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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี น้ าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ เหมื อ ง
กระบวนการสนับสนุน การจัดการความรู้ โดยการใช้
ข้ อมูลบันทึกเหตุการณ์ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงและมี
การบัน ทึกไว้ ในระบบสารสนเทศขององค์ กรอยู่แล้ ว
วิธีการที่ นาเสนอนีใ้ ช้ เพื่ อค้ นหาความรู้ และเครื อข่าย
ทางสังคมของบุคลากรที่ทางานร่ วมกันในองค์กรเพื่อ
ใช้ ในการจัดการความรู้ ประกอบไปด้ วย 2 ขันตอนคื
้
อ
1) การค้ น หาความรู้ 2) การวิ เคราะห์ เครื อ ข่า ยทาง
สังคม โดยในขันตอนการค้
้
นหาความรู้ ใช้ กระบวนการ
ค้ นพบของเหมื องกระบวนการ ในการค้ นพบความรู้
ความเข้ าใจในกระบวนการทางานที่แท้ จริงขององค์กร
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึน้ เช่น ปั ญ หาคอขวด เป็ นต้ น
ส่วนในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ เครื อข่ายทางสัง คม ใช้
โมดูล ในการวิ เคราะห์ เ ครื อ ข่ า ยสัง คมในโปรแกรม
เหมืองกระบวนการเพื่อแสดงให้ เห็นว่าบุค ลากรแต่ละ
บุคคลมี ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดบ้ างและมีความ
ชานาญในเรื่ องใดในองค์กร ข้ อมูลความรู้ความเข้ าใจ
และการวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม ทาให้ การจัดการ
ความรู้ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของขันตอนการท
้
า Socialization และ
Combination ในโมเดล SECI เนื่องจากทาให้ สามาร
ระบุอ งค์ ค วามรู้ และบุค ลากรกลุ่ม เป้ าหมายในการ
จัดการความรู้ได้ อย่าง กู ต้ องและมีประสิทธิภาพ
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Abstract
This research applies process mining
techniques to support knowledge management
using real-life event logs of an organization
previously captured and recorded by an
information system. The proposed method in this
study, which focuses on discovery knowledge
and analysis of social networks among
employees of an organization, consists of 2 main
steps: 1) knowledge discovery, and 2) analysis
of social network relationships. In the first step,
the “process discovery module” of process
mining is used for discovery knowledge and
understanding of the real working processes in
an organization, including problems occurred
within the ongoing or completed processes socalled as “bottlenecks”. In the second step, the
“social network function” of process mining is
used for analysis of social network relationships
among employees of the organization.
Accordingly, the results of the two abovementioned steps are exploited in order to
visualize, illustrate and analyze the relationship
among the employees as well as their
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specialization. Consequently, by provision of
such information and insights, the knowledge
management process can be addressed in a
more efficient approach, making it more
compatible with the “socialization” and
“combination” process of knowledge conversion
in SECI model. Therefore, by using the proposed
technique, the knowledge required and the
target group can be identified more efficiently
and more accurately leading to more efficient in
organizational knowledge management.
1. บทนา
การจัดการความรู้ [1][2][3][5] ในองค์กรเป็ น
สิ่งที่มีความสาคัญ มากในโลกปั จจุบนั ที่มีการแข่งขัน
กัน อย่ างมาก ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ องค์ ก รสามาร ก้ าวผ่ า น
อุ ป ส รรค ต่ าง ๆ ที่ ก าลั ง เผ ชิ ญ อ ยู่ แ ล ะ เพิ่ ม ขี ด
ความสามาร ในการแข่งขัน ส่วนหนึ่งที่สาคัญในการ
จั ด การความรู้ คื อ การจั ด การความรู้ ฝั งลึ ก (Tacit
knowledge) ที่ อยู่ในตัวบุคคล และอี กกิ จ กรรมหนึ่ง
สาคัญ เช่น กัน คื อ กิ จ กรรมการสร้ างแผนที่ ค วามรู้ ใน
องค์กรเพื่ อทาให้ ทราบว่าความรู้ แต่ละเรื่ องมีอยู่ที่ใด
ในการจัดการความรู้ การที่จะทราบได้ ว่าใครมีความรู้
อะไรนัน้ ทัง้ ยัง มี ค วามยุ่ง ยากในการท าให้ ข้ อ มู ล ที่
ได้ ม านัน้ เป็ นปั จ จุบัน เนื่ อ งจากพนักงานอาจมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงหน้ าที่ ในการท างาน หรื อเปลี่ ยนแปลง
ส านที่ ท างาน เป็ นต้ น นอกจากนัน้ การท างานใน
องค์กรบางครัง้ มีความต้ องการคัดสรรบุคลากรเพื่อมา
ทางานเป็ นทีมและคัดเลือกผู้นาทีม การจะทาเช่นนัน้
ได้ องค์ ก รจะต้ อ งมี ค วามรู้ เรื่ อ งความช านาญของ
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บุคลากรแต่ละคน หรื อมี ข้อมูลว่าใครเคยทางานกับ
ใครมาก่อน ดังนันการค้
้
นพบความสัมพันธ์ ทางสังคม
ระหว่างบุคลากรในองค์กรจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่
จะท าให้ ก ารจั ด ก ารค วาม รู้ ใน อ งค์ ก รป ระส บ
ค ว า ม ส า เร็ จ ก า ร ที่ จ ะ เข้ า ใจ แ ล ะ ค้ น พ บ ึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ท างสัง คมของพนัก งานในองค์ ก รที่
ท างานร่ ว มกัน นัน้ โดยทั่ว ไปจะกระท าโดยการเฝ้ า
สังเกต การสัมภาษณ์หรื อการใช้ แบบสอบ าม ซึง่ ต้ อง
ใช้ ทั ง้ เวล าแ ล ะค วาม พ ย าย าม เป็ น อ ย่ า งม าก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ้ าต้ องทาในองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
พนักงานเป็ นจานวนมาก นอกจากนันผลลั
้
พธ์ที่ได้ ยงั
อาจเกิ ด ความผิด พลาดหรื อ คลาดเคลื่ อนได้ ม ากอี ก
ด้ วย
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น
งาน วิ จั ย นี ้จึ ง น าเส น อ ก ารป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เห มื อ ง
กระบวนการเพื่อสนับสนุน การจัดการความรู้ โดยการ
ใช้ ข้อมูล บันทึก เหตุก ารณ์ ซึ่งเป็ นข้ อ มูล ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง
และมีการบันทึกไว้ ในระบบสารสนเทศขององค์กรอยู่
แล้ ว
2. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 การจัดการความรู้
การจัด การความรู้ เป็ นกระบวนการในการ
ตรวจจับ กระจายและใช้ ความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
[4] โดยมีหลักการทางานตาม SECI Model หรื อเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า Spiral Model [1][2] ซึ่งเป็ นตัวแบบที่
มีชื่อเสียงและเป็ นที่ ยอมรับกันอย่างกว้ างขวาง และ
ง่ายต่อการทาความเข้ าใจดังแสดงในรูปที่ 1
ในรู ปที่ 1 แสดงการการแลกเปลี่ ยนระหว่าง
ความรู้ 2 ประเภท ประเภทแรกเรี ยกว่า ความรู้ ฝั งลึ ก

Page 40

Volume 18, Issue 2, No.35, July-December 2017

(Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลที่
เกิ ด จากประสบการณ์ ซึ่ ง ยากต่ อ การบอกต่ อ หรื อ
บรรยายด้ วย ้ อยคา ข้ อความ หรื อเขี ยนเป็ นสูต รได้
และเป็ นความรู้ที่ขึ ้นอยู่กับความเชื่อรวมทังทั
้ กษะทาง
วิช าการส่ว นบุค คลในการกลั่น กรองความรู้ ที่ ได้ มา
ส่ ว นความรู้ ประเภทที่ ส องเรี ย กว่ า ความรู้ ชั ด แจ้ ง
(Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่เป็ นเหตุและเป็ น
ผลซึ่งสามาร บรรยายและ อดความออกมาได้ ในรู ป
ของทฤษฎี การแก้ ปัญหา คูม่ ือและฐานข้ อมูล

รูปที่ 1 กระบวนการของ SECI Model [2]

ต า ม SECI Model ข อ ง Nonaka แ ล ะ
Takeuchi [2] ได้ มี การกาหนดรู ปแบบความสัม พัน ธ์
ระหว่างความรู้ ทังสองประเภทในลั
้
กษณะของเกลียว
ความรู้ มี ก ระบวนการหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นประเภท
ความรู้ ระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลาไม่มีที่สิ ้นสุด
แบ่งเป็ น 4 กระบวนการ [5] ดังนี ้
1) Socialization คื อ กระบวนการทางสัง คมเพื่ อท า
ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และสร้ าง
ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นประเภทของความรู้ ฝั งลึ ก เช่ น
ทักษะ แนวคิด เพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการคิดและมี
ทั ก ษ ะใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ น้ แต่ สิ่ ง เหล่ า นี เ้ ป็ นการ
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แลกเปลี่ ยนความรู้ ระหว่า งบุคคลกับบุคคล และ
จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อบุคคลมีโอกาสที่จะได้ พบกัน
อย่ า งไม่ เป็ นทางการ และมี ค วามไว้ ว างใจกั น
เท่านัน้
2) Externalization คื อ กระบ วนการในการสกั ด
ความรู้ ฝังลึกออกมา เพื่อทาให้ สามาร ่ายทอด
ได้ และจัดเก็บเป็ นความรู้ ขององค์กรได้ เช่น การ
เขียนเป็ นตารา หรื อ คูม่ ือในการทางาน เป็ นต้ น
3) Combination คือกระบวนการรวมความรู้ ที่ สกัด
ออกม าได้ แล้ ว เพื่ อ ขยายค วาม รู้ ที่ มี อยู่ ใ ห้
ครอบคลุม ในบริ บทต่างๆ มากยิ่งขึน้ เนื่ องจาก
ความรู้ที่ต้องการอาจจัดเก็บไว้ ในสื่อหลายรูปแบบ
และในเนื ้อหาที่แตกต่างกันไป
4) Internalization คือกระบวนนาความรู้ที่ได้ มาจาก
กระบวนการ combination มาทาให้ เป็ นความรู้ฝัง
ลึก ด้ วยการกระทา ฝึ กฝน จนทาให้ เกิดเป็ นทักษะ
หรื อ ความสามาร ส่ ว นบุ ค คลที่ ฝั ง ลึ ก อยู่ในตัว
บุคคล หรื อองค์กร
เมื่ อพิจารณาจาก SECI Model จะเห็นได้ ว่า
กระบวนการ Socialization จะทาได้ ดี ้ าหากสามาร
ระบุได้ ว่าความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ต้องการมีอยู่ที่ใคร
บ้ างในองค์กร และในกระบวนการ Combination จะ
สามาร ทาได้ ดีขึน้ เนื่ องจากมี ความรู้ ความเข้ าใจใน
งานที่ทาอย่าง ่องแท้ มากขึ ้นนัน่ เอง
2.2 เหมืองกระบวนการ
เหมืองกระบวนการ [6][7][8] เป็ นเทคนิคที่ใช้
ในการค้ นหาคุณ ค่า (value) จากข้ อมูลที่ เกิ ดขึน้ จริ ง
และมี ก ารบัน ทึ ก จัด เก็ บ ไว้ ในบัน ทึ ก เหตุก ารณ์ ข อง
ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยมีวตั ุประสงค์หลัก 3
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ป ระการคื อ การค้ น พ บ กระบ วน การ (process
discovery), ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
(conformance checking), และ การปรับปรุ งให้ ดีขึน้
(enhancement) ดังแสดงในรูปที่ 2

กระบวนการทางานจริง การทาเหมืองกระบวนการจะ
ใช้ ข้ อมู ล บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ เป็ นข้ อมู ล น าเข้ า ซึ่ ง
ประกอบด้ วยสารสนเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น
ได้ แ ก่ เลขที่ อ้ า งอิ ง เหตุก ารณ์ (Case ID), กิ จ กรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ และเกี่ ยวข้ องกับเหตุการณ์ (activity),
และทรัพยากรที่ใช้ ในการทากิจกรรมนัน้ (resource)
ดัง ตัวอย่างที่ แ สดงในรู ป ที่ 3 ทรั พ ยากรในรู ป ที่ 3 นี ้
เป็ นบุคลากรผู้กระทากิจกรรมนัน้

รูปที่ 2 การทาเหมืองกระบวนการ [7][8]

ผลลัพ ธ์ ข องการท าเหมื อ งกระบวนการใน
กระบวนการค้ นพบ ทาให้ ผ้ ูใช้ ส ามาร มองเห็น การ
ไหลของกิจกรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมต่างๆ
และทราบ ึงเวลาที่ ใช้ ในแต่ละกิ จกรรมตัง้ แต่เริ่ ม ต้ น
กระบวนการจนจบกระบวนการทุ ก กิ จ กรรม จึ ง
น ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ ห าปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ เช่ น
ปั ญ หาคอขวดว่ า เกิ ด ขึ น้ ที่ ใ ด ด้ วยสาเหตุ อ ะไร
ผู้บ ริ ห ารสามาร น าความรู้ นี ไ้ ปบริ ห ารจัด การหรื อ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ ต่ อ ไป ส่ ว นการวิ เ คราะห์
เครื อข่ายทางสัง คม จะทาให้ ท ราบ ึงความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคลากรที่ทาแต่ละกิจกรรมร่วม

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้ อมูลบันทึกเหตุการณ์

ข้ อมู ล เหล่ า นี ส้ ามาร น าไปใช้ ในการหา
เครื อ ข่า ยทางสัง คม (social network) ของบุค ลากร
ว่า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกัน อย่า งไรบ้ างในกระบวนการ
ทางานจริง ดังแสดงในรูปที่ 4

2.3 เครือข่ ายทางสังคม (Social Network) [7][8]
เครื อข่ายทางสังคมในที่นี ้หมาย ึง การแสดง
ค วา ม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า งบุ ค ล าก รใน อ งค์ ก รใน
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Bavelas–Leavitt [7][8] เป็ นดัชนีที่ใช้ ในการวัดความ
เป็ นศูนย์กลางที่ร้ ูจกั กันดี
ดัชนี Bavelas–Leavitt, BL(i) คานวณได้ จาก

นุ ชนาถ
เทพ
เอนก
ราม

BL(i) = (j, k Dj, k) / (j, k Dj,i + Di, k)

สมชาย
อนงค์

โดยที่ i เป็ นโหนด และ
Dj, k เป็ นระยะห่างระหว่างโหนด j กับโหนด k

ประสงค์

รูปที่ 4 เครื อข่ายทางสังคม

จากรู ป ที่ 4 แต่ ล ะโหนดในเครื อข่ า ยทางสั ง คม
หม าย ึ ง ทรั พ ยากรที่ ใช้ ใน การท ากิ จกรรม นั น้
(resource) ขนาดของโหนดที่เล็กใหญ่ ต่างกันแสดง
ให้ เห็ น ว่ า แต่ ล ะโหนดมี ค วามส าคัญ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ส่วนเส้ นที่เชื่อมต่อ (arc) ระหว่างโหนด 2 โหนด แสดง
ึง ความสัม พัน ธ์ ของทรัพ ยากรที่ ท างานเดี ย วกัน ใน
กระบวนการนัน้ ๆ เส้ น ที่ เชื่ อ มต่อ นี อ้ าจมี ค่าน า้ หนัก
(weight) กากับ เพื่ อแสดง ึง ระดับ ความส าคัญ ของ
ความสัมพันธ์นนั ้
ข้ อมู ล บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ ประกอบด้ วย
ทรัพยากร (Resource) เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีสาหรับการ
วิเคราะห์ เครื อข่ายทางสังคม ตัวอย่างหนึ่งที่ นาการ
วิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคมมาใช้ ประโยชน์ เช่น การ
วัดความเป็ นศูนย์ กลาง ้ าโหนดอื่ นๆ ทัง้ หมดอยู่ใน
ระยะสันๆ
้ คืออยู่ใกล้ กับโหนดที่กาหนด และเส้ นทาง
ทั ง้ ห มดชี ม้ าที่ โหนดนี ้ แสดงว่ า โหนดนี เ้ ป็ น จุ ด
ศูนย์กลาง มี วิธีอื่นที่หลากหลายเพื่อใช้ วดั ความเป็ น
ศู น ย์ ก ลางที่ แตกต่ า งกั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ดั ช นี
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อี กตัวอย่างหนึ่ง ที่ น าการวิเคราะห์ เครื อข่าย
ทางสัง คมมาใช้ เช่ น การวิ เคราะห์ ก ารส่ ง มอบงาน
(handover of work) จากข้ อมูลบัน ทึก เหตุก ารณ์ ใน
รู ปที่ 3 เลขที่อ้างอิงเหตุการณ์ ที่ 301 (CaseID=301)
เขียนในอีกรูปแบบหนึง่ ได้ ดงั นี ้
(aสมชาย, bประสงค์, dราม, eเทพ, cนุชนาถ, f เอนก)
มีเมทริ กซ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์การส่งมอบงาน ซึ่งทาให้
เข้ าใจในความสัมพันธ์ของบุคลากรได้ มากขึ ้นดังแสดง
ในรูปที่ 5 ซึ่งจะเห็นว่ามีการส่งมอบงานจาก นุชนา
กับ ราม และ อเนก ในขณะที่ เอนกไม่มี ก ารส่งมอบ
งานให้ กบั ผู้อื่นเลย เป็ นต้ น
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3. ซอฟต์ แวร์ ในการทาเหมืองกระบวนการ [6]
ปั จจุบนั มีเครื่ องมือหลากหลายที่ใช้ สนับสนุน
การท าเหมื อ งกระบวนการ ทั ง้ ที่ เป็ น open source
และ เชิ ง พาณิ ช ย์ งานวิจัย นี จ้ ะน าสามซอฟต์แ วร์ ที่
ได้ รับความนิยมมาใช้ ได้ แก่ โปรแกรม ProM, Disco
และ RapidProM
3.1 ProM [9] (www.processmining.org)
เป็ นซอฟต์แวร์ ประเภท open source ที่ใช้ กัน
มากในกลุ่ม ของนักวิช าการที่ ต้องการพัฒ นาเทคนิค
ต่างๆ เพิ่มเติม สามาร ใช้ ได้ ฟรี พร้ อมทังมี
้ Plug-in ที่
สนั บ สนุ น เทคนิ ค ในการท าเหมื อ งกระบวนการที่
หลากหลาย ใช้ ได้ กับ ข้ อมูล นาเข้ าในหลายรู ปแบบที่
เป็ นมาตรฐาน ได้ แ ก่ MXML, SA-MXML, หรื อ XES
ตั ว อย่ า งของ ProM รุ่ น ล่ า สุ ด อยู่ ที่ version 6.7 ดั ง
แสดงในรูปที่ 6

ใหม่นี ้เช่นเดียวกัน ดังนันในการที
้
่จะให้ ได้ ข้อมูลจาก
ฟั งก์ชนั่ ที่มีอยูใ่ น version เดิมซึง่ ในที่นี ้หมาย ึง
version 5.2 ซึง่ แสดงในรูปที่ 7 อาจต้ องมีการใช้ ProM
version เก่า ควบคูก่ นั ไปด้ วย

รูปที่ 7 ProM version 5.2 [9]

3.2 Disco [10]
เป็ นซอฟต์ แ วร์ เชิ ง พาณิ ชย์ ที่ อ อกแบบมา
เพื่ อ ให้ สามาร ท าเหมื อ งกระบวนการได้ ง่ า ยและ
สะดวกมากขึน้ มี ส่วนเชื่ อมต่อที่ เป็ นมิ ตรกับผู้ใช้ แต่
สนับสนุนการทางานหลักๆ เฉพาะอัลกอริ ทึม Fuzzy
miner [10] เท่ า นั น้ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 เป็ น Disco
version 2.1 สามาร รับข้ อมูลนาเข้ า ได้ ทงั ้ ในรู ปแบบ
ของ MXML, SA-MXML, หรื อ XES รวมทัง้ ในรู ปแบบ
ของ csv อีกด้ วย

รูปที่ 6 ProM version 6.7 [9]

ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว ึงแม้ วา่ ProM version
6.7 จะเป็ น Version ล่าสุด แต่เนื่องจากความเป็ น
open source ทาให้ version ล่าสุดมีฟังก์ชนั่ ใหม่ๆ
เพิ่มเติม แต่บางฟั งก์ชนั่ ที่มีอยูเ่ ดิมก็จะไม่มีใน version
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รูปที่ 8 โปรแกรม Disco version 2.1

3.3 RapidProM [12]
เป็ นซอฟต์แวร์ Plug-in ที่ขยายความสามาร
ของโปรมแกรม RapidMiner [11] ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ ง า น ห ลั ก ใน ก า รท า เห มื อ ง ข้ อ มู ล ให้ มี ขี ด
ความสามาร ในการทาเหมืองกระบวนการเพิ่มเข้ าไป
ด้ วย เป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างการทาเหมืองข้ อมูล
กับเหมืองกระบวนการเข้ าด้ วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 9

ประกอบไปด้ วย 2 ขันตอนคื
้
อ 1) การค้ นหาความรู้ 2)
การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม ดังมีรายละเอียดดังนี ้
1) การค้ น หาความรู้ ใช้ กระบวนการค้ นพบของ
เหมื องกระบวนการ เพื่ อใช้ ในการค้ นพบความรู้
ความเข้ าใจในกระบวนการทางานที่ แท้ จริ งของ
องค์กร ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ ้น เช่น ปั ญหาคอ
ขวด เป็ นต้ น สามาร ท าได้ โดยใช้ โปรแกรม
ทั ง้ หมดที่ ไ ด้ กล่ า ว ึ ง ไปแล้ วก่ อ นหน้ านี ้ ได้ แ ก่
โปรแกรม ProM, Disco, และ RapidProM
2) การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม ในขัน้ ตอนนี ใ้ ช้
โมดูลในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมในโปรแกรม
เหมืองกระบวนการ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าบุคลากร
แต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้ างและ
มีความชานาญในเรื่ องใดในองค์กร การวิเคราะห์
เครื อข่ า ยทางสั ง คม สามาร ท าได้ โดยใช้
โปรแกรม ProM และ RapidProM ส่วนโปรแกรม
Disco ไม่ มี โมดูล ในการวิ เคราะห์ เครื อ ข่ า ยทาง
สังคม
5. กรณีศึกษา
ในหั ว ข้ อนี จ้ ะได้ แสดงตั ว อย่ า งการค้ นหา
ความรู้ จากข้ อมู ล บัน ทึ ก เหตุก ารณ์ โดยใช้ ข้ อมู ล
บันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ ในการขอตาแหน่งทางวิชาการดัง
แสดงในรูปที่ 10 เป็ นข้ อมูลทดลอง โดยมีขนตอนการ
ั้
ดาเนินการดังนี ้

รูปที่ 9 RapidProM [12]

4. วิธีการที่นาเสนอ
งานวิ จัย นี น้ าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ เหมื อ ง
กระบวนการเพื่อสนับสนุน การจัดการความรู้ โดยการ
ใช้ ข้อมูล บันทึก เหตุก ารณ์ ซึ่งเป็ นข้ อ มูล ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง
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จากรูปที่ 11 แสดงให้ เห็นว่าแต่ละเลขที่อ้างอิง
เหตุ ก ารณ์ (CaseID) อาจมี ล าดั บ การท างาน ที่
แตกต่ า งกั น ได้ ดัง นัน้ จึ ง ท าการวิ เคราะห์ เป็ นราย
เหตุการณ์ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจการไหลของ
กิ จ กรรมโดยละเอี ย ด เช่น CaseID=101 มี ขัน้ ตอน
การทางานทังหมด
้
13 ขันตอนและมี
้
ลาดับการทางาน
พร้ อมทัง้ บุค คลที่ ด าเนิ น การในแต่ล ะกิ จ กรรม เรี ย ง
ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 10 ตัวอย่างบันทึกเหตุการณ์ ที่ใช้ ในการทดลอง

5.1 การค้ นหาความรู้
เริ่มต้ นจาก การนาเข้ าข้ อมูลเข้ าด้ วยโปรแกรม
Disco ผลลัพ ธ์ ที่ได้ จ ากขัน้ ตอนนี จ้ ะอยู่ในในรู ป แบบ
ของภาพและข้ อมูล ทางส ิติ ทาให้ เกิ ดความรู้ ความ
เข้ าใจ ึงการไหลของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง ตลอดจน
ลาดับในการทางาน พร้ อมทังความ
้
ี่ในการดาเนินการ
ของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริง ดังแสดงในรูปที่ 11

้
าดับของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นกับเหตุการณ์
รูปที่ 12 ขันตอนและล
ที่ 101 (CaseID=101)

รูปที่ 13 ปริ มาณงานของบุคลากร

รูปที่ 11 ขันตอนการไหลของกิ
้
จกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง
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จากรู ป ที่ 13 ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ภาพรวมของ
ปริ ม าณงานที่ บุ ค ลากรต้ องด าเนิ น การ จะเห็ น ว่ า
ระเบียบ ทางานนี ้มากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 41.28 ของ
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ปริ ม าณ งานทั ง้ หมด ความรู้ เรื่ อ งปริ ม าณ งานนี ้ เวลานาน สามาร เข้ าไปดูรายละเอี ยด เพื่ อ ท าการ
สามาร นาไปใช้ ในการแบ่งงาน หรื อการพิจารณาหรื อ ปรับปรุงให้ ดีขึ ้นได้ ตอ่ ไป
ประเมินผลงานของบุคลากรได้ อย่าง กู ต้ องเหมาะสม
ต่อไป
นอกจากการวิเคราะห์ ก ารไหลของกิ จ กรรม
แล้ ว ยังสามาร ทาการวิเคราะห์เชิงเวลาเพื่อให้ ทราบ
ึงเวลาที่ ใช้ ในแต่ล ะกิ จ กรรม ตลอดจนเวลาที่ ใช้ ใน
การรอคอยระหว่างกิจ กรรมได้ อีกด้ วย ทัง้ นี ส้ ามาร
แสดงได้ เป็ นค่าเวลาเฉลี่ย เวลามากที่สดุ น้ อยที่สดุ ใน
การท ากิ จ กรรม ดั ง แสดงในรู ป ที่ 14 และขยาย
รูปที่ 15 เวลาเฉลีย่ ที่ใช้ ในการทาบทามผู้ประเมินและเวลารอ
บางส่วนให้ เห็นชัดเจนขึ ้นในรูปที่ 15
คอยในการออกคาสัง่
จะเห็ น ได้ ว่ า การท าเหมื องกระบวนการโดย ใช้
กระบวนการค้ นพบในโปรแกรม Disco ท าให้ เกิ ด
ความรู้ความเข้ าใจในแง่การไหลของงานได้ เป็ นอย่างดี
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการจัด การความรู้ ที่ ส มบู ร ณ์ นั น้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายทางสังคมของบุคลากรที่
ท างานร่ วมกัน ก็ เป็ นความรู้ ที่ ส าคัญ อี ก อย่ างหนึ่ง ที่
สามาร นามาใช้ ในการสร้ างแผนที่ความรู้ ขององค์กร
ได้

รูปที่ 14 เวลาทีใ่ ช้ ในแต่ละกิจกรรมและเวลารอคอย

ข้ อมูลในรูปที่ 14 ให้ ความรู้เชิงเวลาของแต่ละ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้น ทาให้ ทราบว่ากิจกรรมใดใช้ เวลาใน
การทากิจกรรมมากน้ อยเพียงใด หรื อ เวลาที่ใช้ ในการ
รอคอยระหว่างกิ จ กรรมใดที่ ต้องใช้ เวลารอคอยเป็ น
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5.2 การวิเคราะห์ เครือข่ ายทางสังคม
ในกรณี นี เ้ ราจะท าการค้ น หาเครื อ ข่า ยทาง
สังคมด้ วยเทคนิคของเหมืองกระบวนการ โดยมีข้อมูล
บันทึกเหตุการณ์เป็ นข้ อมูลนาเข้ า และทาการวิเคราะห์
ด้ วยโปรแกรม RapidProM ดังแสดงในรูปที่ 16 และ
โปรแกรม ProM 5.2 เพื่อใช้ แสดงค่าเมทริ กซ์ต่างๆ ให้
เข้ าใจง่ายขึ ้นดังแสดงในรูปที่ 17
ในการทดลองหาเครื อ ข่ า ยทางสัง คมด้ ว ย
โปรแกรม RapidProM และแสดงค่ า เมทริ ก ซ์ ด้ วย
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โปรแกรม ProM 5.2 ของการหาเครื อข่ายทางสังคม ได้
ทาการวิเคราะห์สองแบบ ได้ แก่ การวิเคราะห์การส่ง
มอบงาน (Handover of work) และ การวิเคราะห์การ
ทางานร่ วมกัน (Working together) ดัง แสดงในรู ป ที่
18 และ 19

นารี
ระเบียบ
NULL

สมชาย
Faculty

อนงค์

รูปที่ 16 โมเดลการวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคมด้ วยโปรแกรม
RapidProM

รูปที่ 17 การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคมด้ วยโปรแกรม ProM
5.2
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รูปที่ 18 การวิเคราะห์การส่งมอบงาน (Handover of work)
และค่าเมทริ กซ์

จากรู ป ที่ 18 แสดงให้ เห็ น ว่ า ใครต้ อ งมี ก าร
ท างานเชื่ อ มต่อ เพื่ อ ส่ง มอบงานให้ กับ ใครมากน้ อ ย
เพี ยงใด ส่วนรู ป ที่ 19 แสดงให้ เห็น ว่าในแต่ละงานมี
ใครทางานร่วมกับใครมากน้ อยเพียงใด และในกรณีนี ้
ได้ แสดงการเชื่อมต่อและปริ มาณด้ วยขนาดของโหนด
เพื่อให้ ง่ายต่อการเข้ าใจความรู้ที่ได้ จากการทาเหมือง
กระบวนการ ทังการค้
้
นพบกระบวนการและเครื อข่าย
ทางสังคม สามาร นาไปจัดเก็บไว้ ในระบบฐานข้ อมูล
ความรู้องค์กร เพื่อการนากลับมาใช้ ใหม่ อีกทังข้
้ อมูล
บันทึกเหตุการณ์ เป็ นสิ่งที่ เกิ ดขึน้ ในองค์กรและมี การ
บัน ทึก ไว้ ในระบบสารสนเทศขององค์ ก รอยู่แล้ ว จึง
สามาร นามาวิเคราะห์ได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ความรู้
ที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมการทางานของบุคลากรแต่ละ
คนในองค์กรเป็ นข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
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เป็ นที ม และการเลื อ กผู้น าที ม เนื่ อ งจากการจะท า
เช่นนันได้
้ ก็จะต้ องมีความรู้ เรื่ องความชานาญของแต่
ละบุคคล หรื อมีข้อมูลว่าใครเคยทางานกับใครมาก่อน
จึงเห็นได้ วา่ การนาเหมืองกระบวนการเข้ ามาสนับสนุน
การจัดการความรู้ในองค์กรเป็ นวิธีการที่เป็ นประโยชน์
อย่างมากต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ขัน้ ตอนการท า Socialization และ Combination ใน
โมเดล SECI เนื่องจากทาให้ สามาร ระบุอ งค์ความรู้
และบุค ลากรกลุ่ม เป้ าหมายในการจัดการความรู้ ได้
อย่าง กู ต้ องและมีประสิทธิภาพ

สมชาย

อนงค์

นารี
Faculty

NULL

ระเบียบ

รูปที่ 19 การวิเคราะห์การทางานร่วมกัน(Working together)
และค่าเมทริ กซ์

6. สรุป
งานวิจยั นี ้ได้ นาเสนอเทคนิคการการใช้ เหมือง
กระบวนการมาประยุ ก ต์ เพื่ อ สนับ สนุ น การจัด การ
ความรู้ ในองค์ ก ร ประกอบไปด้ ว ย 2 ขัน้ ตอนคื อ 1)
การค้ นหาความรู้ 2) การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคม
วิ ธี ก ารที่ น าเสนอท าให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจใน
กระบวนการทางานขององค์กร ทาให้ ทราบ ึงขันตอน
้
ในการทางานที่แท้ จริ ง ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการ
ท างานจริ ง ตลอดจนมี ข้ อมู ล ที่ ู ก ต้ องที่ ส ามาร
นาไปใช้ ในการแก้ ไขปรับปรุงการทางานขององค์ กรให้
ดี ขึ น้ นอกจากนั น้ การน าเหมื อ งกระบวนการมา
วิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคมในองค์กรของบุคลากรที่
ทางานร่ วมกันว่ามีปริ มาณมากน้ อยเพียงใด ทาให้ ได้
ความรู้ ที่จัดเจนว่าใครเคยทางานกับใครในงานอะไร
ใครเป็ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางของแต่ ล ะกิ จ กรรม ความรู้
สามาร นามาใช้ ในการบริ หารงานบุคคล การสร้ าง
แผนที่ความรู้ ตลอดจนการคัดสรรบุคลากรเพื่อทางาน
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