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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี เ้สนอการวิ เคราะห์เนือ้หาของ

เอกสารประกอบการสอน ด้วย เทคนิ ค เห มือง
กระบวนการ โดยใช้อัลกอริทึมฟัซซ่ี ไมเนอร์ (Fuzzy 
miner) วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเนือ้หาการสอนให้ง่าย
ต่อการเข้าใจ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรม
การเรียนจริงท่ีถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์บน
ระบบ อี -เ ลิ ร์ นนิ่ ง  โดยแสดงออกมาใน รูปของ
แบบจ าลองและความสัมพันธ์ของการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนในแตล่ะหน้า ซึง่ผู้ เรียนได้อา่นเนือ้หา
ระหว่ า ง เ รี ยนอย่ า งต่อ เ น่ื อ ง  จากผลการวิ จัย 
แบบจ าลองได้แสดงให้เห็นจุดท่ีผู้ เรียนมีการกลับมา
ทบทวนเอกสารบางหน้าซ า้เป็นจ านวนมาก แสดงให้
เห็นว่าเอกสารหน้าเหล่านัน้มีความยากต่อการท า
ความเข้าใจ สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 
ค ำส ำคญั: เหมืองกระบวนการ, บนัทึกเหตกุารณ์, อี-
เลิร์นนิ่ง, ฟัซซ่ี ไมเนอร์ 
 
Abstract  

The research presents analysis of 
teaching/learning (content) materials with fuzzy 
process mining technique.  The objective of the 
research is to improve readability of the contents 

by analyzing learning behavior of the students 
recorded in event logs previously collected and 
captured from an e-learning system. Accordingly, 
the outcomes of the study were displayed in 
terms of “flow models” while providing details 
about relationships of learning contents in each 
page, which have been read and visited by the 
students during the ongoing experiment.  Using 
the above-mentioned approach, the 
resulting/generated models could simulate and 
visualize the behavior of the students who have 
returned to read (and review) a lot of pages in an 
iterated manner, due to the fact that these pages 
were too difficult to comprehend by the learners. 
Therefore, such pages need to be further 
corrected and improved in the future.  
Keywords: Process Mining, Event Log,  
E-leaning, Fuzzy miner 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันสถานศึกษาทั่วโลกได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใ ช้ ในการ เ รียนอย่ า ง
แพร่หลาย ในรูปแบบของระบบ อี-เลิร์นนิ่ง โดยท่ี

Engineering  Journal  of  Siam  University Page  54 Volume  20, Issue 1,  No.38, January-June 2019



ผู้ เรียนสามารถมีทางเลือกในการเรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ทัง้เร่ืองเวลา และ สถานท่ี 
อีกทัง้แนวโน้มของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ในปัจจบุนัให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั [1] และ เพ่ือตอบโจทย์
อปุสรรคทางการเรียนของผู้ เรียน ซึง่ก็คือ การไมมี่เวลา
เพียงพอในการทบทวนของผู้ เรียน [2] 

หนึง่ในสว่นส าคญัของการเรียนการสอนบนอี-
เลิร์นนิ่งคือ การศกึษาเนือ้หาในบทเรียน [3] เพราะการ
อ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจท่ีจะท าให้
ประสบผลส าเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงได้ 
ส่งผลต่อการพัฒนาในอาชีพ ท าให้มนุษย์ ทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้ [4]  ดงันัน้การศึกษาเนือ้หาใน
บทเรียนจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจในการอ่านท่ีเป็น
ความสามารถท่ีจะอนุมานข้อสนเทศหรือความหมาย
อันพึ งประสง ค์จากสิ่ ง ท่ี อ่ านมาแ ล้ว ไ ด้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ [5] 

ดงันัน้ นอกเหนือจากการน าเนือ้หาวิชาเข้าสู่
ระบบ อี -เลิ ร์นนิ่ งแล้ว จ าเ ป็นจะต้องศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมจริงของผู้ เรียนจากข้อมลู ท่ีเก็บ
ไว้บนระบบในรูปแบบของบันทึกเหตุการณ์  (Event 
Log)  ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process 
Mining) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านซ า้ของผู้ เรียน 
และน ามาปรับปรุงเนือ้หาท่ียากตอ่ความเข้าใจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

เทคนิคเหมืองกระบวนการเป็นเทคนิคในการ 
ค้นหาคุณค่า (Value) ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น
การวิ เคราะห์กระบวนการท างาน การวิ เคราะห์

พฤติกรรม โดยท่ีแนวคิดหลักจะเป็นการวิเคราะห์ถึง
ล าดับการเกิดเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
กระบวนการได้หลากหลายแง่มมุทัง้ความถ่ี เวลา การ
ท างานร่วมกันและ ความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน ได้อย่าง
ชดัเจน 
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 เหมืองกระบวนการ 

เหมืองกระบวนการ (Process mining) เป็น
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเน้นไปท่ีพฤติกรรมท่ีอยู่ใน
ข้อ มูลของบนัทึกเหตกุารณ์ (Event log) [6] โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ การค้นพบกระบวนการ , การ
ตรวจสอบความสอดคล้อง และการปรับปรุงให้ดีขึน้ 
[7] ดงัรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของการท าเหมืองกระบวนการ [6] 

2.2 บันทกึเหตุการณ์ 
บนัทึกเหตกุารณ์คือชุดข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลจริง

จากระบบ โดยส่วนส าคญัประกอบด้วย กรณี (Case), 
กิจกรรม (Activity) ทรัพยากร (Resource) และประทบั
เวลา (Timestamp) ดังนัน้จะต้องทราบถึงความ
ต้องการของอัลกอริทึมแต่ละตัวก่อนท่ีจะออกแบบ
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ฐานข้อมูลเพ่ือให้ได้บนัทึกเหตกุารณ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการก่อนการวิเคราะห์จงึเป็นสิ่งส าคญั 
2.3 Disco 

Disco เป็นเคร่ืองมือท าเหมืองกระบวนการท่ี
ดีและใช้งานง่าย โดยสามารถท่ีจะจัดการกับบันทึก
เหตกุารณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และรูปแบบท่ีซบัซ้อนโดยการ
คดักรองให้ง่าย และสามารถแสดงถึงสถิตเิบือ้งต้นของ
ข้อมลูได้เป็นอยา่งดี [9] (รูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการท างานของ Disco 

2.4 Fuzzy miner 
Fuzzy miner เป็นหนึ่งใน อัลกอริทึมในการ

ค้นพบกระบวนการระยะแรก เป็นอลักอริทึมโดยตรงท่ี
ท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาของตวัเลขขนาดใหญ่ กิจกรรม
และพฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างระดบัสูง (รูปท่ี 3) เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถโต้ตอบส ารวจกระบวนการจาก
บันทึก เหตุการณ์ส่วนใหญ่  Fuzzy miner เหมาะ
ส าหรับกระบวนการท่ีน้อยกว่าโครงสร้างการท า 
mining ซึ่ ง แสดง ใ ห้ เห็ น เ ป็นจ านวนมาก ท่ี ไม่ มี
โครงสร้างและพฤตกิรรมท่ีขดัแย้งกนั 
 
 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจยันี ้ได้ท าการเก็บข้อมลูพฤติกรรมใน

การเรียนคือ วิชา “การเขียนและพฒันาโปรแกรมบน
เว็บ” ทัง้หมด 7 บทเรียน มีเนือ้หารวมกันทัง้สิน้ 260 
หน้า กับผู้ เรียนทัง้หมด 23 คน บนระบบอี-เลิร์นนิ่ง 
และมีการบนัทึกข้อมลูในรูปแบบเหตกุารณ์จริงท่ียงัไม่
พร้อมท าการวิเคราะห์ให้จัดการเรียงดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมลูแสดงในรูปแบบโครงสร้างบนัทึกเหตุการณ์
ดงัตารางท่ี 1 จากนัน้น าบนัทึกเหตกุารณ์ดงักล่าวมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Disco 

ตารางที่ 1 โครงสร้างบนัทกึเหตกุารณ์ 
ชื่อเขตข้อมลู รูปแบบข้อมลู ค าอธิบาย 

ID_Activity Remove คี ย์ ห ลั ก ข อ ง ต า ร า ง
บนัทกึเหตกุารณ์ 

Username Case ID รหสัผู้ เรียน 
Activity Activity  เลขที่หน้าบทเรียนของ

การเรียน/การทบทวน 
Timestamp Timestamp เวลาที่อา่น 
Lesson Resource ชื่อบทเรียน 
ip Other ไอพีที่ใช้งานบนระบบ 

 
โปรแกรม Disco จะท าการสร้างแบบจ าลอง 

Fuzzy Miner แสดงความถ่ีและเวลาของกระบวนการ
อ่านบทเรียนทัง้หมดและสามารถแบ่งได้เป็น จ านวน
ครัง้ และ จ านวนคน (รูปท่ี 3) ประกอบกบัการเลือกดทีู
ละบทเรียน โดยใช้ Filter Attribute (รูปท่ี 4) 
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รูปท่ี 3 แบบจ าลอง Fuzzy Miner 

 
รูปท่ี 4 Filter Attribute 

 
4. ผลการวิจัย 

จากแบบจ าลอง Fuzzy Miner (รูปท่ี 3) แสดง
ความถ่ีและเวลาของกระบวนการอ่านบทเรียนทัง้หมด 
แสดงถึงกระบวนการอ่านเนือ้หาท่ีกลับมาอ่านหน้า
เดิมซ า้เป็นจ านวนมาก ซึ่งหมายถึงการท่ีผู้ เรียนไม่มี
ความเข้าใจในเนือ้หา ณ. จดุนัน้  

ดังนัน้เพ่ือค้นหาสาเหตุท่ีผู้ เ รียนไม่มีความ
เข้าใจในการอ่าน จึงได้ท าการ Filter แยกระหว่างการ
เรียนในชั่วโมงเรียน และการทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเอง 

รูปแบบการเรียนในชัว่โมงเรียน (รูปท่ี 5) จะมี
รูปแบบเป็นเส้นตรง มีการกลบัมาอ่านหน้าเดิมซ า้เป็น
จ านวนไม่มาก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดรูปแบบการเรียนดงั

กล่าวคือ ผู้ เ รียนมีการเรียนตามเนือ้หาท่ีอาจารย์
อธิบายภายในชัว่โมงเรียน และจะมีการเปิดข้ามหน้า
อยูบ้่างเล็กน้อย ในกรณีท่ีผู้ เรียน เรียนตามไมท่นั 

 
รูปท่ี 5 แบบจ าลอง Fuzzy Miner แสดงความถ่ีในชัว่โมงเรียน 
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รูปท่ี 6 แบบจ าลอง Fuzzy Miner แสดงความถ่ีในการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง 

แต่ในรูปแบบในการทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเอง ( รูปท่ี  6) จะมีรูปแบบในการกลับมาอ่าน
เอกสารบางหน้าซ า้เป็นจ านวนมาก ในรูปท่ี 6 (A) คือ 
หน้า 9 ถึงหน้า 20 แสดงให้เห็นว่า เนือ้หาในหน้า
เหล่านัน้มีความยากต่อการท าความเข้าใจ สมควร
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ต่างกับรูปท่ี 6 (B) และ
รูปท่ี 6 (C) ท่ีมีการไหลของกระบวนการในรูปแบบ
เดียวกันกับในชั่วโมงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการ
กลบัมาอา่นซ า้เป็นจ านวนน้อย 
 
 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมลู

จากบันทึกเหตุการณ์จริงบนระบบ อี -เลิ ร์นนิ่ง ใน
รูปแบบแบบจ าลอง แสดงให้เห็นถึงข้อมลูพฤตกิรรมใน
การอา่นเนือ้หาของผู้ เรียน 

จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนมีการ
กลับมาอ่านเอกสารหน้าบางหน้าซ า้เป็นจ านวนมาก 
และในบางหน้าใช้เวลามากกว่าหน้าอ่ืน ๆ แสดงให้
เห็นวา่เอกสารหน้าเหลา่นัน้มีความยากตอ่ความเข้าใจ 
มีความไม่กระชบั ไม่ชดัเจน ดงันัน้ควรปรับปรุงเนือ้หา
ในหน้าดังกล่าวให้กระชับมากขึน้ โดยอ้างอิงจาก

A
ป

B C 
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ความสัมพันธ์กับเนือ้หาในหน้าอ่ืน สมควรได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 
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