กบัเจา้หนา้ท่ีผูอ้นุมติั โดยใช ้Results -> Xlog (Dotted Chart) Renderer 

 
รูปท่ี 3.11 Xlog chart 

  
 3.2.4 การวิเคราะห์โดย ProM 
 การวิเคราะห์โดย ProM นั้นเป็นการวิเคราะห์ถึงความสอดคลอ้งกนัของกระบวนการท่ีเกิดขึ้น 
โดยการสร้างแบบจ าลองโดยการน าเส้นทาง Happy Path และกิจกรรมท่ีอยู่ในพจนานุกรมขอ้มูล 
มาวิเคราะห์และแปลงเป็นตารางขอ้มูล .CSV เพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองบนัทึกเหตุการณ์ 
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รูปท่ี 3.12 แบบจ าลองบนัทึกเหตุการณ์ 

 
 จากนั้ นน าแบบจ าลองบันทึกเหตุการณ์ท่ีได้เข้าสู่โปรแกรม Disco เพื่อสร้างแบบจ าลอง
กระบวนการและส่งออกในรูปแบบไฟล ์.XES เพื่อน าไปวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของกระบวนการ  
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รูปท่ี 3.13 แบบจ าลองเส้นทางกระบวนการ 

 
 การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของกระบวนการ 
  น าเข้าข้อมูลแบบจ าลองกระบวนการในรูปแบบ .XES ในโปรแกรม ProM จากนั้นใช้
อลักอริทึม Mine Petri net with Inductive Miner ดงัรูปท่ี 3.14 
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รูปท่ี 3.14 อลักอริทึม Mine Petri net with Inductive Miner 

 
 ใช้อัลกอริทึม Mine Petri net with Inductive Miner จะได้แบบจ าลอง Petri net กระบวนการ
อนุมติัขนยา้ยสินคา้ดงัรูปท่ี 3.15 

 
รูปท่ี 3.15 แบบจ าลอง Petri net กระบวนการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 

 
 หลังจากได้แบบจ าลอง Petri net ของกระบวนการแล้ว น าเข้าบันทึกเหตุการณ์ .XES ใน
อลักอริทึม Replay a Log on petri net for conformance Analysis เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 2 ส่วน คือ 
1. แบบจ าลอง Petri net กระบวนการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 2. ขอ้มูลการท างานจากบนัทึกเหตุการณ์ 

 
รูปท่ี 3.16 อลักอริทึม Replay a Log on petri net for conformance Analysis 
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 3.2.5 การวิเคราะห์โดย Celonis 
 ในการวิเคราะห์บนัทึกเหตุการณ์ด้วย Celonis นั้น ประเภทของขอ้มูลท่ีน าเขา้จะใช้รูปแบบ
เช่นเดียวกับ Disco ซ่ึงการใช้ซอฟต์แวร์เหมืองกระบวนการท่ีต่างกันจะท าให้เห็นมุมมอง 
ของการวิเคราะห์กระบวนการในมิติด้าน อ่ืนเพิ่มมากยิ่งขึ้ น โดยการน าเข้าข้อมูลนั้ นเร่ิมจาก  
1. Quickstarts 2. Create Custom Analysis (CSV/XLSX file) ดงัรูป 3.12  

 
รูปท่ี 3.17 Celonis Import  

   
รูปท่ี 3.18 เส้นทางกระบวนการ Celonis 
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 หลงัจากน าเขา้ขอ้มูลเขา้สู่ Celonis แลว้ การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพรวม โดยใชต้วักรองต่าง  ๆของ Celonis  
 ตัวกรอง PI social เป็นตัวกรองท่ีน าข้อมูลของผู ้ใช้ มาวิเคราะห์  โดยการดึงข้อมูลผู ้ใช้ 
จากบนัทึกเหตุการณ์มาท าการสรุปในภาพรวม  

 
รูปท่ี 3.19 PI Social 

 

 การวิ เคราะห์ เส้ นท างกระบวนการจากการศึ กษ า happy path ในข้ างต้น เพื่ อน าม า 
ร่วมในการวิเคราะห์กระบวนการท่ีเกิดขึ้นจริงจากบนัทึกเหตุการณ์เปรียบเทียบกบั 
 เพื่อศึกษากระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยการจ าแนกเส้นทางกระบวนการท่ีเหมือนกันออกมา  
เป็นกลุ่มกระบวนการ (Variant) โดยการสร้าง Sheet ใหม่ และใช ้component -> Variant Explorer  

 
รูปท่ี 3.20 Celonis New Sheet 
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 เม่ือได้ Variant ท่ีเกิดขึ้นแลว้ เราสามารถน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ Happy Path  เพื่อศึกษา
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นจริงจาก Event log  

 
รูปท่ี 3.21 Variant Process  

  
 นอกจากการศึกษาเส้นทางกระบวนการท่ี เกิดขึ้ น  ผู ้วิ จัย จึงได้ ศึกษาถึงระยะเวลา 
ของกระบวนการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ โดยแบ่งเป็นกระบวนการยื่นค าขอจนถึงการอนุมติัขนยา้ย
สินคา้ กระบวนการหลงัจากการอนุมติัขนยา้ยสินคา้และกระบวนการของเจา้หน้าท่ีหลงัจากการ
อนุมติัขนยา้ยสินคา้ มีระยะเวลาเป็นอยา่งไร 
 ระยะเวลาของกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยภาพรวมนั้ น ใช้เวลาเฉล่ียทั้ งหมด 5 วัน  
โดยเร่ิมตั้งแต่ยืน่ค  าขอจนถึงปิดงานเรียบร้อยโดยเลือกใชต้วักรอง Throughput (AVG) 
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รูปท่ี 3.22 Throughput Time 

 
  นอกจากน้ีใชต้วักรอง Throughput Time (Details) โดยเลือกท่ี Throughput Time of Subprocess 
เพื่อศึกษาขั้นตอนของกระบวนการแต่ละกระบวนการ 

 
รูปท่ี 3.23 Throughput Time of Subprocess 
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รูปท่ี 3.24 ขั้นตอนในการอนุมติัสินคา้ 

  
 การวิเคราะห์ระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าท่ีนั้ น ผู ้วิจัยได้ก าหนดจากกิจกรรมท่ีท า 
โดยเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ รับเร่ือง ยนืยนั อนุมติั  ซ่ึงเป็นขั้นตอนหลกัในการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
 

  
รูปท่ี 3.25 ขั้นตอนหลงัจากการอนุมติัสินคา้ 
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รูปท่ี 3.26  Throughput Time Selection 

 
 กระบวนการยืน่ค  าขออนุมติัขนยา้ยสินคา้และลง CA เม่ือเขา้มาในระบบแลว้ เจา้หนา้ท่ีใชเ้วลาเฉล่ีย 
4 ชัว่โมงในการรับเร่ืองเขา้สู่ระบบและใช้เวลาเฉล่ีย 27 นาทีในการยืนยนัขอ้มูลจากนั้นเจา้หน้าท่ี
ผูอ้นุมติัเอกสารใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 11 ชัว่โมงในการอนุมติัใบค าขอ 
 กระบวนการของการขนยา้ยสินค้าภายหลงัจากอนุมติัขนยา้ยสินคา้ จะมีขั้นตอน รับสินค้า
ปลายทาง แจง้ปิดงาน และปิดงานเรียบร้อย โดยกระบวนการและระยะเวลาเฉล่ียดงัน้ี อนุมติัขนยา้ย
สินค้า -> รับสินค้าปลายทางใช้เวลา 4 วัน , รับสินค้าปลายทาง -> แจ้งปิดงานใช้เวลา 5 วัน 
และแจง้ปิดงาน  -> ปิดงานเรียบร้อย ใชเ้วลา 6 วนั 
 กระบวนการหลังจากการอนุมัติขนยา้ยสินค้านั้ นจะมีกระบวนการของเจ้าหน้าท่ีหลังจาก 
การอนุมัติขนยา้ยสินค้านั้ น มีขั้นตอนในการแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้ นหลังจากการขนยา้ยสินค้าได้แก่  
การแจ้งยกเลิก แจ้งเหตุขัดข้องซ่ึงเม่ือเกิดปัญหา โดยมีเวลาเฉล่ียในการแจ้งยกเลิก -> การอนุมัติ 
การยกเลิก ใชเ้วลา 4 วนั และการแจง้เหตุขดัขอ้ง -> อนุมติัเหตุขดัขอ้ง ใชเ้วลา 3 วนั  
  
  



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจยัน้ีน าเสนอการท าเหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการอนุมัติขนยา้ยสินค้า  
โดยน าเทคนิคเหมืองกระบวนการกบับนัทึกเหตุการณ์ของระบบอนุมติัขนยา้ยสินคา้ของหน่วยงาน
แห่ งห น่ึ ง ด้วยโปรแกรม RapidMiner, Disco Fluxicon, ProM  และ  Celonis ในการวิ เคราะห์
กระบวนการมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 2. เพื่อศึกษา
ระยะเวลาในขั้นตอนการอนุมัติขนยา้ยสินคา้ 3. เพื่อศึกษาความสอดคล้องกันของกระบวนการ  
4.เพื่อน าเสนอวิธีการประมวลผลของเหมืองกระบวนการดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และเพื่อพฒันา
และปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้ โดยผลการวิจยัดงัน้ี 
 
4.1 ผลของการวิเคราะห์ด้วย Disco 
 จ านวนกรณีท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละเดือน แสดงให้เห็นถึงความถ่ีในการขออนุมัติขนยา้ยสินค้า 
ท่ี เกิดขึ้ นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มของการขออนุมัติขนย้ายสินค้านั้ น  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ น  
ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ กั บ ใน ช่ ว ง เว ล า ท่ี ท า ก า ร วิ จั ย น้ี  เกิ ด ส ถ าน ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ าด 
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ท าใหก้ารขนยา้ยสินคา้ชะลดตวั ดงัตารางท่ี 4.1   
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนกรณีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
เดือน กรณีท่ีเกิดขึ้น (Cases) กิจกรรมทั้งหมด (Event) 
กรกฎาคม 3,880 23,185 
สิงหาคม 5,650 32,978 
กนัยายน 9,029 52,383 
ตุลาคม 9,016 53,534 
พฤศจิกายน 10,237 58,675 

  
 นอกจากน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย Disco ท าให้ทราบขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี  สินคา้ท่ีขออนุมติั 
มี 7 ชนิด จ านวนผูข้อใบอนุมัติ 201 ราย จ านวนเจ้าหน้าท่ี 172 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง 
 52 ราย เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 56 ราย และเจา้หนา้ท่ีอนุมติัใบค าขอ 64 ราย 
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 นอกจากน้ี สามารถแยกใบค าขออนุมติัสินคา้แต่ละชนิดไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 4.2  ใบค าขอสินคา้แต่ละชนิด 

เดือน 
ใบขออนุมติัแยกตามชนิดสินคา้ 

รวม 
5 1 12 11 7 2 13 

กรกฎาคม 393 0 3,398 0 87 2 0 3,880 

สิงหาคม 284 26 5,217 2 120 0 1 5,650 

กนัยายน 287 93 8,052 22 273 301 1 9,029 

ตุลาคม 281 179 7,707 15 359 475 0 9,016 

พฤศจิกายน 361 166 7,869 1,031 359 451 0 10,237 

รวม 1,606 464 32,243 1,070 1,198 1,229 2 37,812 

ร้อยละ   4.25 1.23 85.27 2.83 3.17 3.25 0.01 100 
   
4.2 ผลของการวิเคราะห์ด้วย RapidMiner 
 จากการวิเคราะห์ด้วย RapidMiner ด้วยเคร่ืองมือ Inductive Miner (Petri Net) และ Inductive 
Miner (Tree) ไดผ้ลดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.1 Inductive Miner (Petri Net) 

 

 
รูปท่ี 4.2 Inductive Miner (Tree) 
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 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ออนุมติั (Requester) และผูรั้บเอกสาร (OperatorId) ท าให้
เห็นว่า OperatorId ใดท่ีมีภาระงานในการท างานมากท่ีสุดโดยสังเกตจากแถวในแนวแกน X  
โดยแต่ละจุดแสดงถึงเอกสารท่ีเขา้มายงัผูรั้บเอกสาร  

 
รูปท่ี 4.3 ความสัมพนัธ์ Requester กบั OperatorId 

   
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าท่ี คือ ผูรั้บเอกสาร (OperatorId) กับผูต้รวจสอบ 
(Operator_verify) และผู ้อนุมัติเอกสาร (Operator_appove) โดยการก าหนดให้ผู ้รับเอกสารและ 
ผูต้รวจสอบ เป็นแกน X และ แกน Y ตามล าดบั โดยใช้สีแยกแยะจากผูอ้นุมติัเอกสาร สังเกตไดว้่า 
เจ้าหน้าท่ีผูรั้บเอกสารและเจ้าหน้าท่ีอนุมัติเอกสาร จะมีความสัมพันธ์ต่อกันจากสีท่ีถูกแบ่งนั้ น 
ในแกน X  โดยสีส่วนใหญ่ในแกนน้ีจะเป็นสีเดียวกนัทั้งส้ิน  
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รูปท่ี 4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่าง OperatorId, Operator_verify และ Operator_appove 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วย ProM 
 จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของกระบวนการดว้ย อลักอริทึม Replay a Log on petri net 
for conformance Analysis พบว่า 1. กระบวนการท่ีมีเส้นกระบวนการสีเขม้แสดงถึงความถ่ีในการ
ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนตามแบบจ าลอง 2. เส้นทางจากจุดเร่ิมต้นถึงส้ินสุดกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นมากท่ีสุดคือ ยืน่ค  าขอ -> ลง CA -> รับเร่ือง -> ยนืยนั -> อนุมติั  -> แจง้รับสินคา้  
 โดยจะเห็นไดว้่ากิจกรรม แจง้ปิดงาน เป็นกระบวนการท่ีมีการเบ่ียงเบนจากแบบจ าลองมากท่ีสุด 
จากรูปท่ี 4.5 จะเห็นว่าแถบสีเขียวแสดงให้เห็นถึง เหตุการณ์ท่ีผ่านกระบวนการและสีชมพูแสดงให้
เห็นว่ามีการเบ่ียงเบนไปจากกระบวนการ โดยมีเหตุการณ์ท่ีผ่านกิจกรรมแจ้งปิดงานน้ี 8,641 
เหตุการณ์และมี 14,867 เหตุการณ์เบ่ียงเบนจากกิจกรรม 
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4.4 ผลของการวิเคราะห์ด้วย Celonis  
 การวิ เคราะห์  PI social การวิเคราะห์ น้ี  จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู ้ยื่นค าขอ ผู ้รับเอกสาร  
ผูต้รวจสอบ และผูอ้นุมติัเอกสาร ซ่ึงจะท าให้เห็นอย่างชดัเจนว่าในแต่ละกลุ่มนั้น มีการใชง้านระบบ
อยา่งไรโดยสรุปขอ้มูลของผูย้ืน่ค  าขอไดด้งัน้ี  
 

 
รูปท่ี 4.6 จ านวนผูใ้ชร้ะบบในแต่ละวนั 

 
 จ านวนผูย้ื่นค าขอในแต่ละวนั เฉล่ีย 48 คนต่อวนั มีค่าเฉล่ียของการขอใบอนุมติัขนยา้ยสินคา้ 
188 Cases ต่อคน จาก Social ของผูย้ื่นค าขอ มีผูย้ื่นค าขอท่ีมีค าขอมากท่ีสุด คือ 97750, 1685, 34382 
โดยมีการยืน่ค  าขอ 2,991 Cases, 2,025 Cases และ 1,922 Cases ตามล าดบั 

 
รูปท่ี 4.7 Social ผูย้ืน่ค  าขอ 

   
 จ านวนผู ้รับเอกสารในแต่ละวนั ออนไลน์ เฉล่ียวนัละ 18 คน มีค่าเฉล่ียการรับใบอนุมัติ 
ขนยา้ย 727 Cases ต่อคน ผูรั้บเอกสารมากท่ีสุดคือ 397, 417 และ 721 โดยมีการรับเอกสาร 6,577 ใบ, 
5,023 ใบ, 4,957 ใบ ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.8 Social OperatorId 

 ในกลุ่มของ ผูรั้บเอกสารนั้น พบว่า มีกลุ่มของผูรั้บเอกสารท่ีมีการใช้งานระบบไม่เกิน 5 คร้ัง  
จ านวน 8 คน ไดแ้ก่ 429, 724, 420, 834, 416, 304, 710, 775 และ 370 และผูรั้บเอกสารท่ีมีการใช้งาน
ระบบไม่เกิน 10 คร้ัง มีจ านวน 15 คน ได้แก่ 875, 701, 676,778, 815, 712, 562, 350, 86, 832, 699, 
757, 24, 777 และ 802 
 จ านวนผูต้รวจสอบในแต่ละวนั ออนไลน์เฉล่ีย 19 คน มีค่าเฉล่ียในการตรวจสอบเอกสาร 675  
Cases ต่อคน ผูรั้บเอกสารมากท่ีสุดคือ 533, 417 และ  721 โดยมีการรับเอกสาร 7,182 ใบ, 5,101 ใบ, 
4,967 ใบ ตามล าดบั 
  

 
รูปท่ี 4.9 Social Operator Verify 

 กลุ่มของผูรั้บเอกสารนั้น มีเจา้หน้าท่ีท่ีใช้งานการใชง้านระบบไม่เกิน 5 คร้ัง  จ านวน 9 คน คือ 
416, 775, 304, 676, 834, 420, 724, 429 และ 643 และผูรั้บเอกสารท่ีมีการใชง้านระบบไม่เกิน 10 คร้ัง 
มีจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 705, 246, 350 และ 875  
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 จากการวิเคราะห์ Social ของผูรั้บเอกสารและผูต้รวจสอบเอกสาร จะเห็นไดว้า่ ผูรั้บเอกสารและ
ผู ้ตรวจสอบเอกสาร เช่น 417 , 721, 351, 396, 709, 769 มีการท างานทั้ ง เป็นผู ้รับเอกสารและผู ้
ตรวจสอบเอกสารดว้ย 
 การวิเคราะห์  Social ของผู ้อนุมัติเอกสารพบว่า มีผู ้อนุมัติ เอกสารออนไลน์ในแต่ละวัน 
เฉล่ีย 19 คนต่อวนั มีการอนุมติัเอกสารเฉล่ีย 675 ใบค าขอต่อคน มีผูอ้นุมติัเอกสารมากท่ีสุดคือ 513, 
721, 557 มีการอนุมติัใบค าขอ 5,676 ใบ, 4,952 ใบ, 4,494 ใบ นอกจากน้ี ในกลุ่มของผูอ้นุมติัเอกสาร
มีการอนุมติัเอกสารนอ้ยกวา่ 10 คร้ัง จ านวน 16 คน อนุมติัเอกสารนอ้ยกวา่ 100 คร้ังจ านวน 21 คน 

 
รูปท่ี 4.10 Social Approve 

 จากการวิเคราะห์เส้นทางซ่ึงในแต่ละ variant นั้นสามารถแยกเส้นทางท่ีเกิดขึ้นไดด้งัน้ี  
  Variant 1. เส้นทางกระบวนการท่ีเกิดขึ้ นมากท่ีสุด โดยมี Case ท่ี เกิดขึ้ น 11,287 Cases  
คิดเป็น 30% ของเคสทั้งหมด  โดยเส้นทางกระบวนการน้ีมีกดรับการรับสินคา้ปลายทาง  

 
รูปท่ี 4.11 Variant 1 
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  Variant 2. เส้นทางกระบวนการกลุ่มน้ีเส้นทางท่ีเกิดขึ้ นเพียงแค่ การอนุมัติสินค้าเท่านั้ น  
แต่ไม่มีการแจง้รับสินคา้และแจง้ปิดงาน มี Case ท่ีเกิดขึ้น 10,115 Cases คิดเป็น 27% ของเคสทั้งหมด 

 
รูปท่ี 4.12 Variant 2 

 
  Variant 3 เส้ นทางกระบวนการมี การรับ สิ นค้าปลายทางและมี การแจ้งปิ ดงาน  
มี Cases ท่ีเกิดขึ้น 4,519 Cases คิดเป็น 12% ของเคสทั้งหมด 

 
รูปท่ี 4.13 Variant 3 
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  Variant 11 ในกลุ่มของเส้นทางกระบวนการน้ี ถือเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เน่ืองจาก 
มีเส้นทางการท างานเป็นเส้นทางเดียวกบั happy path โดยมี Case ท่ีเกิดขึ้น 518 Cases คิดเป็น 1% 
ของเคสทั้งหมด 

 
รูปท่ี 4.14 Variant 11 

 
 นอกจากในกลุ่มของเส้นทางกระบวนการท่ีเกิดขึ้ นตามเส้นทาง happy path แล้ว ยงัมีกลุ่ม 
ของกระบวนการท่ีเกิดปัญหาเกิดขึ้น เช่นการส่งกลับเพื่อแก้ไข การแจ้งยกเลิก การไม่รับสินค้า  
โดยมีกรณี ท่ี เกิดขึ้ นดังน้ี เกิดกิจกรรม ส่งกลับเพื่อแก้ไข 994 Cases แจ้งยกเลิก 1,922  Cases  
มีการอนุมติัการยกเลิก 1,629 Cases แจง้เหตุขดัขอ้ง 12 Cases 
 การวิเคราะห์ระยะเวลาการท างานของเจา้หนา้ท่ีนั้นไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัน้ี  
  - ยืน่ค าขอ -> ลง CA  ระยะเวลา 0-4 นาที  คิดเป็น 88% ของเคสทั้งหมด 
  - ลง CA -> รับเร่ือง ระยะเวลา 0-2 ชม. คิดเป็น 62% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 2-4 ชม.  
คิดเป็น 18% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 4-6 ชม. คิดเป็น 4% ของเคสทั้งหมด, 18 ชม. คิดเป็น 5% 
ของเคสทั้งหมด และ 18 ชมขึ้นไป 6% ของเคสทั้งหมด  
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รูปท่ี 4.15 ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน 

 
  - รับเร่ือง -> ยืนยนั ภายในระยะเวลา 1 ชม. คิดเป็น 67% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 1-2 
ชัว่โมง คิดเป็น 22% ของเคสทั้งหมดและระยะเวลา 2 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็น 4% ของเคสทั้งหมด 
  - ยืนยนั -> อนุมัติ ภายในระยะเวลา 1 ชม. คิดเป็น 58% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 1-2 
ชั่วโมง คิดเป็น 31% ของเคสทั้ งหมด, ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง คิดเป็น 5% ของเคสทั้ งหมดและ
ระยะเวลา 3 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็น 6% ของเคสทั้งหมด 
 กระบวนการของการขนยา้ยสินคา้ภายหลงัจากอนุมติัขนยา้ยสินคา้มีผลวิเคราะห์ดงัน้ี 
  - อนุมติั -> รับสินคา้ปลายทาง มีการกดรับสินคา้ปลายทาง 23,506 คร้ัง มีระยะเวลาดงัน้ี 
ระยะเวลาภายใน 2 วนั คิดเป็น 51% ของการแจ้งรับสินค้า, ระยะเวลา 2 -4 วัน คิดเป็น 28%  
ของการแจ้งรับสินคา้, ระยะเวลา 4-6 วนั คิดเป็น 9% ของการแจง้รับสินคา้และระยะเวลา 18 วนั 
ขึ้นไป คิดเป็น 3% ของการแจง้รับสินคา้ 
  - รับสินค้าปลายทาง -> แจ้งปิดงาน มีการแจ้งปิดงาน 8,681 คร้ัง มีระยะเวลา ภายใน 2 วนั  
คิดเป็น 45% ของการแจ้งปิดงาน, ระยะเวลา 2-4 วนั คิดเป็น 29% ของการแจ้งปิดงาน, ระยะเวลา  
4-6 วนั คิดเป็น 10% ของการแจง้ปิดงานและระยะเวลา 18 วนัขึ้นไป คิดเป็น 5% ของการแจง้รับสินคา้ 
 กระบวนการของเจา้หนา้ท่ีหลงัจากการอนุมติัขนยา้ยสินคา้มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
  - แจ้งยกเลิก -> อนุมัติการยกเลิกพบว่า มีการแจ้งยกเลิก 1,922 คร้ังและมีการอนุมัติ 
การยกเลิก 1,629 คร้ัง โดยภายในระยะเวลา 3 วนั คิดเป็น 77% ของเคสท่ีเกิดขึ้น, ระยะเวลา 3-6 วนั 
คิดเป็น 10% ของเคสท่ีเกิดขึ้นและระยะเวลา 27 วนัขึ้นไปคิดเป็น 4% ของเคสท่ีเกิดขึ้น 
  - แจง้เหตุขดัขอ้ง -> อนุมติัเหตุขดัขอ้ง พบว่ามีการแจง้เหตุขดัขอ้ง 12 คร้ังและมีการอนุมติั
เหตุขดัขอ้งทั้งหมด 6 คร้ัง คิดเป็น 50% ของการแจง้เหตุทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.16 ระยะเวลาการท างาน 

 
 ภาพรวมการวิเคราะห์ระยะเวลาการท างานของกระบวนการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้นั้นหลงัจาก
ใชเ้คร่ืองมือตวักรอง Throughput (AVG) แลว้ ไดผ้ลวิเคราะห์ดงัน้ี  
 ระยะเวลาการขออนุมัติขนยา้ยสินคา้ ใช้เวลาโดยเฉล่ีย 5 วนั แบ่งเป็นภายในระยะเวลา 3 วนั  
คิดเป็น 65% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 3-6 วนั คิดเป็น 17% ของเคสทั้งหมด, ระยะเวลา 6-9 วนั  
คิดเป็น 5% ของเคสทั้งหมด และระยะเวลามากกวา่ 27 วนัขึ้นไป คิดเป็น 4% ของเคสทั้งหมด  
   

 
รูปท่ี 4.17 ความล่าชา้ของกระบวนการ 
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 โดยเม่ือวิเคราะห์กระบวนการท่ีมีปัญหาความล่าช้าของกระบวนการพบว่า กิจกรรมท่ีมีปัญหา
ความล่าชา้ของกระบวนการคือ 
  - แจง้ปิดงาน -> ปิดงานเรียบร้อย มีความล่าชา้เฉล่ีย 6 วนั   
  - รับสินคา้ปลายทาง -> แจง้ปิดงาน มีความล่าชา้เฉล่ีย 5 วนั  
  - อนุมติั -> รับสินคา้ปลายทาง มีความล่าชา้เฉล่ีย 4 วนั  
 



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษาการอนุมัติขนย้าย สินค้าโดยการท า เหมืองกระบวนการ 
ในการวิเคราะห์การท างานท่ีเกิดขึ้ น โดยเร่ิมจากการน าข้อมูลการท างานทั้ งหมดในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานหน่ึงออกมาในรูปแบบ ไฟล์ .CSV และน าเขา้สู่โปรแกรม RapidMiner 
เพื่อปรับปรุงขอ้มูลให้สมบูรณ์มากขึ้น จากนั้นน าเขา้สู่ Disco และ Celonis ส าหรับการวิเคราะห์
กระบวนการท่ี เ กิดขึ้ นโดยใช้การกรองข้อมูลตามท่ีต้องการและน าออกเป็นไฟล์ .XES  
เขา้โปรแกรม RapidMiner อีกคร้ังเพื่อใชศึ้กษารูปแบบกระบวนการ และใช้ ProM ในการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของข้อมูล  เพื่ อหา ปัญหา ท่ี เ กิดขึ้ นและ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือกระบวนการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียน
กระบวนการท างานท่ีเกิดขึ้ นในการขออนุมัติขนย้ายสินค้าโดยผู ้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย  
และขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัน้ี    
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลการอนุมัติขนย้ายสินค้า ผู ้วิจัย เล็ง เห็นว่าการใช้ Process Mining  
ในการวิเคราะห์กระบวนการ จะมีประโยชน์ในการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ 
ให้มีประสิทธิภาพ ทางผูวิ้จัยจึงได้วิเคราะห์กระบวนการท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการของระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีและการท างานของกระบวนการ ซ่ึงพบว่า 
การขออนุมติัขนยา้ยสินคา้ในปัจจุบนัมีการใชง้านเพิ่มสูงขึ้น ตามล าดบั  

 
รูปท่ี 5.1 ปริมาณการขออนุมติั 
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 โดยสามารถแบ่งเป็นสินค้าได้ 7 ชนิด ได้แก่ 12, 5, 2, 7, 11, 1 และ 13 มีการขออนุมัติ 
ขนยา้ยสินคา้คิดเป็นร้อยละ 86, 4, 3, 3, 3, 3, 1, 0 ตามล าดบั สรุปไดว้่าสินคา้ท่ีควรมีการส่งเสริม 
ในการยื่นใบขออนุมติัขนยา้ยสินคา้นั้น คือ สินคา้ 13 และสินคา้ 1 เน่ืองจากมีปริมาณการขออนุมติั
ขนยา้ยสินคา้ในอตัราท่ีนอ้ย และในสินคา้ 11 มีการการส่งเสริมในการยื่นใบขออนุมติัขนยา้ยสินคา้
ในเดือนพฤศจิกายนท าใหมี้การยืน่ค  าขอท่ีสูงมากขึ้น 

 
รูปท่ี 5.2 อตัราการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้ แยกตามชนิดสินคา้ 

  
 จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างแบบจ าลองกระบวนการกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในระบบซ่ึง มีค่ า  Trace Fitness = 0.823  ห รือค่ าความสอดคล้องกันของข้อมูล ท่ี เ กิดขึ้ น   
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีระบบตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
ในส่วนของการรับสินค้าปลายทางและการแจ้งปิดงาน ซ่ึงมีค่าเบ่ียงเบนไปจากแบบจ าลอง
กระบวนการ 
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รูปท่ี 5.3 ค่าความสอดคลอ้งของขอ้มูล  

 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ออนุมัติกับผูรั้บเอกสารและระหว่างผูรั้บเอกสาร  
กับผู ้ตรวจสอบและผู ้อนุมัติ เอกสารนั้ น มีผู ้ขออนุมัติขนย้ายสินค้าเฉล่ียวันละ 48 คนต่อวัน  
โดยมีการขออนุมติัขนยา้ยสินคา้เฉล่ียวนัละ 242 ใบต่อวนั ผูรั้บเอกสารมีการรับเอกสารเฉล่ียวนัละ 216 
ใบต่อวนั ผูต้รวจสอบเอกสารมีการตรวจสอบเอกสารเฉล่ีย 204 ใบต่อวนั และผูอ้นุมติัเอกสารเฉล่ีย
วันละ 204 ใบต่อวัน โดยในกลุ่มของผู ้รับเอกสารกับผู ้ตรวจสอบและผู ้อนุมัติเอกสารนั้ น  
พบว่ามีเจา้หนา้ท่ีท างาน 2 ส่วนโดยเป็นทั้งผูรั้บเอกสารและผูต้รวจสอบเอกสาร เช่น 417, 351, 396, 
709, 769 นอกจากน้ียงัพบเจา้หนา้ท่ี 721 ท างานทั้ง 3 ส่วน ซ่ึงการท างานของกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 2 กลุ่มน้ี  
มีอัตราการท างานท่ีสูง นอกจากน้ี ย ังท าให้ทราบอีกว่ามีกลุ่มของ เจ้าหน้าท่ีในแต่ละส่วน 
ท่ีมีการใชง้านระบบท่ีนอ้ยหรือมีการใชง้านระบบเพียง 1 คร้ังเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลให้ท างาน
ผิดพลาดเม่ือตอ้งใชง้านระบบดว้ยตนเอง   
 ในภาพรวมของกระบวนการนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบั happy path แลว้ กระบวนการท่ีเกิดขึ้น
เหมือน happy path นั้น มีเพียงแค่ 1% เท่านั้น โดยท่ีกระบวนการท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดคือหลังจาก
ปลายทางได้รับสินค้าแล้วมีการกดรับสินค้าปลายทางเข้ามาในระบบ คิดเป็นร้อยละ 30  
ของเคสทั้งหมด กระบวนการท่ีไม่มีการด าเนินการใด ๆ ต่อหลงัจากการอนุมติัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 27 
ของเคสทั้ งหมด และเคสท่ีมีการด าเนินการแจ้งรับสินค้าปลายทางและแจ้งปิดงานในระบบนั้ น  
คิดเป็นร้อยละ 12 ของเคสทั้ งหมด นอกจากน้ีเคสท่ีมีปัญหาคือ เคสท่ีมีการส่งกลับเพื่อแก้ไข 
คิดเป็นร้อยละ 3 ของเคสทั้ งหมด เคสท่ีมีการแจ้งยกเลิก คิดเป็นร้อยละ 5 ของเคสทั้ งหมด  
และเคสท่ีมีการแจง้เหตุขดัขอ้ง มีเพียง 12 เคสเท่านั้น  
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 ด้านระยะเวลา ภาพรวมของการอนุมัติขนยา้ยสินค้าตั้ งแต่เร่ิมกระบวนการจนถึงส้ินสุด
กระบวนการเฉล่ียเวลา 5 วนั โดยระยะเวลาเร็วท่ีสุดอยู่ท่ี ภายใน 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 65 ของเคส
ทั้งหมด และระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดคือ มากกวา่ 27 วนัขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4 ของเคสทั้งหมด 
 กิจกรรมท่ีมีความล่าชา้มากท่ีสุดคือ รับสินคา้ปลายทาง -> แจง้ปิดงาน มีความล่าชา้เฉล่ีย 5 วนั 
และ อนุมัติ -> รับสินค้าปลายทาง มีความล่าช้าเฉล่ีย 4 วนั ซ่ึง 2 กิจกรรมน้ี จะเห็นได้ว่าเป็น
กระบวนการหลงัจากการอนุมติัการขนยา้ยสินคา้  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ในงานวิจัยน้ี คือการศึกษาและวิจัยกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้ 
เหมืองกระบวนการ ท าให้ทราบถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้นนั้น ภาพรวมของการแจ้งขออนุมัติขนยา้ย
สินค้ามีอัตราการเพิ่มขึ้ นทุกเดือน แต่อัตราของสินค้าบางชนิดท่ีมีการขอยังอยู่ในอัตราท่ีต ่ า 
เม่ือเทียบกบัสินคา้อ่ืนซ่ึงอาจจะมีผลมาจากการตั้งเกณฑ์ในการขออนุญาตขนยา้ยสินคา้นั้นสูงเกินไป 
หรืออาจไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในการใหย้ืน่ขอผา่นระบบสารสนเทศ  
 ความสัมพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ี ทั้ง 3 ส่วนนั้น ท าให้เห็นว่า อตัราการท างานของเจา้หนา้ท่ีมีอตัรา
การรับเอกสารเป็นจ านวนมากต่อวนั ซ่ึงท าให้เกิดปริมาณงานท่ีสูงมาก นอกจากน้ีการท างาน 
ของเจา้หน้าท่ีมีการท างานมากกว่า 1 ส่วนนั้น ท าให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นเท่าตวั อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในกระบวนการท่ีเ กิดขึ้ น อีกทั้ งในการตรวจสอบด้านเอกสารนั้ นไม่ เ กิด 
การตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีคนอ่ืน ท าให้เกิดความเส่ียงในการผิดพลาดไดม้ากขึ้น จึงอาจพิจารณา
ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเพื่อวิเคราะห์เอกสารท่ีเขา้มาในระบบ เพื่อลดความผิดพลาดของกระบวนการ 
นอกจากน้ี การท างานของเจา้หน้าท่ีบางส่วน อาจตอ้งปรับปรุงในการท างานเน่ืองจากมีการท างานน้อย
หรืออาจใช้งานระบบแค่เพียง 1 คร้ังเท่านั้น โดยจากขอ้มูลท่ีไดน้ั้นแสดงให้เห็นว่า มีการท างานน้อย 
อาจจะตอ้งท าการเปรียบเทียบกบัเจา้หนา้ท่ีในจงัหวดัเดียวกนั และปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นดว้ย รวมถึง
จดัท ามาตรฐานวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีเขา้ใจถึงกระบวนการ 
ท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 ด้านระยะเวลาจะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึ้ น ในส่วนท่ีมีความล่าช้าของกระบวนการ 
เกิดหลงัจากการอนุมติัขนยา้ยสินคา้ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่เกิดการขนยา้ยสินคา้
หรือไม่ เน่ืองจากไม่มีการรายงานเขา้มาในระบบ ท าใหไ้ม่เกิดการติดตามตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  
จึงต้องมีการให้ความรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการท่ีเกิดขึ้ น หรือการใช้เทคโนโลยีอ่ืนเข้ามาร่วม 
ในการตรวจสอบการขนยา้ยสินคา้ และเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดม้าให้สามารถบูรณาการ การท างานกบั
ส่วนงานอ่ืนไดต้่อไป  
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 ด้านกระบวนการ จากกระบวนการท่ีเกิดขึ้นนั้น พบว่ากระบวนการนั้น ภายหลงัจากอนุมติั
สินคา้แลว้ ควรมีการแจง้ให้ผูข้ออนุมติัขนยา้ยสินคา้ แจง้การรับสินคา้ปลายทาง และควรมีการน า
ระบบ Automation เขา้มาใช้เพื่อให้ระบบปิดงานท่ีเกิดขึ้นได ้และท าให้ไดข้อ้มูลการขนยา้ยสินคา้
ได้ถูกต้องตามกระบวนการ ป้องกันการน าใบขนยา้ยสินค้ากลับไปใช้ใหม่ ลดความเสียหาย  
ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
 จะเห็นไดว้า่แนวทางขออนุมติัขนยา้ยสินคา้ในอนาคตมีแนวโนม้สูงขึ้น ซ่ึงการใชง้านเจา้หนา้ท่ี 
เพียงคนเดียว ในการรับเร่ืองหรือการตรวจสอบเอกสารนั้นอาจส่งผลเสียเม่ือมีการใชง้านท่ีสูงขึ้น 
ส่งผลให้ภาระงานของเจา้หนา้ท่ีนั้น สูงขึ้นตามล าดบั เกิดขอ้ผิดพลาดไดง้่าย และเจา้หนา้ท่ีบางส่วน
ไม่ใช้งานระบบไม่มากนักและกระบวนการท่ีใช้งานในปัจจุบนั มีการใช้งานดว้ยเจา้หน้าท่ีเท่านั้น 
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในดา้นการท างาน มีความผิดพลาดในการปิดงานให้เรียบร้อย เพื่อลดปัญหาใน
การน าใบอนุมติัขนยา้ยสินคา้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง  
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