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มีอยู่ในระบบ (สารสนเทศ) ที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน เหมืองกระบวนการรวมถึง การ
ค้นพบกระบวนการ (โดยอัตโนมัติ) (การ
สกัดแบบจ�ำลองกระบวนการจากบันทึก
เหตุการณ์) การตรวจสอบการสอดคล้อง
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เทคนิคของเหมืองกระบวนการสามารถสกัดความรูจ้ ากบันทึกเหตุการณ์ทมี่ อี ยูโ่ ดยทัว่ ไปในระบบสารสนเทศในปัจจุบนั เทคนิคเหล่านีใ้ ห้วธิ ใี หม่ในการค้นพบ, การเฝ้าสังเกตุ
และการปรับปรุงกระบวนการในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายโดเมน โดยมีตัวขับเคลื่อนหลักสองประการที่ท�ำให้เกิดความสนใจเหมืองกระบวนการเพิ่มขึ้น ในมุมหนึ่งมี
การบันทึกเหตุการณ์เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีสารสนเทศรายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติของกระบวนการ ในอีกมุมหนึ่งมีความต้องการปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เจตนารมณ์นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดย IEEE Task Force on Process Mining และตั้งใจส่งเสริมเรื่อง
เหมืองกระบวนการ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการก�ำหนดชุดของหลักการแนะน�ำ และรายการความท้าทายที่ส�ำคัญ เจตนารมณ์นี้หวังที่จะท�ำหน้าที่เป็นคู่มือส�ำหรับนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา ผู้จัดการธุรกิจ และผู้ใช้ เป้าหมายคือเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิภาวะของเหมืองกระบวนการในฐานะเครื่องมือใหม่เพื่อปรับปรุงการออกแบบ
(ใหม่) ควบคุมและสนับสนุนกระบวนการในการด�ำเนินการทางธุรกิจ
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ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา ข้อมูลเหตุการณ์ได้กลาย
มาเป็นสิง่ ทีพ่ ร้อมใช้งาน และเทคนิคของเหมือง
กระบวนการได้เติบโตเต็มที่ ยิง่ ไปกว่านัน้ ดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว แนวโน้มการบริหารเกีย่ วกับการปรับปรุง
กระบวนการให้ดขี นึ้ (เช่น Six Sigma, TQM, CPI,
และ CPM) และ การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด (SOX,
BAM, อืน่ ๆ) สามารถได้รบั ประโยชน์จากเหมือง
กระบวนการ โชคดีทอี่ ลั กอริทมึ ของเหมืองกระบวนการ
ได้นำ� ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในระบบการศึกษาและ
การพาณิชย์ทหี่ ลากหลาย ทุกวันนีไ้ ด้มกี ลุม่ ของนัก
วิจยั ทีก่ ระตือรือร้นก�ำลังท�ำการวิจยั ในเรือ่ งเหมือง
กระบวนการ และก�ำลังเป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในการวิจยั ของการบริหารกระบวนการธุรกิจ (BPM)
ยิง่ ไปกว่านัน้ เหมืองกระบวนการยังได้รบั ความสนใจ
อย่างมากจากภาคอุตสาหกรรมผูจ้ ำ� หน่ายซอฟต์แวร์
ได้เพิม่ ฟังก์ชนั่ ของเหมืองกระบวนการเป็นเครือ่ งมือ
เพิม่ เติมมากขึน้ ตัวอย่างของผลิตภัณท์ซอฟต์แวร์ที่
มีความสามารถของเหมืองกระบวนการ ได้แก่ ARIS
Process Performance Manager (Software AG),
Comprehend (OpenConnect),Discovery Analyst (StereoLOGIC), Flow (Fourspark), Futura
Reflect (Futura Process Intelligence), Interstage Automated, Process Discovery (Fujitsu),
OKT Process Mining suite (Exeura), Process
เหมืองกระบวนการท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อ
หมายถึง เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการประมวลผลเหตุการณ์ Discovery Focus (Iontas/Verint), ProcessAnalyzer (QPR), ProM (TU/e), Rbminer/Dbminer
ที่ส�ำคัญระหว่างเหมืองข้อมูลและแบบจ�ำลอง
จ�ำนวนมากๆ เพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้า
กระบวนการธุรกิจและการวิเคราะห์ ภายใต้ธุรกิจ สังเกตุ น�ำทาง และท�ำธุรกิจให้เหมาะสมทีส่ ดุ แบบ (UPC), และ Reflect one (Pallas Athena) ความ
สนใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการวิเคราะห์กระบวนการจากบันทึก
อัจฉริยะ (BI) มีการใช้ค�ำศัพท์เฉพาะหลายค�ำ
เวลาจริง การบริหารสมรรถภาพองค์กร (CPM)
เพื่ออ้างถึงรายงานอย่างง่ายๆและเครื่องมือ
เป็นอีกค�ำศัพท์เฉพาะหนึง่ ทีใ่ ช้ในการวัดสมรรถภาพ เป็นแรงผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
แดชบอร์ด การเฝ้าสังเกตุกิจกรรมธุรกิจ (BAM) ของกระบวนการหรือองค์กร ทัง้ ยังมีความสัมพันธ์
ของเหมือนกระบวนการขึน้
หมายถึงเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้เกิดความเป็นไปได้ในการ
คณะกรรมการเฉพาะกิจของเหมืองกระบวนการ
กับวิธกี ารบริหารอีกด้วย เช่น การปรับปรุง
เฝ้าสังเกตุกจิ กรรมธุรกิจแบบเวลาจริง การประมวล
ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2009 ในบริบทของ Data Mining
กระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง (CPI), การปรับปรุง
ผลเหตุการณ์ทซี่ บั ซ้อน (CEP)
Technical Committee (DMTC) ของ the Comกระบวนการธุรกิจ (BPI), การบริหารคุณภาพ
putational Intelligence Society (CIS) ของ the
โดยรวม (TQM), และ Six Sigma วิธกี ารเหล่า
Institute of Electrical and Electronic Engineers
นีม้ สี งิ่ ทีร่ ว่ มกันคือ กระบวนการ “ถูกน�ำไปวางไว้
(IEEE) ปัจจุบนั คณะท�ำงานเฉพาะกิจนีม้ สี มาชิกทีเ่ ป็น
วัตถุประสงค์ทเี่ ป็นรูปธรรมของ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์” เพือ่ ดูความเป็นไปได้วา่ ยัง ตัวแทนของผูจ้ ำ� หน่ายซอฟต์แวร์ (ตัวอย่างเช่น, Pallas
ปรับปรุงเพิม่ เติมได้อกี หรือไม่ เหมืองกระบวนการเป็น Athena, Software AG, Futura Process Intelliคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เทคโนโลยีทที่ ำ� ให้เกิดความเป็นไปได้สำ� หรับ CPM,
gence, HP, IBM, Infosys, Fluxicon, BusinessBPI, TQM, Six Sigma, และวิธกี ารอืน่ ๆในลักษณะนี้ cape, Iontas/Verint, Fujitsu, Fujitsu Labora1) ท�ำให้ผใู้ ช้, ผูพ้ ฒ
ั นา, ทีป่ รึกษา, ผูจ้ ดั การธุรกิจ
ในขณะทีเ่ ครือ่ งมือของ BI และวิธกี ารบริหาร เช่น tories, Business Process Mining, Stereologic),
และนักวิจยั ตระหนักถึงความรูท้ นั สมัยของการ Six Sigma และ TQM ตัง้ ใจทีก่ ารเพิม่ สมรรถนะการ บริษทั ทีป่ รึกษา/ผูใ้ ช้ (ตัวอย่างเช่น, ProcessGold,
ท�ำเหมืองกระบวนการ
ด�ำเนินงาน เช่น ลดเวลาและข้อบกพร่อง องค์กรมีการ BusinessProcess Trends, Gartner, Deloitte,
2) ส่งเสริมการใช้เทคนิคการท�ำเหมือง
เน้นทีบ่ รรษัทภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม Process Sphere, SiavSpA, BPM Chile, BWI
กระบวนการและเครือ่ งมือและกระตุน้ ให้เกิด
ข้อก�ำหนดมากขึ้น การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
Systeme GmbH, Excellentia BPM, Rabobank),
การประยุกต์ใช้ในงานใหม่ๆ
Sarbanes-Oxley Act (SOX) และ the Basel II และสถาบันวิจยั (ตัวอย่างเช่น, TU/e, University of
3) แสดงบทบาทความพยายามในการก�ำหนด
Accord แสดงถึงการเน้นประเด็นของการปฎิบัติ
Padua, UniversitatPolitecnica de Catalunya,
มาตรฐานส�ำหรับการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์
ตามข้อก�ำหนด เทคนิคเหมืองกระบวนการให้วิธี
New Mexico State University, IST - Technical
4) จัดการสอนพิเศษ, กลุม่ พิเศษ, การประชุม
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่าง
University of Lisbon, University of Calabria,
เชิงปฏิบตั กิ าร, กลุม่ อภิปราย
เข้มงวดและสมเหตุสมผล และมีความเชื่อถือได้
Penn State University, University of Bari,
5) ตีพมิ พ์บทความ, หนังสือ, วิดโี อ และปัญหา
ของสารสนเทศที่เกี่ยวกับกระบวนการหลักของ
Humboldt-Universitatzu Berlin, Queensland
เฉพาะในวารสาร
องค์กร
University of Technology, Vienna University
of Economics and Business,
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Stevens Institute of Technology,
University of Haifa, University of
Bologna, Ulsan National Institute of
Science and Technology, Cranfield
University, K.U. Leuven, Tsinghua
University, University of Innsbruck,
University of Tartu)
ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ มาในปี 2009 ได้มกี ารจัดกิจกรรม
หลายอย่างทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เช่น,
คณะท�ำงานเฉพาะกิจนีไ้ ด้เป็นผูจ้ ดั (ผูร้ ว่ มจัด) การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและกลุม่ เฉพาะ ตัวอย่างเช่น
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Business Process Intelligence (BPI’09, BPI’10, and BPI’11) และ
กลุม่ เฉพาะของการประชุมวิชาการของ IEEE (เช่น.
CIDM’11) ความรูไ้ ด้แพร่กระจายไปผ่านทางการ
สอนพิเศษ (เช่น. WCCI’10 and PMPM’09),
โรงเรียนภาคฤดูรอ้ น (ESSCaSS’09, ACPN’10,
CICH’10, etc.), วิดโี อ (www.processmining.
org), และเอกสารต่างๆ รวมถึงหนังสือเล่มแรก
ในเรือ่ งเหมืองกระบวนการทีต่ พี มิ พ์โดย Springer คณะท�ำงานเฉพาะกิจนีย้ งั เป็นผูจ้ ดั the first
Business Process Intelligence Challenge
(BPIC’11): เป็นการแข่งขันทีผ่ เู้ ข้าร่วมแข่งขันต้อง
สกัดความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์จากบันทึกเหตุการณ์
ขนาดใหญ่และซับซ้อน ในปี 2010 คณะท�ำงาน
เฉพาะกิจนีย้ งั ได้กำ� หนดมาตรฐาน XES (www.
xesstandard.org), มาตรฐานรูปแบบของบันทึก
ทีข่ ยายได้และสนับสนุนโดย OpenXES library
(www.openxes.org) และเครือ่ งมือ เช่น ProM,
XESame, Nitro, เป็นต้น

ผลของความก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจของ “โลก
ดิจทิ ลั ” (ข้อมูลทัง้ หมดถูกจัดเก็บ และ/หรือแลก
เปลีย่ นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์) นอกจากนัน้
ดิจทิ ลั และโลกของความจริงยังมีความเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึน้
ความเจริญเติบโตของโลกดิจทิ ลั ทีเ่ ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกระบวนการในองค์กรเป็นอย่าง
ดีทำ� ให้มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะบันทึกและวิเคราะห์
ขีดความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของระบบสารสนเทศ
เหตุการณ์ เหตุการณ์อาจมีพสิ ยั ตัง้ แต่การถอน
เงินสดจากตู้ ATM แพทย์ทำ� การปรับแต่งเครือ่ ง
และระบบอืน่ ๆทีข่ นึ้ อยูก่ บั การค�ำนวณ สามารถ
แสดงลักษณะได้ดว้ ยกฎของ Moore’s (Moore’s X-ray ประชาชนขอรับใบอนุญาตขับขี่ การแจ้ง
law) Gordon Moore ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั Intel ได้ ภาษี และใบเสร็จรับเงินของหมายเลขตัว๋ อิเลกทรอนิกส์
จากผูเ้ ดินทาง ความท้าทายคือการแสวงหาผล
พยากรณ์ไว้ในปี 1965 ว่าจ�ำนวนองค์ประกอบใน
ประโยชน์จากข้อมูลเหตุการณ์อย่างมีความหมาย
วงจรรวม จะเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าทุกปี โดยแท้จริง
ตัวอย่างเช่น เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ การ
ในช่วง 50 ปีหลังนีม้ กี ารเจริญเติบเป็นแบบเอกซ์
ระบุปญ
ั หาคอขวด ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง บันทึกการ
โพเนนเซียล แม้วา่ จะเป็นไปอย่างช้าๆ
ละเมิดนโยบาย ให้คำ� แนะน�ำมาตรการโต้ตอบ และ
การปรับปรุงกระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่
ขึน้ เหมืองกระบวนการตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำตรงกับสิง่ ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น
จุดเริม่ ต้นของเหมืองกระบวนการคือบันทึก
เหตุการณ์ เทคนิคของเหมืองกระบวนการทัง้ หมด
สมมุตวิ า่ มันมีความเป็นไปได้ทจี่ ะบันทึกเหตุการณ์
อย่างล�ำดับ แต่ละเหตุการณ์จะอ้างถึงกิจกรรม
(ขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดอย่างชัดเจนในบางกระบวนการ)
และสัมพันธ์กบั กรณีใดกรณีหนึง่ เป็นการเฉพาะ
(เช่น กระบวนการ ณ ขณะนัน้ ) บันทึกเหตุการณ์
อาจมีการจัดเก็บสารสนเทศอืน่ ๆเพิม่ เติมอีกก็ได้
ในความเป็นจริง เมือ่ มีความเป็นไปได้ เทคนิคของ
เหมืองกระบวนการจะใช้สารสนเทศเพิม่ เติมเหล่า
นี้ เช่น ทรัพยากร (บุคคลหรือเครือ่ งมือ) ทีท่ ำ� หรือ
ริเริม่ กิจกรรม ประทับเวลา ของเหตุการณ์ หรือ
องค์ประกอบข้อมูลทีถ่ กู บันทึกกับเหตุการณ์ (เช่น
ขนาดของการสัง่ ซือ้ )
ดังแสดงในรูปที่ 2 บันทึกเหตุการณ์สามารถน�ำ
ไปใช้ในการท�ำเหมืองกระบวนการ 3 ชนิด ชนิดแรก
ของเหมืองกระบวนการคือ การค้นพบ เทคนิคการ
รูปที่ 2: การวางต�ำแหน่งของทัง้ สามประเภทหลักของการท�ำเหมืองกระบวนการ (ก) การค้นพบ ค้นพบจะรับเอาบันทึกเหตุการณ์และ
ขอเชิญผูอ้ า่ นเข้ามาเยีย่ มชมที่ www.win.
tue.nl/ieeetfpm ส�ำหรับสารสนเทศเพิม่ เติมและ
กิจกรรมของคณะท�ำงานเฉพาะกิจนี้

2. เหมืองกระบวนการ:
ความรู้ทันสมัย

(ข) การตรวจสอบความสอดคล้องและ (ค) การปรับปรุงให้ดขี นึ้
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บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

แบบจ�ำลอง

การค้นพบ

การตรวจสอบ
ความสอดคล้อง

การวินิจฉัย

คุณลักษณะของ
เหมืองกระบวนการ:
1.เหมืองกระบวนการ ไม่ได้ถกู จ�ำกัดอยูท่ ี่
การค้นพบการไหลของการควบคุม

การค้นพบแบบจ�ำลองกระบวนการจากบันทึก
เหตุการณ์ เป็นตัวกระตุน้ จินตนาการของทัง้ นัก
ปฏิบตั แิ ละนักวิชาการ ดังนัน้ การค้นพบการ
บันทึกเหตุการณ์
ไหลของการควบคุมจึงมักถูกมองว่าเป็นส่วน
การปรับปรุงให้ดีขึ้น
แบบจ�ำลองใหม่
ทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ของเหมืองกระบวนการ แต่
แบบจ�ำลอง
อย่างไรก็ตาม เหมืองกระบวนการไม่ได้ถกู จ�ำกัด
อยูท่ กี่ ารค้นพบการไหลของการควบคุมเท่านัน้
รูปที่ 3: สามประเภทพื้นฐานของการท�ำเหมืองกระบวนการที่อธิบายในรูปของ ข้อมูลเข้า
ในมุมหนึง่ การค้นพบเป็นเพียงหนึง่ ในสามของ
และ ข้อมูลออก (a) การค้นพบ (b) การตรวจสอบความสอดคล้องและ (c) ปรับปรุงให้ดีขึ้น รูปแบบพืน้ ฐานของการท�ำเหมืองกระบวนการ
(การค้นพบ, การสอดคล้องกัน, และการเพิม่
(เช่น Petri net, BPMN, EPC, หรือ UML
สร้างแบบจ�ำลองโดยไม่ตอ้ งรูส้ ารสนเทศอืน่ ใด
ประสิทธิภาพให้ดขี น้ึ ) ในอีกมุมหนึง่ ขอบเขตก็
ล่วงหน้า การค้นพบกระบวนการเป็นเทคนิคทีม่ ชี อื่
activity diagram) อย่างไรก็ตาม แบบจ�ำลอง
ไม่ได้ถกู จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะการไหลของการควบคุม
เสียงทีส่ ดุ ของเทคนิคเหมืองกระบวนการ หลาย
อาจอธิบายในมุมมองอื่นๆได้ด้วย (เช่น เครือข่าย
มุมมองขององค์การ กรณี และเวลา ก็เป็น
องค์กรได้รบั ความประหลาดใจเมือ่ ได้เห็นว่าเทคนิค
สังคม) เทคนิคของการตรวจสอบความสอดคล้อง
บทบาททีส่ ำ� คัญ
ทีม่ อี ยูน่ สี้ ามารถค้นพบกระบวนการจริง เพียงแต่
ต้องการบันทึกเหตุการณ์และแบบจ�ำลองเป็นข้อมูล
ใช้ตวั อย่างการท�ำงานในบันทึกเหตุการณ์ ชนิด
เข้า ข้อมูลออกประกอบด้วยสารสนเทศที่ใช้ในการ
ทีส่ องของเหมืองกระบวนการคือการตรวจสอบ
2. เหมืองกระบวนการไม่ใช่รปู แบบ
วินิจฉัยที่แสดงถึงความแตกต่างและความเหมือน
ความสอดคล้อง โดยท�ำการเปรียบเทียบแบบ
เฉพาะของเหมืองข้อมูล
กันระหว่างแบบจ�ำลองกับบันทึก เทคนิคส�ำหรับ
จ�ำลองกระบวนการทีม่ อี ยูก่ บั บันทึกเหตุการณ์ของ
เหมืองกระบวนการสามารถถูกมองว่าเป็น “ตัว
กระบวนการเดียวกัน การตรวจสอบความสอดคล้อง การปรับปรุงแบบจ�ำลองให้ดีขึ้น (การซ่อมแซม
เชือ่ มทีห่ ายไป” ระหว่างเหมืองข้อมูลและแบบ
และการขยาย) ต้องการบันทึกเหตุการณ์และแบบ
สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าในความเป็นจริง
จ�ำลองดัง่ เดิม BPM เทคนิคส่วนใหญ่ของเหมือง
จ�ำลองเป็นข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ที่ได้คือแบบจ�ำลองที่
แล้ว ตามทีบ่ นั ทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ มีความ
ได้รับการปรับปรุงหรือขยายออกไป
ข้อมูลไม่ได้มจี ดุ ศูนย์กลางอยูท่ กี่ ระบวนการ
สอดคล้องกันกับแบบจ�ำลองหรือไม่ และสามารถ
เหมื
อ
งกระบวนการอาจจะครอบคลุ
ม
มุ
ม
แบบจ�ำลองกระบวนการมีศกั ยภาพในการแสดง
ท�ำในทางกลับกันได้เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากอาจมี
มองที่แตกต่างกัน ในมุมมองของการไหลของ
แบบจ�ำลองหลายชนิดทีใ่ ช้ในการพิจารณา การ
ให้เห็นถึงการท�ำงานพร้อมๆกันซึง่ เปรียบไม่
ตรวจสอบความสอดคล้องสามารถน�ำมาประยุกต์
การควบคุมเน้นไปที่การไหลของการควบคุม เช่น
ได้กบั โครงสร้างพืน้ ฐานของเหมืองข้อมูล เช่น
ใช้กบั แบบจ�ำลองขัน้ ตอน แบบจ�ำลององค์กร, แบบ
ล�ำดับของกิจกรรม เป้าหมายของการท�ำเหมืองใน
ต้นไม้ตดั สินใจ และ กฎความสัมพันธ์ ดังนัน้ จึง
จ�ำลองกระบวนการแบบดีแครเรทีฟ, กฎ/นโยบาย
มุมมองนี้คือการหาลักษณะที่ดีของเส้นทางที่เป็น
มีความต้องการรูปแบบใหม่ทงั้ หมดของตัวแทน
ทางธุรกิจ, กฎหมาย, และอืน่ ๆ ชนิดทีส่ ามของเหมือง ไปได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูป
และอัลกอริทมึ
กระบวนการคือการปรับปรุงให้ดขี นึ้ แนวคิดคือการ แบบของ Petri net หรือสัญลักษณ์กระบวนการ
ขยายหรือปรับปรุงแบบจ�ำลองกระบวนการทีม่ อี ยู่
แบบอืน่ ๆ (เช่น EPCs, BPMN, หรือ UML activity
แล้วด้วยการใช้สารสนเทศของกระบวนการจริงที่
3. เหมืองกระบวนการไม่ได้ถกู จ�ำกัดอยู่
diagrams) มุมมององค์กรเน้นที่สารสนเทศเกี่ยว
ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ ในขณะทีก่ ารตรวจ
เฉพาะการวิเคราะห์แบบออฟไลน์
กับทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในบันทึกได้แก่ นักแสดง
สอบความสอดคล้องนัน้ วัดความเป็นไปในทิศทาง
เทคนิคของเหมืองกระบวนการจะท�ำการสกัด
เดียวกัน ระหว่างแบบจ�ำลองกับความเป็นจริง เหมือง (เช่น คน ระบบ บทบาท หรือ แผนก)
ความรูจ้ ากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ถึงแม้วา่ จะ
กระบวนการชนิดทีส่ ามนีต้ งั้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เป็นการใช้ขอ้ มูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ และสิน้ สุดแล้ว
เป้าหมายคือโครงสร้างองค์กรโดยการจัดกลุ่มคน
ขยายแบบจ�ำลองทีม่ อี ยู่ ตัวอย่างเช่น ด้วยการใช้
ผลลัพธ์ทไี่ ด้สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั กรณีที่
ตามบทบาทหน้าที่และหน่วยขององค์กร หรือ
ประทับเวลาในบันทึกเหตุการณ์ เราสามารถขยาย
ก�ำลังท�ำงานอยูไ่ ด้ ตัวอย่างเช่น เวลาสิน้ สุดของ
แบบจ�ำลองให้สามารถแสดงถึงปัญหาคอขวด ระดับ แสดงเครือข่ายสังคม มุมมองของกรณี เน้นที่
การให้บริการ เวลาทีใ่ ช้ทงั้ หมด และความถีไ่ ด้
คุณลักษณะของกรณี จริงๆแล้วจะเห็นได้อย่าง
การจัดการกับใบสัง่ ซือ้ ของลูกค้าทีท่ ำ� ไปแล้ว
รูปที่ 3 อธิบายเหมืองกระบวนการทัง้ สามชนิด
ชัดเจนว่าแต่ละกรณีสามารถแสดงคุณลักษณะได้
บางส่วนสามารถถูกพยากรณ์ได้โดยการใช้แบบ
ในรูปของข้อมูลเข้าและข้อมูลออก เทคนิคส�ำหรับ
ด้วยเส้นทาง ในกระบวนการ หรือ โดยนักแสดง
จ�ำลองกระบวนการทีค่ น้ พบ
การค้นพบจะรับเอาบันทึกเหตุการณ์และสร้าง
ที่ท�ำงานนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีสามารถถูกแสดง
แบบจ�ำลอง แบบจ�ำลองทีค่ น้ พบนีค้ อื แบบจ�ำลอง
ด้วยลักษณะของคุณค่าขององค์ประกอบข้อมูลที่
กระบวนการทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป
สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น
แบบจ�ำลอง
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ถ้ากรณีแทนค�ำสัง่ ซือ้ เพิม่ เติม เราอาจสนใจต้องการ
รูจ้ กั ผูข้ าย หรือจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทสี่ งั่ ซือ้ ไป มุม
มองด้านเวลา จะเกีย่ วข้องกับเวลาและความถีข่ อง
เหตุการณ์ เมือ่ เหตุการณ์มปี ระทับเวลา มันมีความ
เป็นไปได้ทจี่ ะค้นพบปัญหาคอขวด วัดระดับการ
ให้บริการ การเฝ้าสังเกตุการใช้ทรัพยากร และ
พยากรณ์เวลาทีเ่ หลืออยูใ่ นการประมวลผลของกรณีที่
ก�ำลังท�ำงานอยู่
มีความเข้าใจผิดบางอย่างร่วมกันเกีย่ วกับเหมือง
กระบวนการของผูข้ าย นักวิเคราะห์ และนักวิจยั บาง
ส่วนทีจ่ ำ� กัดขอบเขตของเหมืองกระบวนการว่าเป็น
เทคนิคเฉพาะของเหมืองข้อมูลส�ำหรับกระบวนการ
ค้นพบทีส่ ามารถใช้ได้กบั การวิเคราะห์แบบออฟ
ไลน์เท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ เราจึงเน้นที่
คุณลักษณะทัง้ สามประการทีแ่ สดงในหน้าทีแ่ ล้ว
เพือ่ วางต�ำแหน่งของเหมืองกระบวนการเราใช้
วงจรชีวติ ของ BPM ทีแ่ สดงในรูปที่ 4 วงจรชีวติ
ของ BPM แสดง 7 ขัน้ ตอนกระบวนการธุรกิจและ
ระบบสารสนเทศทีส่ อดคล้องกัน ในขัน้ ตอนของการ
ออกแบบ(ใหม่) แบบจ�ำลองกระบวนการใหม่จะถูก
สร้างขึน้ หรือแบบจ�ำลองกระบวนการทีม่ อี ยูแ่ ล้วจะ
ถูกปรับแต่งให้เหมาะสม ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์
แบบจ�ำลองตัวแทนและทางเลือกจะถูกวิเคราะห์ หลัง
จากขัน้ ตอนของการออกแบบ(ใหม่) แบบจ�ำลองจะ
ถูกน�ำไปท�ำให้เกิดผล (ขัน้ ตอนการน�ำไปให้เกิดผล)
หรือระบบทีม่ อี ยูจ่ ะถูกปรับแต่ง (ใหม่) (ขัน้ ตอนการ
ปรับแต่ง) ในขัน้ ตอนช่วงกระท�ำการ แบบจ�ำลอง
ทีถ่ กู ออกแบบไว้แล้วจะถูกใช้งาน ระหว่างขัน้ ตอน
ช่วงกระท�ำการ กระบวนการจะถูกเฝ้าสังเกตุ ยิง่
ไปกว่านัน้ อาจมีการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆโดยไม่ผา่ น
กระบวนการออกแบบใหม่ (ขัน้ ตอนการปรับเปลีย่ น)
ในขัน้ ตอนการวินจิ ฉัย กระบวนการทีใ่ ช้อยูจ่ ะถูก
วิเคราะห์และผลลัพธ์ของขัน้ ตอนนี้

อาจกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการในขัน้ ตอนออกแบบใหม่
เหมืองกระบวนการเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับขัน้
ตอนส่วนใหญ่ทแี่ สดงในรูปที่ 4 จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ในขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยสามารถได้รบั ประโยชน์จาก
เหมืองกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตาม เหมืองกระบวนการ
ไม่ได้จำ� กัดให้ใช้เฉพาะในขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยเท่านัน้
ตัวอย่างเช่นในขัน้ ตอนช่วงกระท�ำการ เทคนิคของเหมือง
กระบวนการสามารถน�ำไปใช้ในการสนับสนุนการด�ำเนิน
การ การพยากรณ์และการให้คำ� แนะน�ำบนพืน้ ฐานของ
แบบจ�ำลองทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการใช้สารสนเทศในอดีตสามารถ
ถูกน�ำมาใช้ให้เกิดอิทธิพลต่องานในกรณีทกี่ ำ� ลังท�ำงาน
อยูไ่ ด้ รูปแบบการสนับสนุนการตัดสินใจทีค่ ล้ายคลึงกัน
สามารถน�ำไปใช้ในการปรับเปลีย่ นกระบวนการให้ดขี นึ้
และแนะน�ำการปรับแต่งกระบวนการ
ขณะทีร่ ปู ที่ 4 แสดงภาพรวมวงจรชีวติ ของ BPM
รูปที่ 5 เน้นทีร่ ปู ธรรมของกิจกรรมเหมืองกระบวนการ
และตัวแปรต่างๆ รูปที่ 5 อธิบายถึงขัน้ ตอนทีเ่ ป็นไปได้
ในโครงการของเหมืองกระบวนการ โครงการของเหมือง
กระบวนการทุกโครงการเริม่ ต้นด้วยการวางแผนและ
การให้เหตุผล (ขัน้ ที่ 0) หลังจากริเริม่ โครงการ ข้อมูล
เหตุการณ์ แบบจ�ำลอง วัตถุประสงค์ และค�ำถามจะต้อง
ถูกสกัดจากระบบ, ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งและผูบ้ ริหาร
(ขัน้ ที่ 1) สิง่ เหล่านีต้ อ้ งการความเข้าใจของข้อมูลทีม่ อี ยู่
(“ข้อมูลอะไรบ้างทีส่ ามารถถูกน�ำใช้ในการวิเคราะห์”)
และเข้าใจโดเมน (“ค�ำถามทีส่ ำ� คัญคืออะไร”) และ
ผลลัพธ์ในตัวแปรต่างๆทีแ่ สดงในรูปที่ 5 (เช่น ข้อมูล
ในอดีต แบบจ�ำลองทีส่ ร้างด้วยมือ วัตถุประสงค์ และ
ค�ำถาม) ในขัน้ ที่ 2 แบบจ�ำลองการไหลของการควบคุม
จะถูกสร้างขึน้ และเชือ่ มโยงกับบันทึกเหตุการณ์ เทคนิค
การค้นพบกระบวนการโดยอัตโนมัตสิ ามารถถูกน�ำมาใช้
ณ.จุดนี้ แบบจ�ำลองทีถ่ กู ค้นพบอาจจะสามารถให้คำ� ตอบ
ส�ำหรับบางค�ำถามได้เลย และกระตุน้ ให้เกิดการออกแบบ
ใหม่ หรือการปรับเปลีย่ นการกระท�ำ

รูปที่ 4: วงจรชีวติ BPM ระบุถงึ หลายขัน้ ตอนของกระบวนการธุรกิจ และ ระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกันเหมืองกระบวนการ (มีแนวโน้มว่า) มีบทบาทในทุกๆขัน้ ตอน (ยกเว้นขัน้ ตอนการ
ท�ำให้เกิดผล)
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หลักการแนะน�ำ:

GP1: ข้อมูลเหตุการณ์ควรได้รับการปฏิบัติ
อย่างเช่นประชาชนชั้นหนึ่ง
GP2: การสกัดบันทึกควรถูกผลักดันจาก
ค�ำถาม
GP3: การท�ำงานพร้อมๆกัน ทางเลือก และ
โครงสร้างการไหลของการควบคุมพื้นฐาน
ควรได้รับการสนับสนุน
GP4: เหตุการณ์ควรมีความสัมพันธ์กับองค์
ประกอบของแบบจ�ำลอง
GP5: แบบจ�ำลองควรได้รับการปฏิบัติใน
แบบที่เป็นนามธรรมที่มีความหมายตาม
ความเป็นจริง
GP6: เหมืองกระบวนการควรเป็นกระบวน
การที่ต่อเนื่อง
นอกจากนั้น บันทึกเหตุการณ์อาจถูกกรองหรือ
ปรับให้เหมาะสมโดยใช้แบบจ�ำลอง (เช่น การ
ลบกิจกรรมที่เกิดขึ้นนานๆครั้งหรือกรณีที่ผิด
ปกติออกไป, และ การแทรกเหตุการณ์ที่ขาด
หายไป) ในบางครั้งต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการหาเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์
ร่วมกัน ของกระบวนการเดียวกัน ณ ขณะนั้น
เหตุการณ์ที่เหลือมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีของ
แบบจ�ำลองกระบวนการ เมื่อกระบวนการค่อน
ข้างมีโครงสร้าง แบบจ�ำลองการไหลของการ
ควบคุมอาจถูกขยายออกไปใช้กับมุมมองอื่นๆได้
(เช่น ข้อมูล, เวลา, และ ทรัพยากร) ในระหว่าง
ขั้นที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกเหตุการณ์
และแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 2 จะถูกน�ำมา
ใช้เพื่อขยายแบบจ�ำลอง (เช่น ประทับเวลาของ
เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน จะถูกใช้ในการประมาณ
เวลาที่ต้องรอคอยส�ำหรับกิจกรรม) สิ่งเหล่านี้
อาจใช้เป็นค�ำตอบของค�ำถามเพิ่มเติม และอาจ
จะกระตุ้นการกระท�ำอื่นๆเพิ่มเติมได้ ท้ายที่สุด
แบบจ�ำลองที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นที่ 3 อาจถูกน�ำ
มาใช้ส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินการ (ขั้นที่ 4)
ความรู้ที่สกัดมาได้จากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตจะ
ถูกน�ำมารวมเข้ากับสารสนเทศของกรณีที่ก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกน�ำไปใช้ในการ
สอดแทรก, พยากรณ์, และแนะน�ำ ขั้นที่ 3
และ 4 จะมาถึงได้ต่อได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการมี
ความเสถียร และ มีโครงสร้างอย่างเพียงพอ
ปัจจุบันมีเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถ
สนับสนุนขั้นตอนทั้งหมดที่แสดงในรูปที่ 5
อย่างไรก็ตาม เหมืองกระบวนการยังถือว่าเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ และเครื่องมือที่มีอยู่ขณะนี้
เกือบทั้งหมดยังค่อนข้างไม่สมบูรณ์ นอกจาก
นั้น ผู้ใช้ที่มุ่งหวังไว้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึง
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้และข้อจ�ำกัดของ
การท�ำเหมืองกระบวนการ

ดังนั้นเจตนารมณ์นี้จึงได้แสดงรายการบางส่วน
ของ หลักการแนะน�ำ (ในหัวข้อถัดไป) และความ
ท้าทาย (หน้าที่ 10) ส�ำหรับผู้ใช้เทคนิคของ
เหมืองกระบวนการ นักวิจัยและนักพัฒนาที่สนใจ
ความทันสมัย

3. หลักการแนะน�ำ

เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีใหม่ใดๆ มักจะ
มีความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้น
เมื่อน�ำเหมืองกระบวนการไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
จริง ดังนั้น เราจึงได้ให้รายการหลักการแนะน�ำ 6
ประการเพื่อป้องกัน ผู้ใช้/นักวิเคราะห์ จากการ
กระท�ำที่ผิดพลาดเหล่านี้

GP1: ข้อมูลเหตุการณ์ควรได้
รับการปฏิบัติอย่างประชาชน
ชั้นหนึ่ง

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมส�ำหรับเหมืองกระบวน
การใดๆคือการบันทึกเหตุการณ์ เราเรียกชุด
ของเหตุการณ์ว่าบันทึกเหตุการณ์ อย่างไร
ก็ตาม มันก็ไม่ได้มีนัยว่าเหตุการณ์จะต้องถูกจัด
เก็บไว้ในแฟ้มบันทึกโดยเฉพาะ เหตุการณ์อาจ
จะถูกจัดเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล บันทึก
ข้อความ ที่จัดเก็บจดหมายอย่างถาวร, บันทึก
ธุรกรรม, และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ำคัญกว่า
รูปแบบหน่วยจัดเก็บก็คือคุณภาพของบันทึก
เหตุการณ์ คุณภาพของผลลัพธ์ของเหมือง
กระบวนการขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าเป็นส�ำคัญ ดัง
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นั้น บันทึกเหตุการณ์ควรจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างประชาชนชั้นหนึ่งในระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนกระบวนการต่างๆที่ต้องการวิเคราะห์
โชคไม่ดีที่ บันทึกเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเพียง
“ผลพลอยได้” ที่ถูกใช้ส�ำหรับแก้จุดบกพร่อง
หรือโพรไฟล์ลิ่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องมือแพทย์
ของ Philips Healthcare มีการบันทึก
เหตุการณ์เพียงเพราะว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้
แทรก “ค�ำสั่งพิมพ์” เข้าไปในรหัสค�ำสั่ง ถึง
แม้ว่าจะมีข้อแนะน�ำอย่างไม่เป็นทางการใน
การแทรกค�ำสั่งเหล่านี้เข้าไปในรหัสค�ำสั่ง แต่
ยังคงมีความต้องการวิธีการที่เป็นระบบเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูล
เหตุการณ์จะต้องถูกมองว่าเป็นประชาชนชั้น
หนึ่ง (มากกว่าเป็นประชาชนชั้นสอง)

ระดับ

คุณลักษณะ

ตัวอย่าง

★★★★★

ระดับสูงสุด: บันทึกเหตุการณ์มีคุณภาพยอดเยี่ยม (น่าไว้วางใจ และสมบูรณ์) และเหตุการณ์
มีการก�ำหนดอย่างชัดเจน เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่าง อัตโนมัติ เป็นระบบ น่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัย มีการพิจารณาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น
เหตุการณ์ที่บันทึก (และแอตทริบิวต์ทั้งหมด) มีความหมายที่ชัดเจน บอกเป็นนัยว่ามีออ
นทอลโลจีอยู่หนึ่งหรือมากกว่า เหตุการณ์และแอตทริบิวต์ชี้ไปยังออนทอลโลจีนี้

บันทึกหมายเหตุประกอบทาง
ความหมายของของระบบ BPM

★★★★

เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่าง อัตโนมัติ เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ บันทึกน่าไว้วางใจและสมบูรณ์
ไม่เหมือนกับการด�ำเนินการในระดับ ★★★ คือ แนวคิด เช่น กระบวนการ ณ ขณะนั้น
(กรณี) และกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผย

บันทึกเหตุการณ์ของระบบ BPM/
workflow

★★★

เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติ แต่ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการบันทึกเหตูการณ์ อย่างไร
ก็ตาม ไม่เหมือนกับบันทึกในระดับ ★★ คือมีการรับประกันในบางระดับว่าเหตุการณ์ที่
บันทึกตรงกับความเป็นจริง (บันทึกเหตุการณ์น่าไว้วางใจแต่ไม่จ�ำเป็นว่าสมบูรณ์) ตัวอย่าง
เช่น เหตุการณ์ที่บันทึกโดยระบบ ERP ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต้องถูกสกัดจากหลากหลายตาราง
สารสนเทศสามารถถูกสมมุติว่าถูกต้องได้ (มันเป็นการปลอดภัยที่สมมุติว่าบันทึกการจ่ายเงิน
โดย ERP มีอยู่จริงและในทางกลับกันด้วย)

ตารางในระบบ ERP, บันทึก
เหตุการณ์ของระบบ CRM, บันทึก
ธุรกรรมของระบบข่าวสาร, บันทึก
เหตุการณ์ของระบบ high-tech
เป็นต้น

★★

เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติ เป็นผลพลอยได้จากระบบสารสนเทศบางระบบ การ
ครอบคลุมที่ผันแปร ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบให้ติดตามในการตัดสินใจว่าเหตุการณ์ใดควรถูก
บันทึก ยิ่งไปกว่านั้น มันมีความเป็นไปได้ที่จะเลี่ยงการใช้ระบบสารสนเทศ ดังนั้น เหตุการณ์
อาจจะหายไปหรือไม่ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง

บันทึกเหตุการณ์ของเอกสารและ
ระบบบริหารผลิตภัณฑ์ บันทึก
ความผิดพลาดของระบบฝังตัว
ตารางท�ำการของวิศกร
บริการ เป็นต้น

★

ระดับต�่ำสุด: บันทึกเหตุการณ์มีคุณภาพต�่ำ เหตุการณ์ที่บันทึกไว้อาจไม่สอดคล้องกับความ
ร่องรอยที่เหลืออยู่ในเอกสาร
เป็นจริงและเหตุการณ์อาจหายไป บันทึกเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ถูกบันทึกด้วยมือโดยทั่วไปจะมี กระดาษที่ส่งต่อกันในองค์กร
คุณลักษณะนี้
(“yellow notes”), บันทึก
ทางการแพทย์ด้วยกระดาษ.

ตารางที่ 1: ระดับวุฒิภาวะส�ำหรับบันทึกเหตุการณ์
มีหลายเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพ
ของบันทึกเหตุการณ์ เหตุการณ์ควรจะน่า
ไว้วางใจ มันควรจะปลอดภัยที่จะสมมุติ
ว่าเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกเกิดขึ้นจริงและ
แอตทริบิวต์ของเหตุการณ์ถูกต้อง บันทึก
เหตุการณ์ควรจะสมบูรณ์ เช่น มีขอบเขตที่
เฉพาะเจาะจง ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจจะหายไป
เหตุการณ์ใดๆที่ถูกบันทึกไว้ควรจะมีการระบุ
ความหมายที่ชัดเจน มากไปกว่านั้น ข้อมูล
เหตุการณ์ควรจะปลอดภัยด้วยความตระหนักถึง
ความเป็นส่วนตัว และ ความมั่นคง เมื่อมีการ
บันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น นักแสดง ควรจะ
ตระหนักถึงชนิดของเหตุการณ์ที่ก�ำลังถูกบันทึก
และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านี้
ตารางที่ 1 ก�ำหนดวุฒิภาวะของบันทึก
เหตุการณ์ 5 ระดับ จากคุณภาพยอดเยี่ยม
(★★★★★) ถึงคุณภาพต�่ำ (★)
ตัวอย่างเช่น บันทึกเหตุการณ์ของ

Philips Healthcare อยู่ในระดับ ★★★
กล่าวคือเหตุการณ์ได้รับการบันทึกอย่างอัตโนมัติ
และพฤติกรรมที่ถูกบันทึกตรงกับ ความเป็นจริง
แต่ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้ในการก�ำหนด
ความหมายให้กับเหตุการณ์ และให้ความแน่ใจ
ว่าจะครอบคลุมถึงในระดับที่ต้องการ เทคนิค
ของเหมืองกระบวนการสามารถประยุกต์ใช้กับ
บันทึกในระดับ ★★★★★, ★★★★
และ ★★★ โดยหลักการ มันมีความเป็นไป
ได้ที่จะประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการกับบันทึก
เหตุการณ์ในระดับ ★★ หรือ ★ แต่อย่างไร
ก็ตาม การวิเคราะห์บันทึกเหล่านี้มักมีปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้ขาดความน่าไว้วางใจ ในความ
เป็นจริง มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนักที่จะ
ประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการกับบันทึกในระดับ ★
เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์จากเหมือง
กระบวนการ องค์กรควรตั้งเป้าหมายที่บันทึก
เหตุการณ์ที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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GP2: การสกั ดบั น ทึ กควร
ถู ก ผลั ก ดั นจากค� ำ ถาม

ดั ง ที่ แ สดงในรู ป ที่ 5 กิ จ กรรมของเหมื อ ง
กระบวนการจ� ำ เป็ นต้ อ งถู ก ผลั ก ดั น ด้ ว ย
ค� ำ ถาม หากปราศจากค� ำ ถามที่ ชั ด เจน
มั นเป็ นการยากมากที่ จ ะสกั ดข้ อ มู ล
เหตุ ก ารณ์ ที่มีค วามหมายได้ ตั ว อย่ า งเช่ น
ตารางนั บ พั นตารางในฐานข้ อ มู ล ของระบบ
ERP เช่ น SAP หากปราศจากค� ำ ถามที่
ชั ด เจน มั นเป็ นไปไม่ ไ ด้ เ ลยที่ จ ะเลื อ กตาราง
ที่ มีค วามเกี่ ย วเนื่ อ งส� ำ หรั บ สกั ด ข้ อ มู ล
แบบจ� ำ ลองกระบวนการดั ง เช่ น ที่ แ สดง
ในรู ป ที่ 1 อธิ บ ายถึ ง วงจรชี วิ ต ของกรณี
(กระบวนการ ณ ขณะนั้ น) ของชนิ ด หนึ่ ง
โดยเฉพาะ ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค
ของเหมื อ งกระบวนการใดๆ เราจะต้ อ ง
ท� ำ การเลื อ กชนิ ด ของกรณี ที่ต ้ อ งการท� ำ การ
วิ เ คราะห์ ทางเลื อ กนี้ ค วรได้ รั บ การผลั ก ดั น
จากค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการค� ำ ตอบ

และควรจะไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น การจัดการ
ค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้า ค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้าแต่ละใบอาจ
ประกอบด้วยหลายรายการ เนือ่ งจากลูกค้าอาจสัง่ ซือ้
หลายผลิตภัณฑ์ในค�ำสัง่ ซือ้ หนึง่ ใบ ค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้า
หนึง่ ใบอาจมีการจัดส่งได้หลายครัง้ ในการจัดส่งหนึง่
ครัง้ อาจอ้างอิงถึงรายการสัง่ ซือ้ ในค�ำสัง่ ซือ้ หลายใบ
ดังนัน้ จึงมีความสัมพันธ์แบบ many-to-many
ระหว่างค�ำสัง่ ซือ้ กับการจัดส่ง และความสัมพันธ์แบบ
one-to-many ระหว่างค�ำสัง่ ซือ้ กับรายการสัง่ ซือ้ ใน
ฐานข้อมูลทีก่ ำ� หนดประกอบด้วยข้อมูลเหตุการณ์ทเี่ กีย่ ว
กับค�ำสัง่ ซือ้ รายการสัง่ ซือ้ และการจัดส่ง มีแบบจ�ำลอง
กระบวนการหลายแบบทีแ่ ตกต่างกันทีส่ ามารถค้นพบ
ได้ บางคนอาจสกัดข้อมูลโดยมีเป้าหมายทีจ่ ะอธิบายถึง
วงจรชีวติ ของค�ำสัง่ ซือ้ แต่ละใบ อย่างไรก็ตาม มันก็ยงั มี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะสกัดข้อมูลโดยมีเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ค้นพบวงจรชีวติ ของแต่ละรายการสัง่ ซือ้ หรือ วงจร
ชีวติ ของการจัดส่งแต่ละครัง้

GP3: การท�ำงานพร้อมๆกัน ทาง
เลือก และโครงสร้างการไหลของ
การควบคุมพืน้ ฐานควรได้รบั การ
สนับสนุน
มีภาษาของแบบจ�ำลองกระบวนการอยูม่ ากมาย (เช่น
BPMN, EPCs, Petri nets, BPEL, และ UML activity
diagrams) บางภาษามีองค์ประกอบของแบบจ�ำลอง
อยูม่ ากมาย (เช่น BPMN มีมากว่า 50 องค์ประกอบ
ด้านกราฟิกทีต่ า่ งกัน) ในขณะทีภ่ าษาทีพ่ นื้ ฐานมากๆ
(เช่น Petri nets มีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันเพียง 3
องค์ประกอบ คือ places, transitions, และ arcs)
การอธิบายด้วยการไหลของการควบคุมถือได้วา่ เป็น
แกนหลักของแบบจ�ำลองกระบวนการใดๆ โครงสร้าง
การไหลของงานพืน้ ฐาน (ทีร่ จ้ ู กั กันในชือ่ ทีเ่ รียกว่า
รูปแบบ) ทีส่ นับสนุนโดยภาษาหลักๆ ได้แก่ ล�ำดับ การ
จัดเส้นทางอย่างขนาน (AND-splits/joins),
การเลือก (XORsplits / joins), และ ท�ำซ�ำ้ ซึง่ เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบเหล่านีค้ วรจะได้รบั การ
สนับสนุนจากเทคนิคเหมืองกระบวนการ อย่างไรก็ตาม
บางเทคนิคไม่สามารถจัดการการท�ำงานพร้อมกันได้
และสนับสนุนเฉพาะ Markov chains/transition
systems
รูปที่ 6 แสดงผลกระทบของการใช้เทคนิคของ
เหมืองกระบวนการทีไ่ ม่สามารถค้นพบการท�ำงาน
พร้อมๆกัน (no AND-split/joins) ลองพิจารณา
บันทึกเหตุการณ์ L={ 〈A, B, C, D, E〉 , 〈A, B, D,
C, E〉 , 〈A, C, B, D, E〉 , 〈A, C, D, B, E〉 , 〈A, D,
B, C, E〉 , 〈A, D, C, B, E〉 }.

L ประกอบด้วยกรณีตา่ งๆทีเ่ ริม่ ต้นด้วย A และจบ
ด้วย E กิจกรรม B, C, และ D เกิดขึน้ ระหว่าง A
และ E ในล�ำดับแบบใดก็ได้ แบบจ�ำลอง BPMN ใน
รูปที่ 6(a) แสดงการแทนกระบวนการเหล่านีด้ ว้ ยการ
ใช้ AND gateways 2 ตัว สมมุตวิ า่ เทคนิคของเหมือง
กระบวนการไม่สนับสนุน AND gateways ในกรณี
นี้ แบบจ�ำลอง BPMN อืน่ อีกสองแบบในรูปที่ 6 จึง
น่าจะเป็นตัวเลือกทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน แบบจ�ำลอง
BPMN ในรูปที่ 6(b) กะทัดรัด แต่ยอมให้มพี ฤติกรรม
ได้มากมายจนเกินไป (เช่นกรณีของ 〈A, B, B, B, E
〉 เป็นไปได้ตามแบบจ�ำลองแต่ไม่นา่ เกิดขึน
้ ตามบันทึก
เหตุการณ์). แบบจ�ำลอง BPMN ในรูปที่ 6(c) อนุญาต
ส�ำหรับกรณีใน L แต่มกี ารเข้ารหัสของล�ำดับทัง้ หมด
อย่างชัดเจน จึงไม่เป็นตัวแทนทีก่ ะทัดรัดในการใช้แทน
บันทึก ตัวอย่างนีแ้ สดงให้เห็นว่าส�ำหรับแบบจ�ำลองใน
ชีวติ จริง ทีม่ กี จิ กรรมทีต่ อ้ งท�ำงานพร้อมกันเป็นจ�ำนวน
มาก แบบจ�ำลองผลลัพธ์ทไี่ ด้จงึ เป็นแบบจ�ำลองทีห่ ลวม
เกินไป (underfitting) อย่างร้ายแรง (อนุญาตให้มี
พฤติกรรมได้มากมายจนเกินไป) และ/หรือ มีความซับ
ซ้อนมาก ถ้าไม่สนับสนุนการท�ำงานพร้อมๆกัน
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ดังทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 6 มันมีความส�ำคัญทีต่ อ้ ง
สนับสนุนอย่างน้อยทีส่ ดุ คือรูปแบบการไหลของงาน
พืน้ ฐาน นอกจากรูปแบบพืน้ ฐานทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ยัง
ต้องการให้สนับสนุน OR-splits/joins, เพราะว่าสิง่
เหล่านีใ้ ห้ตวั แทนทีก่ ะทัดรัดของการตัดสินใจอย่าง
ครอบคลุม และการประสานเวลาบางส่วน

GP4: เหตุการณ์ควรสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบของแบบจ�ำลอง

ดังทีไ่ ด้ชใี้ ห้เห็นในส่วน 2 ว่ามีความเข้าใจผิดว่า
เหมืองกระบวนการจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะการค้นพบการ
ไหลของการควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 1 แบบจ�ำลอง
กระบวนการทีค่ น้ พบอาจครอบคลุมในหลายมุมมอง
(มุมมองด้านองค์กร มุมมองด้านเวลา มุมมองด้าน
ข้อมูล เป็นต้น) ยิง่ ไปกว่านัน้ การค้นพบยังเป็นเพียง
หนึง่ ในสามชนิดของเหมืองกระบวนการ ดังแสดงใน
รูปที่ 3 อีกสองชนิดของเหมืองกระบวนการ (การตรวจ
สอบความสอดคล้อง และ การปรับปรุงให้ดขี นึ้ ) ขึน้ อยู่
กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ

แบบจ�ำลองและเหตุการณ์ในบันทึกอย่างมาก
ความสัมพันธ์นอี้ าจถูกน�ำมาใช้ใน “การเล่นซ�ำ้ ” ของ
บันทึกเหตุการณ์บนแบบจ�ำลอง การเล่นซ�ำ้ อาจถูกใช้
เพือ่ แสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างบันทึกเหตุการณ์
และแบบจ�ำลอง เช่น บางเหตุการณ์ในบันทึกไม่
สามารถเป็นไปได้ตามแบบจ�ำลอง เทคนิคส�ำหรับ
ตรวจสอบความสอดคล้องจะแสดงปริมาณและวินจิ ฉัย
ความแตกต่างนัน้ ประทับเวลาในบันทึกเหตุการณ์
สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงเวลาใน
ระหว่างการเล่นซ�ำ้ ได้ เวลาทีแ่ ตกต่างกันระหว่างสาเหตุ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมสามารถถูกน�ำมาใช้เพือ่ เพิม่
เวลารอคอยทีค่ าดหวังในแบบจ�ำลอง ตัวอย่างเหล่านี้
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในบันทึกและ
องค์ประกอบในแบบจ�ำลองท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้น
ส�ำหรับชนิดของการวิเคราะห์ทแี่ ตกต่างกัน
ในบางกรณีมนั อาจไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อยทีจ่ ะสร้าง
ความสัมพันธ์เหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์หนึง่ อาจ
มีการอ้างอิงถึงสองกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน หรือมันอาจ
มีความไม่ชดั เจนว่าอ้างอิงถึงกิจกรรมใด ความก�ำกวม
เหล่านีต้ อ้ งถูกก�ำจัดออกไปเพือ่ ท�ำให้การแปลผลลัพธ์
ของเหมืองกระบวนการถูกต้อง นอกจากปัญหาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กบั กิจกรรมแล้ว ยังมี
ปัญหาของความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กบั กระบวนการ
ณ ขณะนัน้ ทีเ่ รียกว่า สหสัมพันธ์ของเหตุการณ์

GP5: แบบจ�ำลองควรได้รบั การ
ปฏิบตั ใิ นแบบทีเ่ ป็นนามธรรมทีม่ ี
ความหมายของความเป็นจริง
แบบจ�ำลองทีไ่ ด้มาจากข้อมูลเหตุการณ์ให้มมุ
มองของความเป็นจริง เป็นมุมมองทีใ่ ห้นามธรรมที่
มีความหมายของพฤติกรรมทีต่ รวจจับได้ในบันทึก
เหตุการณ์ บันทึกเหตุการณ์ทใี่ ห้มา อาจมีมมุ มองทีเ่ ป็น
ประโยชน์ได้หลายมุมมอง ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทีห่ ลากหลายอาจมีความต้องการมุมมองทีแ่ ตกต่าง
กัน ในความเป็นจริง แบบจ�ำลองทีค่ น้ พบจากบันทึก
เหตุการณ์ ควรถูกมองว่าเป็น “แผนที”่ (เช่นเดียวกับ
แผนทีท่ างภูมศิ าสตร์) หลักการแนะน�ำนีใ้ ห้ความเข้าใจ
ทีล่ กึ ซึง้ อย่างส�ำคัญสองสิง่ จะได้อธิบายในส่วนทีเ่ หลือ
ต่อไป
ก่อนอืน่ มันมีความส�ำคัญทีจ่ ะต้องหมายเหตุ
ว่าไม่มสี งิ่ ทีเ่ หมือนกับ “แผนที”่ ส�ำหรับพืน้ ทีท่ าง
ภูมศิ าสตร์โดยเฉพาะ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการในการ
ใช้งาน มีแผนทีท่ แี่ ตกต่างกัน: แผนทีถ่ นน, แผนทีก่ าร
เดินเขา, แผนทีก่ ารขีจ่ กั รยาน เป็นต้น แผนทีเ่ หล่านี้
ทัง้ หมดแสดงมุมมองของสิง่ ทีเ่ ป็นจริงเดียวกัน และมัน
อาจเป็นสิง่ ไร้สาระทีจ่ ะสมมุตวิ า่ มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า “แผนที่
ทีส่ มบูรณ์” เช่นเดียวกันกับแบบจ�ำลองกระบวนการ:
แบบจ�ำลองควรจะ

เน้นเฉพาะสิง่ ทีต่ รงประเด็นกับชนิดของผูใ้ ช้อย่างเฉพาะ
เจาะจง แบบจ�ำลองทีค่ น้ พบอาจเน้นในมุมมองทีแ่ ตก
ต่างกัน (การไหลของการควบคุม, การไหลของข้อมูล,
เวลา, ทรัพยากร, ค่าใช้จา่ ย เป็นต้น) และแสดงสิง่ เหล่า
นีใ้ นระดับความละเอียด และความแม่นย�ำ ทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น ผูจ้ ดั การอาจต้องการเห็นแบบจ�ำลองทีไ่ ม่เป็น
ทางการอย่างคร่าวๆโดยเน้นไปทีค่ า่ ใช้จา่ ย ในขณะที่
นักวิเคราะห์กระบวนการอาจต้องการเห็นแบบจ�ำลอง
กระบวนการอย่างละเอียดโดยเน้นไปทีค่ วามเบีย่ งเบน
จากการไหลปกติ มีขอ้ สังเกตอีกว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีแ่ ตกต่างกันอาจต้องการมุมมองของกระบวนการที่
ระดับทีแ่ ตกต่างกัน: ระดับกลยุทธ์ (การตัดสินใจใน
ระดับนีม้ ผี ลกระทบในระยะยาวและอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ยอดรวมของข้อมูลเหตุการณ์ในช่วงระยะยาว), ระดับ
กลวิธี (การตัดสินใจในระดับนีม้ ผี ลกระทบในระยะ
ปานกลาง และส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั ข้อมูลทีไ่ ด้มาเร็วๆนี)้ ,
และ ระดับด�ำเนินการ (การตัดสินใจในระดับนีม้ ผี ล
กระทบแบบทันทีทนั ใด และขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรณีทกี่ ำ� ลังท�ำงานอยู)่
ประการทีส่ อง มันมีประโยชน์ทจี่ ะรับเอาแนวคิด
จากการท�ำแผนที่ เมือ่ มันสามารถสร้างแผนทีๆ่ สามารถ
เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น นามธรรมของแผนทีถ่ นนจาก
การลดนัยส�ำคัญของถนนและเมืองให้นอ้ ยลง การลด
นัยส�ำคัญของสิง่ ต่างๆให้นอ้ ยลงอาจท�ำโดยการเอาส่วน
นัน้ ออกไป หรือ ด้วยการรวมกลุม่ ให้อยูใ่ นรูปของผล
รวม (เช่น ถนน และชานเมือง รวมกันเป็นเมือง) นัก
ท�ำแผนที่ นอกจากก�ำจัดรายละเอียดทีไ่ ม่ตรงประเด็น
แล้ว ยังมีการใช้สเี พือ่ เน้นข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ยิง่ ไปกว่านัน้
ในองค์ประกอบทางกราฟิกมีการใช้ขนาดเพือ่ บ่งบอก
นัยส�ำคัญ (เช่น ขนาดของเส้น และจุดอาจแปรผัน)
แผนทีท่ างภูมศิ าสตร์นนั้ มีความชัดเจนในการแปลผล
ของแกน X และแกน Y การวางผังของแผนที่ ไม่ได้ทำ�
โดยอ�ำเภอใจ เนือ่ งจากพิกดั ขององค์ประกอบมีความ
หมาย ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาเป็นสิง่ ทีต่ ายตัว ซึง่ มีความ
แตกต่างกับกระแสหลักของแบบจ�ำลองกระบวนการ ที่
โดยทัว่ ไปจะไม่ใช้สี ขนาด และลักษณะของต�ำแหน่ง
มาสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ ให้มคี วามเข้าใจได้มากขึน้ แต่
อย่างไรก็ตาม แนวคิดจากการท�ำแผนทีส่ ามารถน�ำเข้า
มารวมกันโดยง่ายในการสร้างแผนทีก่ ระบวนการทีค่ น้
พบ ตัวอย่างเช่น ขนาดของกิจกรรมสามารถถูกใช้เพือ่
สะท้อนถึงความถีห่ รือคุณสมบัตอิ นื่ ๆทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ นัยส�ำคัญ
(เช่น ค่าใช้จา่ ย หรือ ทรัพยากรทีใ่ ช้) ความกว้างของ
เส้นสามารถสะท้อนถึงความส�ำคัญของการขึน้ ต่อกัน
เชิงสาเหตุทสี่ อดคล้องกัน และสีของเส้นสามารถใช้ใน
การเน้นจุดทีเ่ กิดปัญหาคอขวด
ข้อสังเกตทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มัน
มีความส�ำคัญในการเลือกตัวแทนทีถ่ กู ต้อง และการ
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ปรับแต่งอย่างละเอียด ส�ำหรับกลุม่ ผูฟ้ งั เป้าหมาย มันมี
ความส�ำคัญในการแสดงผลลัพธ์ดว้ ยมโนภาพส�ำหรับผู้
ใช้ และ ส�ำหรับการแนะน�ำอัลกอริทมึ ของการค้นพบไป
สูแ่ บบจ�ำลองทีเ่ หมาะสม (ดูทคี่ วามท้าทาย C5)

GP6: เหมืองกระบวนการควร
เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง

เหมืองกระบวนการสามารถช่วยให้มี “แผนที”่ ที่
มีความหมาย ทีเ่ ชือ่ มต่อโดยตรงกับข้อมูลเหตุการณ์
ทัง้ ข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตและข้อมูลปัจจุบนั สามารถ
ฉายภาพลงในแบบจ�ำลอง ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการในขณะทีก่ ำ� ลังท�ำการ
วิเคราะห์ ด้วยความมีพลวัตโิ ดยธรรมชาติของ
กระบวนการ จึงไม่แนะน�ำให้มองเหมืองกระบวนการ
เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� เพียงครัง้ เดียว เป้าหมายไม่ควร
เป็นการสร้างแบบจ�ำลองทีค่ งที่ แต่ควรท�ำให้แบบ
จ�ำลองกระบวนการมีชวี ติ ชีวา เพือ่ ให้ผใู้ ช้และนัก
วิเคราะห์เข้าไปดูมนั ทุกวัน
เปรียบสิง่ นีไ้ ด้กบั การที่ mashups โดยใช้
geo-tagging มี mashups นับพันทีใ่ ช้ Google Maps (เช่น แอปพลิเคชันของการฉายภาพ
สารสนเทศเกีย่ วกับสภาพการจราจร อสังหาริมทรัพย์,
ร้านอาหารจานด่วน, หรือ เวลาของภาพยนต์ลงใน
แผนที)่ ประชาชนสามารถซูมเข้าและซูมออกได้อย่าง
ไร้รอยต่อโดยการใช้แผนทีแ่ ละปฏิสมั พันธ์กบั มัน (เช่น
การจราจรติดขัดถูกฉายภาพลงบนแผนทีแ่ ละผูใ้ ช้
สามารถเลือกปัญหาเฉพาะเพือ่ ดูรายละเอียด) มันควร
จะมีความเป็นไปได้ในการสร้างเหมืองกระบวนการจาก
ข้อมูลเหตุการณ์แบบเวลาจริง ด้วยการใช้ “อุปมาของ
แผนที”่ เราสามารถคิดถึงเหตุการณ์ทมี่ พี กิ ดั GPS ที่
สามารถฉายภาพลงบนแผนทีแ่ บบเวลาจริง คล้ายคลึง
กันกับระบบน�ำทางของรถยนต์ เครือ่ งมือของเหมือง
กระบวนการสามารถช่วยผูใ้ ช้ (a) โดยการน�ำทางผ่าน
กระบวนการ (b) โดยฉายภาพสารสนเทศพลวัตลิ งบน
แผนทีก่ ระบวนการ (ตัวอย่างเช่น แสดง “การติดขัด
ของการจราจร” ในกระบวนการธุรกิจ) และ (c) โดย
การพยากรณ์กรณีทกี่ ำ� ลังท�ำงานอยู่ (เช่น การคาด
คะเน “เวลาทีม่ าถึง” ของกรณีทมี่ กี ารล่าช้า) ตัวอย่าง
เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่ามันจะเป็นสิง่ ทีน่ า่ เสียดายหากไม่
ใช้เหมืองกระบวนการอย่ากระตือรือร้นให้มากขึน้ ดัง
นัน้ เหมืองกระบวนการควรถูกมองว่าเป็นกระบวนการ
อย่างต่อเนือ่ ง ทีใ่ ห้สารสนเทศทีส่ ามารถน�ำไปท�ำงานได้
ตามมาตรเวลาทีห่ ลากหลาย (นาที ชัว่ โมง วัน สัปดาห์
และ เดือน)

• บันทึกอาจประกอบด้วยเหตุการณ์ทมี่ คี วาม
ละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน ในบันทึกเหตุการณ์ของ
เหมืองกระบวนการเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เหตุการณ์อาจหมาย
องค์กรสมัยใหม่ทตี่ อ้ งการบริหารจัดการกระบวนการ
ถึงเพียงการตรวจเลือด หรือขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อนของ
ด�ำเนินการทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อย ในมุมหนึง่ มีการเติบโต
การผ่าตัด ประทับเวลา อาจมีระดับความละเอียด
ของข้อมูลเหตุการณ์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่นา่ เชือ่ ส่วนในอีก
ทีแ่ ตกต่างกันจากความแม่นย�ำระดับมิลลิวนิ าที
มุมหนึง่ กระบวนการและสารสนเทศต้องเข้ากันได้และ
(28-9-2011:h11m28s32ms342) ถึงสารสนเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพือ่ ให้เป็นไป
แบบหยาบๆระดับวัน (28-9-2011).
ตามความต้องการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
• เหตุการณ์เกิดขึน้ ในบริบทหนึง่ โดยเฉพาะ (อากาศ,
ตามข้อก�ำหนด ประสิทธิภาพ และ การบริการลูกค้า
ปริมาณงาน, วันในสัปดาห์ เป็นต้น) บริบทนีอ้ าจ
นอกจากประโยชน์ทมี่ อี ย่างกว้างขวางของเหมือง
อธิบายถึงปรากฏการณ์ใดโดยเฉพาะ เช่น เวลาใน
กระบวนการแล้ว ยังมีความท้าทายทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งกล่าว
การตอบสนองทีย่ าวนานกว่าปกติเพราะว่า เป็นงาน
ถึง: สิง่ เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าเหมืองกระบวนการเป็น
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการผลิตหรือเป็นวันหยุด ส�ำหรับการ
ศาสตร์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่ ในส่วนทีเ่ หลือ ได้แสดงรายการ
วิเคราะห์ตอ้ งรวมเอาบริบทเหล่านีเ้ ข้าไปด้วย สิง่ นี้
ของความท้าทายบางส่วน รายการทีแ่ สดงนีไ้ ม่ได้ตงั้ ใจ
บอกเป็นนัยว่าถึงการรวมข้อมูลเหตุการณ์เข้ากับ
ให้สมบูรณ์ และตามกาลเวลา ความท้าทายใหม่ๆอาจ
ข้อมูลบริบท “ภัยพิบตั ขิ องมิต”ิ เกิดขึน้ เมือ่ การ
เกิดขึน้ หรือ ความท้าทายทีม่ อี ยูอ่ าจหายไปเนือ่ งจาก
วิเคราะห์กลายมาเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถติดตามได้เมือ่ มี
ความก้าวหน้าของเหมืองกระบวนการ
การเพิม่ ตัวแปรเข้าไปมากเกินไป
C1: การค้นหา การรวมเข้าด้วย
เครือ่ งมือและวิธกี ารทีด่ ขี น้ึ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการ
กัน และ การท�ำความสะอาดข้อมูล เพือ่ จัดการกับปัญหาทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ยิง่ ไปกว่า
เหตุการณ์
นัน้ ดังทีไ่ ด้ชใี้ ห้เห็นมาก่อนหน้านี้ องค์กรจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบตั กิ บั บันทึกเหตุการณ์อย่างประชาชนชัน้ หนึง่
มันยังต้องใช้ความพยายามพอสมควรทีจ่ ะสกัดข้อมูล
ไม่ใช่เป็นเพียงผลพลอยได้ เป้าหมายคือต้องการให้ได้
เหตุการณ์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับเหมืองกระบวนการ โดย
บันทึกเหตุการณ์ในระดับ ★★★★★ (ทีแ่ สดง
ทัว่ ไปมีสงิ่ กีดขวางหลายอย่างทีจ่ ะต้องเอาชนะ:
ในตารางที่ 1) บทเรียนทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากบริบทของคลัง
• ข้อมูลอาจกระจายอยูต่ ามแหล่งข้อมูลทีห่ ลาก
หลาย สารสนเทศนีต้ อ้ งถูกน�ำมารวมเข้าด้วยกัน
ข้อมูลมีประโยชน์ทจี่ ะท�ำให้แน่ใจว่าบันทึกเหตุการณ์
แนวโน้มนีก้ อ่ ให้เกิดปัญหาเมือ่ มีการใช้ตวั ระบุ
มีคณ
ุ ภาพสูง ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบอย่างง่ายๆ
ตัวตน ทีแ่ ตกต่างกันในแหล่งข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน
ระหว่างการน�ำข้อมูลเข้าสามารถช่วยลดอัตราส่วนของ
ตัวอย่างเช่น ระบบหนึง่ ใช้ชอื่ และวันเกิดเป็นตัวระบุ ข้อมูลเหตุการณ์ทไี่ ม่ถกู ต้องได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ตัวตนของบุคคล ในขณะทีร่ ะบบอืน่ ๆใช้เลขบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน
C2: การจัดการกับบันทึกเหตุการณ์
• ข้อมูลเหตุการณ์โดยทัว่ ไปจะมี “ออฟเจ็กเป็น
ทีซ่ บั ซ้อนมีหลากหลายคุณลักษณะ
ศูนย์กลาง” มากกว่าทีจ่ ะเป็น “กระบวนการเป็น
ศูนย์กลาง” ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์แต่ละชิน้ pal- บันทึกเหตุการณ์อาจมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันมาก
lets และ containers อาจจะมี RFID tag และ
บางบันทึกเหตุการณ์อาจมีขนาดใหญ่มากท�ำให้ยากต่อ
บันทึกเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับ tag นี้ อย่างไรก็ตาม
การจัดการ ในขณะทีบ่ างบันทึกเหตุการณ์อาจมีขนาด
การเฝ้าสังเกตุคำ� สัง่ ซือ้ ของลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจง เล็กจนไม่มขี อ้ มูลทีพ่ อเพียงต่อการสรุปผลทีท่ ำ� ให้เกิด
เหตุการณ์ทเี่ ป็นออฟเจ็กเป็นศูนย์กลางจ�ำเป็นต้อง
ความน่าเชือ่ ถือ
ถูกน�ำมารวมกันและต้องมีการประมวลผลล่วงหน้า
ในบางโดเมนอาจมีการบันทึกเหตุการณ์ทยี่ ากที่
• ข้อมูลเหตุการณ์อาจไม่สมบูรณ์ ปัญหาทีพ่ บโดย
จะเข้าใจได้ ดังนัน้ จึงต้องมีความพยายามเพิม่ เติมเพือ่
ทัว่ ไปคือเหตุการณ์ไม่ได้ชไี้ ปทีก่ ระบวนการ ณ ขณะ เพิม่ สมรรถภาพและความสามารถในการปรับขนาด
นัน้ อย่างชัดเจน บ่อยครัง้ ทีม่ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะ
ตัวอย่างเช่น ASML มีการเฝ้าสังเกตุอย่างต่อเนือ่ งของ
ได้สารสนเทศนีจ้ ากการสรุปมาจากข้อมูลอืน่ แต่
wafer scanners ทัง้ หมด wafer scanners เหล่า
อาจต้องใช้ความพยายามพอสมควร เช่นเดียว
นีม้ กี ารใช้งานใน หลายองค์กร (เช่น, Samsung and
กับสารสนเทศเกีย่ วกับเวลาอาจหายไปส�ำหรับ
Texas Instruments) เพือ่ ผลิต chips (ประมาณ
บางเหตุการณ์ อาจมีความจ�ำเป็นต้องสอดแทรก
70% ของ chips ถูกผลิตโดยใช้ ASML’s wafer
ประทับเวลาเพือ่ ให้สารสนเทศเวลาทีม่ อี ยูย่ งั คงใช้ scanners) เครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ มีความยุง่
งานได้
ยากทีจ่ ะจัดการกับข้อมูลขนาด petabytes ทีเ่ ก็บใน
• บันทึกเหตุการณ์อาจมีความผิดปกติ อยูด่ ว้ ย ได้แก่ โดเมนนัน้ นอกจากจ�ำนวนของเหตุการณ์ทบี่ นั ทึกแล้ว
พฤติกรรมพิเศษทีเ่ รียกว่าสัญญาณรบกวนจะค้นหา ยังมีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆ เช่น
ความผิดปกติได้อย่างไร เราจะต้องตอบค�ำถามนี้
เพือ่ ท�ำความสะอาดข้อมูลเหตุการณ์

4. ความท้าทาย
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ความท้าทาย:
C1: การค้นหา, การรวมเข้าด้วยกันและ
การท�ำความสะอาดข้อมูลเหตุการณ์
C2: การจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ที่ซับซ้อนมี
คุณลักษณะที่หลากหลาย
C3: การสร้างตัวแทน เกณฑ์เปรียบเทียบ
สมรรถนะ
C4: การจัดการกับมโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน
C5: การปรับปรุงความโน้มเอียงของตัวแทนที่
ใช้ส�ำหรับกระบวนการค้นพบ
C6: ความสมดุลระหว่างเงื่อนไขคุณภาพได้แก่
ความเหมาะสม, ความเรียบง่าย, ความแม่นย�ำ
และนัยทั่วไป
C7: การท�ำเหมืองข้ามองค์กร
C8: การให้การสนับสนุนการด�ำเนินการ
C9: การรวมเหมืองกระบวนการเข้ากับการ
วิเคราะห์ชนิดอื่นๆ
C10: เพิ่มความสามารถในการใช้งานส�ำหรับผู้
ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
C11:เพิ่มความสามารถในการเข้าใจส�ำหรับผู้
ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

จ�ำนวนเฉลีย่ ของเหตุการณ์ตอ่ กรณี ความคล้ายคลึง
กันระหว่างกรณี จ�ำนวนของเหตุการณ์ทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ และจ�ำนวนเส้นทางเฉพาะ ลองพิจารณาบันทึก
เหตุการณ์ L1 ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี:้ มี 1000 กรณี
โดยเฉลีย่ มี 10 เหตุการณ์ตอ่ กรณี และมีการแปรผัน
เล็กน้อย (หลายกรณีมเี ส้นทางเดียวกัน หรือมีเส้นทาง
ทีค่ ล้ายกันมาก) บันทึกเหตุการณ์ L2 ประกอบด้วย
เพียง 100 กรณี แต่โดยเฉลีย่ มี 100 เหตุการณ์ตอ่
กรณี และกรณีทงั้ หมดมีเส้นทางเป็นหนึง่ เดียว จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า L2 นัน้ วิเคราะห์ได้ยากกว่า L1 ถึง
แม้วา่ บันทึกทัง้ สองมีขนาดเท่ากัน (ประมาณ 10,000
เหตุการณ์)
เนือ่ งจากบันทึกเหตุการณ์ประกอบด้วยพฤติกรรม
ตัวอย่างเท่านัน้ จึงไม่ควรสมมุตวิ า่ มันสมบูรณ์ เทคนิค
ของเหมืองกระบวนการจ�ำเป็นต้องจัดการกับความไม่
สมบูรณ์โดยการใช้ “สมมุตฐิ านโลกเปิด”: ความจริง
ทีว่ า่ บางสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ ไม่ได้หมายความว่ามันไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้

ท�ำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับบันทึก
เหตุการณ์ขนาดเล็กที่มีความผันแปรมากมาย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บางบันทึกประกอบด้วย
เหตุการณ์ที่มีนามธรรมอยู่ในระดับต�่ำมาก บันทึก
เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะมีขนาดใหญ่มาก และแต่ละ
เหตุการณ์ในระดับต�่ำนี้ได้รับความสนใจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน้อย ดังนั้นบางคนอาจต้องการรวม
เหตุการณ์ในระดับต�่ำเข้าด้วยกันให้เป็นเหตุการณ์
ในระดับสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อวิเคราะห์การวินิจฉัย
และกระบวนการดูแลกลุ่มเฉพาะของผู้ป่วย เรา
อาจไม่สนใจข้อมูลที่บันทึกผลการทดสอบราย
บุคคลในระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการใน
โรงพยาบาล
ปัจจุบันนี้ องค์กรจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการลองผิด
ลองถูกเพื่อดูว่าบันทึกเหตุการณ์มีความเหมาะสม
ต่อการท�ำเหมืองกระบวนการหรือไม่ ดังนั้น
เครื่องมือควรให้มีการตรวจสอบความเป็นไปได้
ของข้อมูลอย่างเร็ว การทดสอบนี้ควรบ่งชี้แนว
โน้มของปัญหาด้านสมรรถภาพและมีการแจ้งเตือน
ส�ำหรับบันทึกที่ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ หรือ
มีรายละเอียดมากเกินไป

C3: สร้างตัวแทนเกณฑ์เปรียบ
เทียบสมรรถนะ

เหมืองกระบวนการเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม่ ซึ่งเป็นการอธิบายว่าท�ำไมเกณฑ์การเปรียบ
เทียบสมรรถนะที่ดีจึงยังขาดหายไป ตัวอย่างเช่น
เทคนิคในกระบวนการค้นพบมีเป็นจ�ำนวนมากและ
ผู้ขายก็น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มี
สิ่งที่เห็นพ้องกันในเรื่องของคุณภาพของเทคนิค
เหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่างมากมายในเรื่อง
ของฟังก์ชั่น และสมรรถภาพ มันจึงเป็นการยากที่
จะเปรียบเทียบเทคนิคและเครื่องมือที่ต่างกัน ดัง
นั้นเกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดีที่ประกอบ
ไปด้วยตัวอย่างชุดข้อมูล และตัวแทนเงื่อนไขทาง
คุณภาพจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้น
ส�ำหรับเทคนิคของเหมืองข้อมูลดั่งเดิม มี
เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดีอยู่หลายตัว
เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะเหล่านี้กระตุ้นให้
ผู้ขายและนักวิจัยปรับปรุงสมรรถภาพของเทคนิค
ของเขาให้ดีขึ้น ในกรณีของเหมืองกระบวนการ
สิ่งนี้ยิ่งมีความท้าทายมากกว่า ตัวอย่างเช่น แบบ
จ�ำลองเชิงสัมพันธ์ที่ Codd ได้น�ำเสนอในปี 1969
ง่ายและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ผล
ก็คือมันใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการ
แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูล
หนึ่งและไม่มีปัญหาในการแปลผล แต่ส�ำหรับ
กระบวนการยังไม่มีแบบจ�ำลองที่ง่าย มาตรฐานที่
น�ำเสนอส�ำหรับแบบจ�ำลองกระบวนการนั้น

มีความซับซ้อนกว่ามากและมีผู้ขายไม่กี่ราย
สนับสนุนชุดของหลักการเดียวกัน กระบวนการ
โดยทั่วไปมีความซับซ้อนมากกว่าข้อมูลที่เป็น
ตาราง
อย่างไรก็ตาม มันมีความส�ำคัญในการสร้าง
ตัวแทนเกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะส�ำหรับ
เหมืองกระบวนการ บางงานก็เริ่มมีให้ใช้แล้ว
ตัวอย่างเช่น มีหลายมาตรวัดที่ใช้ส�ำหรับการวัด
คุณภาพของผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการ(ความ
เหมาะสม, ความเรียบง่าย, ความแม่นย�ำ, และ
นัยทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น มีบันทึกเหตุการณ์หลาย
อันให้ใช้แบบสาธารณะ (www.processmining.
org) ตัวอย่างเช่นบันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ส�ำหรับ
Business Process Intelligence Challenge
(BPIC’11) ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ (cf. doi:10.4121/ uuid:d9769f3d-0ab04fb8-803b-0d1120ffcf54).
ในมุมหนึ่ง ควรมีเกณฑ์การเปรียบเทียบ
สมรรถนะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของชุดข้อมูลในชีวิต
จริง ส่วนในอีกมุมหนึ่ง มีความต้องการในการ
สร้างชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่ใช้ตรวจจับคุณลักษณะ
เฉพาะ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ช่วยในการพัฒนา
เทคนิคของเหมืองกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม
กับบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ บันทึกเหตุการณ์
ที่มีสัญญาณรบกวน หรือ กลุ่มประชากรเฉพาะ
ของกระบวนการ
นอกจากการสร้างตัวแทนเกณฑ์การเปรียบ
เทียบสมรรถนะยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องเห็นพ้อง
ต้องกันมากขึ้นในเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพ
ของผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการ (ดูที่ความ
ท้าทาย C6) ยิ่งไปกว่านั้น การตรวจสอบความสม
เหตุสมผลข้ามกลุ่มจากเหมืองข้อมูลสามารถถูก
น�ำมาปรับใช้ในการตัดสินผลลัพธ์ได้ ลองพิจารณา
ตัวอย่างการตรวจสอบ k-fold เราสามารถแยก
บันทึกเหตุการณ์ออกเป็น k ส่วน โดยที่ k-1
ส่วนสามารถถูกน�ำมาใช้เพื่อเรียนรู้แบบจ�ำลอง
กระบวนการ และ เทคนิคการตรวจสอบความ
สอดคล้องสามารถถูกน�ำมาใช้ในการตัดสินผลลัพธ์
โดยเทียบกับส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งสามารถท�ำ
ซ�้ำได้ k ครั้ง ท�ำให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณภาพของแบบจ�ำลอง

C4: จัดการกับมโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน
ค�ำว่ามโนทัศน์เบี่ยงเบน หมายถึงสถานการณ์
ที่กระบวนการก�ำลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่ก�ำลังถูก
วิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ในตอนเริ่มต้นของบันทึก
เหตุการณ์ 2 กิจกรรมอาจมีการท�ำงานพร้อมๆกัน
แต่ต่อมาในบันทึกกิจกรรมเหล่านี้กลายมาเป็นมี
การท�ำงานแบบล�ำดับ กระบวนการอาจ
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เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป็นช่วงๆ /
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (เช่น “ในเดือนธันวาคม
มีความต้องการมากกว่า” หรือ “บ่ายวันศุกร์
มีพนักงานเพียงไม่กี่คน”) หรือ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (เช่น ตลาดมีการแข่งขัน
มากขึ้น) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการ และมีความส�ำคัญมากที่จะต้อง
ค้นหาและวิเคราะห์มัน มโนทัศน์เบี่ยงเบนใน
กระบวนการสามารถถูกค้นพบได้โดยการแบ่ง
บันทึกเหตุการณ์ออกเป็นบันทึกขนาดเล็กลง และ
วิเคราะห์ “รอยเท้า” ของบันทึกเล็กลงเหล่านี้ การ
วิเคราะห์ในระดับที่สองนี้ต้องการข้อมูลเหตุการณ์
จ�ำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีกระบวนการ
จ�ำนวนน้อยที่อยู่ในสภาวะคงที่และความเข้าใจ
ในเรื่องของมโนทัศน์เบี่ยงเบนคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ในการบริหารจัดการกระบวนการ ดังนั้น การวิจัย
และเครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติมจึงมีความจ�ำเป็น
เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์มโนทัศน์เบี่ยงเบน

C5: การปรับปรุงความโน้ม
เอียงของตัวแทนที่ใช้ส�ำหรับ
กระบวนการค้นพบ

เทคนิคการค้นพบกระบวนสร้างแบบจ�ำลองโดยใช้
ภาษาเฉพาะ (เช่น BPMN หรือ Petri nets) แต่
อย่างไรก็ตาม มันมีความส�ำคัญในการแยกการน�ำ
เสนอผลลัพธ์ด้วยมโนภาพออกจากตัวแทนที่ใช้
ระหว่างกระบวนการค้นพบจริงๆ การเลือกภาษา
เป้าหมายบ่อยครั้งมักแวดล้อมด้วยสมมุติฐาน
โดยนัยหลายประการ มันจ�ำกัดพื้นที่การค้นหา;
กระบวนการที่ไม่สามารถแทนได้ด้วยภาษา
เป้าหมาย จะไม่สามารถถูกค้นพบได้ สิ่งนี้เรียก
ว่า “ความโน้มเอียงของตัวแทน” ที่ใช้ระหว่าง
กระบวนการค้นพบควรเลือกด้วยความตระหนัก
และไม่ควรถูกผลักดันด้วยตัวแทนทางกราฟิกที่ชื่น
ชอบเท่านั้น
พิจารณาตัวอย่างในรูปที่ 6 การที่ภาษา
เป้าหมายอนุญาตให้มีการท�ำงานพร้อมๆกันหรือ
ไม่ อาจมีผลกระทบต่อทั้งการสร้างมโนภาพของ
แบบจ�ำลองที่ค้นพบและคลาสของแบบจ�ำลองที่
พิจารณาจากอัลกอริทึม ถ้าความโน้มเอียงของ
ตัวแทนนั้นไม่อนุญาตให้มีการท�ำงานพร้อมๆกัน
(รูปที่ 6(a) ก็จะเป็นไปไม่ได้) และไม่อนุญาตให้
หลายกิจกรรมมีชื่อเดียวกัน (รูปที่ 6(c) ก็จะเป็น
ไปไม่ได้) ดังนั้นแบบจ�ำลองที่เป็นปัญหาเช่นที่
แสดงในรูปที่ 6(b) จึงมีความเป็นไปได้ ตัวอย่างนี้
แสดงให้เห็นว่าต้องมีการเลือกความโน้มเอียงของ
ตัวแทนอย่างระมัดระวังและประณีต

อ้างถึงชุดของกิจกรรมเดียวกันก็สามารถใช้ได้ด้วย
เช่นกัน) ในท�ำนองเดียวกัน เราก็ไม่ต้องการแบบ
จ�ำลองที่ยอมรับเฉพาะพฤติกรรมตรงตามที่มีอยู่ใน
บันทึกเหตุการณ์เท่านั้น พึงระลึกว่าบันทึกประกอบ
ด้วยตัวอย่างของพฤติกรรมเท่านั้น และมีร่องรอย
ที่เป็นไปได้จ�ำนวนมากที่ยังไม่พบ แบบจ�ำลองมี
โดยทั่วไป บันทึกเหตุการณ์ยังห่างไกลจากความ
สมบูรณ์ เช่น มีเพียงพฤติกรรมตัวอย่างเท่านั้น แบบ ความแม่นย�ำ ถ้ามันไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมจ�ำนวน
“มากเกินไป” ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แบบจ�ำลอง
จ�ำลองกระบวนการโดยทั่วไปอนุญาตให้มีจ�ำนวน
ดอกไม้ ขาดความแม่นย�ำ แบบจ�ำลองที่ไม่แม่นย�ำ
ร่องรอยเป็น เอ็กโพเน็นเชียล หรือ จ�ำนวนอนันต์
คือ “หลวมเกินไป (underfitting)” หลวมเกินไป
(ในกรณีของการวนซ�้ำ) ยิ่งไปกว่านั้น บางร่องรอย
อาจจะมีโอกาสความน่าจะเป็นน้อยกว่าร่องรอยอื่น เป็นปัญหาที่แบบจ�ำลองยอมรับพฤติกรรมตัวอย่าง
ทั่วไปในบันทึกมากเกินไป (ตัวอย่างเช่น แบบ
มาก ดังนั้น มันจึงไม่เป็นจริงที่จะสมมุติว่ามีทุกร่อง
จ�ำลองยอมรับพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างมากกับที่
รอยที่เป็นไปได้อยู่ในบันทึกเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ
เห็นในบันทึก) แบบจ�ำลองควรมีความเป็นนัยทั่วไป
อธิบาย มันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะทึกทักเอาเองว่า
และไม่จ�ำกัดเฉพาะพฤติกรรมที่เห็นจากตัวอย่างใน
บันทึกนั้นสมบูรณ์ ลองพิจารณาจากกระบวนการ
บันทึกเท่านั้น แบบจ�ำลองที่ไม่มีนัยทั่วไปคือ “คับ
ที่ประกอบด้วย 10 กิจกรรมที่สามารถท�ำงาน
เกินไป” (overfitting) คับเกินไปคือปัญหาที่แบบ
อย่างขนานได้และมีบันทึกที่มีสารสนเทศประมาณ
10,000 กรณี จ�ำนวนที่เป็นไปได้ของการแทรกสลับ จ�ำลองจ�ำเฉพาะเจาะจงถูกสร้างขึ้นมาส�ำหรับ
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เห็นในตัวอย่างในบันทึกอย่าง
ทั้งหมดในแบบจ�ำลองที่มี 10 กิจกรรมท�ำงาน
ชัดเจนเท่านั้น (เช่น แบบจ�ำลองอธิบายตัวอย่างใน
พร้อมๆกันคือ 10! = 3,628,800 ดังนั้นมันจึงเป็น
บันทึกอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ตัวอย่างในบันทึกถัด
ไปไม่ได้ที่แต่ละการแทรกสลับในบันทึกที่มีจ�ำนวน
กรณี (10,000) ซึ่งน้อยกว่าจ�ำนวนร่องรอยที่เป็นไป มาของกระบวนการเดียวกันอาจสร้างแบบจ�ำลอง
กระบวนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง)
ได้ (3,628,800) แม้กระทั่งมีจ�ำนวนกรณีเป็นล้าน
การหาสมดุลของความเหมาะสม, ความเรียบ
ในบันทึก มันก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมากที่มี
ง่าย, ความแม่นย�ำ และ นัยทั่วไป เป็นความท้าทาย
ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้น ยังมีความซับซ้อน
เพิ่มเติมคือการที่บางทางเลือกมีความถี่น้อยกว่าทาง จึงเป็นเหตุผลที่เทคนิคของกระบวนการค้นพบที่มี
ประสิทธิภาพมากส่วนใหญ่จัดให้มีตัวแปรที่หลาก
เลือกอื่น สิ่งเหล่านี้อาจพิจารณาว่าคือ “สัญญาณ
รบกวน” มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแบบจ�ำลองอย่าง หลาย อัลกอริทึมต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อสร้าง
สมเหตุสมผลส�ำหรับพฤติกรรมที่มีสัญญาณรบกวน สมดุลที่ดีขึ้นของการแข่งขันในมิติคุณภาพ นอกจาก
นั้น ตัวแปรที่ใช้ควรจะสามารถเข้าใจได้โดยผู้ใช้
แบบจ�ำลองที่ค้นพบต้องการรูปแบบทางนามธรรม
ของสิ่งนี้; มันจะเป็นการดีกว่าที่จะไปตรวจสอบ
หาความจริงกับพฤติกรรมที่มีความถี่น้อยด้วยการใช้ C7: การท�ำเหมืองข้ามองค์กร
การตรวจสอบความสอดคล้อง
ตามที่ปฏิบัติกันมา เหมืองกระบวนการจะถูกน�ำไป
สัญญาณรบกวนและความไม่สมบูรณ์ของ
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรเดียว แต่อย่างไรก็ตาม
บันทึกเหตุการณ์ท�ำให้ค้นพบกระบวนการเป็น
เมื่อเทคโนโลยีการบริการ ห่วงโซ่อุปทานแบบ
ปัญหาที่ท้าท้าย ในความเป็นจริง มีการแข่งขันด้าน บูรณาการ, และ การค�ำนวณบนก้อนเมฆ ได้กลาย
คุณภาพใน 4 มิติ ได้แก่ (a) ความเหมาะสม, (b)
มาเป็นสิ่งที่แพร่หลาย ท�ำให้เกิดแผนการที่บันทึก
ความเรียบง่าย, (c) ความแม่นย�ำ, และ (d)
เหตุการณ์ของหลายองค์กรมีพร้อมให้ใช้ได้ส�ำหรับ
นัยทั่วไป แบบจ�ำลองที่มีความเหมาะสมที่ดีจะ
การวิเคราะห์ โดยหลักการ มีสองสภาวะแวดล้อม
ยอมรับพฤติกรรมในบันทึกเหตุการณ์เกือบทั้งหมด
ส�ำหรับการท�ำเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร
แบบจ�ำลองมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ถ้าร่อง
ประการแรก เราควรพิจารณาที่สภาวะแวดล้อม
รอยทั้งหมดในบันทึกสามารถถูกเล่นซ�้ำได้ด้วย
ของความร่วมมือกันที่ต่างองค์กรท�ำงานร่วมกันเพื่อ
แบบจ�ำลองตั้งแต่ต้นจนจบ แบบจ�ำลองที่ง่ายที่สุด
จัดการกับกระบวนการ ณ ขณะนั้น เราสามารถ
ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เห็นในบันทึกได้คือ
นึกถึงกระบวนการข้ามองค์กรเช่นเดียวกับ “ภาพตัว
แบบจ�ำลองที่ดีที่สุด หลักการนี้เป็นที่รู้จักกันใน
ต่อ” เช่น กระบวนการทั้งหมดถูกตัดออกเป็นส่วนๆ
ชื่อ Occam’s Razor แต่ล�ำพังความเหมาะสม
และกระจายไปทั่วองค์กรที่ต้องการความร่วมมือกัน
และ ความเรียบง่าย ยังไม่เพียงพอเพียงพอที่จะใช้
เพื่อให้กรณีนั้นประสพความส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์
ในการตัดติดคุณภาพของแบบจ�ำลองกระบวนการ
การวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์เพียงภายในหนึ่งใน
ที่ค้นพบ ตัวอย่างเช่น มันเป็นการง่ายมากที่จะสร้าง องค์กรที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จึงไม่เพียงพอ
Petri net (“แบบจ�ำลองดอกไม้”) ที่ง่ายที่สุดเพื่อ
เพื่อค้นพบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบบันทึก
ให้สามารถเล่นซ�้ำ ร่องรอยทั้งหมดที่มีในบันทึก
เหตุการณ์ได้ (แต่บันทึกเหตุการณ์อื่นๆที่

C6: ความสมดุลระหว่างเงื่อนไข
คุณภาพ ได้แก่ ความเหมาะสม,
ความเรียบง่าย, ความแม่นย�ำ และ
นัยทั่วไป
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เหตุการณ์ของต่างองค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องถูกน�ำมา
รวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่าย เมื่อเหตุการณ์ต้องมี
ความสัมพันธ์ข้ามขอบเขตองค์กร
ประการที่สอง เราอาจพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ที่ต่างองค์กรจ�ำเป็นต้องกระท�ำการกับกระบวนการ
เดียวกัน ในขณะที่ใช้ประสบการณ์ ความรู้และ
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ลองพิจารณาตัวอย่าง
ของ Salesforce.com กระบวนการขายของ
หลายองค์กรถูกบริหารและสนับสนุนโดย Salesforce ในทางหนึ่ง องค์กรเหล่านี้ใช้โครงสร้างร่วม
กัน (กระบวนการ ฐานข้อมูล เป็นต้น) ส่วนใน
อีกทางหนึ่ง ไม่มีการบังคับให้ท�ำตามแบบจ�ำลอง
กระบวนการอย่างเคร่งครัด โดยที่ระบบสามารถถูก
ปรับแต่งให้สนับสนุนการแปรผันของกระบวนการ
เดียวกัน อีกตัวอย่างหนึ่ง พิจารณากระบวนการ
พื้นฐานในการด�ำเนินการของเทศบาล (เช่นการขอ
อนุญาตสร้างอาคาร) ถึงแม้ว่าเทศบาลทั้งหมดใน
ประเทศต้องสนับสนุนชุดของกระบวนการพื้นฐาน
เดียวกัน แต่อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันได้ เห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะวิเคราะห์
ความแปรผันท่ามกลางองค์กรที่ต่างกัน องค์กรเหล่า
นี้สามารถเรียนรู้จากกันและกันและผู้ให้บริการอาจ
จะปรับปรุงการบริการและให้คุณค่าเพิ่มแก่บริการ
จากผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร
มีความต้องการเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่
ส�ำหรับเหมืองกระบวนการแบบข้ามองค์กรทั้ง
สองประเภท เทคนิคเหล่านี้ควรพิจารณาถึงเรื่อง
ของความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงด้วย องค์กร
อาจไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยเหตุผลของ
การแข่งขันหรือการขาดความไว้วางใจ ดังนั้นมัน
จึงมีความส�ำคัญในการพัฒนาเทคนิคของเหมือง
กระบวนการที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ได้ด้วย

C8: ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการ

ในตอนเริ่มแรกนั้น เหมืองกระบวนการเน้นที่ข้อมูล
ในอดีต อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ แหล่งข้อมูลหลาย
แหล่งมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในแบบ(ใกล้)
เวลาจริง และมีความสามารถในการค�ำนวณอย่าง
พอเพียงพร้อมใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อมัน
เกิดขึ้น ดังนั้น เหมืองกระบวนการจึงไม่ควรถูกจ�ำกัด
อยู่กับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ และสามารถใช้
ส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินการการแบบออนไลน์
สามกิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินการมีดังนี้:
การตรวจหา, การพยากรณ์, และ การแนะน�ำ
ในขณะที่กรณี เบี่ยงเบนจากกระบวนการที่ก�ำหนด
ไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้สามารถถูกตรวจหาได้และระบบ
สามารถแจ้งเตือน บ่อยครั้งที่เราต้องการให้มีการ
แจ้งเตือนแบบทันทีทันใด

(เพือ่ ให้ยงั สามารถมีอทิ ธิพลต่อสิง่ ต่างๆได้) และ ไม่ได้
ท�ำแบบออฟไลน์ ข้อมูลในอดีตสามารถถูกน�ำมาใช้ใน
การสร้างแบบจ�ำลองพยากรณ์ได้ สิง่ เหล่านีส้ ามารถ
น�ำมาใช้ในการแนะน�ำกระบวนการ ณ ขณะนัน้ ที่
ก�ำลังท�ำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น มันมีความเป็นไปได้ทจี่ ะ
พยากรณ์เวลาการประมวลผลทีเ่ หลืออยูข่ องกรณี จาก
พืน้ ฐานการพยากรณ์นี้ เราสามารถทีจ่ ะสร้างระบบให้
ค�ำแนะน�ำทีเ่ สนอแนะการกระท�ำทีเ่ ป็นการเฉพาะเพือ่
ลดค่าใช้จา่ ยหรือท�ำให้การไหลของเวลาสัน้ ลง การ
ประยุกต์เทคนิคของท�ำเหมืองกระบวนการในสภาวะ
แบบออนไลน์ ท�ำให้เกิดความท้าทายเพิม่ ขึน้ ในเชิงของ
สมรรถนะในการค�ำนวณและคุณภาพข้อมูล

C9: การรวมเหมืองกระบวนการเข้า
กับการวิเคราะห์ชนิดอืน่ ๆ
การบริหารด�ำเนินการ และโดยเฉพาะการวิจยั ด�ำเนิน
งาน เป็นสาขาของวิทยาการการจัดการ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั
แบบจ�ำลองอย่างมาก แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลายตัง้ แต่ โปรแกรมเชิงเส้นและการวางแผน
โครงการ ไปจนถึง แบบจ�ำลองคิว, Markov chains,
และ การจ�ำลอง ได้ถกู น�ำมาใช้ เหมืองข้อมูลสามารถ
ก�ำหนดว่า “การวิเคราะห์ชดุ ข้อมูล (โดยทัว่ ไปมีขนาด
ใหญ่) เพือ่ หาความสัมพันธ์ทคี่ าดไม่ถงึ และท�ำการสรุป
ผลข้อมูลออกมาในรูปแบบทีท่ งั้ สามารถเข้าใจได้และ
เป็นประโยชน์ตอ่ เจ้าของข้อมูล” หลากหลายเทคนิค
ได้ถกู พัฒนาขึน้ มา: การจัดหมวดหมู่ (เช่น decision
tree learning), regression, clustering (เช่น
k-means clustering) และ pattern discovery
(เช่น association rule learning)
ทัง้ สองแขนง (การบริหารการด�ำเนินการและ
เหมืองข้อมูล) ให้เทคนิคการวิเคราะห์ทที่ รงคุณค่า
ความท้าทายก็คอื การรวมเอาเทคนิคเหล่านีเ้ ข้ากับ
เหมืองกระบวนการ ตัวอย่างเช่นการจ�ำลอง เทคนิค
ของท�ำเหมืองกระบวนการสามารถถูกน�ำมาใช้ในการ
เรียนรูแ้ บบจ�ำลอง บนพืน้ ฐานของข้อมูลในอดีต จาก
นัน้ แบบจ�ำลอง สามารถถูกใช้เพือ่ ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินการ เพราะว่าความเกีย่ วพันธ์กนั อย่างใกล้
ชิดของบันทึกเหตุการณ์และแบบจ�ำลอง แบบจ�ำลอง
สามารถถูกน�ำมาใช้ในการเล่นซ�ำ้ ข้อมูลในอดีต และ
เราสามารถเริม่ การจ�ำลอง จากสถานะปัจจุบนั ท�ำให้
มี “ปุม่ กดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว“ ไปในอนาคตจาก
ข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดีย๋ วนี้
ในท�ำนองเดียวกัน มันมีความต้องการทีจ่ ะรวม
เอาเหมืองกระบวนการเข้ากับการวิเคราะห์เชิงภาพ
โดยทีก่ ารวิเคราะห์เชิงภาพรวมเอาการวิเคราะห์แบบ
อัตโนมัตกิ บั การสร้างมโนภาพเชิงโต้ตอบ เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจทีด่ ขี นึ้ ส�ำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับ
ซ้อน การวิเคราะห์เชิงภาพเพิม่ ขีดความสามารถของ
มนุษย์ได้อย่างน่าประหลาดใจในการมองเห็นรูปแบบ
ของข้อมูลทีไ่ ม่มโี ครงสร้าง โดยการรวมเทคนิคของ

เหมืองกระบวนการแบบอัตโนมัตเิ ข้ากับการวิเคราะห์
เชิงภาพแบบโต้ตอบ มันมีความเป็นไปได้ทจี่ ะสกัด
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ มากขึน้ จากข้อมูลเหตุการณ์.

C10: เพิม่ ความสามารถในการใช้
งานส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เป้าหมายหนึง่ ของเหมืองกระบวนการคือการสร้าง
“แบบจ�ำลองทีม่ ชี วี ติ ” นัน่ คือ แบบจ�ำลองกระบวนการ
ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้มากกว่าแบบจ�ำลองสถิต ที่
จบลงด้วยการจัดเก็บอย่างถาวร ข้อมูลเหตุการณ์ใหม่
สามารถใช้ในการค้นพบพฤติกรรมทีท่ เี่ กิดขึน้ ใหม่
ได้ การเชือ่ มโยงระหว่างข้อมูลเหตุการณ์และแบบ
จ�ำลองกระบวนการอนุญาตให้การท�ำการฉายภาพ
ของสถานการณ์ปจั จุบนั และกิจกรรมเร็วๆนีไ้ ปยังแบบ
จ�ำลองทีเ่ ป็นปัจจุบนั ดังนัน้ ผูใ้ ช้สามารถมีปฏิสมั พันธ์
กับผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการแบบวันต่อวันได้
การมีปฏิสมั พันธ์เช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มาก แต่กจ็ ำ� เป็น
ต้องมีตวั ต่อประสานกับผูใ้ ช้ทสี่ ามารถเข้าใจได้ดี ความ
ท้าทายคือการซ่อนความซับซ้อนของอัลกอริทมึ ของ
เหมืองกระบวนการไว้เบือ้ งหลังการเชือ่ มต่อทีเ่ ป็นมิตร
กับผูใ้ ช้ ทีม่ กี ารก�ำหนดชุดของพารามิเตอร์และแนะน�ำ
ชนิดของการวิเคราะห์ทเี่ หมาะสมโดยอัตโนมัติ

C11: เพิม่ ความสามารถในการ
เข้าใจของผูท้ ไี่ ม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ
แม้กระทัง่ ผลลัพธ์อย่างง่ายๆทีเ่ หมืองกระบวนการสร้าง
ขึน้ มา ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีประโยชน์จริง ผูใ้ ช้
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อาจมีปญ
ั หาในการท�ำความเข้าใจผลลัพธ์ เพือ่ หลีก
เลีย่ งปัญหาเหล่านี้ ผลลัพธ์ควรจะถูกน�ำเสนอโดยใช้
ตัวแทน ทีเ่ หมาะสม (ดูที่ GP5) นอกจากนัน้ ความ
คูค่ วรต่อการไว้วางใจ ของผลลัพธ์ควรมีการบ่งชี้
อย่างชัดเจน อาจมีขอ้ มูลน้อยเกินไปกว่าทีจ่ ะท�ำการ
สรุปอย่างหนึง่ อย่างใดโดยเฉพาะได้ ในความเป็นจริง
เทคนิคกระบวนการค้นพบทีม่ อี ยู่ โดยทัว่ ไปไม่มกี าร
แจ้งเตือนว่ามีความเหมาะสมต�ำ่ หรือ คับเกินไป แต่มี
การแสดงแบบจ�ำลองเสมอ แม้วา่ จะมีความชัดเจนว่า
มีจำ� นวนข้อมูลน้อยเกินไปกว่าทีจ่ ะน�ำมาสรุปผลใดๆ
ได้กต็ าม

ปัจฉิมบท
คณะกรรมการเฉพาะกิจเหมืองกระบวนการของ
IEEE มีเป้าหมายทีจ่ ะ (a) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เหมืองกระบวนการ (b) แนะน�ำผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ ที่
ปรึกษา ผูบ้ ริหารธุรกิจ และผูใ้ ช้ เมือ่ ใช้เทคนิคทีท่ นั
สมัย และ (c) กระตุน้ การวิจยั เหมืองกระบวนการ
เจตนารมณ์นกี้ ล่าวถึงหลักการหลักและความตัง้ ใจของ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ หลังจากแนะน�ำหัวข้อของ
เหมืองกระบวนการ เจตนารมณ์นไี้ ด้จำ� แนกหลักการ
แนะน�ำ (ส่วนที่ 3) และความท้าทาย (ส่วนที่ 4) บาง
ประการ หลักการแนะน�ำสามารถใช้เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ผิดพลาดทีช่ ดั เจน รายการความท้าทายมีความตัง้ ใจที่
จะให้ทศิ ทางการวิจยั และความพยายามในการพัฒนา
ทัง้ สองมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ระดับวุฒภิ าวะของเหมือง
กระบวนการ
สรุปค�ำศัพท์ทใี่ ช้บางค�ำ ต่อไปนีค้ อื ค�ำศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในเรือ่ งเหมืองกระบวนการ: เหมืองการไหลของงาน,
เหมืองกระบวนการ (ธุรกิจ), การค้นพบกระบวนการ
(ธุรกิจ) โดยอัตโนมัต,ิ

และ กระบวนการ (ธุรกิจ) อัจฉริยะ ต่างองค์กรดู
เหมือนว่าจะมีการใช้ศัพท์ที่ต่างกันส�ำหรับมโนภาพที่
ทับซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น Gartner ส่งเสริมการใช้ค�ำ
ว่า “Automated Business Process Discovery” (ABPD) และ Software AG ใช้ “Process
Intelligence” เพื่ออ้างถึงแพลตฟอร์มที่ควบคุม
ค�ำว่า “เหมืองการไหลของงาน” ดูเหมือนว่าจะมี
ความเหมาะสมน้อยกว่า เนื่องจากการสร้างแบบ
จ�ำลองการไหลของงาน เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสิ่ง
ที่เป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการ ใน
ท�ำนองเดียวกัน การเพิ่มค�ำว่าธุรกิจ เข้าไปท�ำให้
ขอบเขตการประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการแคบ
ลง เหมืองกระบวนการสามารถประยุกต์ใช้ได้หลาย
อย่าง (เช่น การวิเคราะห์การใช้ระบบที่ใช้เทคโนโลยี
สูง หรือ การวิเคราะห์เว็ปไซต์ โดยที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
นี้ดูไม่น่าเหมาะสม ถึงแม้ว่าการค้นพบกระบวนการ
เป็นส่วนที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของเหมืองกระบวนการ
แต่มันก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายสิ่งที่เหมือง
กระบวนการท�ำได้ การตรวจสอบความถูกต้อง, การ
พยากรณ์, เหมืององค์กร, การวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม เป็นต้น คือตัวอย่างของการใช้ในกรณีอื่นๆที่
ขยายออกไปมากกว่าการค้นพบกระบวนการ
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของบางค�ำที่ได้
กล่าวไป ทุกเทคโนโลยีและวิธีการที่มีเป้าหมาย
ที่จะให้ได้สารสนเทศที่สามารถน�ำไปกระท�ำการ
ได้ ซึ่งสามารถใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
นั้นสามารถวางอยู่ในต�ำแหน่งที่อยู่ภายใต้ธุรกิจ
อัจฉริยะ กระบวนการ (ธุรกิจ) อัจฉริยะสามารถ
ถูกมองว่าเป็นการรวมกันของ BI และ BPM, นั่น
คือ เทคนิคของ BI ถูกน�ำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการ และการบริหารจัดการ
เหมืองกระบวนการสามารถถูกมองว่าเป็นรูปธรรม
ของกระบวนการอัจฉริยะ โดยมีบันทึกเหตุการณ์
เป็นจุดเริ่มต้น การค้นพบกระบวนการ (ทางธุรกิจ
โดยอัตโนมัติ) เป็นเพียงหนึ่งในสามชนิดพื้นฐาน
ของเหมืองกระบวนการ รูปที่ 7 อาจท�ำให้เข้าใจ
ผิดได้เล็กน้อยในแง่ที่ว่า เครื่องมือของ BI ส่วนใหญ่
ไม่มีฟังก์ชันของเหมืองกระบวนการ ที่กล่าวไว้ใน
เอกสารนี้ ค�ำว่า BI บ่อยครั้งเพื่อความสะดวกถูกน�ำ
ไปใช้ส�ำหรับเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการที่
ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของ BI โดยรวมเท่านั้น
อาจมีเหตุผลทางการค้าส�ำหรับการใช้ค�ำศัพท์
อื่น ผู้ขายบางรายต้องการที่จะเน้นในบางมุมมอง
(เช่น การค้นพบ หรือ อัจฉริยะ) แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน มันจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่
จะใช้ค�ำว่า “เหมืองกระบวนการ” ส�ำหรับศาสตร์ที่
ครอบคลุมอยู่ในเจตนารมณ์นี้

อภิธานศัพท์
กิจกรรม (Activity): ขั้นตอนที่มีการก�ำหนด

อย่างชัดเจนในกระบวนการ เหตุการณ์อาจหมายถึง
เริ่มต้น (start), เสร็จสิ้น (completion), ยกเลิก
(cancelation), เป็นต้น ของกิจกรรม ส�ำหรับ
กระบวนการหนึ่ง ณ ขณะนั้น (a specific process
instance)

การค้นพบกระบวนการธุรกิจโดย
อัตโนมัติ (Automated Business Process
Discovery): ดูที่ การค้นพบกระบวนการ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence
(BI)): ชุดของเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ข้อมูลในการ

เจตนารมณ์นี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกใน
“Business Process Management
Workshops 2011, Lecture Notes in
Business Information Processing,
Vol. 99, Springer-Verlag, 2011, “ และ
ถูกแปลไปอยู่ในหลายภาษา ดูได้ที่ Home
Page ของ IEEE Task Force on
Process Mining: http://www.win.tue.
nl/ ieeetfpm/ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สนับสนุนการตัดสินใจ

กระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ (Business
Process Intelligence): ดูที่ กระบวนการ
อัจฉริยะ

การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management (BPM)):

ศาสตร์ที่รวมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความรู้จากวิทยาการการจัดการ และประยุกต์ทั้ง
สองศาสตร์นี้เพื่อกระบวนการด�ำเนินการทางธุรกิจ
กรณี (Case): ดูที่ กระบวนการ ณ ขณะนั้น

มโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน (Concept Drift):

ปรากฏการณ์ที่กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อบ
ครั้งตามเวลา กระบวนการที่เฝ้าสังเกตอาจค่อยๆ
เปลี่ยนแปลง (หรือเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด)
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หรือการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน

การตรวจสอบความสอดคล้อง
(Conformance Checking): การวิเคราะห์ว่า
ความเป็นจริงที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึก สอดคล้องกับ
แบบจ�ำลองและในทางกลับกัน เป้าหมายคือตรวจ
หาความแตกต่าง และวัดความรุนแรง การตรวจ
สอบความสอดคล้องเป็นหนึ่งในสามชนิดพื้นฐาน
ของเหมืองกระบวนการ

ความเหมาะสม (Fitness): การวัดเพื่อ

ตัดสินว่าแบบจ�ำลองยอมรับพฤติกรรมที่พบใน
บันทึกเหตุการณ์อย่างไร แบบจ�ำลองมีความเหมาะ
สมแบบสมบูรณ์ถ้าทุกร่องรอยในบันทึกสามารถเล่น
ซ�้ำได้โดยแบบจ�ำลองตั้งแต่ต้นจนจบ
นัยทั่วไป (Generalization): การวัดเพื่อ
ตัดสินว่าแบบจ�ำลองสามารถยอมรับให้พฤติกรรมที่
ไม่เคยพบในบันทึกเหตุการณ์อย่างไร แบบจ�ำลองที่
คับเกินไปคือไม่สามารถมีนัยทั่วไปเพียงพอ

การปรับปรุงแบบจ�ำลองให้ดีขึ้น
(Model Enhancement): เป็นหนึ่งในสามของ

ชนิดพื้นฐานของเหมืองกระบวนการ แบบจ�ำลอง
กระบวนการถูกขยายหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้
สารสนเทศที่สกัดจากบันทึก ตัวอย่างเช่น ปัญหา
คอขวดสามารถถูกบ่งชี้ได้โดยการเล่นซ�้ำบันทึก
เหตุการณ์บนแบบจ�ำลองกระบวนการในขณะที่
ส�ำรวจประทับเวลา
MXML: รูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานของ XML ส�ำหรับ
การแลกเปลี่ยนบันทึกเหตุการณ์ XES เข้ามาแทนที่
MXML ในฐานะรูปแบบใหม่ที่ไม่ขึ้นกับเครื่องมือ
ของเหมืองกระบวนการ

การท�ำเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร
(Cross-Organizational Process Mining): สนับสนุนการด�ำเนินการ (Operationการประยุกต์เทคนิคการท�ำเหมืองกระบวนการกับ
al Support): การวิเคราะห์แบบออนไลน์ของ
บันทึกเหตุการณ์ที่มีจุดก�ำเนิดมาจากต่างองค์กร
เหมืองข้อมูล (Data Mining): การ
วิเคราะห์ชุดข้อมูล (ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึง และเพื่อสรุปข้อมูลใน
ลักษณะที่ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งใหม่
เหตุการณ์ (Event): การกระท�ำที่ถูกบันทึกไว้
ในบันทึก เช่น เริ่มต้น (start), เสร็จสิ้น (completion) หรือ ยกเลิก (cancelation), ของกิจกรรม
ส�ำหรับกระบวนการ ณ ขณะนั้นโดยเฉพาะ
บันทึกเหตุการณ์ (Event Log): ชุด
ของเหตุการณ์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเข้าของเหมือง
กระบวนการ เหตุการณ์ไม่มีความจ�ำเป็นที่ถูกจัด
เก็บไว้ในแฟ้มบันทึกที่แยกเฉพาะ (เช่น เหตุการณ์
อาจจะกระจัดกระจายอยู่ในตารางที่ต่างกันในฐาน
ข้อมูล)
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ข้อมูลเหตุการณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อเฝ้าสังเกตุและมี
อิทธิพลต่อกระบวนการที่ก�ำลังท�ำงานวิ่งอยู่ ณ ขณะ
นั้น สามกิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินการสามารถ
บ่งชี้ได้แก่: ตรวจหา (สร้างการแจ้งเตือนถ้า
พฤติกรรมที่สังเกตเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมของแบบ
จ�ำลอง), พยากรณ์ (พยากรณ์พฤติกรรมอนาคตบน
พื้นฐานของพฤติกรรมในอดีต เช่น พยากรณ์เวลา
ประมวลผลที่เหลืออยู่), และการแนะน�ำ (แนะน�ำ
การกระท�ำที่เหมาะสมที่จะน�ำมาซึ่งเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง เช่น ค่าใช้จ่ายต�่ำสุด).
ความแม่นย�ำ (Precision): การวัดเพื่อตัดสิน
ว่าแบบจ�ำลองห้ามพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากกับ
พฤติกรรมที่พบในบันทึกเหตุการณ์ได้เพียงใด แบบ
จ�ำลองที่มีความแม่นย�ำต�่ำเรียกว่า หลวมเกินไป

การค้นพบกระบวนการ (Process
Discovery): หนึ่งในสามชนิดพื้นฐานของเหมือง

กระบวนการ แบบจ�ำลองกระบวนการเรียนรู้จาก
บันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น α อัลกอริทึมสามารถ
ค้นพบ Petri net โดยการบ่งชี้รูปแบบกระบวนการ
ในชุดของเหตุการณ์

XES: อยู่บนพื้นฐานของ XML มาตรฐานส�ำหรับ

บันทึกเหตุการณ์ มาตรฐานนี้ได้รับความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเหมืองกระบวนการของ
IEEE ให้เป็นรูปแบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบันทึก
เหตุการณ์โดยปริยาย (ดูที่ www.xes-standard.
org)

กระบวนการ ณ ขณะนั้น (Process Instance): เอนทิตีที่ก�ำลังถูกจัดการโดยกระบวนการ
ที่ถูกวิเคราะห์ เหตุการณ์อ้างถึง กระบวนการ ณ
ขณะนั้น ตัวอย่างของกระบวนการ ณ ขณะนั้น
ได้แก่ ค�ำสั่งซื้อของลูกค้า การเรียกร้องประกัน การ
ขอสินเชื่อ

แปลโดย รองศาสตราจารย์
ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม โดยการสนับสนุนของสมาคม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการอัจฉริยะ (Process Intelligence): แขนงของธุรกิจอัจฉริยะที่เน้นที่ การ
บริหารกระบวนการธุรกิจ

เหมืองกระบวนการ (Process Mining):

เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการ ที่ค้นพบ ตรวจสอบ
และปรับปรุงกระบวนการจริง (ไม่ใช่กระบวนการ
สมมุติ) โดยสกัดความรู้จากบันทึกเหตุการณ์ที่มีโดย
ทั่วไปในระบบสารสนเทศในทุกวันนี้

ความโน้มเอียงของตัวแทน (Representational Bias): ภาษาเป้าหมายที่ถูกเลือก
ส�ำหรับเป็นตัวแทนและสร้างผลลัพธ์ของเหมือง
กระบวนการ
ความเรียบง่าย (Simplicity): วัดตาม
Occam’s Razor, แบบจ�ำลองที่เรียบง่ายที่สุดที่
สามารถอธิบายพฤติกรรมที่พบในบันทึก คือแบบ
จ�ำลองที่ดีที่สุด ความเรียบง่ายสามารถบอกเป็น
จ�ำนวนได้หลายวิธี เช่น จ�ำนวนโนด และ เส้นเชื่อม
ในแบบจ�ำลอง
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