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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้นาเสนอเทคนิคในการเตรี ยมข้ อมูล
ที่ ถู ก บัน ทึ ก จากอุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ เพื่ อ ใช้ ในการท า
เหมื อ งกระบวนการ เนื่ อ งจากในปั จ จุบัน มี อุป กรณ์
เซ็ น เซอร์ อ ยู่ ม ากมากมายไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของ
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง การระบุตาแหน่งโดยใช้ WiFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเซ็นเซอร์ ที่มีอยู่ในโทรศัพ ท์
มือ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ พ กพาที่ คนส่วนใหญ่ มักพกติดตัว
อยู่ตลอดเวลาการได้ มาซึ่งข้ อมูลจากเซ็นเซอร์ เหล่านี ้
ย่อมทาให้ ได้ ข้อมูล จริ งที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรมของ
บุ ค คลนั น้ ๆ เนื่ อ งจากความรู้ และความเข้ าใจใน
พฤติกรรมมนุษย์เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการ
นาไปประยุก ต์ใช้ ทัง้ ในเรื่ องของสุขภาพ การแพทย์
การศึกษา และ อื่นๆ อี กมากมายกิ จกรรมของแต่ละ
บุคคลย่อ มมี ผ ลกระทบต่อ ตนเอง ผู้ที่ อยู่รอบตัวเขา
หรื อเธอ สังคมและสิ่ งแวดล้ อมการวิจัยนี จ้ ึง เน้ นไปที่
เท คนิ คใน การเตรี ยม ข้ อมู ล เพื่ อ การท าเห มื อง
กระบวนการกับ ข้ อ มูล ที่ รวมรวบมาได้ จ ากเซ็ น เซอร์
เนื่ อ งจากเป็ นขัน้ ตอนที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากใน
การวิเคราะห์ข้อมูลบทความนี ้ได้ แสดงขันตอนในการ
้
เตรี ยมบันทึกเหตุการณ์ จากอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ พร้ อม
ตัวอย่างการศึกษาจากกิจกรรม การเดิน การวิ่ง การ
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อยู่นิ่ ง ของแต่ล ะบุค คล เพื่ อ แสดงให้ เห็ น พฤติก รรม
ของบุคคล นอกจากนันยั
้ งสามารถขยายการวิเคราะห์
ออกไปให้ กว้ างขวางมากขึ น้ โดยการวิ เ คราะห์
พฤติกรรมของบุคคลโดยการรวมเอาเซ็นเซอร์ อื่นๆ เข้ า
ไปด้ วยได้ เช่น การระบุตาแหน่งที่ อยู่จาก Wi-Fi เป็ น
ต้ น
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.

อย่างมาก ทาให้ การเรี ยนรู้กิจกรรมของมนุษย์มีความ
เป็ นไปได้ ที่ จ ะกระท าการเรี ย นรู้ โดยอัต โนมัติ อัน
เนื่ องมาจากเซ็ น เซอร์ ได้ มี ข นาดเล็ กและใช้ พ ลังงาน
ต่ า ลง,ต้ นทุ น ต่ า และความจุ ที่ ม ากขึ น้ พ ร้ อมทั ง้
ค วาม ก้ าว ห น้ า ใน ด้ าน เค รื อ ข่ า ย ไร้ ส าย ก า ร
ป ระม วล ผ ล ข้ อ มู ล แ ล ะ ก ารเรี ย น รู้ ด้ วย เค รื่ อ ง
ความก้ าวหน้ าเหล่านี ไ้ ด้ ทาให้ นักวิจัย เปลี่ ยนการให้
ความสาคัญจากการรวบรวมข้ อมูลในระดับต่าไปเพื่อ
จดจาหรื อจาแนกกิจกรรมที่เกิดจากข้ อมูลที่ได้ รับจาก
เซ็นเซอร์ มาเป็ นการอนุมานและการรับรู้ระดับสูงขึ ้น
เนื่ อ งจากเหมื อ งกระบวนการ[1][2] เป็ น
เทคนิ ค ที่ ใช้ ในการค้ น หาคุณ ค่า (value) จากข้ อ มู ล
จานวนมากมายที่เกิดขึ ้นจริ งในระบบสารสนเทศของ
องค์ ก ร หรื อ แม้ แ ต่ในโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี ก ารบัน ทึ ก
ข้ อ มูล จากเซ็ น เซอร์ ต่า งๆ เพื่ อ ใช้ วิ เคราะห์ กิ จ กรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นไว้ ในบันทึกเหตุการณ์ (Event log) โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก 3 ป ระการคื อ การค้ น พ บ
กระบวนการ (process discovery), การตรวจสอบ
ความสอดคล้ อง (conformance checking), และ
การปรับปรุงให้ ดีขึ ้น (enhancement) ผลลัพธ์ของการ
ท าเหมื อ งกระบวนการสามารถน าเสนอได้ ทั ง้ ใน
รูปแบบของกราฟ, แบบจาลองของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นใน
ระบบ หรื อ ข้ อมูลทางสถิ ติต่างๆ ทาให้ ผ้ ูใช้ ส ามารถ
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ เวลาที่ใช้
ในแต่ละกิ จ กรรม จากข้ อมูล ที่ ถูกบัน ทึกไว้ ในบัน ทึก
เหตุการณ์ ได้ อย่างลึกซึ ้งตังแต่
้ เริ่ มต้ นกระบวนการจน
จ บ ก ระ บ วน ก าร ท า ให้ ผู้ ใช้ ส าม ารถ เข้ าใจ ถึ ง
กระบวนการที่เกิดขึ ้นจริ งๆ ในระบบ ไม่ใช่กระบวนการ
ที่ เกิ ด จากข้ อ มูล ที่ จ าลองขึ น้ มา การที่ ผ้ ูใช้ ส ามารถ
มองเห็นถึงปั ญหาที่แท้ จริ ง เช่น ปั ญหาคอขวด เกิดขึ ้น

1. บทนา
ความรู้ และความเข้ าใจในพฤติก รรมมนุษ ย์
เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการนาไปประยุกต์ใช้
ทัง้ ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ การแพทย์ การศึ ก ษา และ
อื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากกิจกรรมของแต่ละบุคคล
ย่อมมี ผลกระทบต่อตนเอง ผู้ที่อยู่รอบตัวเขาหรื อเธอ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม ในอดี ต ทฤษ ฎี เกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมของมนุษย์และกิจกรรมต่างๆ มีรากฐานจาก
การเฝ้าสังเกตซึ่งเป็ นไปได้ อย่างจากัดแต่ในปั จจุบนั ได้
มีการพัฒนาการของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ที่ ก้าวหน้ าไป
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ที่ใด เนื่องจากสาเหตุอะไร ก็จะทาให้ สามารถบริ หาร
จัดการหรื อปรับปรุงให้ ดีขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพต่อไป
การวิจยั นี ้จึงเน้ นไปที่การเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการ
ทาเหมืองกระบวนการจากข้ อมูลเซ็นเซอร์ ที่รวมรวบมา
ได้ จากโทรศัพ ท์มือถื อ เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ พ กพาที่
ปั จจุบนั คนส่วนใหญ่ พกติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้ ว ทา
ให้ ได้ ข้ อมู ล จริ ง ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คลนั น้ ๆ โดย
ทาการศึกษาในระดับกิจกรรม โดยใช้ กรณี ศึกษาจาก
กิจกรรม การเดิน การวิ่ง การอยู่นิ่ง ของแต่ละบุค คล
เพื่อแสดงให้ เห็นพฤติกรรมของบุคคล

การสนับสนุนสถาปั ตยกรรมแบบ Plug-in ทา
ให้ นักวิจยั สามารถเพิ่มอัลกอริ ทึมใหม่ๆ หรื อ
ปรับ ปรุ ง บางส่วนเข้ าไปเพิ่ม เติม ได้ ProMใช้
ข้ อมู ล เข้ าในรู ป แบบที่ เป็ นมาตรฐานของ
MXML, SA-MXML, หรื อ XES รุ่ น ล่ า สุด ของ
ProM อยูท่ ี่ version 6.6 ดังแสดงในรูปที่ 1

2. เครื่องมือในการทาเหมืองกระบวนการ [1]
ในการเตรี ย มข้ อ มูล เพื่ อ ใช้ ในการท าเหมื อ ง
กระบวนการนัน้ ต้ อ งเข้ า ใจเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ วย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการท าเหมื อ ง
กระบวนการ ปั จจุ บั น มี เ ครื่ อ งมื อ จ านวนมากที่
สนับ สนุ น การท าเหมื อ งกระบวนการ มี ทัง้ ที่ อ ยู่ ใ น
รูปแบบของ open source และ ที่เป็ นเชิงพาณิชย์ ใน
บทความนี ้จะได้ แนะนาตัวอย่างที่มาจากทังสองค่
้
ายที่
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากและสามารถdownload
น ามาทดลองใช้ กั น ได้ ไ ด้ แก่ โปรแกรม ProM และ
Disco
ก) ProM [3] (www.processmining.org) เป็ น
ตั ว อย่ า งของซอฟ ต์ แ วร์ ที่ ใช้ ในกลุ่ ม ของ
นัก วิ ช าการหรื อ ผู้ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจใน
หลักการทาเหมืองกระบวนการอยู่พอสมควร
เป็ นซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทopen source ที่ มี ชุด
ของเครื่ องมือที่ ใช้ ในการสนับสนุนเทคนิคใน
การทาเหมืองกระบวนการที่หลากหลายโดย
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รูปที่ 1 ProM version 6.6

ข) Disco [4] เป็ น เค รื่ อ ง มื อ เชิ ง พ า ณิ ช ย์ ที่
สนับสนุนเทคนิคในการทาเหมือกระบวนการ
ที่ มี ก ารออกแบบส่วนเชื่ อ มต่อ กับ ผู้ใช้ ที่ เป็ น
มิตรมีความสะดวกในการใช้ งานและสามารถ
เรี ย นรู้ ได้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ องมี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ในการท าเหมื องกระบวนการ
มากนัก แต่ก็ มี ข้ อจ ากัด อยู่ที่ เป็ นโปรแกรมที่
สนับสนุนการทางานหลักๆ เฉพาะอัลกอริ ทึม
Fuzzy miner [4] เท่ า นั น้ ดัง แสดงในรู ป ที่ 6
เป็ น Disco version 1.9.9 ในส่วนของข้ อ มูล
เข้ าสามารถรับได้ ในรูปแบบของ MXML, SAMXML, หรื อ XESเช่นเดียวกับ ProM
แต่
ที่ ส าคั ญ และเป็ น จุ ด เด่ น ของ Disco อี ก
ประการหนึ่งคือ Disco สามารถรับข้ อมูลที่อยู่
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ในรู ปแบบของ csv ได้ ทาให้ มี ความสะดวก
ในการใช้ งาน เนื่องจากสามารถใช้ ข้อมูลจาก
spreadsheet ได้ พร้ อมทั ง้ สามารถ export
ข้ อมูลออกไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์ ด้วยอัลกอริ ทึม อื่นๆ ที่โปรแกรม
ProM สามารถทาการวิเคราะห์ ได้ อีกด้ วยดัง
แสดงในรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4

รูปที่ 4 รูปแบบข้ อมูลที่สามารถ Export ได้ จากโปรแกรม
Disco version 1.9.9

3. บันทึกเหตุการณ์ [1]
หัวใจหลัก ในการท าเหมื อ งกระบวนการคื อ
บันทึกเหตุการณ์ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลชุดของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นจริ งในระบบสารสนเทศที่ถูกบันทึกไว้ ในการ
ทาเหมื องกระบวนการนัน้ จะใช้ บันทึกเหตุการณ์ เป็ น
ข้ อ มูล น าเข้ าเพื่ อ ท าการวิ เคราะห์ ต ามเทคนิ ค ต่างๆ
ของการท าเหมื อ งกระบวนการโดยทั่ ว ไปบั น ทึ ก
เหตุก ารณ์ จ ะประกอบไปด้ วยสารสนเทศที่ เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นที่อ้างถึงกิจกรรม (activity) ต่างๆ ที่
เกิ ด ขึน้ และ กรณี (case)โดยที่ กรณี หรื อ บางครั ง้
เรี ยกว่า กระบวนการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง(process
instance) คื อ สิ่ ง ที่ เราต้ องการบริ ห ารจั ด การหรื อ
ต้ อ งการวิ เคราะห์ นั่ น เอง เช่ น ค าสั่ ง ซื อ้ ของลู ก ค้ า
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็ นต้ น ส่วนกิจกรรม หมายถึง
การดาเนินการที่มีในกรณีนนๆ
ั ้ เช่น กิจกรรมของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลอาจประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมดัง นี ้ การ
ลงทะเบียน การรอพบแพทย์ พบแพทย์ จ่ายเงิน และ
รับยา เป็ นต้ น นอกจากนันแล้
้ วบันทึกเหตุการณ์มกั จะ

รูปที่ 2 แบบจาลองกระบวนการ ที่แสดงในโปรแกรม Disco
version 1.9.9

รูปที่ 3 ค่าทางสถิติที่แสดงในโปรแกรม Disco version 1.9.9
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ประกอบด้ วยประทับเวลา (timestamp) เพื่อเป็ นการ
บ่ง ชี เ้ วลาที่ เหตุก ารณ์ ต่ า งๆ เกิ ด ขึน้ เพื่ อ ใช้ บ่ ง บอก
ลาดับการเกิดขึ ้นของกิจกรรม ในบางกิจกรรมอาจจะมี
บุคคลที่ กระทาหรื อเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับกิจ กรรมนัน้ ๆ
ในบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ หากมี ก ารบัน ทึ ก บุ ค คลที่ เป็ น
ผู้ก ระท าในแต่ล ะกิ จ กรรมไว้ ด้ ว ยแล้ ว ข้ อ มูล เหล่า นี ้
สามารถนาไปใช้ ในการทาเหมืองกระบวนการเพื่อหา
เครื อ ข่ า ยทางสัง คม (social network)ของบุ ค ลากร
เหล่า นี ไ้ ด้ ว่ามี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกัน อย่า งไรบ้ า ง เป็ นต้ น
ดังนันการสร้
้
างบันทึกเหตุการณ์ ให้ อยู่ในรูปแบบที่มา
ส ารถ น าไป ใช้ ได้ โด ย โป รแก รม ก ารท าเห มื อ ง
กระบวนการจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นและไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้

กิ จกรรมแล้ ว เพื่ อใช้ เป็ นกรณี ศึกษา โดยมี กิจ กรรมที่
เกิ ด ขึ น้ ได้ ดั ง นี ้ อ ยู่ นิ่ งๆ (stationary), ก าลั ง เดิ น
(walking), ก า ลั ง วิ่ ง (running)แ ล ะ ไ ม่ ท ร า บ
(unknown)ข้ อมูลเหล่านี ม้ ี การจัดเก็บ ในรู ปแบบของ
csv ดังแสดงในรูปที่ 5
ข้ อมู ล ที่ แ สดงในรู ป ที่ 5 แสดงการจั ด เก็ บ
ข้ อ มูล ที่ ป ระกอบไปด้ วยข้ อมูล 2 ส่วนด้ ว ยกัน คื อ ใน
คอลัมน์A เป็ นเวลาประทับ (timestamp) แสดงเวลาที่
เกิ ด ขึ น้ ของกิ จ กรรม ในรู ป แบบของ bigint ส่ ว นใน
คอลัมน์ B โค้ ดของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นดังนี ้

4. การเตรี ยมข้ อมูลจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์
งานวิจัยนี ต้ ้ องการนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จากอุป กรณ์ เซ็ น เซอร์ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ นการวิ เคราะห์
ข้ อมูล ในเชิ งพฤติกรรมในระดับ กิ จกรรมด้ วยเทคนิ ค
การท าเหมื อ งกระบวนการ ไม่ ไ ด้ เ น้ นไปที่ ก ารรู้ จ า
กิจกรรมจากข้ อมูลเซ็นเซอร์ ในโทรศัพท์มือถือโดยตรง
เนื่องจากมีการวิจยั ในเรื่ องนี ้เป็ นจานวนมากและได้ ผล
การรู้จากิจกรรมที่ได้ ผลดีเป็ นที่น่าพอใจ [5] ดังนันใน
้
ส่วนนี จ้ ะได้ กล่าวถึงการเตรี ยมบันทึกเหตุการณ์ จ าก
ข้ อ มูล เซ็ น เซอร์ ที่ ไ ด้ จ ากโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี ก ารรู้ จ า
กิจกรรมแล้ ว โดยใช้ ข้อมูลจาก StudentLife Dataset
[6] ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ รวบ รวม จ าก เซ็ น เซ อ ร์ ขอ ง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ าร่ ว มการวิ จั ย
เนื่ อ งจากข้ อ มูล มี เป็ นจ านวนมากงานวิจัย นี จ้ ึง เน้ น
เฉพาะข้ อมูลกิจกรรมทางกายภาพที่สามารถตรวจจับ
ได้ จ ากเซ็ น เซอร์ ในโทรศัพ ท์ ที่ ผ่านกระบวนการรู้ จ า
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0
1
2
3

การแปลงข้ อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ อมูลที่
เป็ นประทั บ เวลาให้ อยู่ ใ นรู ป ที่ ใ ช้ ได้ โดย
โปรแกรม Disco และ ProM
ค) เพิ่ม UserID
ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากอุ ป กรณ์ เซ็ น เซอร์ มี เฉพาะ
ข้ อ มู ล ที่ เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ ได้ ดัง นัน้ ในการ
วิ เค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ใช้ ห ล า ย ค น จึ ง
จาเป็ นต้ องมีการเพิ่ม UserID เข้ าไปเพื่อเป็ น
การแยกแยะว่าเป็ นข้ อมูล ของผู้ใดก่อ นการ
รวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 7

อยูน่ ิ่งๆ
กาลังเดิน
กาลังวิ่ง
ไม่ทราบ

โดยมีการจัดเก็บข้ อมูลของนักศึกษาแต่ละคนของแต่
ละเซ็นเซอร์ ไว้ ในคนละไฟล์แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น
ถ้ ามี อุ ป กรณ์ เซ็ น เซอร์ ที่ ต้ องการจั ด เก็ บ ข้ อมู ล 5
อุป กรณ์ ก็ จ ะมี ไฟล์ ข้อ มูล ในรู ป แบบของ csv 5 ไฟล์
สาหรับนักศึกษา 1 คน ถ้ าต้ องการศึกษาพฤติ กรรม
ของนักศึก ษาหลายคนจะต้ อ งมี กระบวนการในการ
รวมข้ อมูลเหล่านี ้เข้ าด้ วยกัน
งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง น าเสนอวิ ธี ก ารข้ อมู ล จาก
เซ็ น เซอร์ เ หล่ า นี ม้ ารวมกั น เพื่ อ ให้ อยู่ ใ นรู ป แบบที่
สามารถนาไปประมวลผลด้ วยเทคนิคการทาเหมื อง
กระบวนการได้ ตอ่ ไปดังนี ้
ก) นาข้ อมูลเข้ าฐานข้ อมูล
โดยทั่วไปข้ อมูลที่ได้ รับจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์
จะอยู่ในรู ปแบบของไฟล์ ข้อความ หรื อ csv
ท าให้ ยาก ต่ อ การบ ริ ห ารจั ด ก ารข้ อ มู ล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีจานวนเซ็นเซอร์ และ
จ านวนนัก ศึกษาเป็ นจ านวนมากเพื่ อ ความ
สะด วกใน การบ ริ ห ารจั ด ก าร แล ะก าร
ปรับเปลี่ยนมุมในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
จึงได้ นาข้ อมูล ที่ อยู่ในรู ปแบบ csv หนึ่งไฟล์
มาสร้ างเป็ นตารางในฐานข้ อมูล หนึ่งตาราง
ดังแสดงในรูปที่ 6
ข) แปลงข้ อมูลและการเพิ่มคาบรรยายข้ อมูล
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จ) ลดจานวนข้ อมูล
จากประทับเวลาของแต่ละกิจกรรมของข้ อมูล
ในในรู ปที่ 7 ในคอลัม น์ ของประทับเวลา จะ
เห็นได้ ว่าเซ็นเซอร์ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ของกิ จ กรรมทุก 3 วิ น าที ท าให้ มี กิ จ กรรมที่
ซ ้าๆ กันเป็ นจานวนมากเรี ยงต่อกันและทาให้
มีจานวนเหตุการณ์ มากเป็ นล้ านๆ เหตุการณ์
ดัง นัน้ ในส่ว นนี จ้ ะท าการยุบ รวมเหตุก ารณ์
ของกิ จ กรรมเดี ย วกั น ที่ มี ก ารกระท าอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งกั น เข้ าด้ วยกั น ให้ เหลื อ เพี ย งสอง
กิ จ กรรมเท่ า นัน้ โดยมี ป ระทับ เวลาเป็ นการ
แสดงการเริ่มต้ นและจบกิจกรรม

รูปที่ 7 การแปลงข้ อมูลและเพิ่มคาบรรยาย

ง) เพิ่ม UserID
ไฟล์ข้อมูลที่ได้ จากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ มีเฉพาะ
ข้ อมูลที่เซ็นเซอร์ ตรวจจับได้ ไม่ได้ ระบุว่าเป็ น
ของผู้ใด ดังนันในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้
หลายคนจึงจาเป็ นต้ องมีการเพิ่ม UserID เข้ า
ไปเพื่อเป็ นการแยกแยะว่าเป็ นข้ อมูลของผู้ใด
ก่อนการรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลของหลายคนในไฟล์เดียวกัน
ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 9 การยุบรวมกิจกรรม

จากรูปจะเห็นได้ ว่าจานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ทังสิ
้ ้น 22 เหตุการณ์ ในรูปที่ 8 ถูกยุบรวมเหลือเพียง 9
เหตุการณ์ในรูปที่ 9 และเหลือเพียง 5 เหตุการณ์ในรูป
ที่ 10

รูปที่ 10 การยุบรวมกิจกรรมและประทับเวลา

รูปที่ 8 การเพิ่ม UserID
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5. การทดลอง
ในหัวข้ อนี ้จะได้ ทาการทดลองการนาขันตอน
้
ของการประมวลผลล่วงหน้ า ที่นาเสนอไปลองใช้ จริ ง
กั บ โปรแกรม Discoและ ProM โดยรู ป ที่ 11 แสดง
ตัวอย่างของบันทึกเหตุการณ์ ที่นาเข้ าด้ วยโปรแกรม
Disco โดยที่แต่ละเหตุการณ์ประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
UserID
แทน กรณี
CDateTimeStart
แทน ประทับเวลาเริ่มต้ น
CDateTimeEnd
แทน ประทับเวลาสิ ้นสุด
Description
แทน กิจกรรม

หลังจากข้ อมูลถูกนาเข้ าแล้ วก็สามารถทาการ
วิ เคราะห์ ต่า งๆ ตามฟั งก์ ชั่น ที่ มี ในโปรแกรม Disco
และ ProM เช่นการวิเคราะห์ความถี่ของกิจกรรมและ
ความหนาแน่นของการส่งต่อกิจกรรมต่างๆ หรื อ การ
วิเคราะห์ เชิ งเวลาเฉลี่ ยในการท ากิ จ กรรมต่างๆและ
เวลาเฉลี่ยในการทากิจกรรมต่อไป ได้ ดงั แสดงในรู ปที่
12-15

ดังนัน้ ข้ อมูล น าเข้ าในแต่ล ะแถวจึงหมายถึง
เหตุก ารณ์ ข องแต่ล ะกิ จ กรรมของแต่ก รณี ที่ เกิ ด ขึ น้
พร้ อมทัง้ เวลาเริ่ ม ต้ น และสิ น้ สุ ด ของเหตุก ารณ์ นัน้
จากนันท
้ าการ Export ข้ อมูลออกให้ อยู่ในรูปของ XES
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเข้ าสาหรับโปรแกรม ProM 6.6
รูปที่ 12 การวิเคราะห์เชิงความถี่ด้วยโปรแกรม Disco

รูปที่ 11 ตัวอย่างของบันทึกเหตุการณ์ ที่นาเข้ าด้ วยโปรแกรม
Disco
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60

Volume 18, Issue 1, No.34, January-June 2017

สามารถจัดการข้ อมูลที่ มี อยู่อย่างกระจัดกระจายได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
ข้ อมูลให้ สามารถวิเคราะห์ได้ ในหลายมิติ
ในอนาคตจะได้ มีการขยายงานวิจยั ออกไปให้
สามารถครอบคลุม การนาข้ อมูลจากเซ็ นเซอร์ หลาย
ตัวนามารวบเข้ าด้ วยกันโดยผู้ใช้ หลายคน และพัฒนา
โครงสร้ างข้ อมูลที่สามารถสร้ างข้ อมูลออกในรู ปแบบ
XES ได้ โดยตรงต่อไป

รูปที่ 14 การวิเคราะห์ Mine for a Heuristic Net Using
Heuristic Miner (Annotation) ในโปรแกรม ProM
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รูปที่ 15 การวิเคราะห์ Mine for a Heuristic Net Using
Heuristic Miner (Semantics) ในโปรแกรม ProM

6. สรุปและงานในอนาคต
บทความฉบับนีไ้ ด้ นาเสนอเทคนิค การเตรี ยม
ข้ อ มู ล จากข้ อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมได้ จ ากเซ็ น เซอร์ เพื่ อ
สร้ างบันทึกเหตุการณ์ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเข้ าในการทา
เหมื อ งกระบวนการซึ่ ง ข้ อมู ล เหล่ า นี น้ ั บ จะมี ม าก
เพิ่มขึ ้นทุกวัน การนาข้ อมูลจริ งที่ได้ เซ็นเซอร์ เพื่อนามา
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวการแก้ ไขจึงเป็ นสิ่งที่
จาเป็ นและมีประโยชน์มาก วิธีการที่นาเสนอทาให้
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