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เทคนคิของเหมอืงกระบวนการสามารถสกัดความรูจ้ากบนัทกึเหตุการณ์ท่ีมีอยูโ่ดยท่ัวไปในระบบสารสนเทศในปัจจบุนั   เทคนิคเหล่าน้ีให้วธิใีหม่ในการค้นพบ, การเฝ้าสังเกต ุ

และการปรับปรุงกระบวนการในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายโดเมน โดยมีตัวขับเคลื่อนหลักสองประการที่ท�าให้เกิดความสนใจเหมอืงกระบวนการเพิ่มขึ้น ในมุมหนึ่งมี

การบันทึกเหตุการณ์เพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีสารสนเทศรายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติของกระบวนการ ในอีกมุมหนึ่งมีความต้องการปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ

ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เจตนารมณ์นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดย IEEE Task Force on Process Mining และตั้งใจส่งเสริมเรื่อง

เหมืองกระบวนการ  ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการก�าหนดชุดของหลักการแนะน�า และรายการความท้าทายที่ส�าคัญ เจตนารมณ์นี้หวังที่จะท�าหน้าที่เป็นคู่มือส�าหรับนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา ผู้จัดการธุรกิจ และผู้ใช้ เป้าหมายคือเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิภาวะของเหมืองกระบวนการในฐานะเครื่องมือใหม่เพื่อปรับปรุงการออกแบบ 

(ใหม่) ควบคุมและสนับสนุนกระบวนการในการด�าเนินการทางธุรกิจ
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เหมืองกระบวนการ เป็นสาขาการวิจัยที่
อยู่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งในมุมหน่ึงมองว่า
อยู่ระหว่างการค�านวณอัจฉริยะและเหมือง
ข้อมูล ส่วนในอีกมุมหนึ่งมองว่าอยู่ระหว่าง
แบบจ�าลองกระบวนการและการวิเคราะห์ 
แนวคิดของเหมืองกระบวนการคือ เพ่ือการ
ค้นพบ การเฝ้าสังเกตุ และการปรับปรุง
กระบวนการจริง (ไม่ใช่กระบวนการสมมุติ) 
ด้วยการสกัดความรู้จากบันทึกเหตุการณ์ที่
มีอยู่ในระบบ (สารสนเทศ) ท่ีมีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน เหมืองกระบวนการรวมถึง การ
ค้นพบกระบวนการ (โดยอัตโนมัติ) (การ
สกัดแบบจ�าลองกระบวนการจากบันทึก
เหตุการณ์) การตรวจสอบการสอดคล้อง 
(เช่น การเฝ้าสังเกตุความเบี่ยงเบนโดยการ
เปรียบเทียบระหว่างแบบจ�าลองกับบันทึก)  

เครือข่ายสังคม / เหมืององค์กร การสร้างแบบ
จ�าลองโดยอัตโนมัติ  การขยายแบบจ�าลอง 
ซ่อมแซมแบบจ�าลอง การพยากรณ์กรณี และ  
การให้ค�าแนะน�าโดยใช้ความเป็นมาเป็นพื้นฐาน
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เหมืองกระบวนการท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
ที่ส�าคัญระหว่างเหมืองข้อมูลและแบบจ�าลอง
กระบวนการธุรกิจและการวิเคราะห์ ภายใต้ธุรกิจ
อัจฉริยะ (BI)  มีการใช้ค�าศัพท์เฉพาะหลายค�า 
เพื่ออ้างถึงรายงานอย่างง่ายๆและเครื่องมือ 
แดชบอร์ด  การเฝ้าสังเกตุกิจกรรมธุรกิจ (BAM)  
หมายถงึเทคโนโลยทีีท่�าให้เกดิความเป็นไปได้ในการ
เฝ้าสังเกตุกจิกรรมธรุกจิแบบเวลาจรงิ การประมวล
ผลเหตกุารณ์ท่ีซบัซ้อน (CEP)

วตัถปุระสงค์ทีเ่ป็นรปูธรรมของ

คณะกรรมการเฉพาะกจิ

1)   ท�าให้ผู้ใช้, ผู้พฒันา, ทีป่รกึษา, ผูจ้ดัการธรุกจิ 
      และนกัวจิยั ตระหนกัถงึความรูท้นัสมยัของการ 
      ท�าเหมอืงกระบวนการ
2)   ส่งเสรมิการใช้เทคนคิการท�าเหมอืง  
      กระบวนการและเครือ่งมอืและกระตุน้ให้เกดิ 
      การประยุกต์ใช้ในงานใหม่ๆ
3)   แสดงบทบาทความพยายามในการก�าหนด   
      มาตรฐานส�าหรบัการบนัทกึข้อมลูเหตกุารณ์
4)   จดัการสอนพเิศษ, กลุม่พเิศษ, การประชมุ  
      เชิงปฏบัิตกิาร, กลุม่อภปิราย
5)   ตพีมิพ์บทความ, หนงัสอื, วดิโีอ และปัญหา  
      เฉพาะในวารสาร

หมายถงึ เทคโนโลยท่ีีใช้ในการประมวลผลเหตกุารณ์

จ�านวนมากๆ เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในการเฝ้า

สังเกตุ น�าทาง และท�าธุรกจิให้เหมาะสมท่ีสดุแบบ

เวลาจรงิ การบริหารสมรรถภาพองค์กร (CPM) 

เป็นอกีค�าศพัท์เฉพาะหน่ึงท่ีใช้ในการวดัสมรรถภาพ

ของกระบวนการหรือองค์กร ท้ังยงัมคีวามสมัพนัธ์

กบัวิธีการบรหิารอกีด้วย เช่น  การปรับปรงุ

กระบวนการอย่างต่อเน่ือง (CPI), การปรับปรงุ

กระบวนการธรุกจิ (BPI), การบรหิารคณุภาพ

โดยรวม (TQM), และ Six Sigma วิธกีารเหล่า

นีม้สีิง่ทีร่่วมกนัคอื กระบวนการ “ถกูน�าไปวางไว้

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์” เพือ่ดคูวามเป็นไปได้ว่ายงั

ปรบัปรงุเพิม่เตมิได้อกีหรอืไม่ เหมอืงกระบวนการเป็น

เทคโนโลยท่ีีท�าให้เกดิความเป็นไปได้ส�าหรบั CPM, 

BPI, TQM, Six Sigma, และวิธกีารอืน่ๆในลกัษณะนี้

ในขณะท่ีเครือ่งมอืของ BI และวธิกีารบรหิาร เช่น 

Six Sigma และ TQM ตัง้ใจทีก่ารเพ่ิมสมรรถนะการ

ด�าเนนิงาน เช่น ลดเวลาและข้อบกพร่อง องค์กรมกีาร

เน้นทีบ่รรษทัภบิาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดมากขึ้น การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) และ the Basel II 

Accord แสดงถึงการเน้นประเด็นของการปฎิบัติ

ตามข้อก�าหนด เทคนิคเหมืองกระบวนการให้วิธี

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่าง 

เข้มงวดและสมเหตุสมผล และมีความเชื่อถือได้ 

ของสารสนเทศที่เกี่ยวกับกระบวนการหลักของ

องค์กร

ในทศวรรษท่ีผ่านมา ข้อมลูเหตกุารณ์ได้กลาย
มาเป็นสิง่ท่ีพร้อมใช้งาน และเทคนิคของเหมือง
กระบวนการได้เตบิโตเตม็ท่ี ย่ิงไปกว่านัน้ดงัทีไ่ด้กล่าว
มาแล้ว แนวโน้มการบรหิารเก่ียวกบัการปรบัปรงุ
กระบวนการให้ดข้ึีน (เช่น  Six Sigma, TQM, CPI, 
และ CPM) และ การปฏบัิตติามข้อก�าหนด (SOX, 
BAM, อืน่ๆ) สามารถได้รบัประโยชน์จากเหมือง
กระบวนการ โชคดท่ีีอลักอรทึิมของเหมืองกระบวนการ
ได้น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ท้ังในระบบการศกึษาและ
การพาณชิย์ท่ีหลากหลาย  ทุกวนันีไ้ด้มีกลุม่ของนกั
วจิยัท่ีกระตอืรอืร้นก�าลงัท�าการวจิยัในเรือ่งเหมือง
กระบวนการ และก�าลงัเป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความนยิม
ในการวิจยัของการบรหิารกระบวนการธรุกิจ (BPM) 
ยิง่ไปกว่าน้ัน เหมอืงกระบวนการยงัได้รับความสนใจ
อย่างมากจากภาคอตุสาหกรรมผู้จ�าหน่ายซอฟต์แวร์
ได้เพิม่ฟังก์ช่ันของเหมอืงกระบวนการเป็นเครือ่งมือ
เพิม่เตมิมากข้ึน ตวัอย่างของผลติภณัท์ซอฟต์แวร์ท่ี
มคีวามสามารถของเหมอืงกระบวนการ ได้แก่ ARIS 
Process Performance Manager (Software AG), 
Comprehend (OpenConnect),Discovery Ana-
lyst (StereoLOGIC), Flow (Fourspark), Futura 
Reflect (Futura Process Intelligence), Inter-
stage Automated, Process Discovery (Fujitsu), 
OKT Process Mining suite (Exeura),  Process 
Discovery Focus (Iontas/Verint), ProcessAna-
lyzer (QPR), ProM (TU/e), Rbminer/Dbminer 
(UPC), และ Reflect one (Pallas Athena) ความ
สนใจท่ีเพิม่ข้ึนในการวเิคราะห์กระบวนการจากบันทกึ 
เป็นแรงผลกัดันให้มกีารจัดตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ของเหมอืนกระบวนการข้ึน

คณะกรรมการเฉพาะกจิของเหมืองกระบวนการ
ถกูจดัต้ังข้ึนในปี 2009 ในบริบทของ Data Mining 
Technical Committee (DMTC) ของ the Com-
putational Intelligence Society (CIS) ของ the 
Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) ปัจจบัุน คณะท�างานเฉพาะกจิน้ีมีสมาชกิท่ีเป็น
ตวัแทนของผูจ้�าหน่ายซอฟต์แวร์ (ตวัอย่างเช่น, Pallas 
Athena, Software AG, Futura Process Intelli-
gence, HP, IBM, Infosys, Fluxicon, Business-
cape, Iontas/Verint, Fujitsu, Fujitsu Labora-
tories, Business Process Mining, Stereologic), 
บรษัิทท่ีปรกึษา/ผูใ้ช้  (ตวัอย่างเช่น, ProcessGold, 
BusinessProcess Trends, Gartner, Deloitte, 
Process Sphere, SiavSpA, BPM Chile, BWI 
Systeme GmbH, Excellentia BPM, Rabobank), 
และสถาบนัวจิยั (ตวัอย่างเช่น, TU/e, University of 
Padua, UniversitatPolitecnica de Catalunya, 
New Mexico State University, IST - Technical 
University of Lisbon, University of Calabria, 
Penn State University, University of Bari, 
Humboldt-Universitatzu Berlin, Queensland 
University of Technology, Vienna University 
of Economics and Business,
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รูปที ่2: การวางต�าแหน่งของทัง้สามประเภทหลักของการท�าเหมอืงกระบวนการ (ก) การค้นพบ 

(ข) การตรวจสอบความสอดคล้องและ (ค) การปรับปรงุให้ดขึีน้

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)

ตัง้แต่ก่อตัง้มาในปี 2009 ได้มกีารจดักิจกรรม

หลายอย่างทีเ่กีย่วกบัวัตถปุระสงค์ข้างต้น เช่น, 

คณะท�างานเฉพาะกิจนีไ้ด้เป็นผู้จดั (ผูร่้วมจดั) การ

ประชมุเชงิปฏบัิตกิารและกลุม่เฉพาะ ตวัอย่างเช่น  

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร Business Process In-

telligence (BPI’09, BPI’10, and BPI’11) และ

กลุม่เฉพาะของการประชมุวิชาการของ IEEE (เช่น. 

CIDM’11) ความรู้ได้แพร่กระจายไปผ่านทางการ

สอนพเิศษ (เช่น. WCCI’10 and PMPM’09), 

โรงเรียนภาคฤดรู้อน (ESSCaSS’09, ACPN’10, 

CICH’10, etc.), วดิโีอ (www.processmining.

org), และเอกสารต่างๆ รวมถงึหนงัสอืเล่มแรก

ในเรือ่งเหมอืงกระบวนการท่ีตพีมิพ์โดย Spring-

er คณะท�างานเฉพาะกจินียั้งเป็นผูจ้ดั the first 

Business Process Intelligence Challenge 

(BPIC’11): เป็นการแข่งขันทีผู่เ้ข้าร่วมแข่งขนัต้อง

สกดัความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์จากบนัทกึเหตกุารณ์

ขนาดใหญ่และซบัซ้อน ในปี 2010 คณะท�างาน

เฉพาะกจินีย้งัได้ก�าหนดมาตรฐาน XES (www.

xesstandard.org), มาตรฐานรปูแบบของบนัทึก

ทีข่ยายได้และสนบัสนนุโดย OpenXES library 

(www.openxes.org) และเครือ่งมือ เช่น ProM, 

XESame, Nitro, เป็นต้น

 

ขอเชิญผูอ่้านเข้ามาเยีย่มชมท่ี www.win.

tue.nl/ieeetfpm ส�าหรบัสารสนเทศเพิม่เติมและ

กจิกรรมของคณะท�างานเฉพาะกิจน้ี

2. เหมืองกระบวนการ: 
 ความรู้ทันสมัย
ขดีความสามารถท่ีเพิม่ข้ึนของระบบสารสนเทศ

และระบบอืน่ๆท่ีข้ึนอยูก่บัการค�านวณ สามารถ

แสดงลกัษณะได้ด้วยกฎของ Moore’s  (Moore’s 

law) Gordon Moore ผู้ร่วมก่อตัง้บรษัิท Intel ได้

พยากรณ์ไว้ในปี 1965 ว่าจ�านวนองค์ประกอบใน

วงจรรวม จะเพิม่ข้ึนเป็นสองเท่าทุกปี โดยแท้จรงิ

ในช่วง 50 ปีหลังน้ีมกีารเจรญิเตบิเป็นแบบเอกซ์

โพเนนเซียล แม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ

ผลของความก้าวหน้าอย่างน่าประทบัใจของ “โลก
ดจิทัิล” (ข้อมูลท้ังหมดถูกจดัเกบ็ และ/หรือแลก
เปลีย่นในรปูของอเิลก็ทรอนิกส์) นอกจากนัน้ 
ดจิทัิลและโลกของความจรงิยงัมคีวามเป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกนัมากข้ึน

ความเจรญิเตบิโตของโลกดจิทัิลทีเ่ป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกนักับกระบวนการในองค์กรเป็นอย่าง
ดที�าให้มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะบันทกึและวิเคราะห์
เหตกุารณ์  เหตุการณ์อาจมพิีสยัตัง้แต่การถอน
เงนิสดจากตู ้ATM  แพทย์ท�าการปรบัแต่งเครือ่ง 
X-ray ประชาชนขอรบัใบอนุญาตขบัขี ่การแจ้ง
ภาษ ีและใบเสรจ็รบัเงนิของหมายเลขตัว๋อิเลกทรอนกิส์ 
จากผูเ้ดนิทาง ความท้าทายคือการแสวงหาผล
ประโยชน์จากข้อมูลเหตกุารณ์อย่างมีความหมาย 
ตวัอย่างเช่น  เพือ่ให้มคีวามเข้าใจอย่างลึกซึง้ การ
ระบปัุญหาคอขวด ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง บันทกึการ
ละเมดินโยบาย ให้ค�าแนะน�ามาตรการโต้ตอบ และ 
การปรับปรงุกระบวนการให้มีประสทิธิภาพมากย่ิง
ข้ึน เหมอืงกระบวนการตัง้ใจท่ีจะท�าตรงกับสิง่ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น

จดุเริม่ต้นของเหมืองกระบวนการคอืบันทกึ
เหตกุารณ์  เทคนิคของเหมอืงกระบวนการทัง้หมด
สมมติุว่ามนัมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะบันทกึเหตกุารณ์
อย่างล�าดบั แต่ละเหตกุารณ์จะอ้างถงึกิจกรรม   
(ข้ันตอนท่ีก�าหนดอย่างชัดเจนในบางกระบวนการ) 
และสมัพนัธ์กับกรณใีดกรณีหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
(เช่น กระบวนการ ณ ขณะน้ัน)  บันทกึเหตกุารณ์
อาจมกีารจดัเกบ็สารสนเทศอืน่ๆเพิม่เตมิอีกกไ็ด้  
ในความเป็นจรงิ เมือ่มคีวามเป็นไปได้  เทคนิคของ
เหมืองกระบวนการจะใช้สารสนเทศเพิม่เตมิเหล่า
น้ี เช่น ทรพัยากร (บคุคลหรอืเคร่ืองมือ) ทีท่�าหรอื
รเิริม่กจิกรรม ประทับเวลา ของเหตกุารณ์ หรอื 
องค์ประกอบข้อมลูท่ีถกูบนัทึกกบัเหตุการณ์ (เช่น 
ขนาดของการสัง่ซือ้)

ดงัแสดงในรปูท่ี 2 บนัทึกเหตกุารณ์สามารถน�า
ไปใช้ในการท�าเหมอืงกระบวนการ 3 ชนดิ ชนดิแรก
ของเหมอืงกระบวนการคอื การค้นพบ เทคนิคการ

ค้นพบจะรบัเอาบนัทึกเหตกุารณ์และ



4

รูปที่ 3: สามประเภทพื้นฐานของการท�าเหมืองกระบวนการที่อธิบายในรูปของ ข้อมูลเข้า 

และ ข้อมูลออก (a) การค้นพบ (b) การตรวจสอบความสอดคล้องและ (c) ปรับปรุงให้ดีขึ้น

สร้างแบบจ�าลองโดยไม่ต้องรูส้ารสนเทศอืน่ใด 
ล่วงหน้า การค้นพบกระบวนการเป็นเทคนคิทีม่ชีือ่
เสยีงทีสุ่ดของเทคนคิเหมอืงกระบวนการ  หลาย
องค์กรได้รบัความประหลาดใจเมือ่ได้เหน็ว่าเทคนคิ
ทีม่อียูน่ีส้ามารถค้นพบกระบวนการจรงิ เพยีงแต่
ใช้ตวัอย่างการท�างานในบนัทกึเหตกุารณ์ ชนดิ
ทีส่องของเหมอืงกระบวนการคอืการตรวจสอบ
ความสอดคล้อง โดยท�าการเปรยีบเทยีบแบบ
จ�าลองกระบวนการทีม่อียูก่บับนัทกึเหตกุารณ์ของ
กระบวนการเดยีวกนั  การตรวจสอบความสอดคล้อง
สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าในความเป็นจรงิ
แล้ว ตามทีบ่นัทกึไว้ในบนัทกึเหตกุารณ์ มคีวาม
สอดคล้องกนักบัแบบจ�าลองหรอืไม่ และสามารถ
ท�าในทางกลับกันได้เช่นเดยีวกนั  เนือ่งจากอาจมี
แบบจ�าลองหลายชนดิทีใ่ช้ในการพจิารณา  การ
ตรวจสอบความสอดคล้องสามารถน�ามาประยกุต์
ใช้กบั แบบจ�าลองขัน้ตอน แบบจ�าลององค์กร, แบบ
จ�าลองกระบวนการแบบดแีครเรทฟี, กฎ/นโยบาย
ทางธรุกิจ, กฎหมาย, และอืน่ๆ ชนดิทีส่ามของเหมือง
กระบวนการคอืการปรบัปรงุให้ดขีึน้ แนวคดิคอืการ
ขยายหรอืปรบัปรงุแบบจ�าลองกระบวนการท่ีมีอยู่
แล้วด้วยการใช้สารสนเทศของกระบวนการจรงิที่
ถกูบันทกึไว้ในบันทกึเหตกุารณ์ ในขณะทีก่ารตรวจ
สอบความสอดคล้องนัน้วดัความเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ระหว่างแบบจ�าลองกบัความเป็นจรงิ เหมอืง
กระบวนการชนดิทีส่ามนีต้ัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอื
ขยายแบบจ�าลองทีม่อียู ่ ตวัอย่างเช่น ด้วยการใช้
ประทบัเวลาในบนัทกึเหตกุารณ์ เราสามารถขยาย
แบบจ�าลองให้สามารถแสดงถงึปัญหาคอขวด  ระดบั
การให้บรกิาร เวลาทีใ่ช้ทัง้หมด และความถีไ่ด้ 

รปูที ่3 อธบิายเหมอืงกระบวนการทัง้สามชนดิ
ในรปูของข้อมลูเข้าและข้อมลูออก เทคนคิส�าหรบั
การค้นพบจะรบัเอาบนัทกึเหตกุารณ์และสร้าง
แบบจ�าลอง แบบจ�าลองทีค้่นพบนีค้อืแบบจ�าลอง
กระบวนการทีใ่ช้กันทัว่ไป 

(เช่น  Petri net, BPMN, EPC, หรือ UML 
activity diagram) อย่างไรก็ตาม แบบจ�าลอง
อาจอธิบายในมุมมองอื่นๆได้ด้วย (เช่น เครือข่าย
สังคม) เทคนิคของการตรวจสอบความสอดคล้อง 
ต้องการบันทึกเหตุการณ์และแบบจ�าลองเป็นข้อมูล
เข้า ข้อมูลออกประกอบด้วยสารสนเทศที่ใช้ในการ
วินิจฉัยที่แสดงถึงความแตกต่างและความเหมือน
กันระหว่างแบบจ�าลองกับบันทึก  เทคนิคส�าหรับ
การปรับปรุงแบบจ�าลองให้ดีขึ้น (การซ่อมแซม
และการขยาย) ต้องการบันทึกเหตุการณ์และแบบ
จ�าลองเป็นข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ที่ได้คือแบบจ�าลองที่
ได้รับการปรับปรุงหรือขยายออกไป

 เหมืองกระบวนการอาจจะครอบคลุมมุม
มองที่แตกต่างกัน  ในมุมมองของการไหลของ
การควบคุมเน้นไปที่การไหลของการควบคุม เช่น 
ล�าดับของกิจกรรม เป้าหมายของการท�าเหมืองใน
มุมมองนี้คือการหาลักษณะที่ดีของเส้นทางที่เป็น
ไปได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูป
แบบของ Petri net หรอืสญัลกัษณ์กระบวนการ
แบบอืน่ๆ (เช่น EPCs, BPMN, หรอื UML activity 
diagrams) มุมมององค์กรเน้นที่สารสนเทศเกี่ยว
กับทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในบันทึกได้แก่ นักแสดง 
(เช่น คน ระบบ บทบาท หรือ แผนก)  
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
เป้าหมายคือโครงสร้างองค์กรโดยการจัดกลุ่มคน
ตามบทบาทหน้าที่และหน่วยขององค์กร หรือ
แสดงเครือข่ายสังคม มุมมองของกรณี  เน้นที่
คุณลักษณะของกรณี  จริงๆแล้วจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าแต่ละกรณีสามารถแสดงคุณลักษณะได้
ด้วยเส้นทาง ในกระบวนการ หรือ โดยนักแสดง
ที่ท�างานนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีสามารถถูกแสดง
ด้วยลักษณะของคุณค่าขององค์ประกอบข้อมูลที่
สอดคล้องกัน  ตัวอย่างเช่น

คณุลกัษณะของ
เหมอืงกระบวนการ:
1.เหมอืงกระบวนการ ไม่ได้ถูกจ�ากดัอยู่ท่ี
การค้นพบการไหลของการควบคุม 
การค้นพบแบบจ�าลองกระบวนการจากบันทกึ

เหตกุารณ์ เป็นตวักระตุน้จนิตนาการของทัง้นกั

ปฏบิตัแิละนกัวชิาการ  ดงันัน้การค้นพบการ

ไหลของการควบคมุจงึมกัถูกมองว่าเป็นส่วน

ทีน่่าตืน่เต้นทีส่ดุของเหมอืงกระบวนการ แต่

อย่างไรกต็าม เหมอืงกระบวนการไม่ได้ถูกจ�ากัด

อยูท่ีก่ารค้นพบการไหลของการควบคมุเท่านัน้ 

ในมมุหนึง่ การค้นพบเป็นเพยีงหน่ึงในสามของ

รปูแบบพืน้ฐานของการท�าเหมอืงกระบวนการ 

(การค้นพบ, การสอดคล้องกนั, และการเพิม่

ประสทิธภิาพให้ดขีึน้) ในอกีมมุหน่ึง ขอบเขตก็

ไม่ได้ถกูจ�ากดัอยูเ่ฉพาะการไหลของการควบคมุ 

มมุมองขององค์การ กรณี และเวลา ก็เป็น

บทบาททีส่�าคญั

2. เหมอืงกระบวนการไม่ใช่รปูแบบ
เฉพาะของเหมอืงข้อมลู 
เหมอืงกระบวนการสามารถถกูมองว่าเป็น “ตวั

เชือ่มทีห่ายไป” ระหว่างเหมอืงข้อมูลและแบบ

จ�าลองดัง่เดมิ BPM เทคนคิส่วนใหญ่ของเหมือง

ข้อมลูไม่ได้มจีดุศนูย์กลางอยูที่ก่ระบวนการ  

แบบจ�าลองกระบวนการมีศกัยภาพในการแสดง

ให้เหน็ถงึการท�างานพร้อมๆกันซึง่เปรยีบไม่

ได้กบัโครงสร้างพืน้ฐานของเหมอืงข้อมูล เช่น 

ต้นไม้ตดัสนิใจ และ กฎความสมัพนัธ์ ดงันัน้จงึ

มคีวามต้องการรปูแบบใหม่ท้ังหมดของตวัแทน

และอลักอรทิมึ

3. เหมอืงกระบวนการไม่ได้ถูกจ�ากดัอยู่
เฉพาะการวเิคราะห์แบบออฟไลน์ 
เทคนคิของเหมอืงกระบวนการจะท�าการสกัด

ความรูจ้ากข้อมลูเหตกุารณ์ในอดตี ถึงแม้ว่าจะ

เป็นการใช้ข้อมลูในอดตีทีเ่กดิขึน้และส้ินสุดแล้ว 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้สามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับกรณทีี่

ก�าลงัท�างานอยูไ่ด้ ตวัอย่างเช่น เวลาส้ินสุดของ

การจดัการกบัใบสัง่ซือ้ของลกูค้าท่ีท�าไปแล้ว

บางส่วนสามารถถกูพยากรณ์ได้โดยการใช้แบบ

จ�าลองกระบวนการทีค้่นพบ 

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

    แบบจ�าลอง

    แบบจ�าลอง

    แบบจ�าลอง
   แบบจ�าลองใหม่

  การวินิจฉัย

  การค้นพบ

การตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง

การปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ถ้ากรณีแทนค�าส่ังซือ้เพิม่เตมิ เราอาจสนใจต้องการ

รูจ้กัผู้ขาย หรือจ�านวนผลิตภัณฑ์ทีส่ั่งซือ้ไป มุม

มองด้านเวลา จะเก่ียวข้องกับเวลาและความถีข่อง

เหตกุารณ์ เมือ่เหตกุารณ์มีประทบัเวลา มนัมคีวาม

เป็นไปได้ทีจ่ะค้นพบปัญหาคอขวด วัดระดบัการ

ให้บริการ  การเฝ้าสังเกตุการใช้ทรพัยากร และ

พยากรณ์เวลาท่ีเหลอือยู่ในการประมวลผลของกรณทีี่

ก�าลงัท�างานอยู่

มคีวามเข้าใจผดิบางอย่างร่วมกนัเกีย่วกับเหมอืง

กระบวนการของผูข้าย นกัวิเคราะห์ และนกัวิจยับาง

ส่วนท่ีจ�ากดัขอบเขตของเหมืองกระบวนการว่าเป็น

เทคนคิเฉพาะของเหมอืงข้อมลูส�าหรบักระบวนการ

ค้นพบท่ีสามารถใช้ได้กบัการวิเคราะห์แบบออฟ

ไลน์เท่านัน้ ซึง่ไม่ใช่สิง่ท่ีถกูต้อง ดงันัน้เราจงึเน้นที่

คณุลกัษณะทัง้สามประการท่ีแสดงในหน้าทีแ่ล้ว

เพือ่วางต�าแหน่งของเหมอืงกระบวนการเราใช้

วงจรชวิีตของ BPM ท่ีแสดงในรูปที ่4 วงจรชวิีต

ของ BPM แสดง 7 ขัน้ตอนกระบวนการธุรกิจและ

ระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกนั  ในขัน้ตอนของการ

ออกแบบ(ใหม่) แบบจ�าลองกระบวนการใหม่จะถกู

สร้างขึน้ หรอืแบบจ�าลองกระบวนการทีม่อียู่แล้วจะ

ถูกปรับแต่งให้เหมาะสม ในขัน้ตอนของการวิเคราะห์  

แบบจ�าลองตวัแทนและทางเลือกจะถกูวิเคราะห์  หลงั

จากขัน้ตอนของการออกแบบ(ใหม่) แบบจ�าลองจะ

ถูกน�าไปท�าให้เกิดผล (ข้ันตอนการน�าไปให้เกดิผล)

หรอืระบบทีม่อียู่จะถกูปรับแต่ง (ใหม่) (ขัน้ตอนการ

ปรบัแต่ง) ในขัน้ตอนช่วงกระท�าการ แบบจ�าลอง

ทีถ่กูออกแบบไว้แล้วจะถกูใช้งาน ระหว่างขัน้ตอน

ช่วงกระท�าการ กระบวนการจะถูกเฝ้าสังเกตุ ย่ิง

ไปกว่านัน้อาจมกีารปรบัแต่งเล็กๆน้อยๆโดยไม่ผ่าน

กระบวนการออกแบบใหม่ (ข้ันตอนการปรบัเปลีย่น) 

ในขัน้ตอนการวนิจิฉยั กระบวนการทีใ่ช้อยู่จะถกู

วเิคราะห์และผลลพัธ์ของข้ันตอนนี้

รปูท่ี 4: วงจรชวีติ BPM ระบุถึงหลายข้ันตอนของกระบวนการธุรกจิ และ ระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกนัเหมืองกระบวนการ (มแีนวโน้มว่า) มบีทบาทในทุกๆขัน้ตอน (ยกเว้นขัน้ตอนการ
ท�าให้เกดิผล)

อาจกระตุน้ให้เกดิกระบวนการในข้ันตอนออกแบบใหม่ 
เหมอืงกระบวนการเป็นเครือ่งมอืท่ีมคีณุค่าส�าหรบัข้ัน
ตอนส่วนใหญ่ท่ีแสดงในรปูท่ี 4 จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ในข้ันตอนการวนิิจฉยัสามารถได้รบัประโยชน์จาก
เหมอืงกระบวนการ แต่อย่างไรกต็าม เหมอืงกระบวนการ
ไม่ได้จ�ากดัให้ใช้เฉพาะในข้ันตอนการวินิจฉยัเท่าน้ัน 
ตวัอย่างเช่นในข้ันตอนช่วงกระท�าการ เทคนิคของเหมอืง
กระบวนการสามารถน�าไปใช้ในการสนับสนุนการด�าเนิน
การ การพยากรณ์และการให้ค�าแนะน�าบนพืน้ฐานของ
แบบจ�าลองท่ีเรยีนรูด้้วยการใช้สารสนเทศในอดตีสามารถ
ถกูน�ามาใช้ให้เกดิอทิธพิลต่องานในกรณท่ีีก�าลงัท�างาน
อยูไ่ด้ รปูแบบการสนับสนุนการตดัสนิใจท่ีคล้ายคลงึกนั
สามารถน�าไปใช้ในการปรบัเปลีย่นกระบวนการให้ดข้ึีน 
และแนะน�าการปรบัแต่งกระบวนการ

ขณะท่ีรปูท่ี 4 แสดงภาพรวมวงจรชีวติของ BPM  
รปูที ่5 เน้นท่ีรปูธรรมของกจิกรรมเหมอืงกระบวนการ
และตวัแปรต่างๆ รปูท่ี 5 อธบิายถงึข้ันตอนท่ีเป็นไปได้
ในโครงการของเหมอืงกระบวนการ โครงการของเหมอืง
กระบวนการทุกโครงการเริม่ต้นด้วยการวางแผนและ
การให้เหตผุล (ข้ันท่ี 0) หลงัจากรเิริม่โครงการ  ข้อมลู
เหตกุารณ์  แบบจ�าลอง วตัถปุระสงค์ และค�าถามจะต้อง
ถกูสกดัจากระบบ, ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรือ่งและผูบ้รหิาร 
(ขัน้ที ่1) สิง่เหล่าน้ีต้องการความเข้าใจของข้อมลูท่ีมอียู่ 
(“ข้อมลูอะไรบ้างท่ีสามารถถกูน�าใช้ในการวเิคราะห์”) 
และเข้าใจโดเมน (“ค�าถามท่ีส�าคญัคอือะไร”) และ
ผลลพัธ์ในตวัแปรต่างๆท่ีแสดงในรปูท่ี 5 (เช่น ข้อมลู
ในอดตี แบบจ�าลองท่ีสร้างด้วยมอื วตัถปุระสงค์  และ 
ค�าถาม)  ในข้ันท่ี 2 แบบจ�าลองการไหลของการควบคมุ
จะถกูสร้างข้ึนและเช่ือมโยงกบับนัทึกเหตกุารณ์ เทคนิค
การค้นพบกระบวนการโดยอตัโนมตัสิามารถถกูน�ามาใช้ 
ณ.จดุน้ี แบบจ�าลองท่ีถกูค้นพบอาจจะสามารถให้ค�าตอบ
ส�าหรบับางค�าถามได้เลย และกระตุน้ให้เกดิการออกแบบ
ใหม่ หรอืการปรบัเปลีย่นการกระท�า

หลักการแนะน�า:
GP1: ข้อมูลเหตุการณ์ควรได้รับการปฏิบัติ
อย่างเช่นประชาชนชั้นหนึ่ง

GP2: การสกัดบันทึกควรถูกผลักดันจาก
ค�าถาม

GP3: การท�างานพร้อมๆกัน ทางเลือก และ
โครงสร้างการไหลของการควบคุมพื้นฐาน
ควรได้รับการสนับสนุน

GP4: เหตุการณ์ควรมีความสัมพันธ์กับองค์
ประกอบของแบบจ�าลอง

GP5: แบบจ�าลองควรได้รับการปฏิบัติใน 
แบบที่เป็นนามธรรมที่มีความหมายตาม
ความเป็นจริง

GP6: เหมืองกระบวนการควรเป็นกระบวน
การที่ต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บันทึกเหตุการณ์อาจถูกกรองหรือ
ปรับให้เหมาะสมโดยใช้แบบจ�าลอง (เช่น การ
ลบกิจกรรมที่เกิดขึ้นนานๆครั้งหรือกรณีที่ผิด
ปกติออกไป, และ การแทรกเหตุการณ์ที่ขาด
หายไป)  ในบางครั้งต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการหาเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์
ร่วมกัน ของกระบวนการเดียวกัน ณ ขณะนั้น 
เหตุการณ์ที่เหลือมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีของ
แบบจ�าลองกระบวนการ เมื่อกระบวนการค่อน
ข้างมีโครงสร้าง แบบจ�าลองการไหลของการ
ควบคุมอาจถูกขยายออกไปใช้กับมุมมองอื่นๆได้ 
(เช่น  ข้อมูล, เวลา, และ ทรัพยากร) ในระหว่าง
ขั้นที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกเหตุการณ์
และแบบจ�าลองที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 2 จะถูกน�ามา
ใช้เพื่อขยายแบบจ�าลอง (เช่น ประทับเวลาของ
เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน จะถูกใช้ในการประมาณ
เวลาที่ต้องรอคอยส�าหรับกิจกรรม) สิ่งเหล่านี้
อาจใช้เป็นค�าตอบของค�าถามเพิ่มเติม และอาจ
จะกระตุ้นการกระท�าอื่นๆเพิ่มเติมได้ ท้ายที่สุด 
แบบจ�าลองที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นที่ 3 อาจถูกน�า
มาใช้ส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินการ (ขั้นที่ 4) 
ความรู้ที่สกัดมาได้จากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตจะ
ถูกน�ามารวมเข้ากับสารสนเทศของกรณีที่ก�าลัง
ท�างานอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกน�าไปใช้ในการ
สอดแทรก, พยากรณ์, และแนะน�า ขั้นที่ 3  
และ 4 จะมาถึงได้ต่อได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการมี
ความเสถียร และ มีโครงสร้างอย่างเพียงพอ

ปัจจุบันมีเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถ
สนับสนุนขั้นตอนทั้งหมดที่แสดงในรูปที่ 5 
อย่างไรก็ตาม เหมืองกระบวนการยังถือว่าเป็น 
กระบวนทัศน์ใหม่ และเครื่องมือที่มีอยู่ขณะนี้
เกือบทั้งหมดยังค่อนข้างไม่สมบูรณ์ นอกจาก
นั้น ผู้ใช้ที่มุ่งหวังไว้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึง
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้และข้อจ�ากัดของ
การท�าเหมืองกระบวนการ
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ดังนั้นเจตนารมณ์นี้จึงได้แสดงรายการบางส่วน

ของ หลักการแนะน�า (ในหัวข้อถัดไป) และความ

ท้าทาย (หน้าที่ 10) ส�าหรับผู้ใช้เทคนิคของ

เหมืองกระบวนการ นักวิจัยและนักพัฒนาที่สนใจ

ความทันสมัย

3. หลักการแนะน�า
เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีใหม่ใดๆ  มักจะ

มีความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้น 

เมื่อน�าเหมืองกระบวนการไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

จริง ดังนั้น เราจึงได้ให้รายการหลักการแนะน�า 6 

ประการเพื่อป้องกัน ผู้ใช้/นักวิเคราะห์ จากการ 

กระท�าที่ผิดพลาดเหล่านี้ 

GP1: ข้อมูลเหตุการณ์ควรได้
รับการปฏิบัติอย่างประชาชน
ชั้นหนึ่ง
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมส�าหรับเหมืองกระบวน

การใดๆคือการบันทึกเหตุการณ์ เราเรียกชุด

ของเหตุการณ์ว่าบันทึกเหตุการณ์ อย่างไร

ก็ตาม มันก็ไม่ได้มีนัยว่าเหตุการณ์จะต้องถูกจัด

เก็บไว้ในแฟ้มบันทึกโดยเฉพาะ  เหตุการณ์อาจ

จะถูกจัดเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล บันทึก

ข้อความ ที่จัดเก็บจดหมายอย่างถาวร, บันทึก

ธุรกรรม, และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  ที่ส�าคัญกว่า

รูปแบบหน่วยจัดเก็บก็คือคุณภาพของบันทึก

เหตุการณ์ คุณภาพของผลลัพธ์ของเหมือง

กระบวนการขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าเป็นส�าคัญ ดัง

นั้น บันทึกเหตุการณ์ควรจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างประชาชนชั้นหน่ึงในระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนกระบวนการต่างๆที่ต้องการวิเคราะห์ 

โชคไม่ดีท่ี บันทึกเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเพียง 

“ผลพลอยได้” ท่ีถูกใช้ส�าหรับแก้จุดบกพร่อง 

หรือโพรไฟล์ลิ่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องมือแพทย์

ของ Philips Healthcare มกีารบนัทกึ

เหตกุารณ์เพียงเพราะว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้

แทรก “ค�าสั่งพิมพ์” เข้าไปในรหัสค�าสั่ง ถึง

แม้ว่าจะมีข้อแนะน�าอย่างไม่เป็นทางการใน

การแทรกค�าสั่งเหล่านี้เข้าไปในรหัสค�าสั่ง แต่

ยังคงมีความต้องการวิธีการที่เป็นระบบเพื่อ

เพิ่มคุณภาพของบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูล

เหตุการณ์จะต้องถูกมองว่าเป็นประชาชนชั้น

หนึ่ง (มากกว่าเป็นประชาชนชั้นสอง)
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ระดับ คุณลักษณะ ตัวอย่าง
★★★★★ ระดับสูงสุด: บันทึกเหตุการณ์มีคุณภาพยอดเยี่ยม (น่าไว้วางใจ และสมบูรณ์) และเหตุการณ์

มีการก�าหนดอย่างชัดเจน เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่าง อัตโนมัติ เป็นระบบ น่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัย มีการพิจารณาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น 
เหตุการณ์ที่บันทึก (และแอตทริบิวต์ทั้งหมด) มีความหมายที่ชัดเจน บอกเป็นนัยว่ามีออ
นทอลโลจีอยู่หนึ่งหรือมากกว่า เหตุการณ์และแอตทริบิวต์ชี้ไปยังออนทอลโลจีนี้

บันทึกหมายเหตุประกอบทาง

ความหมายของของระบบ BPM

★★★★ เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่าง อัตโนมัติ เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ บันทึกน่าไว้วางใจและสมบูรณ์ 

ไม่เหมือนกับการด�าเนินการในระดับ ★★★ คือ แนวคิด เช่น กระบวนการ ณ ขณะนั้น 

(กรณี) และกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผย

บันทึกเหตุการณ์ของระบบ BPM/

workflow

★★★ เหตุการณ์ถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติ แต่ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการบันทึกเหตูการณ์ อย่างไร
ก็ตาม ไม่เหมือนกับบันทึกในระดับ ★★ คือมีการรับประกันในบางระดับว่าเหตุการณ์ที่
บันทึกตรงกับความเป็นจริง (บันทึกเหตุการณ์น่าไว้วางใจแต่ไม่จ�าเป็นว่าสมบูรณ์) 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�าการของวิศกร 

บริการ เป็นต้น

★ ระดับต�่าสุด: บันทึกเหตุการณ์มีคุณภาพต�่า เหตุการณ์ที่บันทึกไว้อาจไม่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงและเหตุการณ์อาจหายไป บันทึกเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ถูกบันทึกด้วยมือโดยทั่วไปจะมี

คุณลักษณะนี้

ร่องรอยที่เหลืออยู่ในเอกสาร

กระดาษที่ส่งต่อกันในองค์กร 

(“yellow notes”), บันทึก

ทางการแพทย์ด้วยกระดาษ.

ตารางที่ 1: ระดับวุฒิภาวะส�าหรับบันทึกเหตุการณ์

มีหลายเงื่อนไขท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพ

ของบันทึกเหตุการณ์ เหตุการณ์ควรจะน่า

ไว้วางใจ มันควรจะปลอดภัยที่จะสมมุติ

ว่าเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกเกิดข้ึนจริงและ

แอตทริบิวต์ของเหตุการณ์ถูกต้อง บันทึก

เหตุการณ์ควรจะสมบูรณ์  เช่น มีขอบเขตที่

เฉพาะเจาะจง ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจจะหายไป 

เหตุการณ์ใดๆที่ถูกบันทึกไว้ควรจะมีการระบุ

ความหมายที่ชัดเจน มากไปกว่านั้น ข้อมูล

เหตุการณ์ควรจะปลอดภัยด้วยความตระหนักถึง

ความเป็นส่วนตัว และ  ความมั่นคง เมื่อมีการ

บันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น นักแสดง ควรจะ

ตระหนักถึงชนิดของเหตุการณ์ที่ก�าลังถูกบันทึก 

และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านี้

 ตารางท่ี 1 ก�าหนดวุฒิภาวะของบันทึก

เหตุการณ์ 5 ระดับ จากคุณภาพยอดเย่ียม  

(★★★★★) ถึงคุณภาพต�่า (★) 

ตัวอย่างเช่น บันทึกเหตุการณ์ของ

 

Philips Healthcare  อยู่ในระดับ ★★★  
กล่าวคือเหตุการณ์ได้รับการบันทึกอย่างอัตโนมัติ
และพฤติกรรมที่ถูกบันทึกตรงกับ ความเป็นจริง  
แต่ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้ในการก�าหนด 
ความหมายให้กับเหตุการณ์ และให้ความแน่ใจ
ว่าจะครอบคลุมถึงในระดับที่ต้องการ เทคนิค
ของเหมืองกระบวนการสามารถประยุกต์ใช้กับ
บันทึกในระดับ ★★★★★, ★★★★ 
และ ★★★ โดยหลักการ มันมีความเป็นไป
ได้ที่จะประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการกับบันทึก
เหตุการณ์ในระดับ ★★ หรือ  ★ แต่อย่างไร
ก็ตาม การวิเคราะห์บันทึกเหล่านี้มักมีปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้ขาดความน่าไว้วางใจ ในความ
เป็นจริง มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนักที่จะ
ประยกุต์ใช้เหมอืงกระบวนการกบับนัทึกในระดบั ★ 

เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์จากเหมือง
กระบวนการ องค์กรควรตั้งเป้าหมายที่บันทึก 
เหตุการณ์ที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   

GP2: การสกัดบันทึกควร
ถูกผลักดันจากค�าถาม
ดังที่แสดงในรูปท่ี 5 กิจกรรมของเหมือง
กระบวนการจ�าเป็นต้องถูกผลักดันด้วย
ค�าถาม หากปราศจากค�าถามที่ชัดเจน  
มันเป็นการยากมากที่จะสกัดข้อมูล
เหตุการณ์ท่ีมีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น 
ตารางนับพันตารางในฐานข้อมูลของระบบ 
ERP เช่น SAP หากปราศจากค�าถามที่
ชัดเจน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกตาราง
ที่มีความเกี่ยวเน่ืองส�าหรับสกัดข้อมูล

แบบจ�าลองกระบวนการดังเช่นที่แสดง
ในรูปที่ 1 อธิบายถึงวงจรชีวิตของกรณี 
(กระบวนการ ณ ขณะนั้น) ของชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังนั้น ก่อนที่จะประยุกต์เทคนิค
ของเหมืองกระบวนการใดๆ เราจะต้อง
ท�าการเลือกชนิดของกรณีที่ต้องการท�าการ
วิเคราะห์  ทางเลือกนี้ควรได้รับการผลักดัน
จากค�าถามที่ต้องการค�าตอบ 
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และควรจะไม่ใช่เรือ่งเลก็น้อย ตวัอย่างเช่น การจดัการ

ค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า ค�าสัง่ซือ้ของลูกค้าแต่ละใบอาจ

ประกอบด้วยหลายรายการ เนือ่งจากลกูค้าอาจส่ังซือ้

หลายผลติภณัฑ์ในค�าสัง่ซือ้หนึง่ใบ  ค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า

หนึง่ใบอาจมกีารจดัส่งได้หลายครัง้  ในการจดัส่งหน่ึง

ครัง้อาจอ้างอิงถงึรายการสัง่ซือ้ในค�าสัง่ซือ้หลายใบ  

ดงันัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์แบบ many-to-many 

ระหว่างค�าส่ังซือ้กบัการจดัส่ง และความสมัพนัธ์แบบ 

one-to-many ระหว่างค�าสัง่ซือ้กบัรายการสัง่ซือ้ ใน

ฐานข้อมลูทีก่�าหนดประกอบด้วยข้อมลูเหตกุารณ์ทีเ่กีย่ว

กบัค�าสัง่ซือ้ รายการสัง่ซือ้ และการจดัส่ง มแีบบจ�าลอง

กระบวนการหลายแบบทีแ่ตกต่างกนัทีส่ามารถค้นพบ

ได้ บางคนอาจสกดัข้อมลูโดยมเีป้าหมายทีจ่ะอธบิายถงึ

วงจรชวีติของค�าสัง่ซือ้แต่ละใบ อย่างไรกต็าม มนักย็งัมี

ความเป็นไปได้ทีจ่ะสกดัข้อมลูโดยมเีป้าหมายท่ีต้องการ

ค้นพบวงจรชีวิตของแต่ละรายการส่ังซือ้ หรอื วงจร

ชวีติของการจดัส่งแต่ละครัง้

GP3: การท�างานพร้อมๆกนั ทาง
เลอืก และโครงสร้างการไหลของ
การควบคมุพืน้ฐานควรได้รบัการ
สนบัสนุน
มภีาษาของแบบจ�าลองกระบวนการอยูม่ากมาย (เช่น 

BPMN, EPCs, Petri nets, BPEL, และ UML activity 

diagrams) บางภาษามีองค์ประกอบของแบบจ�าลอง

อยูม่ากมาย (เช่น BPMN มีมากว่า 50 องค์ประกอบ

ด้านกราฟิกท่ีต่างกนั) ในขณะท่ีภาษาทีพ่ืน้ฐานมากๆ 

(เช่น Petri nets มอีงค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนัเพยีง 3 

องค์ประกอบ คอื places, transitions, และ arcs)  

การอธบิายด้วยการไหลของการควบคมุถอืได้ว่าเป็น

แกนหลักของแบบจ�าลองกระบวนการใดๆ โครงสร้าง

การไหลของงานพืน้ฐาน (ทีรู่จ้กักนัในชือ่ทีเ่รยีกว่า  

รปูแบบ) ทีส่นบัสนนุโดยภาษาหลกัๆ ได้แก่ ล�าดบั การ

จดัเส้นทางอย่างขนาน (AND-splits/joins),  

การเลอืก (XORsplits / joins), และ ท�าซ�า้ ซึง่เหน็

ได้อย่างชดัเจนว่ารปูแบบเหล่านีค้วรจะได้รบัการ

สนบัสนนุจากเทคนคิเหมอืงกระบวนการ อย่างไรกต็าม 

บางเทคนคิไม่สามารถจดัการการท�างานพร้อมกนัได้ 

และสนบัสนนุเฉพาะ Markov chains/transition 

systems

รปูที ่6 แสดงผลกระทบของการใช้เทคนคิของ

เหมอืงกระบวนการทีไ่ม่สามารถค้นพบการท�างาน 

พร้อมๆกนั (no AND-split/joins) ลองพจิารณา  

บนัทกึเหตกุารณ์  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 ประกอบด้วยกรณต่ีางๆท่ีเร่ิมต้นด้วย A และจบ

ด้วย E   กจิกรรม B, C, และ D เกดิข้ึนระหว่าง A 

และ E ในล�าดบัแบบใดกไ็ด้ แบบจ�าลอง BPMN ใน

รปูที ่6(a) แสดงการแทนกระบวนการเหล่าน้ีด้วยการ

ใช้ AND gateways 2 ตัว  สมมตุว่ิาเทคนิคของเหมอืง

กระบวนการไม่สนับสนุน AND gateways ในกรณี

นี ้แบบจ�าลอง BPMN อืน่อกีสองแบบในรปูท่ี 6 จึง

น่าจะเป็นตวัเลอืกท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน แบบจ�าลอง 

BPMN ในรปูท่ี 6(b) กะทัดรดั แต่ยอมให้มพีฤตกิรรม

ได้มากมายจนเกนิไป  (เช่นกรณขีอง  〈A,  B,  B,  B,  E 

〉 เป็นไปได้ตามแบบจ�าลองแต่ไม่น่าเกดิข้ึนตามบนัทึก

เหตกุารณ์). แบบจ�าลอง BPMN ในรปูท่ี 6(c) อนุญาต

ส�าหรบักรณใีน L แต่มกีารเข้ารหัสของล�าดบัท้ังหมด

อย่างชดัเจน จงึไม่เป็นตวัแทนท่ีกะทัดรดัในการใช้แทน

บนัทกึ ตวัอย่างน้ีแสดงให้เห็นว่าส�าหรบัแบบจ�าลองใน

ชวีติจรงิ ทีม่กีจิกรรมท่ีต้องท�างานพร้อมกนัเป็นจ�านวน

มาก แบบจ�าลองผลลพัธ์ท่ีได้จงึเป็นแบบจ�าลองท่ีหลวม

เกนิไป (underfitting) อย่างร้ายแรง (อนุญาตให้มี

พฤตกิรรมได้มากมายจนเกนิไป) และ/หรอื  มีความซบั

ซ้อนมาก ถ้าไม่สนับสนุนการท�างานพร้อมๆกนั

ดงัท่ีแสดงไว้ในรปูท่ี 6 มนัมีความส�าคญัทีต้่อง

สนับสนุนอย่างน้อยท่ีสดุคอืรปูแบบการไหลของงาน

พืน้ฐาน นอกจากรปูแบบพืน้ฐานท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยัง

ต้องการให้สนับสนุน OR-splits/joins, เพราะว่าส่ิง

เหล่าน้ีให้ตวัแทนท่ีกะทัดรัดของการตดัสินใจอย่าง

ครอบคลมุ และการประสานเวลาบางส่วน 

GP4: เหตกุารณ์ควรสมัพันธ์กับ
องค์ประกอบของแบบจ�าลอง

ดงัท่ีได้ช้ีให้เห็นในส่วน 2 ว่ามีความเข้าใจผิดว่า

เหมอืงกระบวนการจ�ากดัอยูเ่ฉพาะการค้นพบการ

ไหลของการควบคมุ ดงัแสดงในรูปที ่1 แบบจ�าลอง

กระบวนการท่ีค้นพบอาจครอบคลมุในหลายมุมมอง 

(มมุมองด้านองค์กร  มมุมองด้านเวลา มุมมองด้าน

ข้อมลู เป็นต้น) ยิง่ไปกว่าน้ัน การค้นพบยังเป็นเพียง

หน่ึงในสามชนิดของเหมอืงกระบวนการ ดงัแสดงใน

รปูท่ี 3 อีกสองชนิดของเหมืองกระบวนการ (การตรวจ

สอบความสอดคล้อง และ การปรบัปรงุให้ดขีึน้) ข้ึนอยู่

กบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
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แบบจ�าลองและเหตกุารณ์ในบนัทกึอย่างมาก  

ความสัมพนัธ์นีอ้าจถกูน�ามาใช้ใน “การเล่นซ�า้” ของ

บนัทกึเหตกุารณ์บนแบบจ�าลอง การเล่นซ�า้อาจถกูใช้

เพือ่แสดงถึงความแตกต่างกนัระหว่างบนัทกึเหตกุารณ์

และแบบจ�าลอง เช่น บางเหตกุารณ์ในบนัทกึไม่

สามารถเป็นไปได้ตามแบบจ�าลอง  เทคนคิส�าหรบั

ตรวจสอบความสอดคล้องจะแสดงปรมิาณและวนิจิฉยั

ความแตกต่างนัน้ ประทบัเวลาในบนัทกึเหตกุารณ์

สามารถน�ามาใช้ในการวเิคราะห์พฤตกิรรมเชงิเวลาใน

ระหว่างการเล่นซ�า้ได้ เวลาทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสาเหตุ

ทีเ่กีย่วข้องกับกจิกรรมสามารถถกูน�ามาใช้เพือ่เพิม่

เวลารอคอยทีค่าดหวังในแบบจ�าลอง ตวัอย่างเหล่านี้

แสดงว่าความสัมพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์ในบนัทกึและ

องค์ประกอบในแบบจ�าลองท�าหน้าทีเ่ป็นจดุเริม่ต้น

ส�าหรบัชนดิของการวิเคราะห์ทีแ่ตกต่างกนั

ในบางกรณีมนัอาจไม่ใช่เรือ่งเลก็น้อยทีจ่ะสร้าง

ความสัมพนัธ์เหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น เหตกุารณ์หนึง่อาจ

มกีารอ้างองิถึงสองกิจกรรมทีแ่ตกต่างกนั หรอืมนัอาจ

มคีวามไม่ชัดเจนว่าอ้างองิถงึกจิกรรมใด  ความก�ากวม

เหล่านีต้้องถูกก�าจดัออกไปเพือ่ท�าให้การแปลผลลพัธ์

ของเหมอืงกระบวนการถกูต้อง นอกจากปัญหาของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์กบักจิกรรมแล้ว ยงัมี

ปัญหาของความสัมพนัธ์ของเหตกุารณ์กบักระบวนการ 

ณ ขณะนัน้ ทีเ่รยีกว่า สหสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์

GP5: แบบจ�าลองควรได้รับการ
ปฏบิตัใินแบบท่ีเป็นนามธรรมทีม่ี
ความหมายของความเป็นจริง

แบบจ�าลองทีไ่ด้มาจากข้อมลูเหตกุารณ์ให้มมุ

มองของความเป็นจรงิ  เป็นมมุมองทีใ่ห้นามธรรมที่

มคีวามหมายของพฤตกิรรมทีต่รวจจบัได้ในบนัทกึ

เหตกุารณ์ บันทกึเหตกุารณ์ทีใ่ห้มา อาจมมีมุมองทีเ่ป็น

ประโยชน์ได้หลายมมุมอง ยิง่ไปกว่านัน้ ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยีทีห่ลากหลายอาจมคีวามต้องการมมุมองท่ีแตกต่าง

กนั ในความเป็นจรงิ แบบจ�าลองทีค้่นพบจากบนัทกึ

เหตกุารณ์ ควรถกูมองว่าเป็น “แผนที”่ (เช่นเดยีวกบั

แผนทีท่างภมูศิาสตร์) หลกัการแนะน�านีใ้ห้ความเข้าใจ

ทีลึ่กซึง้อย่างส�าคญัสองสิง่จะได้อธบิายในส่วนทีเ่หลอื

ต่อไป

ก่อนอืน่ มนัมคีวามส�าคญัทีจ่ะต้องหมายเหตุ

ว่าไม่มส่ิีงทีเ่หมอืนกับ “แผนที”่ ส�าหรบัพืน้ทีท่าง

ภมูศิาสตร์โดยเฉพาะ  ขึน้อยูก่บัความต้องการในการ

ใช้งาน มแีผนทีท่ีแ่ตกต่างกนั: แผนทีถ่นน, แผนทีก่าร

เดนิเขา, แผนทีก่ารข่ีจกัรยาน เป็นต้น แผนทีเ่หล่านี้

ทัง้หมดแสดงมมุมองของสิง่ทีเ่ป็นจรงิเดยีวกนั  และมนั

อาจเป็นส่ิงไร้สาระทีจ่ะสมมตุว่ิามสีิง่ทีเ่รยีกว่า “แผนที่

ทีส่มบูรณ์” เช่นเดยีวกันกบัแบบจ�าลองกระบวนการ:  

แบบจ�าลองควรจะ 

 

 

เน้นเฉพาะสิง่ท่ีตรงประเดน็กบัชนิดของผูใ้ช้อย่างเฉพาะ

เจาะจง  แบบจ�าลองท่ีค้นพบอาจเน้นในมมุมองท่ีแตก

ต่างกนั (การไหลของการควบคมุ, การไหลของข้อมลู, 

เวลา, ทรพัยากร, ค่าใช้จ่าย เป็นต้น) และแสดงสิง่เหล่า

นีใ้นระดบัความละเอยีด  และความแม่นย�า ท่ีแตกต่าง

กนั เช่น ผูจ้ดัการอาจต้องการเห็นแบบจ�าลองท่ีไม่เป็น

ทางการอย่างคร่าวๆโดยเน้นไปท่ีค่าใช้จ่าย ในขณะท่ี

นกัวเิคราะห์กระบวนการอาจต้องการเห็นแบบจ�าลอง

กระบวนการอย่างละเอยีดโดยเน้นไปท่ีความเบีย่งเบน

จากการไหลปกต ิมข้ีอสงัเกตอกีว่า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทีแ่ตกต่างกนัอาจต้องการมมุมองของกระบวนการท่ี

ระดบัทีแ่ตกต่างกนั: ระดบักลยทุธ์ (การตดัสนิใจใน

ระดบันีม้ผีลกระทบในระยะยาวและอยู่บนพืน้ฐานของ

ยอดรวมของข้อมลูเหตกุารณ์ในช่วงระยะยาว), ระดบั

กลวธิ ี(การตดัสนิใจในระดบัน้ีมผีลกระทบในระยะ 

ปานกลาง และส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัข้อมลูท่ีได้มาเรว็ๆน้ี), 

และ ระดบัด�าเนินการ (การตดัสนิใจในระดบัน้ีมผีล 

กระทบแบบทันทีทันใด และข้ึนอยูก่บัข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

กบักรณท่ีีก�าลงัท�างานอยู)่

ประการท่ีสอง มนัมปีระโยชน์ท่ีจะรบัเอาแนวคดิ

จากการท�าแผนท่ี เมือ่มนัสามารถสร้างแผนท่ีๆสามารถ

เข้าใจได้ ตวัอย่างเช่น นามธรรมของแผนท่ีถนนจาก

การลดนัยส�าคญัของถนนและเมอืงให้น้อยลง  การลด

นยัส�าคญัของสิง่ต่างๆให้น้อยลงอาจท�าโดยการเอาส่วน

นัน้ออกไป หรอื ด้วยการรวมกลุม่ให้อยูใ่นรปูของผล

รวม (เช่น  ถนน และชานเมอืง รวมกนัเป็นเมอืง) นัก

ท�าแผนท่ี นอกจากก�าจดัรายละเอยีดท่ีไม่ตรงประเดน็

แล้ว ยงัมกีารใช้สเีพือ่เน้นข้อมลูท่ีส�าคญั ยิง่ไปกว่าน้ัน

ในองค์ประกอบทางกราฟิกมกีารใช้ขนาดเพือ่บ่งบอก

นยัส�าคญั (เช่น ขนาดของเส้น และจดุอาจแปรผนั) 

แผนทีท่างภูมศิาสตร์น้ันมคีวามชัดเจนในการแปลผล

ของแกน X และแกน Y การวางผงัของแผนท่ี ไม่ได้ท�า

โดยอ�าเภอใจ เน่ืองจากพกิดัขององค์ประกอบมคีวาม

หมาย ทัง้หมดท่ีกล่าวมาเป็นสิง่ท่ีตายตวั ซึง่มคีวาม

แตกต่างกบักระแสหลกัของแบบจ�าลองกระบวนการ ท่ี

โดยทัว่ไปจะไม่ใช้ส ีขนาด และลกัษณะของต�าแหน่ง 

มาสร้างแบบจ�าลองเพือ่ให้มคีวามเข้าใจได้มากข้ึน แต่

อย่างไรกต็าม แนวคดิจากการท�าแผนท่ีสามารถน�าเข้า

มารวมกนัโดยง่ายในการสร้างแผนท่ีกระบวนการท่ีค้น

พบ ตวัอย่างเช่น ขนาดของกจิกรรมสามารถถกูใช้เพือ่

สะท้อนถงึความถีห่รอืคณุสมบตัอิืน่ๆท่ีบ่งช้ีถงึนัยส�าคญั 

(เช่น ค่าใช้จ่าย หรอื ทรพัยากรท่ีใช้) ความกว้างของ

เส้นสามารถสะท้อนถงึความส�าคญัของการข้ึนต่อกนั

เชงิสาเหตท่ีุสอดคล้องกนั และสขีองเส้นสามารถใช้ใน

การเน้นจดุท่ีเกดิปัญหาคอขวด

ข้อสงัเกตท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มนั

มคีวามส�าคญัในการเลอืกตวัแทนท่ีถกูต้อง และการ

ปรบัแต่งอย่างละเอยีด ส�าหรบักลุม่ผูฟั้งเป้าหมาย มันมี

ความส�าคญัในการแสดงผลลพัธ์ด้วยมโนภาพส�าหรับผู้

ใช้ และ ส�าหรบัการแนะน�าอลักอรทิมึของการค้นพบไป

สูแ่บบจ�าลองท่ีเหมาะสม (ดท่ีูความท้าทาย C5)

GP6: เหมอืงกระบวนการควร
เป็นกระบวนการท่ีต่อเนือ่ง

เหมอืงกระบวนการสามารถช่วยให้มี “แผนท่ี” ที่

มคีวามหมาย ท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัข้อมูลเหตกุารณ์ 

ท้ังข้อมลูเหตกุารณ์ในอดตีและข้อมูลปัจจบัุนสามารถ

ฉายภาพลงในแบบจ�าลอง ยิง่ไปกว่านัน้อาจมีการ

เปลีย่นแปลงกระบวนการในขณะทีก่�าลังท�าการ

วเิคราะห์ ด้วยความมพีลวตัโิดยธรรมชาตขิอง

กระบวนการ จงึไม่แนะน�าให้มองเหมืองกระบวนการ

เป็นกจิกรรมท่ีท�าเพยีงครัง้เดยีว เป้าหมายไม่ควร

เป็นการสร้างแบบจ�าลองท่ีคงท่ี แต่ควรท�าให้แบบ

จ�าลองกระบวนการมชีีวติชีวา เพ่ือให้ผูใ้ช้และนกั

วเิคราะห์เข้าไปดมูนัทุกวนั 

เปรยีบสิง่น้ีได้กบัการท่ี mashups โดยใช้ 

geo-tagging ม ีmashups นับพันทีใ่ช้ Goog-

le Maps (เช่น  แอปพลเิคชันของการฉายภาพ

สารสนเทศเกีย่วกบัสภาพการจราจร  อสังหาริมทรัพย์, 

ร้านอาหารจานด่วน, หรอื  เวลาของภาพยนต์ลงใน

แผนท่ี)  ประชาชนสามารถซมูเข้าและซมูออกได้อย่าง

ไร้รอยต่อโดยการใช้แผนท่ีและปฏสัิมพนัธ์กบัมัน (เช่น 

การจราจรตดิขัดถกูฉายภาพลงบนแผนทีแ่ละผูใ้ช้

สามารถเลอืกปัญหาเฉพาะเพือ่ดรูายละเอียด) มันควร

จะมคีวามเป็นไปได้ในการสร้างเหมืองกระบวนการจาก

ข้อมลูเหตกุารณ์แบบเวลาจรงิ ด้วยการใช้ “อุปมาของ

แผนท่ี” เราสามารถคดิถงึเหตกุารณ์ทีมี่พกิดั GPS ที่

สามารถฉายภาพลงบนแผนท่ีแบบเวลาจรงิ คล้ายคลึง

กนักบัระบบน�าทางของรถยนต์ เครือ่งมือของเหมือง

กระบวนการสามารถช่วยผูใ้ช้ (a) โดยการน�าทางผ่าน

กระบวนการ (b) โดยฉายภาพสารสนเทศพลวตัลิงบน

แผนท่ีกระบวนการ (ตวัอย่างเช่น แสดง “การตดิขดั

ของการจราจร” ในกระบวนการธรุกจิ) และ (c) โดย

การพยากรณ์กรณท่ีีก�าลงัท�างานอยู ่(เช่น การคาด

คะเน “เวลาท่ีมาถงึ” ของกรณทีีมี่การล่าช้า) ตวัอย่าง

เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่ามนัจะเป็นส่ิงทีน่่าเสียดายหากไม่

ใช้เหมอืงกระบวนการอย่ากระตอืรอืร้นให้มากขึน้  ดงั

น้ัน เหมอืงกระบวนการควรถกูมองว่าเป็นกระบวนการ

อย่างต่อเน่ือง ท่ีให้สารสนเทศท่ีสามารถน�าไปท�างานได้

ตามมาตรเวลาท่ีหลากหลาย (นาท ีชัว่โมง วนั สัปดาห์ 

และ เดอืน) 
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ความท้าทาย:

C1: การค้นหา, การรวมเข้าด้วยกันและ
การท�าความสะอาดข้อมูลเหตุการณ์

C2: การจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ที่ซับซ้อนมี
คุณลักษณะที่หลากหลาย

C3: การสร้างตัวแทน เกณฑ์เปรียบเทียบ
สมรรถนะ

C4: การจัดการกับมโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน

C5: การปรับปรุงความโน้มเอียงของตัวแทนที่
ใช้ส�าหรับกระบวนการค้นพบ

C6: ความสมดุลระหว่างเงื่อนไขคุณภาพได้แก่
ความเหมาะสม, ความเรียบง่าย, ความแม่นย�า 
และนัยทั่วไป

C7: การท�าเหมืองข้ามองค์กร

C8: การให้การสนับสนุนการด�าเนินการ

C9: การรวมเหมืองกระบวนการเข้ากับการ
วิเคราะห์ชนิดอื่นๆ

C10: เพิ่มความสามารถในการใช้งานส�าหรับผู้
ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

C11:เพิ่มความสามารถในการเข้าใจส�าหรับผู้
ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

4. ความท้าทาย
เหมอืงกระบวนการเป็นเครือ่งมือทีส่�าคญัส�าหรับ

องค์กรสมัยใหม่ทีต้่องการบรหิารจดัการกระบวนการ
ด�าเนนิการทีไ่ม่ใช่เรือ่งเลก็น้อย  ในมมุหนึง่มกีารเตบิโต
ของข้อมลูเหตกุารณ์เพิม่ข้ึนอย่างไม่น่าเชือ่ ส่วนในอกี
มมุหนึง่ กระบวนการและสารสนเทศต้องเข้ากันได้และ
เป็นไปในทิศทางเดยีวกนัอย่างสมบรูณ์เพือ่ให้เป็นไป
ตามความต้องการทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามข้อก�าหนด ประสทิธภิาพ และ การบรกิารลูกค้า 
นอกจากประโยชน์ทีม่อีย่างกว้างขวางของเหมอืง
กระบวนการแล้ว ยงัมคีวามท้าทายทีส่�าคญัทีต้่องกล่าว
ถงึ:  สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าเหมอืงกระบวนการเป็น
ศาสตร์ทีเ่กิดขึน้ใหม่ ในส่วนท่ีเหลอื ได้แสดงรายการ
ของความท้าทายบางส่วน รายการทีแ่สดงนีไ้ม่ได้ต้ังใจ
ให้สมบรูณ์ และตามกาลเวลา ความท้าทายใหม่ๆอาจ
เกดิขึน้ หรอื ความท้าทายทีมี่อยูอ่าจหายไปเนือ่งจาก
ความก้าวหน้าของเหมอืงกระบวนการ 
 
C1: การค้นหา การรวมเข้าด้วย
กนั และ การท�าความสะอาดข้อมูล
เหตกุารณ์
มนัยงัต้องใช้ความพยายามพอสมควรทีจ่ะสกดัข้อมูล
เหตกุารณ์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเหมอืงกระบวนการ โดย
ทัว่ไปมส่ิีงกดีขวางหลายอย่างทีจ่ะต้องเอาชนะ:
•   ข้อมลูอาจกระจายอยูต่ามแหล่งข้อมลูทีห่ลาก

หลาย สารสนเทศนีต้้องถกูน�ามารวมเข้าด้วยกนั  
แนวโน้มนีก่้อให้เกดิปัญหาเมือ่มกีารใช้ตวัระบุ
ตวัตน ทีแ่ตกต่างกนัในแหล่งข้อมลูทีแ่ตกต่างกนั 
ตวัอย่างเช่น ระบบหนึง่ใช้ชือ่และวนัเกดิเป็นตวัระบุ
ตวัตนของบคุคล ในขณะทีร่ะบบอืน่ๆใช้เลขบตัร
ประจ�าตวัประชาชน

•    ข้อมลูเหตกุารณ์โดยทัว่ไปจะม ี“ออฟเจก็เป็น
ศนูย์กลาง” มากกว่าทีจ่ะเป็น “กระบวนการเป็น
ศนูย์กลาง” ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์แต่ละช้ิน  pal-
lets และ containers อาจจะม ีRFID tag และ
บนัทกึเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกบั tag นี ้ อย่างไรกต็าม 
การเฝ้าสังเกตคุ�าสัง่ซือ้ของลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจง 
เหตกุารณ์ทีเ่ป็นออฟเจก็เป็นศูนย์กลางจ�าเป็นต้อง
ถกูน�ามารวมกนัและต้องมกีารประมวลผลล่วงหน้า

•    ข้อมลูเหตกุารณ์อาจไม่สมบูรณ์ ปัญหาทีพ่บโดย
ทัว่ไปคอืเหตกุารณ์ไม่ได้ชีไ้ปทีก่ระบวนการ ณ ขณะ
นัน้ อย่างชัดเจน บ่อยครัง้ทีม่คีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ
ได้สารสนเทศนีจ้ากการสรปุมาจากข้อมลูอืน่ แต่
อาจต้องใช้ความพยายามพอสมควร เช่นเดยีว
กบัสารสนเทศเกีย่วกบัเวลาอาจหายไปส�าหรับ
บางเหตกุารณ์ อาจมคีวามจ�าเป็นต้องสอดแทรก 
ประทบัเวลาเพือ่ให้สารสนเทศเวลาทีม่อียู่ยงัคงใช้
งานได้

•    บนัทกึเหตกุารณ์อาจมคีวามผิดปกต ิ อยูด้่วย ได้แก่
พฤตกิรรมพเิศษทีเ่รียกว่าสญัญาณรบกวนจะค้นหา
ความผดิปกตไิด้อย่างไร เราจะต้องตอบค�าถามนี้
เพือ่ท�าความสะอาดข้อมลูเหตกุารณ์

•  บนัทกึอาจประกอบด้วยเหตกุารณ์ท่ีมคีวาม

ละเอยีดท่ีแตกต่างกนั  ในบนัทึกเหตกุารณ์ของ

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  เหตกุารณ์อาจหมาย

ถงึเพยีงการตรวจเลอืด หรือข้ันตอนท่ีซบัซ้อนของ

การผ่าตดั ประทับเวลา อาจมรีะดบัความละเอยีด

ทีแ่ตกต่างกันจากความแม่นย�าระดบัมลิลวิินาที 

(28-9-2011:h11m28s32ms342) ถงึสารสนเทศ

แบบหยาบๆระดบัวัน (28-9-2011).

 •  เหตกุารณ์เกดิข้ึนในบรบิทหน่ึงโดยเฉพาะ (อากาศ,

ปรมิาณงาน, วันในสปัดาห์ เป็นต้น) บรบิทน้ีอาจ

อธบิายถึงปรากฏการณ์ใดโดยเฉพาะ เช่น เวลาใน

การตอบสนองท่ียาวนานกว่าปกตเิพราะว่า เป็นงาน

ทีอ่ยูร่ะหว่างการผลติหรอืเป็นวันหยดุ ส�าหรับการ

วเิคราะห์ต้องรวมเอาบรบิทเหล่าน้ีเข้าไปด้วย สิง่น้ี

บอกเป็นนัยว่าถงึการรวมข้อมูลเหตกุารณ์เข้ากับ

ข้อมลูบริบท “ภัยพบิตัขิองมติ”ิ  เกดิข้ึนเมือ่การ

วเิคราะห์กลายมาเป็นสิง่ท่ีไม่สามารถตดิตามได้เม่ือมี

การเพ่ิมตัวแปรเข้าไปมากเกินไป

  เครือ่งมอืและวิธกีารท่ีดข้ึีนเป็นสิง่ท่ีต้องการ

เพือ่จดัการกับปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ยิง่ไปกว่า

นัน้ ดงัทีไ่ด้ชีใ้ห้เห็นมาก่อนหน้านี ้องค์กรจ�าเป็นต้อง

ปฏบิตักิบับนัทึกเหตกุารณ์อย่างประชาชนช้ันหน่ึง

ไม่ใช่เป็นเพียงผลพลอยได้ เป้าหมายคอืต้องการให้ได้

บนัทกึเหตกุารณ์ในระดบั ★★★★★ (ท่ีแสดง

ในตารางท่ี 1)  บทเรยีนท่ีได้เรยีนรูจ้ากบรบิทของคลงั

ข้อมลูมปีระโยชน์ท่ีจะท�าให้แน่ใจว่าบนัทึกเหตกุารณ์

มคีณุภาพสงู ตวัอย่างเช่น การตรวจสอบอย่างง่ายๆ

ระหว่างการน�าข้อมลูเข้าสามารถช่วยลดอตัราส่วนของ

ข้อมลูเหตกุารณ์ท่ีไม่ถกูต้องได้อย่างมนัียส�าคญั

 

C2: การจัดการกบับนัทกึเหตกุารณ์
ท่ีซบัซ้อนมหีลากหลายคณุลักษณะ 

บนัทกึเหตกุารณ์อาจมคีณุลักษณะท่ีแตกต่างกนัมาก  
บางบนัทึกเหตกุารณ์อาจมขีนาดใหญ่มากท�าให้ยากต่อ
การจดัการ  ในขณะท่ีบางบนัทึกเหตกุารณ์อาจมขีนาด
เลก็จนไม่มีข้อมลูท่ีพอเพยีงต่อการสรปุผลท่ีท�าให้เกดิ
ความน่าเช่ือถือ 

ในบางโดเมนอาจมกีารบนัทึกเหตกุารณ์ท่ียากท่ี
จะเข้าใจได้ ดังน้ัน จงึต้องมคีวามพยายามเพิม่เตมิเพือ่
เพิม่สมรรถภาพและความสามารถในการปรบัขนาด 
ตวัอย่างเช่น ASML มกีารเฝ้าสงัเกตอุย่างต่อเน่ืองของ 
wafer scanners ท้ังหมด  wafer scanners เหล่า
นีม้กีารใช้งานใน หลายองค์กร (เช่น, Samsung and 
Texas Instruments) เพือ่ผลติ chips (ประมาณ 
70% ของ chips ถกูผลิตโดยใช้ ASML’s wafer 
scanners)  เครือ่งมอืท่ีมอียูใ่นปัจจบัุนนัน้มีความยุง่
ยากทีจ่ะจัดการกบัข้อมลูขนาด petabytes ท่ีเก็บใน
โดเมนนัน้ นอกจากจ�านวนของเหตกุารณ์ท่ีบนัทึกแล้ว 
ยงัมคีณุลักษณะอืน่ๆ เช่น

จ�านวนเฉลีย่ของเหตกุารณ์ต่อกรณ ี ความคล้ายคลึง
กนัระหว่างกรณ ี จ�านวนของเหตกุารณ์ทีมี่ลักษณะ
เฉพาะ และจ�านวนเส้นทางเฉพาะ ลองพจิารณาบันทกึ
เหตกุารณ์ L1 ท่ีมคีณุลกัษณะดงัต่อไปนี:้ มี 1000 กรณี
โดยเฉล่ียม ี10 เหตกุารณ์ต่อกรณ ีและมีการแปรผัน
เลก็น้อย (หลายกรณีมเีส้นทางเดยีวกัน หรอืมีเส้นทาง
ท่ีคล้ายกนัมาก)  บนัทึกเหตกุารณ์ L2 ประกอบด้วย
เพยีง 100 กรณ ีแต่โดยเฉลีย่ม ี100 เหตกุารณ์ต่อ
กรณ ี และกรณท้ัีงหมดมีเส้นทางเป็นหนึง่เดยีว จะเหน็
ได้อย่างชัดเจนว่า L2 น้ันวิเคราะห์ได้ยากกว่า L1 ถึง
แม้ว่าบนัทึกท้ังสองมขีนาดเท่ากนั (ประมาณ 10,000 
เหตกุารณ์)

 เน่ืองจากบนัทึกเหตกุารณ์ประกอบด้วยพฤติกรรม
ตวัอย่างเท่าน้ัน จงึไม่ควรสมมุตว่ิามนัสมบูรณ์  เทคนคิ
ของเหมอืงกระบวนการจ�าเป็นต้องจดัการกับความไม่
สมบรูณ์โดยการใช้ “สมมุตฐิานโลกเปิด”: ความจรงิ
ท่ีว่าบางสิง่ท่ียงัไม่ได้เกดิข้ึน ไม่ได้หมายความว่ามันไม่

สามารถเกิดข้ึนได้
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ท�าให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับบันทึก

เหตุการณ์ขนาดเล็กที่มีความผันแปรมากมาย  

     ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บางบันทึกประกอบด้วย

เหตุการณ์ที่มีนามธรรมอยู่ในระดับต�่ามาก บันทึก

เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะมีขนาดใหญ่มาก และแต่ละ

เหตุการณ์ในระดับต�่านี้ได้รับความสนใจจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียน้อย ดังนั้นบางคนอาจต้องการรวม

เหตุการณ์ในระดับต�่าเข้าด้วยกันให้เป็นเหตุการณ์

ในระดับสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อวิเคราะห์การวินิจฉัย

และกระบวนการดูแลกลุ่มเฉพาะของผู้ป่วย เรา

อาจไม่สนใจข้อมูลที่บันทึกผลการทดสอบราย

บุคคลในระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการใน

โรงพยาบาล

ปัจจุบันนี้ องค์กรจ�าเป็นต้องใช้วิธีการลองผิด

ลองถูกเพื่อดูว่าบันทึกเหตุการณ์มีความเหมาะสม

ต่อการท�าเหมืองกระบวนการหรือไม่ ดังนั้น  

เครื่องมือควรให้มีการตรวจสอบความเป็นไปได้

ของข้อมูลอย่างเร็ว การทดสอบนี้ควรบ่งชี้แนว

โน้มของปัญหาด้านสมรรถภาพและมีการแจ้งเตือน

ส�าหรับบันทึกที่ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ หรือ

มีรายละเอียดมากเกินไป

C3: สร้างตัวแทนเกณฑ์เปรียบ
เทียบสมรรถนะ

เหมืองกระบวนการเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ใหม่ ซึ่งเป็นการอธิบายว่าท�าไมเกณฑ์การเปรียบ

เทียบสมรรถนะที่ดีจึงยังขาดหายไป ตัวอย่างเช่น 

เทคนิคในกระบวนการค้นพบมีเป็นจ�านวนมากและ

ผู้ขายก็น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่ไม่มี

สิ่งที่เห็นพ้องกันในเรื่องของคุณภาพของเทคนิค

เหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่างมากมายในเรื่อง

ของฟังก์ช่ัน และสมรรถภาพ มันจึงเป็นการยากที่

จะเปรียบเทียบเทคนิคและเครื่องมือที่ต่างกัน  ดัง

นั้นเกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดีที่ประกอบ

ไปด้วยตัวอย่างชุดข้อมูล และตัวแทนเงื่อนไขทาง

คุณภาพจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้น

ส�าหรับเทคนิคของเหมืองข้อมูลดั่งเดิม มี

เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะที่ดีอยู่หลายตัว 

เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะเหล่านี้กระตุ้นให้

ผู้ขายและนักวิจัยปรับปรุงสมรรถภาพของเทคนิค

ของเขาให้ดีข้ึน ในกรณีของเหมืองกระบวนการ

สิ่งนี้ย่ิงมีความท้าทายมากกว่า ตัวอย่างเช่น แบบ

จ�าลองเชิงสัมพันธ์ที่ Codd ได้น�าเสนอในปี 1969 

ง่ายและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ผล

ก็คือมันใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการ

แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูล

หนึ่งและไม่มีปัญหาในการแปลผล แต่ส�าหรับ

กระบวนการยังไม่มีแบบจ�าลองที่ง่าย มาตรฐานที่

น�าเสนอส�าหรับแบบจ�าลองกระบวนการนั้น

มีความซับซ้อนกว่ามากและมีผู้ขายไม่กี่ราย

สนับสนุนชุดของหลักการเดียวกัน กระบวนการ

โดยทั่วไปมีความซับซ้อนมากกว่าข้อมูลที่เป็น

ตาราง  

อย่างไรก็ตาม มันมีความส�าคัญในการสร้าง

ตัวแทนเกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะส�าหรับ

เหมืองกระบวนการ บางงานก็เริ่มมีให้ใช้แล้ว 

ตัวอย่างเช่น มีหลายมาตรวัดที่ใช้ส�าหรับการวัด

คุณภาพของผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการ(ความ

เหมาะสม, ความเรียบง่าย, ความแม่นย�า, และ  

นัยทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น มีบันทึกเหตุการณ์หลาย

อันให้ใช้แบบสาธารณะ  (www.processmining.

org) ตัวอย่างเช่นบันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ส�าหรับ 

Business Process Intelligence Challenge 

(BPIC’11) ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยคณะกรรมการเฉพาะ

กิจ (cf. doi:10.4121/ uuid:d9769f3d-0ab0-

4fb8-803b-0d1120ffcf54).

ในมุมหนึ่ง ควรมีเกณฑ์การเปรียบเทียบ

สมรรถนะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของชุดข้อมูลในชีวิต

จริง ส่วนในอีกมุมหนึ่ง มีความต้องการในการ

สร้างชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่ใช้ตรวจจับคุณลักษณะ

เฉพาะ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ช่วยในการพัฒนา

เทคนิคของเหมืองกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม

กับบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่สมบูรณ์  บันทึกเหตุการณ์

ที่มีสัญญาณรบกวน หรือ กลุ่มประชากรเฉพาะ

ของกระบวนการ

นอกจากการสร้างตัวแทนเกณฑ์การเปรียบ

เทียบสมรรถนะยังมีความจ�าเป็นที่ต้องเห็นพ้อง

ต้องกันมากขึ้นในเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพ

ของผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการ (ดูที่ความ

ท้าทาย C6) ยิ่งไปกว่านั้น การตรวจสอบความสม

เหตุสมผลข้ามกลุ่มจากเหมืองข้อมูลสามารถถูก

น�ามาปรับใช้ในการตัดสินผลลัพธ์ได้ ลองพิจารณา

ตัวอย่างการตรวจสอบ k-fold เราสามารถแยก

บันทึกเหตุการณ์ออกเป็น k ส่วน โดยที่ k-1 

ส่วนสามารถถูกน�ามาใช้เพื่อเรียนรู้แบบจ�าลอง

กระบวนการ และ เทคนิคการตรวจสอบความ

สอดคล้องสามารถถูกน�ามาใช้ในการตัดสินผลลัพธ์

โดยเทียบกับส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งสามารถท�า

ซ�้าได้ k ครั้ง ท�าให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง

คุณภาพของแบบจ�าลอง

C4: จัดการกับมโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน
ค�าว่ามโนทัศน์เบี่ยงเบน หมายถึงสถานการณ์

ที่กระบวนการก�าลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่ก�าลังถูก

วิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ในตอนเริ่มต้นของบนัทกึ

เหตกุารณ์ 2 กจิกรรมอาจมกีารท�างานพร้อมๆกนั  

แต่ต่อมาในบันทึกกิจกรรมเหล่านี้กลายมาเป็นมี

การท�างานแบบล�าดับ  กระบวนการอาจ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป็นช่วงๆ /

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (เช่น “ในเดือนธันวาคม

มีความต้องการมากกว่า” หรือ “บ่ายวันศุกร์

มีพนักงานเพียงไม่กี่คน”) หรือ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (เช่น ตลาดมีการแข่งขัน

มากขึ้น) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบ

ต่อกระบวนการ และมีความส�าคัญมากที่จะต้อง

ค้นหาและวิเคราะห์มัน มโนทัศน์เบี่ยงเบนใน

กระบวนการสามารถถูกค้นพบได้โดยการแบ่ง

บันทึกเหตุการณ์ออกเป็นบันทึกขนาดเล็กลง และ

วิเคราะห์ “รอยเท้า” ของบันทึกเล็กลงเหล่านี้ การ

วิเคราะห์ในระดับที่สองนี้ต้องการข้อมูลเหตุการณ์

จ�านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีกระบวนการ

จ�านวนน้อยที่อยู่ในสภาวะคงที่และความเข้าใจ

ในเรื่องของมโนทัศน์เบี่ยงเบนคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

ในการบริหารจัดการกระบวนการ ดังนั้น การวิจัย

และเครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติมจึงมีความจ�าเป็น

เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์มโนทัศน์เบี่ยงเบน

C5: การปรับปรุงความโน้ม
เอียงของตัวแทนที่ใช้ส�าหรับ
กระบวนการค้นพบ
เทคนิคการค้นพบกระบวนสร้างแบบจ�าลองโดยใช้

ภาษาเฉพาะ (เช่น BPMN หรือ Petri nets)  แต่

อย่างไรก็ตาม มันมีความส�าคัญในการแยกการน�า

เสนอผลลัพธ์ด้วยมโนภาพออกจากตัวแทนที่ใช้

ระหว่างกระบวนการค้นพบจริงๆ การเลือกภาษา

เป้าหมายบ่อยครั้งมักแวดล้อมด้วยสมมุติฐาน

โดยนัยหลายประการ มันจ�ากัดพื้นที่การค้นหา; 

กระบวนการที่ไม่สามารถแทนได้ด้วยภาษา

เป้าหมาย จะไม่สามารถถูกค้นพบได้ สิ่งนี้เรียก

ว่า  “ความโน้มเอียงของตัวแทน” ที่ใช้ระหว่าง

กระบวนการค้นพบควรเลือกด้วยความตระหนัก

และไม่ควรถูกผลักดันด้วยตัวแทนทางกราฟิกที่ชื่น

ชอบเท่านั้น 

พิจารณาตัวอย่างในรูปที่ 6 การที่ภาษา 

เป้าหมายอนุญาตให้มีการท�างานพร้อมๆกันหรือ

ไม่ อาจมีผลกระทบต่อทั้งการสร้างมโนภาพของ

แบบจ�าลองที่ค้นพบและคลาสของแบบจ�าลองที่

พิจารณาจากอัลกอริทึม ถ้าความโน้มเอียงของ

ตัวแทนนั้นไม่อนุญาตให้มีการท�างานพร้อมๆกัน 

(รูปที่ 6(a) ก็จะเป็นไปไม่ได้) และไม่อนุญาตให้

หลายกิจกรรมมีชื่อเดียวกัน (รูปที่ 6(c) ก็จะเป็น

ไปไม่ได้) ดังนั้นแบบจ�าลองที่เป็นปัญหาเช่นที่

แสดงในรูปที่ 6(b) จึงมีความเป็นไปได้ ตัวอย่างนี้

แสดงให้เห็นว่าต้องมีการเลือกความโน้มเอียงของ

ตัวแทนอย่างระมัดระวังและประณีต
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C6: ความสมดุลระหว่างเงื่อนไข
คุณภาพ ได้แก่ ความเหมาะสม, 
ความเรียบง่าย, ความแม่นย�า และ 
นัยทั่วไป
โดยทั่วไป บันทึกเหตุการณ์ยังห่างไกลจากความ

สมบูรณ์ เช่น มีเพียงพฤติกรรมตัวอย่างเท่านั้น แบบ

จ�าลองกระบวนการโดยทั่วไปอนุญาตให้มีจ�านวน

ร่องรอยเป็น เอ็กโพเน็นเชียล หรือ จ�านวนอนันต์ 

(ในกรณีของการวนซ�้า) ยิ่งไปกว่านั้น บางร่องรอย 

อาจจะมีโอกาสความน่าจะเป็นน้อยกว่าร่องรอยอื่น

มาก ดังนั้น มันจึงไม่เป็นจริงที่จะสมมุติว่ามีทุกร่อง

รอยที่เป็นไปได้อยู่ในบันทึกเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ

อธิบาย มันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะทึกทักเอาเองว่า

บันทึกนั้นสมบูรณ์ ลองพิจารณาจากกระบวนการ

ที่ประกอบด้วย 10 กิจกรรมที่สามารถท�างาน

อย่างขนานได้และมีบันทึกที่มีสารสนเทศประมาณ 

10,000 กรณี จ�านวนที่เป็นไปได้ของการแทรกสลับ

ทั้งหมดในแบบจ�าลองที่มี 10 กิจกรรมท�างาน 

พร้อมๆกันคือ 10! = 3,628,800 ดังนั้นมันจึงเป็น

ไปไม่ได้ที่แต่ละการแทรกสลับในบันทึกที่มีจ�านวน

กรณี (10,000) ซึ่งน้อยกว่าจ�านวนร่องรอยที่เป็นไป

ได้ (3,628,800) แม้กระทั่งมีจ�านวนกรณีเป็นล้าน

ในบันทึก  มันก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมากที่มี

ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้น  ยังมีความซับซ้อน

เพิ่มเติมคือการที่บางทางเลือกมีความถี่น้อยกว่าทาง

เลือกอื่น  สิ่งเหล่านี้อาจพิจารณาว่าคือ “สัญญาณ

รบกวน”  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแบบจ�าลองอย่าง

สมเหตุสมผลส�าหรับพฤติกรรมที่มีสัญญาณรบกวน  

แบบจ�าลองที่ค้นพบต้องการรูปแบบทางนามธรรม

ของสิ่งนี้; มันจะเป็นการดีกว่าที่จะไปตรวจสอบ

หาความจริงกับพฤติกรรมที่มีความถี่น้อยด้วยการใช้

การตรวจสอบความสอดคล้อง  

      สัญญาณรบกวนและความไม่สมบูรณ์ของ

บันทึกเหตุการณ์ท�าให้ค้นพบกระบวนการเป็น

ปัญหาที่ท้าท้าย ในความเป็นจริง มีการแข่งขันด้าน

คุณภาพใน 4 มิติ ได้แก่ (a) ความเหมาะสม, (b) 

ความเรียบง่าย, (c) ความแม่นย�า, และ (d)  

นัยทั่วไป แบบจ�าลองที่มีความเหมาะสมที่ดีจะ

ยอมรับพฤติกรรมในบันทึกเหตุการณ์เกือบทั้งหมด 

แบบจ�าลองมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ถ้าร่อง

รอยทั้งหมดในบันทึกสามารถถูกเล่นซ�้าได้ด้วย

แบบจ�าลองตั้งแต่ต้นจนจบ แบบจ�าลองที่ง่ายที่สุด

ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เห็นในบันทึกได้คือ

แบบจ�าลองที่ดีที่สุด หลักการนี้เป็นที่รู้จักกันใน

ชื่อ  Occam’s Razor  แต่ล�าพังความเหมาะสม

และ ความเรียบง่าย ยังไม่เพียงพอเพียงพอที่จะใช้

ในการตัดติดคุณภาพของแบบจ�าลองกระบวนการ

ที่ค้นพบ ตัวอย่างเช่น มันเป็นการง่ายมากที่จะสร้าง 

Petri net (“แบบจ�าลองดอกไม้”) ที่ง่ายที่สุดเพื่อ

ให้สามารถเล่นซ�้า ร่องรอยทั้งหมดที่มีในบันทึก

เหตุการณ์ได้ (แต่บันทึกเหตุการณ์อื่นๆที ่

 

 

อ้างถึงชุดของกิจกรรมเดียวกันก็สามารถใช้ได้ด้วย

เช่นกัน)  ในท�านองเดียวกัน เราก็ไม่ต้องการแบบ

จ�าลองที่ยอมรับเฉพาะพฤติกรรมตรงตามที่มีอยู่ใน

บันทึกเหตุการณ์เท่านั้น พึงระลึกว่าบันทึกประกอบ

ด้วยตัวอย่างของพฤติกรรมเท่านั้น และมีร่องรอย

ที่เป็นไปได้จ�านวนมากที่ยังไม่พบ แบบจ�าลองมี

ความแม่นย�า ถ้ามันไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมจ�านวน 

“มากเกินไป” ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แบบจ�าลอง

ดอกไม้ ขาดความแม่นย�า แบบจ�าลองที่ไม่แม่นย�า

คือ “หลวมเกินไป (underfitting)” หลวมเกินไป

เป็นปัญหาที่แบบจ�าลองยอมรับพฤติกรรมตัวอย่าง

ทั่วไปในบันทึกมากเกินไป  (ตัวอย่างเช่น แบบ

จ�าลองยอมรับพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างมากกับที่

เห็นในบันทึก) แบบจ�าลองควรมีความเป็นนัยทั่วไป

และไม่จ�ากัดเฉพาะพฤติกรรมที่เห็นจากตัวอย่างใน

บันทึกเท่านั้น แบบจ�าลองที่ไม่มีนัยทั่วไปคือ “คับ

เกินไป” (overfitting) คับเกินไปคือปัญหาที่แบบ

จ�าลองจ�าเฉพาะเจาะจงถูกสร้างขึ้นมาส�าหรับ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่เห็นในตัวอย่างในบันทึกอย่าง

ชัดเจนเท่านั้น (เช่น แบบจ�าลองอธิบายตัวอย่างใน

บันทึกอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ตัวอย่างในบันทึกถัด

มาของกระบวนการเดียวกันอาจสร้างแบบจ�าลอง

กระบวนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง)

การหาสมดุลของความเหมาะสม, ความเรียบ

ง่าย, ความแม่นย�า และ นัยทั่วไป เป็นความท้าทาย 

จึงเป็นเหตุผลที่เทคนิคของกระบวนการค้นพบที่มี

ประสิทธิภาพมากส่วนใหญ่จัดให้มีตัวแปรที่หลาก

หลาย อัลกอริทึมต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อสร้าง

สมดุลที่ดีขึ้นของการแข่งขันในมิติคุณภาพ นอกจาก

นั้น ตัวแปรที่ใช้ควรจะสามารถเข้าใจได้โดยผู้ใช้

C7: การท�าเหมืองข้ามองค์กร
ตามที่ปฏิบัติกันมา เหมืองกระบวนการจะถูกน�าไป

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรเดียว แต่อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเทคโนโลยีการบริการ  ห่วงโซ่อุปทานแบบ

บูรณาการ, และ การค�านวณบนก้อนเมฆ ได้กลาย

มาเป็นสิ่งที่แพร่หลาย  ท�าให้เกิดแผนการที่บันทึก

เหตุการณ์ของหลายองค์กรมีพร้อมให้ใช้ได้ส�าหรับ

การวิเคราะห์ โดยหลักการ มีสองสภาวะแวดล้อม

ส�าหรับการท�าเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร 

ประการแรก เราควรพิจารณาที่สภาวะแวดล้อม

ของความร่วมมือกันที่ต่างองค์กรท�างานร่วมกันเพื่อ

จัดการกับกระบวนการ ณ ขณะนั้น เราสามารถ

นึกถึงกระบวนการข้ามองค์กรเช่นเดียวกับ “ภาพตัว

ต่อ” เช่น กระบวนการทั้งหมดถูกตัดออกเป็นส่วนๆ 

และกระจายไปทั่วองค์กรที่ต้องการความร่วมมือกัน

เพื่อให้กรณีนั้นประสพความส�าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์เพียงภายในหนึ่งใน

องค์กรที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จึงไม่เพียงพอ

เพื่อค้นพบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบบันทึก

เหตุการณ์ของต่างองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องถูกน�ามา

รวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่าย เมื่อเหตุการณ์ต้องมี

ความสัมพันธ์ข้ามขอบเขตองค์กร 

ประการที่สอง เราอาจพิจารณาสภาวะแวดล้อม

ที่ต่างองค์กรจ�าเป็นต้องกระท�าการกับกระบวนการ

เดียวกัน ในขณะที่ใช้ประสบการณ์ ความรู้และ

โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ลองพิจารณาตัวอย่าง

ของ Salesforce.com กระบวนการขายของ

หลายองค์กรถูกบริหารและสนับสนุนโดย Sales-

force ในทางหนึ่ง องค์กรเหล่านี้ใช้โครงสร้างร่วม

กัน (กระบวนการ  ฐานข้อมูล เป็นต้น) ส่วนใน

อีกทางหนึ่ง ไม่มีการบังคับให้ท�าตามแบบจ�าลอง

กระบวนการอย่างเคร่งครัด โดยที่ระบบสามารถถูก

ปรับแต่งให้สนับสนุนการแปรผันของกระบวนการ

เดียวกัน อีกตัวอย่างหนึ่ง พิจารณากระบวนการ

พื้นฐานในการด�าเนินการของเทศบาล (เช่นการขอ

อนุญาตสร้างอาคาร) ถึงแม้ว่าเทศบาลทั้งหมดใน

ประเทศต้องสนับสนุนชุดของกระบวนการพื้นฐาน

เดียวกัน แต่อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันได้ เห็นได้

อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะวิเคราะห์

ความแปรผันท่ามกลางองค์กรที่ต่างกัน องค์กรเหล่า

นี้สามารถเรียนรู้จากกันและกันและผู้ให้บริการอาจ

จะปรับปรุงการบริการและให้คุณค่าเพิ่มแก่บริการ

จากผลลัพธ์ของเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร

มีความต้องการเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่

ส�าหรับเหมืองกระบวนการแบบข้ามองค์กรทั้ง

สองประเภท เทคนิคเหล่านี้ควรพิจารณาถึงเรื่อง

ของความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงด้วย องค์กร

อาจไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยเหตุผลของ

การแข่งขันหรือการขาดความไว้วางใจ ดังนั้นมัน

จึงมีความส�าคัญในการพัฒนาเทคนิคของเหมือง

กระบวนการที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ได้ด้วย

C8: ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิการ
ในตอนเริ่มแรกนั้น เหมืองกระบวนการเน้นที่ข้อมูล

ในอดีต อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ แหล่งข้อมูลหลาย

แหล่งมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในแบบ(ใกล้)

เวลาจริง และมีความสามารถในการค�านวณอย่าง

พอเพียงพร้อมใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อมัน

เกิดขึ้น ดังนั้น เหมืองกระบวนการจึงไม่ควรถูกจ�ากัด

อยู่กับการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ และสามารถใช้

ส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินการการแบบออนไลน์ 

สามกิจกรรมที่สนับสนุนการด�าเนินการมีดังนี้:  

การตรวจหา, การพยากรณ์, และ การแนะน�า 

ในขณะที่กรณี เบี่ยงเบนจากกระบวนการที่ก�าหนด

ไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้สามารถถูกตรวจหาได้และระบบ

สามารถแจ้งเตือน บ่อยครั้งที่เราต้องการให้มีการ

แจ้งเตือนแบบทันทีทันใด
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(เพือ่ให้ยงัสามารถมอีทิธพิลต่อสิง่ต่างๆได้) และ ไม่ได้
ท�าแบบออฟไลน์  ข้อมลูในอดตีสามารถถกูน�ามาใช้ใน
การสร้างแบบจ�าลองพยากรณ์ได้ สิง่เหล่านีส้ามารถ
น�ามาใช้ในการแนะน�ากระบวนการ ณ ขณะนัน้ ที่
ก�าลังท�างานอยู่ ตวัอย่างเช่น มนัมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ
พยากรณ์เวลาการประมวลผลทีเ่หลอือยูข่องกรณ ีจาก
พืน้ฐานการพยากรณ์นี ้เราสามารถทีจ่ะสร้างระบบให้
ค�าแนะน�าทีเ่สนอแนะการกระท�าทีเ่ป็นการเฉพาะเพือ่
ลดค่าใช้จ่ายหรอืท�าให้การไหลของเวลาสัน้ลง การ
ประยุกต์เทคนคิของท�าเหมอืงกระบวนการในสภาวะ
แบบออนไลน์ ท�าให้เกดิความท้าทายเพิม่ขึน้ในเชงิของ
สมรรถนะในการค�านวณและคณุภาพข้อมลู

C9: การรวมเหมอืงกระบวนการเข้า
กบัการวเิคราะห์ชนดิอืน่ๆ

การบรหิารด�าเนนิการ และโดยเฉพาะการวจิยัด�าเนนิ
งาน เป็นสาขาของวทิยาการการจดัการ ทีข่ึน้อยูก่บั
แบบจ�าลองอย่างมาก  แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ที่
หลากหลายตัง้แต่ โปรแกรมเชงิเส้นและการวางแผน
โครงการ ไปจนถึง แบบจ�าลองควิ, Markov chains, 
และ การจ�าลอง ได้ถูกน�ามาใช้  เหมอืงข้อมลูสามารถ
ก�าหนดว่า “การวิเคราะห์ชดุข้อมลู (โดยทัว่ไปมขีนาด
ใหญ่) เพือ่หาความสัมพนัธ์ทีค่าดไม่ถงึและท�าการสรปุ
ผลข้อมลูออกมาในรปูแบบทีท่ัง้สามารถเข้าใจได้และ
เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมลู”  หลากหลายเทคนิค
ได้ถูกพฒันาข้ึนมา: การจดัหมวดหมู ่(เช่น decision 
tree learning), regression, clustering (เช่น 
k-means clustering) และ pattern discovery 
(เช่น association rule learning) 

ทัง้สองแขนง (การบรหิารการด�าเนนิการและ
เหมอืงข้อมลู) ให้เทคนคิการวเิคราะห์ทีท่รงคณุค่า 
ความท้าทายก็คอืการรวมเอาเทคนคิเหล่านีเ้ข้ากบั
เหมอืงกระบวนการ ตวัอย่างเช่นการจ�าลอง เทคนคิ
ของท�าเหมอืงกระบวนการสามารถถกูน�ามาใช้ในการ
เรยีนรูแ้บบจ�าลอง บนพืน้ฐานของข้อมลูในอดตี จาก
นัน้แบบจ�าลอง สามารถถกูใช้เพือ่ให้การสนบัสนนุ
การด�าเนนิการ เพราะว่าความเกีย่วพนัธ์กนัอย่างใกล้
ชดิของบันทกึเหตกุารณ์และแบบจ�าลอง แบบจ�าลอง
สามารถถูกน�ามาใช้ในการเล่นซ�า้ ข้อมลูในอดตี และ
เราสามารถเริม่การจ�าลอง จากสถานะปัจจบุนั ท�าให้
ม ี“ปุม่กดไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็“ ไปในอนาคตจาก
ข้อมลูทีม่อียู่เดีย๋วนี้ 

ในท�านองเดยีวกัน มนัมคีวามต้องการทีจ่ะรวม
เอาเหมอืงกระบวนการเข้ากบัการวเิคราะห์เชงิภาพ 
โดยทีก่ารวิเคราะห์เชิงภาพรวมเอาการวเิคราะห์แบบ
อตัโนมตักิบัการสร้างมโนภาพเชงิโต้ตอบ เพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจทีด่ข้ึีนส�าหรบัชดุข้อมลูขนาดใหญ่และซบั
ซ้อน  การวิเคราะห์เชิงภาพเพิม่ขดีความสามารถของ
มนษุย์ได้อย่างน่าประหลาดใจในการมองเหน็รปูแบบ 
ของข้อมลูทีไ่ม่มโีครงสร้าง โดยการรวมเทคนคิของ

เหมอืงกระบวนการแบบอตัโนมตัเิข้ากบัการวเิคราะห์
เชงิภาพแบบโต้ตอบ มนัมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะสกดั
ความเข้าใจอย่างลกึซึง้มากข้ึนจากข้อมลูเหตกุารณ์.

C10:  เพิม่ความสามารถในการใช้
งานส�าหรบัผูท่ี้ไม่ได้เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

เป้าหมายหน่ึงของเหมอืงกระบวนการคอืการสร้าง 
“แบบจ�าลองท่ีมชีีวติ” น่ันคอื แบบจ�าลองกระบวนการ
ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัได้มากกว่าแบบจ�าลองสถติ ท่ี
จบลงด้วยการจดัเกบ็อย่างถาวร ข้อมลูเหตกุารณ์ใหม่
สามารถใช้ในการค้นพบพฤตกิรรมท่ีท่ีเกดิข้ึนใหม่
ได้ การเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูเหตกุารณ์และแบบ
จ�าลองกระบวนการอนุญาตให้การท�าการฉายภาพ
ของสถานการณ์ปัจจบุนัและกจิกรรมเรว็ๆน้ีไปยงัแบบ
จ�าลองท่ีเป็นปัจจบุนั ดงัน้ันผูใ้ช้สามารถมปีฏิสมัพนัธ์
กบัผลลพัธ์ของเหมืองกระบวนการแบบวนัต่อวันได้ 
การมปีฏิสมัพนัธ์เช่นน้ีเป็นสิง่ท่ีมค่ีามาก แต่กจ็�าเป็น
ต้องมตีวัต่อประสานกบัผูใ้ช้ท่ีสามารถเข้าใจได้ด ีความ
ท้าทายคอืการซ่อนความซบัซ้อนของอลักอรทึิมของ
เหมอืงกระบวนการไว้เบือ้งหลงัการเช่ือมต่อท่ีเป็นมติร
กบัผูใ้ช้ ท่ีมกีารก�าหนดชุดของพารามเิตอร์และแนะน�า
ชนดิของการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ

C11:  เพิม่ความสามารถในการ
เข้าใจของผูท่ี้ไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญ

แม้กระท่ังผลลพัธ์อย่างง่ายๆท่ีเหมืองกระบวนการสร้าง
ขึน้มา กไ็ม่ได้หมายความว่ามนัจะมปีระโยชน์จรงิ ผูใ้ช้

อาจมปัีญหาในการท�าความเข้าใจผลลัพธ์ เพือ่หลีก

เลีย่งปัญหาเหล่าน้ี ผลลัพธ์ควรจะถูกน�าเสนอโดยใช้

ตวัแทน ท่ีเหมาะสม (ดท่ีู GP5) นอกจากนัน้ ความ
คูค่วรต่อการไว้วางใจ ของผลลพัธ์ควรมีการบ่งชี้
อย่างชัดเจน อาจมข้ีอมลูน้อยเกนิไปกว่าทีจ่ะท�าการ
สรปุอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะได้ ในความเป็นจรงิ 
เทคนิคกระบวนการค้นพบท่ีมอียู ่โดยทัว่ไปไม่มีการ
แจ้งเตอืนว่ามคีวามเหมาะสมต�า่ หรอื คบัเกนิไป แต่มี
การแสดงแบบจ�าลองเสมอ แม้ว่าจะมีความชดัเจนว่า
มจี�านวนข้อมลูน้อยเกนิไปกว่าท่ีจะน�ามาสรปุผลใดๆ
ได้กต็าม

ปัจฉิมบท

คณะกรรมการเฉพาะกจิเหมอืงกระบวนการของ 
IEEE มเีป้าหมายท่ีจะ (a) ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้
เหมอืงกระบวนการ (b) แนะน�าผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ ที่
ปรกึษา ผูบ้รหิารธรุกจิ และผูใ้ช้ เม่ือใช้เทคนคิทีท่นั
สมยั และ (c) กระตุน้การวิจยัเหมืองกระบวนการ 
เจตนารมณ์น้ีกล่าวถงึหลกัการหลกัและความตัง้ใจของ
คณะกรรมการเฉพาะกจิ  หลงัจากแนะน�าหวัข้อของ
เหมอืงกระบวนการ  เจตนารมณ์นีไ้ด้จ�าแนกหลักการ
แนะน�า (ส่วนท่ี 3) และความท้าทาย (ส่วนที ่4) บาง
ประการ หลกัการแนะน�าสามารถใช้เพือ่หลีกเล่ียงความ
ผดิพลาดท่ีชัดเจน รายการความท้าทายมีความตัง้ใจที่
จะให้ทิศทางการวจิยัและความพยายามในการพฒันา 
ท้ังสองมเีป้าหมายท่ีจะเพิม่ระดบัวฒุภิาวะของเหมือง
กระบวนการ

สรปุค�าศพัท์ท่ีใช้บางค�า ต่อไปนีค้อืค�าศพัท์เฉพาะที่
ใช้ในเรือ่งเหมอืงกระบวนการ: เหมืองการไหลของงาน, 
เหมอืงกระบวนการ (ธรุกจิ), การค้นพบกระบวนการ 
(ธรุกจิ) โดยอตัโนมตั,ิ 
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และ กระบวนการ (ธุรกิจ) อัจฉริยะ  ต่างองค์กรดู
เหมือนว่าจะมีการใช้ศัพท์ที่ต่างกันส�าหรับมโนภาพที่
ทับซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น Gartner ส่งเสริมการใช้ค�า
ว่า “Automated Business Process Discov-
ery” (ABPD) และ Software AG ใช้  “Process 
Intelligence” เพื่ออ้างถึงแพลตฟอร์มที่ควบคุม 
ค�าว่า “เหมืองการไหลของงาน” ดูเหมือนว่าจะมี
ความเหมาะสมน้อยกว่า เนื่องจากการสร้างแบบ
จ�าลองการไหลของงาน เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสิ่ง
ที่เป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการ ใน
ท�านองเดียวกัน การเพิ่มค�าว่าธุรกิจ เข้าไปท�าให้
ขอบเขตการประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการแคบ
ลง เหมืองกระบวนการสามารถประยุกต์ใช้ได้หลาย
อย่าง (เช่น การวิเคราะห์การใช้ระบบที่ใช้เทคโนโลยี
สูง หรือ การวิเคราะห์เว็ปไซต์ โดยที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
นี้ดูไม่น่าเหมาะสม ถึงแม้ว่าการค้นพบกระบวนการ
เป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเหมืองกระบวนการ 
แต่มันก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายสิ่งที่เหมือง
กระบวนการท�าได้ การตรวจสอบความถูกต้อง, การ
พยากรณ์, เหมืององค์กร, การวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม เป็นต้น คือตัวอย่างของการใช้ในกรณีอื่นๆที่
ขยายออกไปมากกว่าการค้นพบกระบวนการ 

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของบางค�าที่ได้
กล่าวไป ทุกเทคโนโลยีและวิธีการที่มีเป้าหมาย
ที่จะให้ได้สารสนเทศที่สามารถน�าไปกระท�าการ
ได้ ซึ่งสามารถใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
นั้นสามารถวางอยู่ในต�าแหน่งที่อยู่ภายใต้ธุรกิจ
อัจฉริยะ กระบวนการ (ธุรกิจ) อัจฉริยะสามารถ
ถูกมองว่าเป็นการรวมกันของ BI และ BPM, นั่น
คือ เทคนิคของ BI ถูกน�ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ 
และปรับปรุงกระบวนการ และการบริหารจัดการ 
เหมืองกระบวนการสามารถถูกมองว่าเป็นรูปธรรม
ของกระบวนการอัจฉริยะ โดยมีบันทึกเหตุการณ์
เป็นจุดเริ่มต้น การค้นพบกระบวนการ (ทางธุรกิจ
โดยอัตโนมัติ) เป็นเพียงหนึ่งในสามชนิดพื้นฐาน
ของเหมืองกระบวนการ รูปที่ 7 อาจท�าให้เข้าใจ
ผิดได้เล็กน้อยในแง่ที่ว่า เครื่องมือของ BI ส่วนใหญ่
ไม่มีฟังก์ชันของเหมืองกระบวนการ ที่กล่าวไว้ใน
เอกสารนี้ ค�าว่า BI บ่อยครั้งเพื่อความสะดวกถูกน�า
ไปใช้ส�าหรับเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการที่
ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของ BI โดยรวมเท่านั้น 

อาจมีเหตุผลทางการค้าส�าหรับการใช้ค�าศัพท์
อื่น ผู้ขายบางรายต้องการที่จะเน้นในบางมุมมอง 
(เช่น การค้นพบ หรือ อัจฉริยะ) แต่อย่างไรก็ตาม 
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน  มันจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่
จะใช้ค�าว่า “เหมืองกระบวนการ” ส�าหรับศาสตร์ที่
ครอบคลุมอยู่ในเจตนารมณ์นี้

อภิธานศัพท์

กิจกรรม (Activity): ขั้นตอนที่มีการก�าหนด
อย่างชัดเจนในกระบวนการ เหตุการณ์อาจหมายถึง 
เริ่มต้น (start), เสร็จสิ้น (completion), ยกเลิก 
(cancelation), เป็นต้น ของกิจกรรม  ส�าหรับ
กระบวนการหนึ่ง ณ ขณะนั้น (a specific process 
instance)
การค้นพบกระบวนการธุรกิจโดย
อัตโนมัติ (Automated Business Process 
Discovery): ดูที่ การค้นพบกระบวนการ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence 
(BI)): ชุดของเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ข้อมูลในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
กระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ (Business 
Process Intelligence): ดูที่ กระบวนการ
อัจฉริยะ
การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Busi-
ness Process Management (BPM)): 
ศาสตร์ที่รวมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความรู้จากวิทยาการการจัดการ และประยุกต์ทั้ง
สองศาสตร์นี้เพื่อกระบวนการด�าเนินการทางธุรกิจ
กรณี (Case): ดูที่ กระบวนการ ณ ขณะนั้น
มโนทัศน์ที่เบี่ยงเบน (Concept Drift):  
ปรากฏการณ์ที่กระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อบ
ครั้งตามเวลา กระบวนการที่เฝ้าสังเกตอาจค่อยๆ
เปลี่ยนแปลง (หรือเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด) 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หรือการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้น ท�าให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน
การตรวจสอบความสอดคล้อง 
(Conformance Checking): การวิเคราะห์ว่า
ความเป็นจริงที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึก สอดคล้องกับ
แบบจ�าลองและในทางกลับกัน เป้าหมายคือตรวจ
หาความแตกต่าง และวัดความรุนแรง การตรวจ
สอบความสอดคล้องเป็นหนึ่งในสามชนิดพื้นฐาน
ของเหมืองกระบวนการ
การท�าเหมืองกระบวนการข้ามองค์กร 
(Cross-Organizational Process Mining): 
การประยุกต์เทคนิคการท�าเหมืองกระบวนการกับ
บันทึกเหตุการณ์ที่มีจุดก�าเนิดมาจากต่างองค์กร
เหมืองข้อมูล (Data Mining):  การ
วิเคราะห์ชุดข้อมูล (ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึง และเพื่อสรุปข้อมูลใน
ลักษณะที่ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งใหม่
เหตุการณ์ (Event):  การกระท�าที่ถูกบันทึกไว้
ในบันทึก เช่น เริ่มต้น (start), เสร็จสิ้น (comple-
tion) หรือ ยกเลิก (cancelation), ของกิจกรรม
ส�าหรับกระบวนการ ณ ขณะนั้นโดยเฉพาะ
บันทึกเหตุการณ์ (Event Log): ชุด
ของเหตุการณ์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเข้าของเหมือง
กระบวนการ  เหตุการณ์ไม่มีความจ�าเป็นที่ถูกจัด
เก็บไว้ในแฟ้มบันทึกที่แยกเฉพาะ (เช่น เหตุการณ์
อาจจะกระจัดกระจายอยู่ในตารางที่ต่างกันในฐาน
ข้อมูล)

ความเหมาะสม (Fitness):  การวัดเพื่อ
ตัดสินว่าแบบจ�าลองยอมรับพฤติกรรมที่พบใน
บันทึกเหตุการณ์อย่างไร แบบจ�าลองมีความเหมาะ
สมแบบสมบูรณ์ถ้าทุกร่องรอยในบันทึกสามารถเล่น
ซ�้าได้โดยแบบจ�าลองตั้งแต่ต้นจนจบ
นัยทั่วไป (Generalization): การวัดเพื่อ
ตัดสินว่าแบบจ�าลองสามารถยอมรับให้พฤติกรรมที่
ไม่เคยพบในบันทึกเหตุการณ์อย่างไร แบบจ�าลองที่
คับเกินไปคือไม่สามารถมีนัยทั่วไปเพียงพอ
การปรับปรุงแบบจ�าลองให้ดีขึ้น 
(Model Enhancement):  เป็นหนึ่งในสามของ
ชนิดพื้นฐานของเหมืองกระบวนการ แบบจ�าลอง
กระบวนการถูกขยายหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้
สารสนเทศที่สกัดจากบันทึก ตัวอย่างเช่น ปัญหา
คอขวดสามารถถูกบ่งชี้ได้โดยการเล่นซ�้าบันทึก
เหตุการณ์บนแบบจ�าลองกระบวนการในขณะที่
ส�ารวจประทับเวลา
MXML: รูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานของ XML ส�าหรับ
การแลกเปลี่ยนบันทึกเหตุการณ์  XES เข้ามาแทนที่ 
MXML ในฐานะรูปแบบใหม่ที่ไม่ขึ้นกับเครื่องมือ
ของเหมืองกระบวนการ
สนับสนุนการด�าเนินการ (Operation-
al Support): การวิเคราะห์แบบออนไลน์ของ
ข้อมูลเหตุการณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อเฝ้าสังเกตุและมี
อิทธิพลต่อกระบวนการที่ก�าลังท�างานวิ่งอยู่ ณ ขณะ
นั้น สามกิจกรรมที่สนับสนุนการด�าเนินการสามารถ
บ่งชี้ได้แก่: ตรวจหา  (สร้างการแจ้งเตือนถ้า
พฤติกรรมที่สังเกตเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมของแบบ
จ�าลอง), พยากรณ์ (พยากรณ์พฤติกรรมอนาคตบน
พื้นฐานของพฤติกรรมในอดีต เช่น พยากรณ์เวลา
ประมวลผลที่เหลืออยู่), และการแนะน�า (แนะน�า
การกระท�าที่เหมาะสมที่จะน�ามาซึ่งเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง เช่น ค่าใช้จ่ายต�่าสุด).
ความแม่นย�า (Precision): การวัดเพื่อตัดสิน
ว่าแบบจ�าลองห้ามพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากกับ
พฤติกรรมที่พบในบันทึกเหตุการณ์ได้เพียงใด แบบ
จ�าลองที่มีความแม่นย�าต�่าเรียกว่า หลวมเกินไป

 

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�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
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การค้นพบกระบวนการ (Process 
Discovery): หนึ่งในสามชนิดพื้นฐานของเหมือง
กระบวนการ แบบจ�าลองกระบวนการเรียนรู้จาก
บันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น α อัลกอริทึมสามารถ
ค้นพบ Petri net โดยการบ่งชี้รูปแบบกระบวนการ
ในชุดของเหตุการณ์
กระบวนการ ณ ขณะนั้น (Process In-
stance): เอนทิตีที่ก�าลังถูกจัดการโดยกระบวนการ
ที่ถูกวิเคราะห์ เหตุการณ์อ้างถึง กระบวนการ ณ 
ขณะนั้น ตัวอย่างของกระบวนการ ณ ขณะนั้น 
ได้แก่ ค�าสั่งซื้อของลูกค้า การเรียกร้องประกัน การ
ขอสินเชื่อ 
กระบวนการอัจฉริยะ (Process Intel-
ligence): แขนงของธุรกิจอัจฉริยะที่เน้นที่ การ
บริหารกระบวนการธุรกิจ
เหมืองกระบวนการ (Process Mining): 
เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการ ที่ค้นพบ ตรวจสอบ 
และปรับปรุงกระบวนการจริง (ไม่ใช่กระบวนการ
สมมุติ) โดยสกัดความรู้จากบันทึกเหตุการณ์ที่มีโดย
ทั่วไปในระบบสารสนเทศในทุกวันนี้ 
ความโน้มเอียงของตัวแทน (Rep-
resentational Bias): ภาษาเป้าหมายที่ถูกเลือก
ส�าหรับเป็นตัวแทนและสร้างผลลัพธ์ของเหมือง
กระบวนการ
ความเรียบง่าย  (Simplicity):  วัดตาม 
Occam’s Razor, แบบจ�าลองที่เรียบง่ายที่สุดที่
สามารถอธิบายพฤติกรรมที่พบในบันทึก คือแบบ
จ�าลองที่ดีที่สุด ความเรียบง่ายสามารถบอกเป็น
จ�านวนได้หลายวิธี เช่น จ�านวนโนด และ เส้นเชื่อม
ในแบบจ�าลอง

XES: อยู่บนพื้นฐานของ XML มาตรฐานส�าหรับ
บันทึกเหตุการณ์ มาตรฐานนี้ได้รับความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเหมืองกระบวนการของ 
IEEE ให้เป็นรูปแบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบันทึก
เหตุการณ์โดยปริยาย (ดูที่ www.xes-standard.
org)
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