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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีน้ าเสนอเทคนิคในการเตรียมข้อมูล

ท่ีถูกบันทึกจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์เพ่ือใช้ในการท า
เหมืองกระบวนการ เน่ืองจากในปัจจุบันมีอุปกรณ์
เซ็น เซอร์อยู่มากมากมายไม่ว่าจะอยู่ ใน รูปของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การระบุต าแหน่งโดยใช้ Wi-
Fi โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเซ็นเซอร์ท่ีมีอยู่ในโทรศพัท์
มือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พกพาท่ีคนส่วนใหญ่มักพกติดตัว
อยู่ตลอดเวลาการได้มาซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี ้
ย่อมท าให้ได้ข้อมูลจริงท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคคลนัน้ๆ  เน่ืองจากความ รู้และความเข้าใจใน
พฤติกรรมมนษุย์เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ทัง้ในเร่ืองของสุขภาพ การแพทย์ 
การศึกษา และ อ่ืนๆ อีกมากมายกิจกรรมของแต่ละ
บุคคลย่อมมีผลกระทบต่อตนเอง ผู้ ท่ีอยู่รอบตัวเขา
หรือเธอ สังคมและสิ่งแวดล้อมการวิจัยนีจ้ึงเน้นไปท่ี
เทคนิ ค ในการเต รียม ข้อมูล เพ่ื อ การท า เห มื อง
กระบวนการกับข้อมูลท่ีรวมรวบมาได้จากเซ็นเซอร์ 
เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคัญอย่างมากใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลบทความนีไ้ด้แสดงขัน้ตอนในการ
เตรียมบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ พร้อม
ตวัอย่างการศึกษาจากกิจกรรม การเดิน การวิ่ง การ

อยู่นิ่ง ของแต่ละบุคคล เพ่ือแสดงให้เห็นพฤติกรรม
ของบคุคล นอกจากนัน้ยงัสามารถขยายการวิเคราะห์
ออกไปให้ก ว้างขวางมากขึ น้ โดยการวิ เคราะ ห์
พฤติกรรมของบคุคลโดยการรวมเอาเซ็นเซอร์อ่ืนๆ เข้า
ไปด้วยได้ เช่น การระบุต าแหน่งท่ีอยู่จาก Wi-Fi เป็น
ต้น 
 
Abstract 
 The paper presents a data preparation 
technique for process mining based on the 
sensing devices data previously received and 
collected through an information system.  At the 
present, there are many sensor devices in many 
forms such as Internet of Things (IoT), Wi-Fi and 
mobile phones.  One of the advantages of smart 
phones is that nowadays there are multiple 
sensors in mobile phones, which are installed 
and embedded in the devices, so that people 
can carry them with themselves to everywhere. 
Another advantage of such data is that. the data 
gathered from mobile devices can show real 
behavior of individual person in a very cheap 
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and reasonable manner.  Gaining knowledge to 
understand human behavior can be very useful 
in many application areas such as healthcare, 
education and so on.  Obviously, the activity of 
every individual person effects oneself, other 
people around them, society and environment. 
This research is focused on preparing data 
previously collected from smart mobile phones 
for process mining and process discovery 
purposes. In this study, the main objective of the 
works was to demonstrate the usefulness of the 
process mining techniques to investigate and 
analyze the individual activities that are limited 
only to walking, stationary and running.  The 
analysis can be extended to analysis of behavior 
of each individual by combination of other 
sensors such as Wi-Fi to include the location of 
each individual, which is going to be presented 
in future works.  
 
1. บทน า 

ความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์
เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการน าไปประยกุต์ใช้ 
ทัง้ในเร่ืองของสุขภาพ การแพทย์ การศึกษา และ  
อ่ืนๆ อีกมากมาย เน่ืองจากกิจกรรมของแต่ละบุคคล
ย่อมมีผลกระทบต่อตนเอง ผู้ ท่ีอยู่รอบตวัเขาหรือเธอ 
สังคมและสิ่ งแวด ล้อม  ในอดีตทฤษ ฎี เก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนษุย์และกิจกรรมตา่งๆ มีรากฐานจาก
การเฝ้าสงัเกตซึ่งเป็นไปได้อย่างจ ากดัแตใ่นปัจจบุนัได้
มีการพฒันาการของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ท่ีก้าวหน้าไป

อย่างมาก ท าให้การเรียนรู้กิจกรรมของมนุษย์มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะกระท าการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ   อัน
เน่ืองมาจากเซ็นเซอร์ได้มีขนาดเล็กและใช้พลังงาน
ต ่ าลง ,ต้นทุนต ่ าและความจุ ท่ีมากขึ น้ พ ร้อมทั ง้
ค วาม ก้ าวห น้ า ใน ด้ าน เค รือข่ าย ไ ร้ส าย   ก า ร
ป ระม วล ผล ข้ อมู ล แล ะก าร เรียน รู้ ด้ วย เค ร่ือ ง 
ความก้าวหน้าเหล่านีไ้ด้ท าให้นักวิจัยเปล่ียนการให้
ความส าคญัจากการรวบรวมข้อมูลในระดบัต ่าไปเพ่ือ
จดจ าหรือจ าแนกกิจกรรมท่ีเกิดจากข้อมูลท่ีได้รับจาก
เซ็นเซอร์ มาเป็นการอนมุานและการรับรู้ระดบัสงูขึน้ 

เน่ืองจากเหมืองกระบวนการ[1][2] เป็น
เทคนิคท่ีใช้ในการค้นหาคุณค่า (value) จากข้อมูล
จ านวนมากมายท่ีเกิดขึน้จริงในระบบสารสนเทศของ
องค์กร หรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือ ท่ีมีการบันทึก
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือใช้วิเคราะห์ กิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ไว้ในบนัทึกเหตกุารณ์ (Event log) โดย
มี วัตถุป ระสงค์หลัก  3 ประการคื อ  การค้นพบ
กระบวนการ (process discovery), การตรวจสอบ
ความสอดคล้อง (conformance checking), และ 
การปรับปรุงให้ดีขึน้ (enhancement) ผลลพัธ์ของการ
ท าเหมืองกระบวนการสามารถน าเสนอได้ทั ง้ใน
รูปแบบของกราฟ, แบบจ าลองของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
ระบบ หรือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ท าให้ผู้ ใช้สามารถ
มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมตา่งๆ เวลาท่ีใช้
ในแต่ละกิจกรรม จากข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้ในบันทึก
เหตุการณ์ได้อย่างลึกซึง้ตัง้แต่เร่ิมต้นกระบวนการจน
จบ ก ระบ วน การท า ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ส าม ารถ เข้ า ใจ ถึ ง
กระบวนการท่ีเกิดขึน้จริงๆ ในระบบ ไม่ใช่กระบวนการ
ท่ีเกิดจากข้อมูลท่ีจ าลองขึน้มา การท่ีผู้ ใช้สามารถ
มองเห็นถึงปัญหาท่ีแท้จริง เช่น ปัญหาคอขวด เกิดขึน้
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ท่ีใด เน่ืองจากสาเหตุอะไร ก็จะท าให้สามารถบริหาร
จดัการหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตอ่ไป  

การวิจยันีจ้ึงเน้นไปท่ีการเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ท าเหมืองกระบวนการจากข้อมลูเซ็นเซอร์ท่ีรวมรวบมา
ได้จากโทรศพัท์มือถือ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์พกพาท่ี
ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่พกติดตวัตลอดเวลาอยู่แล้ว ท า
ให้ ได้ ข้อมูลจ ริง ท่ี เก่ียวข้องกับบุคคลนั น้ ๆ  โดย
ท าการศึกษาในระดบักิจกรรม โดยใช้กรณีศึกษาจาก
กิจกรรม การเดิน การวิ่ง การอยู่นิ่ง ของแต่ละบุคคล 
เพ่ือแสดงให้เห็นพฤตกิรรมของบคุคล 
 
2. เคร่ืองมือในการท าเหมืองกระบวนการ [1] 
 ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการท าเหมือง
กระบวนการนัน้ต้องเข้าใจเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าเหมือง
กระบวนการ ปัจจุบัน มี เค ร่ืองมือจ านวนมาก ท่ี
สนับสนุนการท าเหมืองกระบวนการ มีทัง้ ท่ีอยู่ใน
รูปแบบของ open source และ ท่ีเป็นเชิงพาณิชย์  ใน
บทความนีจ้ะได้แนะน าตวัอย่างท่ีมาจากทัง้สองคา่ยท่ี
ได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถdownload 
น ามาทดลองใช้กันได้ได้แก่  โปรแกรม ProM และ 
Disco 

ก) ProM [3]  (www.processmining.org)  เป็ น
ตัวอย่างของซอฟ ต์แวร์ ท่ี ใช้ ในกลุ่มของ
นักวิชาการหรือผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการท าเหมืองกระบวนการอยู่พอสมควร
เป็นซอฟต์แวร์ประเภทopen source ท่ีมีชุด
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนับสนุนเทคนิคใน
การท าเหมืองกระบวนการท่ีหลากหลายโดย

การสนบัสนุนสถาปัตยกรรมแบบ Plug-in ท า
ให้นักวิจยัสามารถเพิ่มอัลกอริทึมใหม่ๆ หรือ
ปรับปรุงบางส่วนเข้าไปเพิ่มเติมได้ ProMใช้
ข้อมูลเข้าในรูปแบบ ท่ีเป็นมาตรฐานของ 
MXML, SA-MXML, หรือ XES รุ่นล่าสุดของ 
ProM อยูท่ี่ version 6.6 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ProM version 6.6 

ข) Disco [4]  เ ป็ น เค ร่ือ ง มื อ เชิ งพ า ณิ ช ย์ ท่ี
สนบัสนุนเทคนิคในการท าเหมือกระบวนการ
ท่ีมีการออกแบบส่วนเช่ือมต่อกับผู้ ใช้ ท่ีเป็น
มิตรมีความสะดวกในการใช้งานและสามารถ
เรียน รู้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความ รู้และ
ประสบการณ์ในการท าเหมืองกระบวนการ
มากนักแต่ก็มีข้อจ ากัดอยู่ท่ีเป็นโปรแกรมท่ี
สนบัสนุนการท างานหลกัๆ เฉพาะอลักอริทึม 
Fuzzy miner [4] เท่านัน้ดังแสดงในรูปท่ี 6 
เป็น Disco version 1.9.9 ในส่วนของข้อมูล
เข้าสามารถรับได้ในรูปแบบของ MXML, SA-
MXML, หรือ XESเชน่เดียวกบั ProM แต่
ท่ี ส าคัญ และเป็นจุด เด่นของ Disco อี ก
ประการหนึ่งคือ Disco สามารถรับข้อมลูท่ีอยู่
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ในรูปแบบของ csv ได้ ท าให้มีความสะดวก
ในการใช้งาน เน่ืองจากสามารถใช้ข้อมูลจาก 
spreadsheet ได้ พร้อมทัง้สามารถ export 
ข้อมูลออกไปในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมอ่ืนๆ ท่ีโปรแกรม
ProM สามารถท าการวิเคราะห์ได้อีกด้วยดัง
แสดงในรูปท่ี 2 ถึงรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 2 แบบจ าลองกระบวนการ ที่แสดงในโปรแกรม Disco 
version 1.9.9 

 

รูปท่ี 3 คา่ทางสถิติที่แสดงในโปรแกรม Disco version 1.9.9 

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบข้อมลูที่สามารถ Export ได้จากโปรแกรม 

Disco version 1.9.9 
 
3. บันทกึเหตุการณ์ [1] 

หัวใจหลักในการท าเหมืองกระบวนการคือ 
บนัทึกเหตกุารณ์เน่ืองจากเป็นข้อมลูชดุของเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้จริงในระบบสารสนเทศท่ีถูกบนัทึกไว้ ในการ
ท าเหมืองกระบวนการนัน้จะใช้บันทึกเหตุการณ์เป็น
ข้อมูลน าเข้าเพ่ือท าการวิเคราะห์ตามเทคนิคต่างๆ 
ของการท าเหมืองกระบวนการโดยทั่วไปบันทึก
เหตุการณ์จะประกอบไปด้วยสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีอ้างถึงกิจกรรม (activity) ตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ และ กรณี (case)โดยท่ี กรณี หรือ บางครัง้
เรียกว่า กระบวนการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง(process 
instance) คือ สิ่ งท่ี เราต้องการบริหารจัดการหรือ
ต้องการวิเคราะห์นั่นเอง เช่น ค าสั่งซื อ้ของลูกค้า 
ผู้ ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น ส่วนกิจกรรม หมายถึง
การด าเนินการท่ีมีในกรณีนัน้ๆ เชน่ กิจกรรมของผู้ ป่วย
ในโรงพยาบาลอาจประกอบด้วยกิจกรรมดังนี ้การ
ลงทะเบียน การรอพบแพทย์ พบแพทย์ จ่ายเงิน และ 
รับยา เป็นต้น นอกจากนัน้แล้วบนัทึกเหตกุารณ์มกัจะ
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ประกอบด้วยประทับเวลา (timestamp) เพ่ือเป็นการ
บ่งชีเ้วลาท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ เพ่ือใช้บ่งบอก
ล าดบัการเกิดขึน้ของกิจกรรม ในบางกิจกรรมอาจจะมี
บุคคลท่ีกระท าหรือเข้ามาเก่ียวข้องกับกิจกรรมนัน้ๆ 
ในบันทึกเหตุการณ์หากมีการบันทึกบุคคลท่ี เป็น
ผู้ กระท าในแต่ละกิจกรรมไว้ด้วยแล้ว ข้อมูลเหล่านี ้
สามารถน าไปใช้ในการท าเหมืองกระบวนการเพ่ือหา
เครือข่ายทางสังคม (social network)ของบุคลากร
เหล่านีไ้ด้ว่ามีการเก่ียวข้องกันอย่างไรบ้าง เป็นต้น
ดงันัน้การสร้างบนัทึกเหตกุารณ์ให้อยู่ในรูปแบบท่ีมา
สารถน า ไป ใช้ ไ ด้ โดย โป รแก รม การท า เห มื อ ง
กระบวนการจึงเป็นสิ่ ง ท่ีจ าเป็นและไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้ 
 
4. การเตรียมข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 

งานวิจัยนีต้้องการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้
จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมในระดับกิจกรรมด้วยเทคนิค
การท าเหมืองกระบวนการ ไม่ได้เน้นไปท่ีการรู้จ า
กิจกรรมจากข้อมูลเซ็นเซอร์ในโทรศพัท์มือถือโดยตรง 
เน่ืองจากมีการวิจยัในเร่ืองนีเ้ป็นจ านวนมากและได้ผล
การรู้จ ากิจกรรมท่ีได้ผลดีเป็นท่ีน่าพอใจ [5] ดงันัน้ใน
ส่วนนีจ้ะได้กล่าวถึงการเตรียมบันทึกเหตุการณ์จาก
ข้อมูลเซ็นเซอร์ท่ีได้จากโทรศัพท์มือถือท่ีมีการรู้จ า
กิจกรรมแล้ว โดยใช้ข้อมูลจาก StudentLife Dataset 
[6]  ซึ่ ง เป็ น ข้ อมู ล ท่ี รวบ รวม จาก เซ็ น เซอ ร์ขอ ง
โทรศัพ ท์ มือถือของนักศึกษาท่ี เข้า ร่วมการวิจัย 
เน่ืองจากข้อมูลมีเป็นจ านวนมากงานวิจัยนี จ้ึงเน้น
เฉพาะข้อมูลกิจกรรมทางกายภาพท่ีสามารถตรวจจบั
ได้จากเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์ ท่ีผ่านกระบวนการรู้จ า

กิจกรรมแล้วเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ี
เกิ ด ขึ น้ ไ ด้ ดั ง นี  ้อยู่ นิ่ ง ๆ  (stationary), ก าลั ง เดิ น 
(walking) , ก า ลั ง วิ่ ง  ( running) แ ล ะ  ไ ม่ ท ร า บ 
(unknown)ข้อมูลเหล่านีมี้การจัดเก็บในรูปแบบของ 
csv ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

ข้อมูล ท่ีแสดงในรูปท่ี  5 แสดงการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วนด้วยกันคือใน
คอลมัน์A เป็นเวลาประทบั (timestamp) แสดงเวลาท่ี
เกิดขึน้ของกิจกรรม ในรูปแบบของ bigint ส่วนใน
คอลมัน์ B โค้ดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ดงันี ้

 

รูปท่ี 5 ข้อมลูการเซ็นเซอร์ทีใ่ช้ในการตรวจจบักิจกรรมใน
รูปแบบของ csv 
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0 อยูน่ิ่งๆ 
1 ก าลงัเดนิ 
2 ก าลงัวิ่ง 
3 ไมท่ราบ 

 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของนกัศึกษาแต่ละคนของแต่
ละเซ็นเซอร์ไว้ในคนละไฟล์แยกจากกัน ตวัอย่างเช่น 
ถ้ามีอุปกรณ์ เซ็น เซอร์ท่ี ต้องการจัดเก็บ ข้อมูล  5 
อุปกรณ์ก็จะมีไฟล์ข้อมูลในรูปแบบของ csv 5 ไฟล์
ส าหรับนักศึกษา 1 คน  ถ้าต้องการศึกษาพฤติกรรม
ของนักศึกษาหลายคนจะต้องมีกระบวนการในการ
รวมข้อมลูเหลา่นีเ้ข้าด้วยกนั  

งานวิจัย นี จ้ึ งน า เสนอวิ ธีการข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์เหล่านีม้ารวมกัน เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถน าไปประมวลผลด้วยเทคนิคการท าเหมือง
กระบวนการได้ตอ่ไปดงันี ้

ก) น าข้อมลูเข้าฐานข้อมลู 
โดยทั่วไปข้อมูลท่ีได้รับจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์
จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ หรือ csv 
ท า ให้ ยากต่ อการบ ริหารจัดการ ข้อมู ล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีจ านวนเซ็นเซอร์และ
จ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนมากเพ่ือความ
สะดวกในการบ ริห ารจัดการ  และการ
ปรับเปล่ียนมุมในการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย
จึงได้น าข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ csv หนึ่งไฟล์
มาสร้างเป็นตารางในฐานข้อมูลหนึ่งตาราง 
ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

ข) แปลงข้อมลูและการเพิ่มค าบรรยายข้อมลู 

การแปลงข้อมลูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในข้อมลูท่ี
เป็นประทับ เวลาให้อยู่ ใน รูป ท่ี ใช้ ได้ โดย
โปรแกรม Disco และ ProM 

ค) เพิ่ม UserID  
ข้อมูล ท่ีได้จากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์มี เฉพาะ
ข้อมูลท่ีเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ดังนัน้ในการ
วิ เค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล ข อ งผู้ ใ ช้ ห ล าย คน จึ ง
จ าเป็นต้องมีการเพิ่ม UserID เข้าไปเพ่ือเป็น
การแยกแยะว่าเป็นข้อมูลของผู้ ใดก่อนการ
รวมข้อมลูเข้าด้วยกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 6 ตวัอยา่งการน าข้อมลูเซ็นเซอร์กิจกรรมของนกัศกึษา
แตล่ะคนเข้าสูฐ่านข้อมลู 
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รูปท่ี 7 การแปลงข้อมลูและเพิ่มค าบรรยาย 
 

ง) เพิ่ม UserID  
ไฟล์ข้อมูลท่ีได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีเฉพาะ
ข้อมูลท่ีเซ็นเซอร์ตรวจจบัได้ ไม่ได้ระบุว่าเป็น
ของผู้ ใด ดงันัน้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ ใช้
หลายคนจึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่ม UserID เข้า
ไปเพ่ือเป็นการแยกแยะว่าเป็นข้อมูลของผู้ ใด
ก่อนการรวมข้อมลูเข้าด้วยกนั เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลของหลายคนในไฟล์เดียวกัน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

 

 
 

รูปท่ี 8 การเพิ่ม UserID 
 

 
 

จ) ลดจ านวนข้อมลู 
จากประทบัเวลาของแตล่ะกิจกรรมของข้อมลู
ในในรูปท่ี 7 ในคอลัมน์ของประทับเวลา จะ
เห็นได้ว่าเซ็นเซอร์ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกิจกรรมทุก 3 วินาที ท าให้มีกิจกรรมท่ี
ซ า้ๆ กนัเป็นจ านวนมากเรียงตอ่กันและท าให้
มีจ านวนเหตกุารณ์มากเป็นล้านๆ เหตกุารณ์ 
ดังนัน้ในส่วนนีจ้ะท าการยุบรวมเหตุการณ์
ของกิจกรรมเดียวกันท่ีมีการกระท าอย่าง
ต่อเน่ืองกันเข้าด้วยกันให้เหลือเพียงสอง
กิจกรรมเท่านัน้โดยมีประทับเวลาเป็นการ
แสดงการเร่ิมต้นและจบกิจกรรม 

 

 
 

รูปท่ี 9 การยบุรวมกิจกรรม 
 

จากรูปจะเห็นได้ว่าจ านวนเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ทัง้สิน้ 22 เหตกุารณ์ในรูปท่ี 8 ถกูยบุรวมเหลือเพียง 9 
เหตกุารณ์ในรูปท่ี 9 และเหลือเพียง 5 เหตกุารณ์ในรูป
ท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 10 การยบุรวมกิจกรรมและประทบัเวลา 
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5. การทดลอง 
 ในหวัข้อนีจ้ะได้ท าการทดลองการน าขัน้ตอน
ของการประมวลผลล่วงหน้าท่ีน าเสนอไปลองใช้จริง
กับโปรแกรม Discoและ ProM โดยรูปท่ี  11 แสดง
ตวัอย่างของบันทึกเหตุการณ์ท่ีน าเข้าด้วยโปรแกรม 
Disco โดยท่ีแตล่ะเหตกุารณ์ประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้ 
  UserID  แทน กรณี 
  CDateTimeStart แทน ประทบัเวลาเร่ิมต้น 
  CDateTimeEnd แทน ประทบัเวลาสิน้สดุ 
  Description   แทน กิจกรรม 
 

ดังนัน้ข้อมูลน าเข้าในแต่ละแถวจึงหมายถึง 
เหตุการณ์ของแต่ละกิจกรรมของแต่กรณี ท่ีเกิดขึน้ 
พร้อมทัง้เวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดของเหตุการณ์นัน้ 
จากนัน้ท าการ Export ข้อมลูออกให้อยู่ในรูปของ XES 
เพ่ือใช้เป็นข้อมลูเข้าส าหรับโปรแกรม ProM 6.6 

 

รูปท่ี 11 ตวัอยา่งของบนัทกึเหตกุารณ์ที่น าเข้าด้วยโปรแกรม 
Disco 

หลงัจากข้อมลูถกูน าเข้าแล้วก็สามารถท าการ
วิเคราะห์ต่างๆ ตามฟังก์ชั่นท่ีมีในโปรแกรม Disco 
และ ProM เช่นการวิเคราะห์ความถ่ีของกิจกรรมและ
ความหนาแน่นของการส่งต่อกิจกรรมต่างๆ หรือ การ
วิเคราะห์เชิงเวลาเฉล่ียในการท ากิจกรรมต่างๆและ
เวลาเฉล่ียในการท ากิจกรรมตอ่ไป ได้ดงัแสดงในรูปท่ี 
12-15 

 

รูปท่ี 12 การวเิคราะห์เชิงความถ่ีด้วยโปรแกรม Disco 

 

รูปท่ี 13 การวเิคราะห์เชิงความเวลาด้วยโปรแกรม Disco 
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รูปท่ี 14 การวเิคราะห์ Mine for a Heuristic Net Using 
Heuristic Miner (Annotation) ในโปรแกรม ProM 

 

รูปท่ี 15 การวเิคราะห์ Mine for a Heuristic Net Using 
Heuristic Miner (Semantics) ในโปรแกรม ProM 

 
6. สรุปและงานในอนาคต  

บทความฉบบันีไ้ด้น าเสนอเทคนิคการเตรียม
ข้อมูลจากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเซ็นเซอร์เพ่ือ
สร้างบนัทึกเหตุการณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเข้าในการท า
เหมืองกระบวนการซึ่งข้อมูลเหล่านีน้ับจะมีมาก
เพิ่มขึน้ทกุวนั การน าข้อมลูจริงท่ีได้เซ็นเซอร์เพ่ือน ามา
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตแุละแนวการแก้ไขจึงเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นและมีประโยชน์มาก วิธีการท่ีน าเสนอท าให้ 
 

สามารถจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมลูให้สามารถวิเคราะห์ได้ในหลายมิต ิ
 ในอนาคตจะได้มีการขยายงานวิจยัออกไปให้
สามารถครอบคลุมการน าข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลาย
ตวัน ามารวบเข้าด้วยกนัโดยผู้ ใช้หลายคน และพฒันา
โครงสร้างข้อมูลท่ีสามารถสร้างข้อมูลออกในรูปแบบ 
XES ได้โดยตรงตอ่ไป 
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