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งานวิจยันีH เป็นการใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) ดว้ยอลักอริทึม “Fuzzy 

Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางอารมณ์ (Emotion Analytics) 

เพืOอวตัถุประสงค์ในการค้นหาและตรวจสอบรูปแบบทางอารมณ์ของนักศึกษาในโครงการ 

StudentLife โดยใช้ชุดข้อมูลแอปพลิเคชัน PAM (เครืO องมือการวดัอารมณ์ด้วยรูปภาพ) และ

แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (PHQ-9) ซึO งเป็นแนวทางใหม่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์อารมณ์

ของบุคคล ทาํใหเ้ห็นภาพแบบจาํลองแนวโนม้ของอารมณ์ กระบวนการทีOเกิดขึHน ความถีO การเกิดซํH า

ทีOต่อเนืOอง การกระจายตวัของอารมณ์ ความสัมพนัธ์ของแต่ละอารมณ์ พฤติกรรมทางอารมณ์ ดว้ย

ภาพแบบจาํลองของเทคนิคเหมืองกระบวนการเพียงภาพเดียว งานวจิยันีH เริOมตน้ดว้ยการจดัเตรียมชุด

ขอ้มูล (เตรียมและทาํความสะอาดขอ้มูล) เพืOอใหส้ามารถนาํไปใชก้บัเทคนิคเหมืองกระบวนการ ได ้

โดยใชภ้าษาไพทอน (Python)  เพืOอเปลีOยนรูปแบบของขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ทีOรวบรวมในขัHนตน้

จาก JSON เป็นรูปแบบ/โครงสร้างทีOเหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งดว้ย ตวับ่งชีHอารมณ์ 16 อารมณ์

พืHนฐานจาก 'Russel's Circumplex Affect Grid' และแบ่งระดบัภาวะซึมเศร้า 5 ระดบัไดแ้ก่ 1. นอ้ย

ทีOสุด 2. นอ้ย 3. ปานกลาง 4. รุนแรงปานกลาง และ 5. รุนแรง เพืOอให้ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์

ของงานวจิยันีH  คือ ภาพแบบจาํลองแนวโนม้ทางอารมณ์เชิงบวก/ลบ (Valence)  และความตืOนตวัทาง

อารมณ์ (Arousal) เพืOอนาํมาใชเ้ป็นเครืOองมือช่วยประกอบการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าของบุคคลได ้

ซึO งเป็นพืHนฐานสาํหรับการศึกษาเทคนิคเหมืองกระบวนการกบัการวเิคราะห์อารมณ์ต่อไปในอนาคต 

คาํสาํคญั: เหมืองกระบวนการ, การวเิคราะห์อารมณ์, ภาวะซึมเศร้า, เครืOองมือวดัอารมณ์ดว้ยภาพ, 

ชีวตินกัศึกษา 
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บทที$ 1 

บทนํา 

  

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในยุคสังคมปัจจุบนัทุกอย่างถูกขบัเคลื8อนดว้ยขอ้มูลและอุปกรณ์เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที8

ใกลที้8สุด คือ โทรศพัท์มือถือหรือที8เรียกว่า Mobile Phone, Smart Phone ดว้ยความนิยมในการใช้

งาน Facebook Twitter และ Instagram ทาํใหเ้กิดสงัคมออนไลน์ขึLน (Social Network) และก่อใหเ้กิด

สิ8งที8เรียกว่า สื8อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ8 งเป็นรูปแบบของสังคมที8ทุกคนสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลออนไลน์หรือสื8อออนไลน์ไดทุ้กคนและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สร้างความสะดวกสบาย ทุก

คนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กที8ทุกเวลา ไดรั้บรู้ขอ้มูลพร้อม ๆ กนั ไม่วา่จะเป็นเรื8องของการติดต่อ 

สื8อสารระหวา่งกนั ระหวา่งกลุ่ม การแลกเปลี8ยนขอ้มูล ขอ้มูลถูกส่งต่อจากบุคคลหนึ8งสู่บุคคลหนึ8ง

หรือสู่กลุ่มคน รวมถึงการใชง้านที8ช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 

 ดงันัLนจึงเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า อุปกรณ์สื8อสารที8เรียกว่า โทรศพัท์มือถือ ไดเ้ขา้มาอยู่ใน

ชีวิตประจาํวนัของทุก ๆ คนตัLงแต่ตื8นนอนจนเขา้นอน ดว้ยชั8วโมงการใชง้านโทรศพัทที์8สูงต่อวนั 

ยอ่มก่อให้เกิดทัLงประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นสุขภาพและปัญหาทางดา้นจิตใจที8

เรียกว่า “ภาวะซึมเศร้า” (depression) และส่งผลต่อเนื8องป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (major depressive 

disorder)   

 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

1. เพื8อศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนําไปใช้ในการประมวลผลด้วยเทคนิคเหมือง
กระบวนการ 

2. เพื8อศึกษาการนาํเทคนิคเหมืองกระบวนการมาใชใ้นการติดตามและวิเคราะห์แนวโนม้
การเปลี8ยนแปลงทางอารมณ์หรือกระบวนการทางอารมณ์ที8เกิดขึLนของแต่ละบุคคล

และกลุ่ม 

3. เพื8อศึกษากระบวนการที8เกิดขึLนของอารมณ์ (Emotion, State/Mood and Affect) และ

ผลกระทบที8เกิดขึL นกับกระบวนการเปลี8ยนแปลงทางอารมณ์จากชุดข้อมูล PAM 

(StudentLife Dataset) 
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4. เพื8อศึกษาผลลพัธ์ของอารมณ์กบัภาวะซึมเศร้าที8ไดจ้ากแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า 
PHQ-9  

5. ประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการด้วยเทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart 

Analysis ในการวเิคราะห์แนวโนม้อารมณ์ จากซอฟตแ์วร์ Disco และ ProM 

 

1.3  ขอบเขตการโครงการวจิยั 

1. ศึกษาชุดขอ้มูล StudentLife และขอ้มูลที8เกี8ยวขอ้งทัLงในส่วนอตัโนมติัหรือขอ้มูลแบบ

พาสซีฟ (Passive Data) และขอ้มูล EMA ซึ8 งเป็นชุดขอ้มูลแบบตอบคาํถามดว้ยตนเอง 

แบบแอคทีฟ(Active Data) 

2. ศึกษาภาษาไพทอน (Python) เพื8อนาํมาใชใ้นการจดัเตรียมขอ้มูล 

3. ศึกษาอลักอริทึมและเทคนิคเหมืองกระบวนการ โดยเฉพาะเทคนิค Fuzzy Miner และ 

Dotted Chart Analysis เพื8อนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. จดัเตรียมชุดขอ้มูล PAM และ PHQ-9 (StudentLife Dataset) และชุดขอ้มูลที8เกี8ยวขอ้ง 

เพื8อใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดก้บัซอฟตแ์วร์ Disco จาก Disco Fluxicon และซอฟตแ์วร์ 

ProM จาก Promtools.org 

5. สามารถใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางอารมณ์และ
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า รวมถึงขอ้มูลที8เกี8ยวขอ้งได ้

 

1.4  ขัBนตอนการทาํวจิยั 

1. ศึกษางานวิจยั เอกสารทางวิชาการ หนงัสือและวารสารที8เกี8ยวขอ้งกบัผลกระทบทาง
อารมณ์ ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า 

2. ศึกษาชุดขอ้มูล StudentLife จาก Dartmouth College 

3. ศึกษากระบวนการทํางานของ  PAM Application ทัL งบน  iOS และ  Android และ

สามารถนาํมาใชง้านได ้

4. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน เพื8อนํามาใช้ในการประมวลผลก่อน 

(จดัเตรียมขอ้มูล/ทาํความสะอาดขอ้มูล) เพื8อให้ขอ้มูลเหมาะสมและนาํมาใชง้านกบั

เทคนิคเหมืองกระบวนการได ้

5. พฒันาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน เพื8อประมวลผลข้อมูลที8อยู่ในรูปแบบ JSON 

(JavaScript Object Notation) และไฟลข์อ้ความ (Text file) ให้อยูใ่นรูปแบบไฟล ์CSV 

ที8นาํมาใชง้านกบัซอฟตแ์วร์ Disco และ ProM ได ้
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6. ทดลองไฟลข์อ้มูลที8ไดจ้ากการประมวลผลก่อนกบัซอฟตแ์วร์ Disco และ ProM  ดว้ย

เทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis 

7. ประเมินผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis 

8. วเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 
 

1.5  ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูลจากโครงการ StudentLife ของ Dartmouth College 

2. พฒันาระบบการประมวลผลไฟลข์อ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น JSON, CSV, Text ดว้ย

ภาษาไพทอนและเป็นแนวทางในการใชง้านภาษาไพทอนกบังานวิทยาศาสตร์ขอ้มูล 

(Data Science) 

3. เ ป็นแนวทางในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั8น  (Mobile Application) เ พื8อทํา

แบบสอบถามและเก็บขอ้มูลผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ และนาํมาใชเ้ก็บขอ้มูลทางดา้น

อารมณ์และขอ้มูลที8เกี8ยวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า เพื8อนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และป้องกนั

ปัญหาที8จะเกิดขึLนจากการเปลี8ยนแปลงทางอารมณ์และอาจก่อใหเ้กิดปัญหาที8เกี8ยวขอ้ง

กบัสภาวะทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า อารมณ์สองขัLว เป็นตน้ 

4. สนบัสนุนใหเ้กิดการประยกุตใ์ชโ้ทรศพัทมื์อถือในการเกบ็ขอ้มูลทัLงแบบอตัโนมติัและ
แบบสอบถามดว้ยตนเองผา่นระบบโทรศพัท ์เพื8อนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางดา้น

ต่าง ๆ เช่น แจง้เตือน ให้ขอ้มูลที8เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการเรียนการศึกษา

ใหก้บับุคคลและนกัศึกษา 

5. ไดเ้ห็นถึงการนาํเทคนิคเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis 

มาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าและติดตามกระบวนการทางด้านอารมณ์ และแสดงภาพ

กระบวนการทางดา้นอารมณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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บทที$ 2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

 

เมื8อสาขาวชิาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ การนาํเทคโนโลยมีาใชส้ร้างมูลค่าเพิ8มใหก้บั

สารสนเทศ ทาํให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใชง้านไดก้วา้งขวางมากขึLน ดงันัLนจึงเกิดการพฒันา

และศึกษาวิจยัแตกแขนงไปมากมายตามความเจริญของโลกยคุดิจิตอลที8เติบโตอยา่งรวดเร็ว ในทุก 

ๆ วินาทีมีข้อมูลไหลเวียนอยู่ในระบบสารสนเทศเป็นจํานวนมหาศาล การค้นหาความรู้ใน

ฐานขอ้มูลแบบเดิมถูกพฒันาเกิดเป็นเทคโนโลยใีหม่ที8ชื8อ เหมืองกระบวนการ (Process Mining) จึง

เป็น เทคนิคที8สามารถสกดัและวิเคราะห์โครงสร้างของ กระบวนการ สะทอ้นจากการดาํเนินงาน

จริงในระบบ และสามารถเปรียบเทียบกระบวนการที8ไดจ้าก Model และ วางแนวทางพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการที8มีอยู่ใน ปัจจุบนัให้ดียิ8งขึLน รวมทัLงสามารถนาํเอาเทคนิคการเรียนรู้ ของ

เครื8อง (Machine Learning) มาช่วยเสริมการพฒันา และปรับปรุงกระบวนการไดอี้กดว้ย ซึ8 งเป็น

เทคนิคในการคน้หาความรู้เชิงคุณค่า (วิเชียร เปรมชยัสวสัดิ\ , 2558; กฤษณพงศ ์วิมลสุข และ วรพล 

พงษเ์พชร, 2021) โดยอาศยัวิธีการประมวลผลแบบจาํลองจากชุดขอ้มูลที8เกิดขึLนจริงในแฟ้มบนัทึก

เหตุการณ์ของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ8 งปัจจุบนัมีขอ้มูลเหล่านีL จาํนวนมากอยูแ่ทบทุกที8ในระบบ 

บางครัL งเป็นขอ้มูลที8ถูกทิLงไร้ค่า แต่เทคนิคเหมืองกระบวนการ สามารถมาเติมเตม็ช่องวา่งนีL  โดยดึง

ขอ้มูลดิบเหล่านีL มาใช้ในการวิเคราะห์คน้หาความรู้เชิงลึกที8แฝงอยู่ในชุดขอ้มูลจากแฟ้มบนัทึก

เหตุการณ์ ตวัอยา่งเช่น ใชชุ้ดขอ้มูลเพื8อตรวจสอบความสอดคลอ้งของกระบวนการ ตรวจหาปัญหา

คอขวด และคาดการณ์ปัญหาในการดําเนินการ ใช้ตรวจสอบระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ 

(Workflow) หรือบนัทึกธุรกรรมของระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร นอกจากนีLยงัสามารถ

ใชเ้หมืองกระบวนการ เพื8อตรวจสอบการเบี8ยงเบน การละเลยในการปฏิบติังานตามขัLนตอนของ

ระบบทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  เพื8อใช้ค้นหาตรวจสอบดูความสอดคล้อง  และปรับปรุงเพิ8ม

ประสิทธิภาพให้กบัระบบกระบวนการทาํงานต่าง ๆ (Van der Aalst, W., 2011) โดยงานวิจยัดา้น

เหมืองกระบวนการที8ผา่นมาจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ถูกนาํมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื8อ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชแ้บบจาํลองที8วิเคราะห์ไดร้ะบุส่วนที8ตอ้ง

ปรับปรุงและประเมินผลลพัธ์ของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเป็นหลกั ในขณะที8ผูว้ิจยั

เสนอแนวคิดที8จะนาํเทคนิคเหมืองกระบวนการมาใชใ้นการวิเคราะห์และคน้หาแบบจาํลองทาง

อารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่งในมนุษย ์ดงันัLนในการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัขอแบ่งงานเป็น 2 ส่วน

คือ เทคนิคเหมืองกระบวนการและสภาวะอารมณ์  
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2.1  Process Mining 

สําหรับกระบวนการในการคน้หารูปแบบในชุดขอ้มูลขนาดใหญ่เแบบดัLงเดิมนัLน เราใช้

เทคนิค การทาํเหมืองขอ้มูล (Data mining) คือกระบวนการที8กระทาํกบัขอ้มูลจาํนวนมากเพื8อคน้หา

รูปแบบและความสัมพนัธ์ที8ซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนัLน ในปัจจุบนัการทาํเหมืองขอ้มูลไดถู้กนาํไป

ประยุกต์ใช้งานหลายประเภท ทัL งในด้านธุรกิจที8 ช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ริหาร ในด้าน

วิทยาศาสตร์และการแพทยร์วมทัLงในดา้นเศรษฐกิจและสังคม (เพชรรัตน์ ม่วงนอ้ย, จกัรพนัธ์ พลา

ผล และ ภรัณยา ปาลวิสุทธิ\ , 2564) ซึ8 งจะมุ่งเนน้ไปที8การคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่โดย

ใชข้ัLนตอนวิธีจากวิชาสถิติคน้หารูปแบบอยา่งง่าย และไม่มีการแสดงภาพของการศึกษาที8สมบูรณ์

ในรูปแบบจาํลองพร้อมที8จะวิเคราะห์ เพื8อให้สามารถวิเคราะห์ประเภทนีL ได ้การวิจยัขอ้มูลดว้ย

เหมืองกระบวนการจึงเกิดขึLน โดยกระบวนการทาํ มุ่งเนน้ไปที8การพฒันาชุดเครื8องมือและเทคนิค

ชาญฉลาด ที8มุ่งสกดัความรู้เกี8ยวกบักระบวนการจากบนัทึกเหตุการณ์ (event logs) ที8บนัทึกไวโ้ดย

ระบบสารสนเทศ ในขัLนตอนของการประเมินต้องการคน้พบความรู้จากชุดขอ้มูล ซึ8 งมีหลาย

อลักอริทึมที8สามารถสร้างภาพของกระบวนการไดโ้ดยอตัโนมติั การแทนกระบวนการนีLโดยมากมา

ในรูปของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที8สนบัสนุนการทาํงานพร้อมกนัของพฤติกรรมตามลาํดบั

และทางเลือก (เช่นตวัอย่างของ Petri nets Heuristic หรือ Fuzzy miner) ในงานวิจยันีL จะแสดงให้

เห็นถึงการประยุกต์ใชชุ้ดเครื8องมือเหมืองกระบวนการ Disco จาก fluxicon.com และ ProM จาก 

promtools.org เพื8อคน้หาความรู้เชิงลึกจากชุดขอ้มูลอารมณ์ของนกัศึกษา เราวิเคราะห์ขอ้มูลและ

แสดงการประเมินจากการทดลองผา่นรูปแบบจาํลองทางอารมณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่

งานวจิยัส่วนมากของการใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการถูกนาํไปใชใ้นภาคธุรกิจเป็นสาํคญั เนื8องจาก

มีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที8เป็นระบบ เป็นขัLนตอนกระบวนการที8มีโครงสร้างชดัเจน มี

บนัทึกเหตุการณ์พร้อมใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคนีLมากกวา่นาํมาใชว้เิคราะห์ทางพฤติกรรมของ

มนุษยโ์ดยเฉพาะดา้นอารมณ์ที8มีรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลความรู้สึกที8ไม่เป็นโครงสร้างกระบวนการที8

ชดัเจนนกั ดงันัLนการออกแบบวิจยัครัL งนีL  ผูว้ิจยัตอ้งอาศยัพืLนฐานจากงานวิจยัดา้นการบริหารและ

การจัดการทางองค์กรภาคธุรกิจมาใช้ประกอบการวางแผนการทดสอบเช่น การใช้เหมือง

กระบวนการวิเคราะห์ขัLนตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8นของประเทศ

เนเธอร์แลนด ์(Bozkaya, M., Gabriels, J., & Van der Werf, J. M. ,2009) กรณีศึกษานีL แสดงให้เห็น

วิธีการวิเคราะห์ด้วยเหมืองกระบวนการที8สามารถคน้หาและแสดงรูปแบบจาํลองขัLนตอนการ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าที8ออกมาเป็นแผนผงักระแสงานอย่างชดัเจนและรวดเร็วนาํมาใช้ในการ

วินิจฉยัขัLนตอนปฏิบติังานสามารถแสดงจุดปัญหาคอขวดของระบบงานไดท้นัทีวา่เกิด ณ. จุดไหน

ของกระบวนการซึ8 งจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมกวา้ง ๆ ของกระบวนการภายในองคก์ร เพียงใชแ้ค่ขอ้มูล
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จริงที8ไดจ้ากแฟ้มบนัทึกเหตุการณ์ของระบบเท่านัLน สาํหรับงานวิจยัที8ใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการ

มาวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมบุคคลที8น่าสนใจ เช่น งานวิจยัของ Dr. Carlos Fernández-Llatas และ

คณะ ตีพิมพเ์มื8อ 11 November 2013 เรื8อง “เทคนิคเหมืองกระบวนการสาํหรับการสร้างแบบจาํลอง

พฤติกรรมรายบุคคลโดยใชก้ารติดตามแบบไร้สายในบา้นพกัคนชรา” งานวิจยันีLนาํเทคนิคเหมือง

กระบวนการมาใชส้ร้างแบบจาํลองพฤติกรรมแบบรายบุคคลโดยใชเ้ทคนิคการจดจาํรูปแบบเพื8อ

สรุปแบบจาํลองโดยอตัโนมติั เพื8อใหผู้เ้ชี8ยวชาญเขา้ใจพฤติกรรมของคนชราที8พกัอาศยัอยูแ่ต่ละคน 

เทคนิคเหมืองกระบวนการสามารถอนุมานแบบจาํลองเป็นเวิร์กโฟลว์ซึ8 งออกแบบมาเพื8อให้

ผูเ้ชี8ยวชาญเขา้ใจโดยเฉพาะทาํใหส้ามารถตรวจจบัรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะของผูใ้ชไ้ด ้ในบทความ

นีL จะนาํเสนออลักอริทึมเหมืองกระบวนการ eMotiva อลักอริทึมเหล่านีL กรองสรุปและแสดงภาพ

เวิร์กโฟลว ์ขัLนตอนการทาํงานสรุปไดจ้ากตวัอยา่งที8สร้างโดยระบบตาํแหน่งภายในอาคารที8จดัเก็บ

ตาํแหน่งของผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นพกัคนชรา เครื8องมือสร้างภาพสามารถเปรียบเทียบและเนน้รูปแบบ

พฤติกรรมเพื8อใหผู้เ้ชี8ยวชาญเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยไ์ดง่้ายขึLน เครื8องมือนีL ไดรั้บการทดสอบกบัผูใ้ช้

จริง 9 คนซึ8 งไดรั้บการตรวจสอบเป็นระยะเวลา 25 สัปดาห์ ผลที8ไดรั้บชีL ให้เห็นว่าพฤติกรรมของ

ผูใ้ชมี้การพฒันาและเปลี8ยนแปลงอยา่งต่อเนื8องและสามารถวดัการเปลี8ยนแปลงนีL ไดท้าํใหส้ามารถ

ตรวจจบัการเปลี8ยนแปลงพฤติกรรมได ้(Fernández-Llatas, C., Benedi, J., García-Gómez, J. M., & 

Traver, V., 2013) 

เทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการเปรียบเสมือนส่วนเชื8อมโยงที8ขาดหายไประหว่างการ

จดัการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) และเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ ที8ไม่จาํเป็นตอ้งทราบถึง

กระบวนการ เช่น การทาํเหมืองขอ้มูล การเรียนรู้ดว้ยเครื8องและระบบธุรกิจอจัฉริยะ เพื8อแสดงให้

เห็นถึงศกัยภาพของเทคนิคนีL ที8นาํไปใช้ เช่น กรณีศึกษา Zig Web Software ไดใ้ช้เทคนิคเหมือง

กระบวนการในการนาํเสนอขอ้มูลประกอบการตดัสินใจให้กบัลูกคา้ โดยเหมืองกระบวนการ

สามารถช่วยให้ลูกค้าเขาเห็นภาพรวมกระบวนการทัL งหมด (Kooij, P., & Rozinat, A., 2016) 

เครื8องมือวิเคราะห์เหมืองกระบวนการในกรณีศึกษาของ Zig Web Software ใชซ้อฟท์แวร์ Disco 

(Fluxicon Process Laboratories, 2012) เป็นเครื8องมือวเิคราะห์เหมืองกระบวนการทีมีฟังกช์ั8นใชง้าน

ครบถว้นและเป็นเครื8องหมายการคา้ของ Fluxicon สาํหรับงานวิจยันีLผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Disco เช่นกนั 

นอกจากเครื8องมือตวันีL แลว้ ผูศึ้กษาดา้นเหมืองกระบวนการคงไม่มีใครไม่รู้จกัซอฟต์แวร์โอเพ่น

ซอร์สที8มีชื8อเสียงและประสิทธิภาพรวมทัLงมีปลัeกอินชุดเครื8องมือจาํนวนมากกว่า 400 รายการให้

เลือกใชอ้ยา่ง ProM (ProM Tools., 2019) เป็นเครื8องมืออีกตวัที8น่าสนใจมาก และผูว้ิจยัไดน้าํมาใช้

เป็นส่วนเสริมเพื8อช่วยใหเ้ห็นมุมมองที8แตกต่างกนัในการวเิคราะห์ขอ้มูลเช่นเดียวกนั 
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2.2  Fuzzy Miner 

 Fuzzy Miner (Günther, C.W., Van der Aalst, W.M.P., 2007; Van Dongen, B.F., & 

Adriansyah, A., 2009)  เป็นหนึ8งในอลักอริทึมของกระบวนการการคน้พบรูปแบบใหม่ที8ไดรั้บการ

พฒันาโดย Christian W. Günther ผูร่้วมก่อตัLง Fluxicon ในปี 2007 เป็นอลักอริทึมแรกที8สามารถ

แกไ้ขปัญหาของกิจกรรมจาํนวนมากและพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างไดโ้ดยตรง เราจะเลือกใชเ้มื8อมี

ขอ้มูลบนัทึกที8ซบัซอ้นและไม่มีโครงสร้างหรือเมื8อตอ้งการลดความซบัซอ้นของรูปแบบในลกัษณะ

โตต้อบ เช่น ในงานวิจยัของเรานีL จึงเหมาะกบัการเลือกใช ้Fuzzy Miner ที8สุด เพราะอารมณ์เป็น

ขอ้มูลบนัทึกที8ไม่มีโครงสร้าง Fuzzy Miner เป็นส่วนหนึ8 งของชุดเครื8องมือ ProM สําหรับเหมือง

กระบวนการ มีจุดมุ่งหมายเพื8อให้ผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกระบวนการต่าง ๆ ไดจ้ากบนัทึกเหตุการณ์ 

สิ8งที8น่าสังเกตมากที8สุดคือ Fuzzy Miner เหมาะสําหรับทาํเหมืองกระบวนการที8มีโครงสร้างน้อย

กว่าซึ8 งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างและขดัแยง้กนัเป็นจาํนวนมากผลเอาตพ์ุตที8ได ้เราจะได้

แบบจาํลอง Fuzzy ดงัรูป 2.1 

 

 
รูปที$ 2.1 Fuzzy Miner Model 
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Fuzzy Miner สร้างภาพของแบบจาํลองกระบวนการ ระบุสองเมตริกพืLนฐานในการวิเคราะห์ คือ

ความสําคญั ซึ8 งสามารถกาํหนดไดท้ัL ง ชัLนเหตุการณ์ (เช่นกิจกรรม) และความสําคญัของลาํดบั

พฤติกรรม เช่น ระบุระดบัความสนใจที8มีในเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที8เกิดขึLน ตวัอยา่งหนึ8งสาํหรับ

การวดัความสาํคญัคือการแจกแจงความถี8ของเหตุการณ์หรือ ความสัมพนัธ์ที8จะสังเกตเห็นบ่อยครัL ง

มากขึLน จะถือว่าสําคญัมากขึLน ความสัมพนัธ์ในทางอื8น ๆ มีความเกี8ยวขอ้งเฉพาะความสัมพนัธ์

ลาํดบัก่อนเหตุการณ์ เป็นการวดัความสัมพนัธ์ที8ใกลเ้คียงกนัสองเหตุการณ์ต่อกนั ตวัอยา่งสาํหรับ

การวดัความสัมพนัธ์รวมถึงการพิจารณาการทบัซ้อนกันของขอ้มูลที8เกี8ยวขอ้งกับแอตทริบิวต์ 

เหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื8องกนัหรือเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัของชื8อเหตุการณ์ เหตุการณ์

ที8มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดมากขึLนจะถือวา่เป็นขอ้มูลร่วมกนัจาํนวนมากหรือมีความเหมือนกนัในชื8อ

ที8บนัทึกไว ้(เช่น "ตรวจสอบใบสมคัรของลูกคา้" และ “อนุมติัใบสมคัรของลูกคา้”) เพื8อลดความ

ซบัซอ้นของแบบจาํลองกระบวนการ ใหอ้ยูใ่นระดบัที8ตอ้งการสามารถนาํมาใชตี้ความไดจ้ริง แกไ้ข

ปัญหาการเกิดรูปจาํลองกระบวนการแบบสปาเกต็ตีL  (Spaghetti Processes) ดงัรูปที8 2.2 แนวทางการ

ปรับสาํหรับเพื8อใหก้ระบวนการดูง่ายขึLน 

 

รูปที$ 2.2 Spaghetti Processes 

 

2.3  Dotted Chart Analysis 

อลักอริทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด (Dotted Chart Analysis) (Claes, J., & Poels, G., 2012; 

Claes, J. 2019; Song, M., Van der Aalst, W.M.P.,  2017) เป็นส่วนหนึ8งของการแจกจ่ายชุดเครื8องมือ

การทาํเหมืองกระบวนการ จาก ProM อย่างเป็นทางการ อลักอริทึม ProM Dotted Chart Analysis 

via ProM 6.2.4 process mining platform เหมาะอย่างยิ8งสําหรับการจัดการกับกระบวนการที8 มี

โครงสร้างนอ้ย ซึ8 งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างและขดัแยง้กนัจาํนวนมาก เทคนิคการวเิคราะห์

แผนภูมิจุดสามารถแสดงการแพร่กระจายของเหตุการณ์ (กิจกรรมของกระบวนการ) ของบนัทึก

เหตุการณ์ (หรือชุดขอ้มูล) ในช่วงเวลา/ช่วงที8กาํหนด กล่าวอีกนยัหนึ8ง แนวคิดหลกัเบืLองหลงัเทคนิค

นีL คือการแสดงจุดพร้อมกบัเวลาที8สนบัสนุนโดยเครื8องมือ/แพลตฟอร์มการทาํเหมืองกระบวนการ 
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ProM ดงันัLน จุดที8กาํหนดโดย ProM สามารถแสดงเหตุการณ์ที8ชดัเจนซึ8งฝังอยูใ่นบนัทึกเหตุการณ์ที8

เกี8ยวขอ้ง แผนภูมิที8สร้างโดยเทคนิค ProM Dotted Chart Analysis ประกอบดว้ยมิติ 2 มิติ: (1) “มิติ

เวลา” ตามแกนนอน และ (2) มิติ “ประเภทเหตุการณ์” (เช่น งาน กิจกรรม ผูริ้เริ8 ม ประเภท

ส่วนประกอบกิจกรรมหรือคุณลกัษณะเพิ8มเติมอื8น ๆ) ตามแนวแกนตัLง ดงันัLน ในการศึกษานีL  ทัLง

อลักอริทึม Disco Fuzzy Miner และ ProM Dotted Chart Analysis ดงัรูปที8 2.3 ถูกนาํมาใช้เพื8อลด

ความซบัซอ้นของกระบวนการสร้างภาพขอ้มูลดว้ยวธีิที8มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึLน 

 

 
รูปที$ 2.3 Dotted Chart Analysis 

 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาในเรื8องการวิเคราะห์พฤติกรรมอารมณ์นักศึกษาจากชุดขอ้มูลที8เก็บบนัทึกดว้ย 

Smartphones ในงานวิจัย  StudentLife (Rui, W., Chen, F., Chen Z., Li, T., Harari, G., Tignor, S., 

Zhou, X., Ben-Zeev, D., & Campbell, A. T., 2014) ซึ8 งเป็นชุดขอ้มูลที8มีการบนัทึกอย่างมีขัLนตอน

น่าเชื8อถือและเปิดสาธารณะให้นาํมาใชใ้นงานวิจยัได ้อีกทัLงปัจจุบนัคนจาํนวนมากใชส้มาร์ทโฟน

เพื8อการสื8อสารและมีพกติดตวัแทบจะตลอดเวลา ดงันัLนหากผูว้จิยัสามารถใชชุ้ดขอ้มูลที8ตอบคาํถาม

ผา่นสมาร์ทโฟนไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ก็จะเป็นประโยชน์ในการขยายผลนาํมาคน้หาคุณค่า

หรือความหมายที8ซ่อนอยู่ที8บ่งชีL ถึงรูปแบบแนวโน้มสภาวะอารมณ์ของนกัศึกษาในประเทศไทย

หรือพืLนที8อื8น ๆ ไดใ้นอนาคตเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่ในดา้นเหมืองกระบวนการ และถือ

เป็นการนําขอ้มูลที8เกิดจากระบบสมาร์ทโฟน ซึ8 งมีอยู่จาํนวนมากมาใช้ประโยชน์ ในด้านการ

วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษยแ์บบง่ายต่อการสังเกต คน้หา ตรวจสอบสาเหตุแห่งสุขภาพจิตต่าง ๆ ที8
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อาจก่อให้เกิดปัญหาในดา้นสุขภาพ ความสัมพนัธ์ทางสังคมหรือผลการเรียน สาํหรับงานวิจยัที8นาํ

ขอ้มูลจากโทรศพัทมื์อถือมาใชว้ิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ก็มีปรากฏอยู่มาก เช่นงานวิจยั SmartGPA 

(Wang, R., Harari†, G., Hao, P., Zhou, X., & Andrew, T., 2015) ที8นาํชุดขอ้มูลที8เก็บจากเซนเซอร์

มือถือมาใช้ทาํนายผลการเรียนและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนักศึกษาดว้ยวิธีการทาง Data 

analysis โดยผลลพัธ์ที8ได ้สามารถคาดการณ์ผลการเรียนได ้และใหผ้ลแนวโนม้พฤติกรรมไดอ้ยา่งมี

นยัสําคญั ซึ8 งจะเป็นขอ้มูลอา้งอิงที8มีประโยชน์สําหรับผูว้ิจยัในการพฒันามาใชก้บัเทคนิคเหมือง

กระบวนการ 

 

2.4  Emotion 

อารมณ์ (Emotion) หมายถึง สภาวะทางจิตใจที8เกิดความปั8นป่วน ตื8นเตน้ หรือเปลี8ยนแปลง  

เมื8อมีสิ8งเร้ามากระตุน้ซึ8 งจะเกิดขึLนอยา่งฉับพลนัทนัที โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง 

แต่จะสั8งเกตเห็นได้โดยโอม โดยดูจากการเปลี8ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ที8มิได้แสดง

ออกมาเป็นคาํพูด (ฐิติพงษ ์รักษาริกรณ์, 2563) วิธีการวดัอารมณ์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 วิธี คือ 

1) วิธีการประเมินตนเอง 2) วิธีการวดัทางประสาท สรีรวิทยา โดยวดัไดจ้ากความดนัโลหิต อตัรา

การเตน้ ของหัวใจ และ 3) วิธีการวดัทางพฤติกรรม วิธีการวดัอารมณ์ความรู้สึกไดพ้ฒันาการวดั 

ทางกายวิภาคและสรรีวิทยาของสมองดว้ยเทคโนโลยขีัLนสูงเช่น การใชเ้ครื8องโพซิตรอนอีมิสชนัโท

โมกราฟฟี การวดัคลืนไฟฟ้าสมอง และการวดัคลื8นไฟฟ้าสมองสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ เป็นตน้ (สุ

ทิศา ตนัติกุลวิจิตร, เสรี ชดัแชม้, ภทัรวดี มากมี, ศราวิน เทพสถิตภรณ์, 2562) สําหรับงานวิจยันีL

ผูว้ิจยัตอ้งการคน้หารูปแบบจาํลองของอารมณ์ (Emotion Model) นักศึกษาเป็นสําคญั โดยใชชุ้ด

ขอ้มูลคาํตอบดา้นอารมณ์จากโมบายแอพลิเคชั8น PAM (Photographic Affect Meter) (Pollak, J. P., 

Adams, P., & Gay, G., 2011) ซึ8 งเป็นเครื8องมือใหม่ในการวดัอารมณ์หรือวดัผลกระทบ (Affect) ซึ8 ง

เป็นลกัษณะของอารมณ์ของบุคคลที8แสดงออกมาใหเ้ห็น ลกัษณะการทาํงานจะแสดงภาพอารมณ์ที8

สื8อถึงอารมณ์ที8ไดรั้บการวิจยัมาแลว้ในแต่ละภาพที8สามารถสื8อถึงอารมณ์ต่าง ๆ ทัLง 16 อารมณ์ 

ได้แก่ Afraid, Tense, Excited, Delighted, Frustrated, Angry, Happy, Glad, Miserable, Sad, Calm, 

Satisfied, Gloomy, Tired, Sleepy, Serene มีจาํนวนภาพที8หลากหลาย PAM App จะสุ่มแสดงภาพที8

เกี8ยวขอ้งกบัอารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ ให้ผูใ้ชเ้ลือกตอบสภาวะอารมณ์ตนเองขณะนัLนไดจ้ากรูปถ่ายที8

หลากหลายที8ปรากฏในแอป PAM ซึ8 งเหมาะกบัอารมณ์ปัจจุบนัมากที8สุด ผลการวจิยัพบวา่ PAM ซึ8 ง

ใชเ้วลาไม่กี8วินาทีในการดาํเนินการ ก็สามารถเก็บขอ้มูลอารมณ์ของผูเ้ลือกและไดรั้บการออกแบบ

มาเพื8อให้ทาํงานบนโทรศพัท์มือถือ (ระบบ iOS และ Android) ที8ทนัสมยัแสดงให้เห็นถึงความ
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ถูกตอ้งเป็นอยา่งมากในการสาํรวจอารมณ์และสะดวกเหมาะสาํหรับการสุ่มตวัอยา่งอารมณ์ไดบ่้อย

นอกจากไดข้อ้มูลที8น่าเชื8อถือ ซอฟตแ์วร์ PAM แสดงดงัรูปที8 2.4 

 

 
รูปที$ 2.4 PAM, on a Google Android-based mobile phone 

 

ผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงพืLนฐานความรู้และเครื8องมือการตีความทางจิตวทิยาที8เกี8ยวขอ้งกบั

สภาวะอารมณ์ดว้ยเพื8อให้ความหมายของอารมณ์และจดัหมวดหมู่อารมณ์พืLนฐานหลกัของมนุษย์

ได้ถูกต้องโดยงานวิจัยของ J. A. Russell เรื8 อง "Affect Grid: A single-item scale of pleasure and 

arousal" ที8ออกแบบตารางสภาวะอารมณ์ของมนุษยม์าเพื8อใชใ้นการประเมินอารมณ์ความยินดี– 

ความไม่ยนิดี และความตื8นตวั – ความเฉื8อยชาตารางอารมณ์ (Affect Grid) เหมาะสาํหรับการศึกษา

ต่าง ๆ ที8ตอ้งใชก้ารตดัสินใจเกี8ยวกบัอารมณ์เชิงบรรยายและตอ้งการความถูกตอ้งในการจาํแนก

อารมณ์ โดยการศึกษาจะแบ่งสภาวะออกเป็น 4 ส่วนหลกัคือความยินดี – ความไม่พอใจและความ

ตื8นตวั – ความเฉื8อยชา โดยใช ้Affect Grid เพื8ออธิบายอารมณ์ที8วดัได ้(Russell, J. A., Weiss, A., & 

Mendelsohn, G. A., 1989) นอกจากตารางอารมณ์ของ  Russell แล้ว  เราใช้การอ้างอิงระบบ

โครงสร้างอารมณ์สองมิติของมนุษยที์8แบ่งตามแนวโนม้มิติการกระตุน้ – ไม่กระตุน้และมิติความ

ยินดี – ไม่ยินดีของ David Watson (Watson D., Wiese D., Vaidya J., Tellegen, A., 1999) เพื8อจัด

กลุ่มหมวดหมู่ของอารมณ์ให้ง่ายต่อการตีความรูปจาํลองทางอารมณ์ที8วิเคราะห์ได้จากเหมือง

กระบวนการ อีสเตอร์บรุก แสดงวา่ความเพิ8มขึLนของการตื8นตวักลบัลดจาํนวนขอ้มูลจากการรับรู้ที8
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สามารถจะนาํไปใชไ้ด ้(Easterbrooke, J.A., 1959) จะเห็นวา่การตื8นตวั (Arousal) มีบทบาทสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมของบุคคลทัLงดา้นการเกิดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ทางสติปัญญา 

ดงันัLนทฤษฎีที8เกี8ยวขอ้งในงานวิจยันีL คือทฤษฎีการตื8นตวั (Arousal Theory) (Reisenzein, R. 

, 1994) กล่าวว่ามนุษยถู์กจูงใจให้กระทาํพฤติกรรมบางอยา่งเพื8อรักษาระดบัการตื8นตวัที8พอเหมาะ 

(Optimal level of arousal) เมื8อมีระดบัการตื8นตวัตํ8าลง กจ็ะถูกกระตุน้ใหเ้พิ8มขึLนและเมื8อการตื8นตวัมี

ระดบัสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลงคนแต่ละคนจะมีระดบัการตื8นตวัที8พอเหมาะแตกต่างกนัการ

ตื8นตวัคือระดบัการทาํงานที8เกิดขึLนในหลาย ๆ ระบบของร่างกายสามารถวดัระดบัการทาํงานนีL ได้

จากคลื8นสมองการเตน้ของหัวใจการเกร็งของกลา้มเนืLอหรือจากสภาวะของอวยัวะต่าง ๆ ขณะที8

หลบัสนิทระดบัการตื8นตวัจะตํ8าที8สุดและสูงสุดเมื8อตกใจหรือตื8นเตน้สุดขีด 

ในส่วนของโรเบิร์ตพลูทชิค (Robert Plutchik) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื8องอารมณ์และเชื8อว่า

อารมณ์มีพืLนฐานอยู ่8 ชนิดคือกลวั ประหลาดใจ เศร้า รังเกียจ โกรธ คาดหวงั รื8นเริง และยอมรับ 

อารมณ์ทัLง 8 นีL ยงัแปรเปลี8ยนไปตามระดบัความความเขม้ขน้ของอารมณ์และเขาเป็นผูคิ้ดคน้วงลอ้

อารมณ์ (Wheel of Emotions) ขึLนมา (Plutchik, R., 2001) งานวจิยัเรื8องอารมณ์จาํนวนมากศึกษาเนน้

ไปที8การตรวจวดัความเครียดและวิธีแกไ้ข เช่น “เครื8องวดัความเครียดบนโทรศพัทมื์อถือ: โดยใช้

รูปภาพ (Haim, S., Wang, R., Lord, S. E., Loeb, L., Zhou, X., & Campbell, A., 2015) ช่วยใหน้กัวจิยั

สามารถวดัความเครียดไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาจริงเป็นตวัชีL วดัความเครียดที8ถูกตอ้งผูใ้ชพ้บว่ามนั

ง่ายและสนุก ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการทดลองวจิยัดา้นความเครียด 

จากจาํนวนงานวิจยัที8ศึกษาดา้นอารมณ์ของมนุษยที์8มีจาํนวนมากสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ อารมณ์

เป็นเรื8องที8ไดรั้บความสนใจและนกัวิจยัต่างตอ้งการรู้เพราะเป็นขอ้มูลพืLนฐานที8บ่งชีL ไดท้ัLงสุขภาพ

กายสุขภาพจิตประสิทธิภาพการทาํงานของมนุษยที์8สาํคญัมากโดยพยายามใชเ้ทคนิคและระเบียบ

วิจยัที8มีรูปแบบต่าง ๆ กนัเพื8อผลลพัธ์การวิเคราะห์ที8ถูกตอ้งตามจริงสะดวกและไดมุ้มมองแปลก

ใหม่เพื8อนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ เช่น“การวิจยัการทาํเหมืองอารมณ์บน micro-blog” (Shen, 

Y., Li, S., Zheng, L., Ren, X., & Cheng, X. 2009) Micro-blog เ ป็นบล็อกย่อยมัล ติ มี เ ดีย ที8 ผู ้ใช้

สามารถโพสตข์อ้มูลบนอินเทอร์เน็ตไดทุ้กที8ทุกเวลาดว้ยโทรศพัทมื์อถือ 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง “อารมณ์เชิงบวกและเชิงลบและความเร้าอารมณ์กบัจงัหวะ

การหลั8งฮอร์โมนคอร์ติซอลในวยัรุ่น” (Hoyt, L. T., Craske, M. G., Mineka, S., & Adam, E. K., 

2015) ที8แสดงให้เห็นว่าอารมณ์เชิงบวกและความเร้าอารมณ์ในระดบัสูงมีความสัมพนัธ์กบัการลด

ของฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol หรือฮอร์โมนแห่งความเครียด) ส่วนประสบการณ์ของอารมณ์เชิง

ลบเช่น ความโกรธ ความโศกเศร้า ความโดดเดี8ยว อารมณ์หดหู่ จะเกี8ยวขอ้งกบัรูปแบบของการหลั8ง

ของฮอร์โมนคอร์ติซอลที8ไม่เป็นระเบียบนอกจากอารมณ์จะสัมพนัธ์กบัฮอร์โมนแลว้ยงัมีงานวิจยัที8
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ศึกษาระดับความเครียดจากภาพสะท้อนการทํางานของสมอง (EEG) (Hosseini, S. A., & 

Khalilzadeh, M. A., 2010) ดว้ย สําหรับในงานวิจยันีL เราอา้งอิงขอ้มูล PAM ซึ8 งใชส่้วนของการวดั

ประเมินค่าอารมณ์ทางจิตวทิยาตามแบบประเมิน PANAS ของ Watson, Clark และ Tellegen ซึ8 งวจิยั

เกี8ยวกบัการวดัอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบที8ไดรั้บความนิยมใชเ้ป็นมาตรฐานการประเมินอารมณ์เชิง

บวก (Positive Affect) หรือ “PA” และเชิงลบ (Negative Affect) หรือ “NA” กันมาจนถึงปัจจุบนั

ดว้ยค่านํL าหนกัคาํตอบที8เหมาะสมโดยการวดัจาํเป็นตอ้งวดัทัLง 2 มิติทัLงทางบวก (PA) และทางลบ 

(NA) เพราะการวดั PA (แต่ไม่วดั NA) มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมทางสังคม และแสดงถึงความ

แปรปรวนรายวนัที8สําคญั ในขณะที8วดัระดับ NA (แต่ไม่วดัระดับ PA) มีความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสําคัญกับความเครียดที8 รับรู้และไม่แสดงรูปแบบนาฬิกาชีวภาพ (Circadian) ซึ8 ง Circadian 

Rhythms (เซอร์เคเดีL ยนริทึ8ม) จะควบคุมเกี8ยวกบั 1) การนอนหลบั 2) การหลั8งฮอร์โมน 3) การเผา

ผลาญอาหาร 4) อุณหภูมิของร่างกาย 5) ระบบอื8น ๆ 

ดงันัLน Watson จึงเสนอการวดัทัLงสองมิติดว้ยตารางอารมณ์มีทัLง Positive และ Negative ซึ8 ง

เป็นวิธีที8 เชื8อถือได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสําหรับการวดัทัL งสองมิติที8สําคัญของอารมณ์ 

(Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A., 1988) ผลของอารมณ์เ ชิงบวกและลบยัง มี ต่อการ

ปฏิบติังานตามการวิจัย (Kaplan, S., Bradley, J. C., Luchman, J. N., & Haynes, D., 2009) ชุดการ

วิเคราะห์เมตาดาตา้บนพืLนฐานการศึกษาเบืLองตน้ คุณลกัษณะทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมการทาํงาน

พบว่าอารมณ์มีผลต่อกลไกการทาํงานต่าง ๆ ที8มีอิทธิพลต่อมิติการปฏิบติังาน จากการรวบรวม

ขอ้มูลส่วนใหญ่การวิเคราะห์ดา้นแนวโนม้อารมณ์ที8พบมีมุมมองและเทคนิควิธีการประเมินอารมณ์

หลากหลายแต่ยงัมีนอ้ยมากที8เกี8ยวขอ้งกบัเทคนิคทางเหมืองกระบวนการ 

 

2.5  ภาวะซึมเศร้าและแบบสอบถาม PHQ-9  

ปัจจุบนัประชากรทั8วโลกกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ปัญหาที8สาํคญัคือ เรื8องของสุขภาพกาย

และจิตใจ หนึ8งในปัญหาคือ “ภาวะซึมเศร้า” ภาวะซึมเศร้าเป็นกลุ่มอาการที8เกิดจากการ เปลี8ยนแปลง

ทางดา้นความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ที8ผดิปกติไปจากเดิม และสามารถเกิดขึLนไดใ้นทุกเพศ ทุก

วยั โดยวยัรุ่นที8มีภาวะซึมเศร้าจะรู้สึก โดดเดี8ยวอา้งวา้ง ไร้อารมณ์ มีความคิดดา้นลบต่อตนเอง 

บางครัL งมีพฤติกรรมที8ผิดไปจากเดิม ภาวะซึมเศร้าในช่วง วยัรุ่น ส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมายทัLงต่อ

ตนเอง ครอบครัว และสงัคม (ดวงใจ วฒันสินธ์ุ, 2559) ที8มีผูเ้ป็นจาํนวนมากทัLงคนหนุ่มสาวและคน

สูงวยั และปัญหาที8สาํคญั คือบางคนกไ็ม่ทราบวา่ตนเองมีภาวะซึมเศร้าหรือเป็น โรคซึมเศร้า Ramin 

Mojtabia และคณะจากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ บลัติมอร์ ไดท้าํการวิจยั เกี8ยวกบัภาวะซึมเศร้า 

จากการสํารวจวยัรุ่นมากกว่า 170,000 คน ผูใ้หญ่จาํนวนมากถึง 180,000 คนพบว่า คนเป็นโรค
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ซึมเศร้า (Major Depression) เพิ8มขึLน จาก 8.7% ในปี 2005 เป็น 11.3% ในปี 2014 สาหรับ ประเทศ

ไทยกเ็ริ8มมีภาวะซึมเศร้าเพิ8มมากขึLน เช่นเดียวกนัจากรายงานของกรมสุขภาพจิต คาดวา่คนไทยอาย ุ

15 ปี ขึLนไปป่วยเป็นโรคภาวะซึมเศร้า 3% หรือมีประมาณ 1.5 ลา้นคน และเขา้ถึงการรักษา เพียง 

59% เท่านัLน อีก 41% ที8ยงัไม่ไดรั้บการดูแลรักษา จากสถิติสรุปไดว้่า ประชากรไทย 100 คนจะพบ 

3 คน ที8ป่วยเป็นภาวะซึมเศร้า (ประจิน พลงัสันติกุล, นุชรี เปรมชยัสวสัดิ\ , 2562) การตรวจหาภาวะ

ซึมเศร้าในปัจจุบนันิยมใช ้แบบสอบถามสุขภาพผูป่้วย “Patient Health Questionnaire” หรือ PHQ-9 

(Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Wiliams, J. B., 2001; Kroenke, K., & Spitzer, R. L., 2002) โดย

ผูป่้วยจะเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ยกตวัอยา่ง เช่น Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-

9) เป็นรูปแบบย่อยของ Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) ที8มีคาํถาม 9 

คาํถาม ดงัรูปที8 2.5 และ ค่าการคาํนวณคะแนนของภาวะซึมเศร้า รูปที8 2.6 การรับรู้ภาวะซึมเศร้าได้

นัLน “ตอ้งตอบครบ 9 ขอ้ เพื8อวดัระดบัความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าและตอ้งมั8นใจว่าคาํตอบที8

ได้รับต้องอยู่ในช่วง 2 สัปดาห์ที8ผ่านมาติดต่อกัน โดยจะแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะซึม

ออกเป็น 4 ระดบัคือ ไม่เป็น, อ่อน, ปานกลาง, รุนแรง ปานกลาง และ รุนแรง ปัญหาที8สําคญัของ

การใชแ้บบสอบถาม PHQ-9 เราจะตรวจสอบเมื8อเราตอ้งการประเมินวา่ผูน้ัLนมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ 

ซึ8 งหากตรวจพบก็มกัจะเริ8มเขา้สู่ภาวะซึมเศร้าแลว้ นั8นหมายความว่า เรามีความจาํเป็นที8จะตอ้ง

ตรวจสอบเป็นระยะตลอดช่วงเวลา  2-3 สปัดาห์ต่อครัL ง เพื8อใหม้นัใจไดว้า่เราสามารถตรวจพบภาวะ

ซึมเศร้าไดอ้ยา่งรวดเร็วก่อนที8จะเขา้สู่ภาวะซึมเศร้าขัLนรุนแรง การเขา้สู่ภาวะซึมเศร้าระยะแรกจาก

การสังเกตได ้เช่น การนอนน้อย นอนไม่หลบั การนอนที8มากเกินไป ไม่มีการขยบัร่างกาย หรือ

กิจกรรมลดลง ลกัษณะไม่สนใจอยากทาํอะไร การอยูก่บัที8เดิม ๆ เป็นประจาํตลอดทัLงวนั เหนื8อยง่าย 

หรือไม่ค่อยมีแรง เบื8ออาหารหรือการกินที8มากเกินไป พดูชา้ไม่อยากสนทนา และภาวะทางอารมณ์

คือ ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ทอ้แท ้รวมถึงความรู้สึกวติกกงัวล และ ความโกรธ หรือมีแนวความคิดและ

สภาวะทางอารมณ์เชิงลบ (อารมณ์ไม่ดี) มากกว่าเชิงบวก (อารมณ์ดี) และนาํไปสู่การคิดทาํร้าย

ตนเองหรือจนถึงขัLนคิดฆ่าตวัตาย ปัญหาที8สาํคญัของการใชแ้บบสอบถาม PHQ-9 เราจะตรวจสอบ

เมื8อเราตอ้งการประเมินวา่ผูน้ัLนมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ ซึ8 งหากตรวจพบกม็กัจะเริ8มเขา้สู่ภาวะซึมเศร้า

แลว้ เพื8อให้มนัใจได้ว่าเราสามารถตรวจพบภาวะซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็วก่อนที8จะเขา้สู่ภาวะ 

ซึมเศร้าขัLนรุนแรง เพื8อป้องกนัผลกระทบที8จะเกิดกบัตนเองและคนรอบขา้ง เพราะความไม่เขา้ใจถึง 

พฤติกรรมที8แสดงออกมาของผูเ้ป็นโรคซึมเศร้า การหาวิธีการตรวจและประเมินถึงภาวะซึมเศร้า

เบืLองตน้ที8รวดเร็วจึงเป็นสิ8งสาํคญั ในการป้องกนัปัญหาที8จะเกิดขึLนได ้ 
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รูปที$ 2.5 แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า PHQ-9 
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รูปที$ 2.6 ระดบัคะแนนที8แสดงถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า PHQ-9 
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บทที$ 3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

 

 วิธีในการดาํเนินการวิจยั “การวิเคราะห์อารมณ์ดว้ยเหมืองกระบวนการ” แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลกัดว้ยกนั คือ 1. การศึกษาชุดขอ้มูล StudentLife 2. การจดัเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางอารมณ์ดว้ยเทคนิค “Fuzzy Miner” ดว้ยซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์ม Disco จาก 

Disco Fluxicon และ  “Dotted Chart Analysis” ด้วยซอฟต์แว ร์แพลตฟอร์ม  ProM 6.2.4 จาก 

promtools.org  ขัLนตอนในการดาํเนินการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 วธีิการดงันีL   

 

วิ ธี ที8  1. หลังจากที8 ได้ศึกษาข้อมูล  StudentLife (PAM/PHQ-9) และเ ริ8 มต้นด้วยการ

ประมวลผลก่อน (หรือการจดัเตรียม/การทาํความสะอาดขอ้มูล) รวมถึงขัLนตอนการกรองขอ้มูล 

ศึกษากระบวนการแปลงขอ้มูลจากชุดขอ้มูลดงักล่าวดว้ยภาษาไพทอน (Python) เพื8อจดัชุดขอ้มูล

ใหม่ จากไฟล์ JSON และไฟล์ข้อความ (Text File) ไปอยู่ในไฟล์แบบ CSV และ XES เพื8อให้

สามารถนาํใช้งานไดโ้ปรแกรม Disco และ ProM จากนัLนใช้ 2 อลักอริทึมคือ Fuzzy Miner และ 

Dotted Chart Analysis โดย การวิเคราะห์ตามความถี8 (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ) การเปลี8ยนแปลง

ทิศทางอารมณ์ (การวิเคราะห์แนวโน้ม) การจาํลองแบบกราฟิก (ภาพของกระบวนการ)  และ 

อารมณ์ที8เกี8ยวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า (ประจิน พลงัสนัติกลุ, นุชรี เปรมชยัสวสัดิ\ ., 2562) ตามรูปแบบ

ของผลกระทบ “Circumplex” ในการวิเคราะห์หาโมเดลทางดา้นอารมณ์ โดยศึกษากลุ่มตวัอย่าง

อารมณ์ของนกัศึกษา เพื8อดูแผนภาพโมเดลเหมืองกระบวนการและอารมณ์ของนกัศึกษาแต่ละคน 

จากนัLนนาํขอ้มูลอารมณ์มาเขา้สู่การจดักลุ่มทางอารมณ์ 4 ดา้นคือ High/Low - Positive Affect และ 

High/Low Negative Affect เพื8อวิเคราะห์มองหารูปแบบและแนวโน้มของอารมณ์ที8สัมพนัธ์กบั

ภาวะซึมเศร้าต่อไป ดงัรูปที8 3.1  

 

วิธีที8 2. นาํขอ้มูลที8ไดศึ้กษาแลว้จากวิธีที8 1. และจดักลุ่มของนกัศึกษาทัLงหมดตามผลของ

การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (PHQ-9) ทัLงก่อนและหลงั (pre-post test) มาจดักลุ่มนกัศึกษา

ตามภาวะซึมเศร้าไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ “นอ้ย”, “อ่อน ไม่รุนแรง”, “ปานกลาง”, “รุนแรง ปานกลาง” 

และ “รุนแรง” จากนัLนนาํขอ้มูลอารมณ์ของนกัศึกษาทุกคนที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าดงักล่าวมาจดั

กลุ่มรวมกนัจาก 5 กลุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่ม ตอบแบบสอบถามก่อน (PHQ-9 pre-test) และกลุ่มตอบ

แบบสอบถามหลงั (PHQ-9 post-test) และวิเคราะห์ขอ้มูลทุกกลุ่ม (10 กลุ่ม) โดยใชเ้ทคนิคเหมือง



 18  

กระบวนการด้วย “Fuzzy Miner” ด้วยโปรแกรม Disco “Dotted Chart Analysis” ด้วยโปรแกรม 

ProM และรูปแบบผลกระทบ “Affect Circumplex Model” ที8เกิดขึLนเพื8อวิเคราะห์หารูปแบบโมเดล

และแนวโนม้ทางอารมณ์แบบกลุ่มของผูมี้ภาวะซึมเศร้าแต่ละระดบัความรุนแรง ดงัรูปที8 3.2 

 

 
รูปที$ 3.1 ภาพแสดงวธีิการวจิยัที8แสดงถึงขัLนตอนการวจิยัตัLงแต่ การศึกษาขอ้มูลจนถึง ขัLนตอนการ

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการทัLงสองแบบที8นาํมาใช ้(Palangsantikul, P., 

Porouhan, P., Premchaiswadi, N., & Premchaiswadi, W. ,2019) 
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รูปที$ 3.2 ภาพแสดงมุมมองแบบองคร์วมของวธีิการวจิยัที8เกี8ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของการจดักลุ่ม

ภาวะซึมเศร้า/การจดักลุ่มของอารมณ์ พร้อมกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล (Palangsantikul, P., Porouhan, P., Premchaiswadi, N., & Premchaiswadi, W. ,2019) 

 

3.1  การศึกษาชุดข้อมูล StudentLife 

ในการวจิยันีL เราใช ้ชุดขอ้มูล StudentLife (Wang, R., Chen, F., Chen, Z., Li, T., Harari, G., 

Tignor, S., Zhou, X., Ben-Zeev, D., 2014; StudentLife Study, 2019) “การประเมินสุขภาพจิต, ผล

การเรียนและแนวโนม้พฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัวทิยาลยัที8ใชส้มาร์ทโฟน” ของนกัศึกษา 48 คน

ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ที8 Dartmouth College เพื8อใชใ้นการประเมินสุขภาพจิต เช่น ความซึมเศร้า 

ความเหงา ความเครียด ผลการเรียน (ผลการเรียนในทุกวิชา, GPA และเกรดเฉลี8ยสะสม) และ

แนวโนม้พฤติกรรม เช่น ความตึงเครียด การนอนหลบั การไปโรงยมิ การเปลี8ยนแปลงที8ตอบสนอง

ต่องานที8ไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ ชุดขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่อเนื8องมากกว่า 53GB 

แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากเซนเซอร์เป็นขอ้มูลที8เก็บโดยอตัโนมติัหรือ

ขอ้มูลแบบพาสซีฟ (Passive Data) และขอ้มูล EMA ซึ8 งเป็นชุดขอ้มูลแบบตอบคาํถามดว้ยตนเอง 

(Active Data) ชุดขอ้มูล StudentLife เป็นชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ เก็บขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ขอ้ความ 

(Text files) ไฟล ์JSON (JavaScript Object Notation) (Introducing JSON, 2019).  และไฟลแ์บบ “a 

comma-separated values” (CSV) ที8สําคัญชุดข้อมูลไม่ระบุตัวตนข้อมูลเพื8อปกป้องความเป็น

ส่วนตัวของผู ้เข้าร่วมในการศึกษา  โดยแสดงเพียงรหัสที8 ขึL นต้นด้วย  u00, u01, 0u2 เป็นต้น 

รายละเอียดของชุดขอ้มูลมีดงันีL  
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• ขอ้มูลที8เกบ็โดยอตัโนมติั 

o ขอ้มูลตรวจจบัตามวตัถุประสงค ์เช่น การนอน เช่น เวลานอน ระยะเวลานอน และ 

การตื8นนอน การสนทนา เช่น ระยะเวลาและความถี8ที8ใชใ้นการสนทนา การออก

กาํลงักาย (Physical Activity) เช่น อยูนิ่8ง เดิน หรือ วิ8ง 

o ขอ้มูลระบุตาํแหน่งที8อยู ่(location-based data) เช่น ตาํแหน่งที8อยู ่สถานที8ใกลเ้คียง 

ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

o ขอ้มูลอื8น แสง, สัญญาณวิทย ุบลูทูธ ไวไฟ การลอ็กหรือไม่ลอ็กหนา้จอโทรศพัท ์

การชาร์ตแบตโทรศพัท ์และ การใชง้านแอปต่าง ๆ 

• ขอ้มูลแบบตอบคาํถามดว้นตนเอง 
o ขอ้มูลที8รายงานดว้ยตนเอง (self-reports) เช่น ขอ้มูลแสดงสภาวะทางอารมณ์ของ

บุคคล (PAM) ความเครียด พฤติกรรม ปฏิกิริยาแบบทนัทีทนัใด (Boston bombing 

reaction) การไม่เขา้ชัLนเรียน, ความคิดเห็นในชัLนเรียน, แสดงความคิดเห็น อารมณ์ 

(mood) เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

o แบบสาํรวจก่อนและหลงั (pre-post surveys) เช่น แบบสาํรวจภาวะซึมเศร้า (PHQ9 

depression scale) แบบสํารวจระดับความเหงา  (UCLA loneliness scale) แบบ

สาํรวจเกี8ยวกบัการส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ (PANAS) แบบสาํรวจระดบั

ความเครียดที8รับรู้ (PSS) เป็นตน้ 

o ขอ้มูลผลการเรียน เช่น ขอ้มูลชัLนเรียน, กาํหนดเวลา, เกรด (เกรด, เกรดเฉลี8ยเทอม, 

เกรดเฉลี8ยสะสม) ขอ้มูลตาราง (piazza data)  

o ขอ้มูลการรับประทานอาหาร เช่น ขอ้มูลมืLออาหารสถานที8และเวลา  

o ขอ้มูลตาํแหน่งที8นั8งของนกัศึกษาในรายวชิาการเขียนโปรแกรม Android  

o แบบสาํรวจการเขา้และออก: จะถูกเพิ8มเมื8อไม่ระบุตวัตน 

o ขอ้มูล Facebook: ไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลนีL  

 

3.2  รายละเอยีดชุดข้อมูล StudentLife 

งานวิจยัครัL งนีL  ผูว้ิจยัให้ความสําคญักบัขอ้มูลหลกัที8เกี8ยวขอ้งกบังานวิจยั “การวิเคราะห์

อารมณ์ดว้ยเหมืองกระบวนการ” ซึ8 งไดแ้ก่ ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้า (PHQ9 depression scale) 

ขอ้มูลแสดงสภาวะทางอารมณ์ของบุคคล (PAM) รวมถึงขอ้มูลอื8น ๆ ที8นาํมาใชร้วมในงานวิจยัครัL ง

นีL ในชุดข้อมูล StudentLife ข้อมูล PAM เป็นชุดข้อมูลที8จัดอยู่ในหมวดของข้อมูล Ecological 

momentary assessment (EMA) ชุดขอ้มูลภายใน EMA เช่น Mood, PAM, Sleep, Social, Stress เป็น
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ตน้ ขอ้มูลจดัอยู่ในรูปแบบของ JSON และดูรายละเอียดคาํจาํกดัความของขอ้มูล EMA ของแต่

ขอ้มูลไดใ้นไฟล ์EMA_definition.json 

 

3.2.1 ข้อมูล Patient Health Questionnaire (PHQ-9)  

ขอ้มูลแบบประเมินภาวะซึมเศร้า Patient Health Questionnaire (PHQ-9) ซึ8 งอยูใ่นรูปแบบ

ของไฟล์ CSV (PHQ-9.csv) ขอ้มูลแบบสํารวจที8แสดงถึงภาวะซึมเศร้า ขอ้มูลนีL ไดท้าํการสํารวจ

ก่อนเริ8มตน้ภาคเรียนการศึกษาและหลงัจบภาคเรียนการศึกษาอีกครัL ง (Pre and Post Surveys) เพื8อ

ประเมินภาวะซึมเศร้าของนกัศึกษาแต่ละคนที8ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ StudentLife ซึ8 งสรุปรายละเอียด

ของการสาํรวจภาวะซึมเศร้าไดต้ามตารางที8 3-1 ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื8อวดัระดบัความรุนแรง

ของภาวะซึมเศร้า ไดด้งันีL  

 

ตารางที$ 3-1 ผลสรุปจาํนวนผลการสาํรวจภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงัภาคเรียน 

depression severity minimal minor moderate moderately severe severe 

score 1-4  5-9  10-14  15-19  20-27  

number of students 

(pre-survey) 

19 17 6 1 1 

number of students  

(post-survey) 

15 12 3 2 2 

 

ตารางที8 3-1 แสดงจาํนวนนกัศึกษาที8มีภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้า (depression) ตาม

ระดบัความรุนแรงใน 5 กลุ่ม คะแนนได ้มาจากการตอบแบบสอบถาม (แบบสาํรวจ) ภาวะซึมเศร้า 

PHQ-9 โดยที8แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าจะมี 9 คาํถามและ 4 ตวัเลือกตอบ ผลรวมของการให้

คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทที8เกี8ยวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า 1. นกัศึกษาที8มีระดบัความรุนแรงของ

ภาวะซึมเศร้า “นอ้ย (นอ้ยที8สุด)” มีระดบั 1-4 คะแนน 2. นกัศึกษาที8มีระดบัความรุนแรงของภาวะ

ซึมเศร้า “อ่อน ไม่รุนแรง (เล็กน้อย)” มีระดบั 5-9 คะแนน 3. นักศึกษาที8มีความรุนแรงของภาวะ

ซึมเศร้าในระดบั “ปานกลาง” มีระดบั 10-14 คะแนน 4. นกัศึกษาที8มีความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า

ในระดบั “รุนแรง ปานกลาง” มีระดบั 15-19 คะแนน และ 5. นกัศึกษาที8มีความรุนแรงของภาวะ

ซึมเศร้าในระดบั “รุนแรง” มีระดบั 20-27 คะแนน 

จากตารางสรุปการทาํแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าก่อนเริ8มตน้การศึกษาของ StudentLife มี

นกัศึกษาไดท้าํแบบสาํรวจร่วมทัLงสิLน 46 คนและปลายภาคการศึกษาร่วมทัLงสิLน 38 คน โดยการตอบ
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แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน มีนกัศึกษาที8คะแนนเป็น 0 จาํนวน 2 คนและตอบแบบสอบถาม

ภาวะซึมเศร้าหลงั มีนกัศึกษาที8ไดค้ะแนนเป็น 0 เท่ากบั 4 คน 

 

3.2.2 ข้อมูล PAM (PAM data) 

สาํหรับชุดขอ้มูล PAM (John P. Pollak, 2012) ประกอบดว้ยไฟล ์49 ไฟล ์และเลือกเฉพาะ

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8ไดร้ะดบัคะแนนในช่วง 1-27 รวม 40 คน 

(40 กรณี) ที8นาํมาใชใ้นการติดตามอารมณ์ (Emotion state) เป็นส่วนหนึ8 งของชุดขอ้มูล EMA โดย

เกบ็ขอ้มูลที8ไดจ้ากการเลือกรูปภาพบน PAM mobile app เมื8อผูใ้ชง้านเลือกภาพจาก PAM หนึ8งภาพ

จากจาํนวนภาพที8แสดง 1-16 ที8จบัคู่กบั PANAS PA และรายงานเป็น Valence, Arousal ภาพดว้ย

การสุ่มมาจากจาํนวนภาพทัLงหมดของแอพ PAM ทุกครัL งเมื8อมีการเลือกภาพ ขอ้มูลที8ไดจ้ะถูกส่งไป

ที8 Server เพื8อเก็บรวบรวมของนกัศึกษาแต่ละคนในรูปแบบไฟล์ JSON ที8 ประกอบไปดว้ยค่าตวั

เลขที8ตรงกบัรูปภาพที8เลือกและเวลาในขณะนัLน  

 

ขอ้มูล PAM จะถูกเกบ็อยูใ่น EMA/PAM โดยประกอบไปดว้ยไฟลจ์าํนวนทัLงหมด 49 ไฟล ์

ได้แก่  PAM_u00.json, PAM_u01.json, PAM_u02.json, PAM_u03.json เ ป็นต้น  โดยในจํานวน

ขอ้มูลที8บนัทึกไวท้ัL งหมดไม่มีขอ้มูลของลาํดบัที8 u6, u11, u21, u26, u28, u29, u37, u38, u40, u48 

และ u55 ผูว้ิจยัเลือกเฉพาะไฟลน์กัศึกษาที8มีการตอบแบบสอบถาม PHQ-9 ที8ตอบแบบทดสอบทัLง

ก่อนและหลงั (pre-post) จากแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าเมื8อนาํมาแบ่งกลุ่มและจดัให้เขา้กบัชุด

ขอ้มูล PAM จะแบ่งขอ้มูลออกเป็นแต่ละกลุ่มต่างได้ดังตารางที8 3-2 และ 3-3 ในจาํนวนขอ้มูล

ทัLงหมด 49 ขอ้มูล ขอ้มูลที8ไม่ไดจ้บัคู่กบัแบบสอบถาม PHQ-9 มีจาํนวนเท่ากบั 3 ขอ้มูลไดแ้ก่ u25, 

u41 และ u54 เนื8องจากไม่พบขอ้มูลในแบบสอบถาม PHQ-9 กบัขอ้มูลทัLง 3 ขอ้มูลนีL  เพราะฉะนัLน

ขอ้มูลที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน (pre-test) มีจาํนวนทัLงหมดเท่ากบั 46 ขอ้มูลหรือ 46 

กรณี และตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั (post-test) เท่ากบั 38 คนหรือ 38 กรณี 
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ตารางที$ 3-2 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าก่อนภาคเรียนการศึกษา (pre-test) 

ความรุนแรงของภาวะ

ซึมเศร้า 

สมาชิกภายในกลุ่ม (ก่อนภาคการศึกษา) รวม 

ไม่เป็น u10, u57 2 

นอ้ย u00, u03, u05, u09, u12, u13, u14, u15, u22, u30, 

u32, u34, u36, u39, u42, u44, u49, u51, u56 

19 

อ่อน ไม่รุนแรง u01, u04, u07, u08, u16, u19, u20, u24, u27, u35, 

u43, u45, u47, u50, u53, u58, u59 

17 

ปานกลาง u02, u17, u23, u31, u46, u52 6 

รุนแรง ปานกลาง u18 1 

รุนแรง u33 1 

 

ตารางที$ 3-3 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าปลายภาคเรียนการศึกษา (post-test) 

ความรุนแรงของภาวะ

ซึมเศร้า 

สมาชิกภายในกลุ่ม (ปลายภาคการศึกษา) รวม 

ไม่เป็น u05, u30, u42, u51 4 

นอ้ย u00, u01, u03, u09, u10, u14, u15, u19, u32, u36, 

u43, u44, u45, u47, u56  

15 

อ่อน ไม่รุนแรง u02, u04, u07, u20, u24, u27, u31, u34, u35, u49, 

u58, u59 

12 

ปานกลาง u16, u18, u53 3 

รุนแรง ปานกลาง u17, u52 2 

รุนแรง u23, u33 2 

 

รายละเอียดของขอ้มูล PAM มีการกาํหนดรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลไวด้งัรูปที8 3.3 ขอ้มูลแสดง

รายละเอียดเฉพาะ 3 ขอ้มูลแรกและ 2 ขอ้มูลสุดทา้ยของไฟล ์PAM_u00.json 
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รูปที$ 3.3 ขอ้มูล PAM ในรูปแบบไฟล ์JSON 

 

โดยที8ขอ้มูลจะประกอบไปดว้ย 2 ฟิลด ์คือ “picture_idx” แสดงหมายเลขของภาพที8ถูกเลือกซึ8 งได้

ถูกกาํหนดดชันีอา้งอิงไปยงัความหมายของอารมณ์ไวเ้รียบร้อยแลว้แสดงดงัตารางที8 3-4 และ 

“resp_time” เวลาที8เลือกรูปภาพดงักล่าว ในรูปแบบของฟอร์แมต Unix timestamp (Epoch & Unix 

Timestamp Conversion Tools, 2020) กาํหนดไทมโ์ซน(Time Zone) ที8 Eastern  
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ตารางที$ 3-4 การจดัลาํดบัของอารมณ์ที8ใชก้าํหนดในแอป PAM (Open mHealth, 2020) 

หมายเลข 

(Inference ID) 

ประเภทของอารมณ์  

(Mood) 

ผลกระทบของอารมณ์ 

(Valence - Arousal) 

1 Afraid Negative - High 

2 Tense Negative - High 

3 Excited Positive - High 

4 Delighted Positive - High 

5 Frustrated Negative - High 

6 Angry Negative - High 

7 Happy Positive - High 

8 Glad Positive - High 

9 Miserable Negative - Low 

10 Sad Negative - Low 

11 Calm Positive - Low 

12 Satisfied Positive - Low 

13 Gloomy Negative - Low 

14 Tired Negative - Low 

15 Sleepy Positive - Low 

16 Serene Positive - Low 

  

 จากไฟลข์อ้มูล PAM_u00.json ใน picture_idx: 7 หมายถึงอารมณ์ “Happy” และถูกเลือก

รายการนีL  เมื8อวนัเวลาที8 2013/03/24 03:45:48  
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3.3  ความสัมพนัธ์ของข้อมูล PAM กบัอารมณ์ 

 จากขอ้มูล PAM เมื8อจดัขอ้มูลของอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก(Mood) แลว้จะได้

ขอ้มูลตารางอารมณ์ (J. P. Pollak, P. Adams, and G. Gay, 2011) ดงัรูปที8 3.4 ซึ8 งเป็นการจบัคู่คาํที8

แสดงถึงความรู้สึกลงในช่องตารางโดยใช้แบบจาํลองของ Russell ให้ตาํแหน่งเริ8 มต้นสําหรับ

ภาพถ่ายแสดงอารมณ์ที8ใชบ่้อย โดยแบ่งกลุ่มของภาพออกเป็นกลุ่มละ 12 ภาพ ตามกลุ่มดงันีL  กลุ่มที8 

1. High Arousal/ Negative Valence ก ลุ่มที8  2. High Arousal/ Positive Valence ก ลุ่มที8  3. Low 

Arousal/ Negative Valence และกลุ่มที8 4. Low Arousal/ Positive Valence รวมภาพที8ใชแ้สดงภายใน

แอป PAM เท่ากบั 48 ภาพ 

 
รูปที$ 3.4 การจดัหมวดหมู่หรือการจดักลุ่มของ” ตวับ่งชีLอารมณ์ 16 ตวั” ออกเป็นสี8กลุ่มหลกั ตาม

แบบจาํลอง Russell’s Circumplex Model of Affect and Affect Grid (Russell, J. A., Weiss, A., & 

Mendelsohn, G. A., 1989) 

 

จากรูปที8 3.4 การให้คะแนนของ PAM (PAM Scoring) (John P. Pollak, 2012) ในแต่ละ

อารมณ์จะแสดงตาํแหน่งช่องของภาพที8ผูใ้ชง้าน เลือก (คลิกที8รูปภาพ) และกาํหนดค่าอารมณ์เป็น

คะแนนตามรูปที8 3.5 ซึ8 งจะแสดงค่าเป็น Valence (ตวัเลข -2 ถึง 2) และ Arousal (ตวัเลข 1 ถึง 4) 

 

 
รูปที$ 3.5 ตารางแสดง PAM Scoring (Valence and Arousal) 
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จากรูปที8 3.4 เมื8อนาํมาเทียบกบัรูปที8 3.5 อารมณ์ “Afraid” จะมีค่า Valence เท่ากบั -2 และ 

Arousal เท่ากบั 4 หรือ Negative (Valence) สูง หรือมีพืLนอารมณ์เป็นลบสูง และระดบั Arousal สูง 

หรือมีสภาวะตื8นตวัสูง และตารางที8 3-4 นาํมาเขียนในรูปแบบตาราง Valence – Arousal ไดด้งัรูปที8 

3.6 ไดแ้ก่อารมณ์ทัLง 16 อารมณ์กบักลุ่ม Negative Affect (NA) ไดแ้ก่ Low-NA และ High-NA กลุ่ม 

Positive Affect (PA) ไดแ้ก่ Low-PA และ High-PA 

 

Afraid 

High-NA 

Tense 

High-NA 

Excited 

High-PA 

Delighted 

High-PA 

Frustrated 

High-NA 

Angry 

High-NA 

Happy 

High-PA 

Glad 

High-PA 

miserable 

Low-NA 

Sad 

Low-NA 

Calm 

Low-PA 

Satisfied 

Low-PA 

Gloomy 

Low-NA 

Tired 

Low-NA 

Sleepy 

Low-PA 

Serene 

Low-PA 

รูปที$ 3.6 ตารางแสดงประเภทของอารมณ์ผลกระทบของอารมณ์ 

 

3.4  การจดัเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

เนื8องจากขอ้มูลที8ถูกนาํมาใชใ้นเหมืองกระบวนการจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบของไฟลที์8จะอยูใ่น

รูปแบบของตารางขอ้มูลเช่น ไฟล์นามสกุล  CSV, EXCEL  เป็นตน้ การเตรียมขอ้มูล PAM เพื8อ

นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเหมืองกระบวนการ จึงตอ้งผา่นกระบวนการแปลงไฟลฟ์อร์แมตแบบ 

JSON ไปเป็นไฟลแ์บบ CSV ซึ8 งเป็นฟอร์แมตที8ผูว้ิจยัเลือกใช ้โดยใชภ้าษาไพทอน (Python) ในการ

จดัการขอ้มูล PAM เพื8อความสะดวกและรวดเร็วไม่ตอ้งเตรียมซอฟต์แวร์ทางดา้นฐานขอ้มูลมา

รองรับ ภาษาไพทอนสามารถจดัการกบัขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยการเขียนชุดคาํสั8งดว้ย

ภาษาไพทอนทําการอ่านไฟล์ PAM แต่ละไฟล์ จากนัL นจะทําการ  map ค่าตัวเลขในฟิลด์  

“picture_idx” กบั ‘Mood’ Categorical เพื8อให้ไดป้ระเภทของอารมณ์ที8ตรงกบัค่าตวัเลขและแปลง

ขอ้มูลเวลาในฟิลด์ “resp_time” จากรูปแบบของ Unix time ด้วยฟังก์ชัน timestamp ไปเป็นเวลา

มาตราฐานตามที8ข้อมูลได้กาํหนดไว  ้พร้อมกับจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ใน

ซอฟตแ์วร์จดัการดา้นเหมืองกระบวนการในลาํดบัถดัไปดงัรูปที8 3.7 
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รูปที$ 3.7 การเตรียมชุดขอ้มูล PAM ดว้ยภาษาไพทอน 

 

3.5  ข้อมูลบันทกึเหตุการณ์  

ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Events log) (Wil van Der Aalst, 2016; วิเชียร เปรมชัยสวสัดิ\ , 

2558) คือ ชุดของเหตุการณ์ที8ใชเ้พื8อเป็นขอ้มูลเขา้ของการทาํเหมือง กระบวนการ โดยในบนัทึก

เหตุการณ์ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 แอตทริบิวต ์(Attribute) ไดแ้ก่ หมายเลขกรณี (Case id), กิจกรรม 

(Activity name) และการประทบัเวลา (Timestamp) ดงัตวัอยา่งรูปที8 3.8  โดยที8  

• หมายเลขกรณี เช่น รหัสผูป่้วย (patient id)  หมายเลขคาํสั8งซืLอ (order number), หมายเลข

การร้องเรียน (claim number) เป็นตน้  

• ชื8อกิจกรรม เช่น การอนุมติั (approve), การยกเลิก (reject), คาํขอ้ (request), การส่ง (send) 

เป็นตน้ 

• การประทบัเวลา เช่น 2019-11-29 09:55 เป็นตน้  
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รูปที$ 3.8 ตวัอยา่งขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ (Table 1.1 A fragment of some event log: each line 

corresponds to an event , page 13) (Song, M., Van der Aalst, W.M.P., 2017) 

 

สําหรับข้อมูลเหล่านีL  เราจะได้มาจากการเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศหรือระบบ

ฐานขอ้มูล เช่น ฐาน ขอ้มูลโรงพยาบาล (ขอ้มูลทะเบียนผูป่้วยและบุคคลกร) ซึ8 งจะอยู่ในรูปแบบ

ไฟล ์CSV หรือไฟลต์ารางคาํนวณ (Spreadsheet) ไฟลบ์นัทึกการทาํธุรกรรม เช่น ไฟลร์ะบบการซืLอ

ขาย (trading system) ไฟลจ์ากขอ้มูลทางธุรกิจหรือระบบ ERP (SAP, Oracle) ไฟลข์อ้ความต่าง ๆ 

รวมถึงไฟลข์อ้มูลจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้  

จากขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์ในชุดขอ้มูล StudentLife ที8ตอ้งใชแ้สดงว่าเราจะตอ้งจดัขอ้มูล

ใหอ้ยูใ่นรูปแบบขัLนตํ8าที8ตอ้งใชก่้อน ที8จะนาํไปใชก้บัซอฟตแ์วร์จดัการทางดา้นเหมืองกระบวนการ 

คือ ชุดขอ้มูลนาํเขา้ตอ้ง ประกอบไปดว้ย หมายเลขกรณี ชื8อกิจกรรม และเวลา รวมถึงขอ้มูลอื8น ๆ 

ถือเป็นรีซอร์ส (resource) หรือ ข้อมูลทั8วไป (other data) และต้องจัดข้อมูลให้อยู่ในฟอร์แมต 

(Format) ที8 ซอฟต์แวร์การจดัการเหมืองกระบวนการนั8นใช้งานได้ เช่น Disco (ซอฟต์แวร์ทาง

ธุรกิจ) สามารถใชข้อ้มูลในฟอร์แมต CSV และ MS Excel files เป็นตน้ สาํหรับ ProM ใชฟ้อร์แมต 

XES (eXtensible Event Stream) (N. Tax, N. Sidorova, R. Haakma, W.M.P. van der Aalst, 2017) 
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และ CSV โดย ProM จะมีเครื8องมือในการแปลงไฟลเ์พื8อให้อยูใ่นรูปแบบ XES เพื8อการใชง้านต่อ

หรือใชซ้อฟตแ์วร์ Disco ในการแปลงไฟลจ์าก CSV เป็น XES ไดเ้ช่นเดียวกนั  

เนื8องจากชุดขอ้มูล PAM ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเพียง 2 แอตทริบิวต ์เท่านัLนคือ ขอ้มูลระบุ

ประเภทของอารมณ์และขอ้มูลเวลา จากขอ้มูลของ PAM ทัLงหมด เราจะไดข้อ้มูลรวมของนกัศึกษา

แต่ละคน คือ ขอ้มูลอารมณ์ ขอ้มูลระบุเวลาและขอ้มูลนกัศึกษา ตารางที8 3-5  และ 3-6 

 

ตารางที$ 3-5 ขอ้มูลนกัศึกษา u00 รูปแบบตาราง 

เวลา กิจกรรม นกัศึกษา 
2013/03/24 03:40:30 Happy u00 

2013/03/24 03:45:42 Glad u00 

2013/03/24 03:45:48 Happy u00 

2013/03/24 03:45:54 Angry u00 

2013/03/24 13:07:30 Sleepy u00 

2013/03/24 15:15:56 Calm u00 

2013/03/24 17:11:29 Satisfied u00 

2013/03/24 18:32:17 Happy u00 

2013/03/24 19:00:07 Happy u00 

2013/03/24 21:16:09 Happy u00 

2013/03/24 23:00:49 Serene u00 

2013/03/25 01:53:24 Happy u00 

2013/03/25 05:50:25 Happy u00 
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ตารางที$ 3-6 ขอ้มูลนกัศึกษา u01 รูปแบบตาราง 

เวลา กิจกรรม นกัศึกษา 

2013/03/24 04:47:08 Happy u01 

2013/03/24 05:06:34 Afraid u01 

2013/03/24 05:18:50 Sad u01 

2013/03/24 05:30:07 Excited u01 

2013/03/26 19:31:35 Happy u01 

2013/03/26 19:34:16 Miserable u01 

2013/03/26 19:43:54 Excited u01 

2013/03/26 23:45:45 Gloomy u01 

 

ในการสร้างขอ้มูลเพื8อใชง้านกบัเทคนิคเหมืองกระบวนการสิ8งที8ตอ้งมี คือ หมายเลยกรณี 

จากขอ้มูลขา้งตน้ สิ8งที8ขาด คือ หมายเลขกรณี เราจึงตอ้งสาํรวจขอ้มูลที8ใช ้ว่าเราจะสร้างหมายเลข

กรณีไดจ้ากความสมัพนัธ์ของขอ้มูลใดไดบ้า้งจากขอ้มูลที8มีอยู ่ในกรณีของงานวจิยันีL  เราเลือกขอ้มูล

เวลามาใชเ้ป็นตวักาํหนด “หมายเลขกรณี” เพื8อดูกิจกรรม (อารมณ์) ที8เกิดขึLนในแต่ละวนัประกอบ

ไปดว้ยอารมณ์อะไรบา้งและเป็นของนกัศึกษาคนไหน เราจึงมีกระบวนการในการสร้าง “หมายเลข

กรณี” เพิ8มเติมเขา้มาในไฟลข์อ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของไฟลพ์ร้อมใชง้านกบัเหมืองกระบวนการ 

ตามแผนผงัไดอะแกรมการแปลงขอ้มูลตามรูปโฟลชาร์ตการแปลงขอ้มูลดงัรูปที8 3.9 เริ8มตน้ดว้ยการ

อ่านขอ้มูลไฟล ์PAM ซึ8 งอยูใ่นรูปแบบไฟล ์JSON จากนัLนแปลงขอ้มูลไฟลใ์ห้อยูใ่นรูปแบบ CSV 

แปลงขอ้มูลภายในจากรหสัตวัเลขเป็นประเภทของอารมณ์โดยการเปิดตารางอารมณ์ตามตารางที8 

3.4 และแปลงรหัสเวลาใน unix เป็นเวลามาตราฐาน เรียงลาํดบัขอ้มูลดว้ยเวลา สร้างกลุ่มอารมณ์

จาก 16 อารมณ์และสุดทา้ยกาํหนดหมายเลขกรณี โดยใชเ้วลาเป็นเกณฑ ์เขียนไฟลที์8สร้างใหอ้ยูใ่น

รูปแบบไฟล ์CSV ที8พร้อมนาํไปใชง้านกบัซอฟตแ์วร์ Disco Fluxicon ผลลพัธ์ที8ไดต้วัอยา่งตารางที8 

3-7 และ 3-8 ของนกัศึกษา 2 คนคือ u00 และ u01 
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รูปที$ 3.9 โฟลชาร์ตแสดงขัLนตอนการแปลงขอ้มูล PAM-JSON เป็น PAM-CSV 

 

ตารางที$ 3-7 ขอ้มูลนกัศึกษา u00 รูปแบบตารางและเพิ8มหมายเลขกรณี 

หมายเลขกรณี เวลา กิจกรรม นกัศึกษา 

0 2013/03/24 03:40:30 Happy u00 

0 2013/03/24 03:45:42 Glad u00 

0 2013/03/24 03:45:48 Happy u00 

0 2013/03/24 03:45:54 Angry u00 

0 2013/03/24 13:07:30 Sleepy u00 

0 2013/03/24 15:15:56 Calm u00 

0 2013/03/24 17:11:29 Satisfied u00 

0 2013/03/24 18:32:17 Happy u00 

0 2013/03/24 19:00:07 Happy u00 

0 2013/03/24 21:16:09 Happy u00 

0 2013/03/24 23:00:49 Serene u00 

1 2013/03/25 01:53:24 Happy u00 

1 2013/03/25 05:50:25 Happy u00 
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ตารางที$ 3-8 ขอ้มูลนกเรียน u01 รูปแบบตารางและเพิ8มหมายเลขกรณี 

หมายเลขกรณี เวลา กิจกรรม นกัศึกษา 

0 2013/03/24 04:47:08 Happy u01 

0 2013/03/24 05:06:34 Afraid u01 

0 2013/03/24 05:18:50 Sad u01 

0 2013/03/24 05:30:07 Excited u01 

1 2013/03/26 19:31:35 Happy u01 

1 2013/03/26 19:34:16 Miserable u01 

1 2013/03/26 19:43:54 Excited u01 

1 2013/03/26 23:45:45 Gloomy u01 

 

สาํหรับขอ้มูลที8จะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลองจะเลือกจากการสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาที8

ไดท้าํแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าก่อนหลงั (กลุ่มตวัอย่างตอ้งตอบแบบสอบถามทัLงก่อนและหลงั) 

ด้วยวิ ธีการ  “Simple Random Sampling” (Simple Random Sampling”, 2020; Statistical Applets 

Simple Random Sample, 2020) จาํนวน 5 คน จากกลุ่มตวัอยา่งขอ้มูลทัLงหมด 38 คน ดงัรูปที8 3.10 
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รูปที$ 3.10 การสุ่มขอ้มูลดว้ย “Statistical Applets Simple Random Sample” 
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3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 

 เมื8อเตรียมขอ้มูลพร้อมใช้งานแลว้ คือ ขอ้มูลประกอบไปด้วย หมายเลขกรณี(case_id) 

กิจกรรม (activity) และเวลา (start_time) รวมถึงขอ้มูลอื8น ๆ ที8ตอ้งการศึกษา เราก็จะไดข้อ้มูลที8

สามารถนาํมาใชก้บัเทคนิคเหมืองกระบวนการไดด้งัรูปที8 3.11 

 

 
 รูปที$ 3.11 ขอ้มูลที8พร้อมใชง้านกบัเหมืองกระบวนการดว้ยซอฟตแ์วร์ Disco 

 

3.6.1 Fuzzy Miner 

Fuzzy Miner เป็นหนึ8 งในอลักอริทึมที8ใช้ในเหมืองกระบวนที8พฒันาโดย Fluxicon ในปี 

2007 โดย  Christian W. Günther ซึ8 งปัจจุบันเป็น  co-founder ของ  Disco Fluxicon และหนึ8 งใน

ผูพ้ฒันา Disco Fuzzy Miner algorithm เพื8อแกไ้ขปัญหาที8เกี8ยวขอ้งกบัประเภทของกิจกรรมของ

อินสแตนซ์ (Instances) หรืออาจเรียกวา่ “แอคติวิตีL  (Activity)” ที8มีกระบวนการที8ซบัซอ้นหรือไม่มี

โครงสร้าง แนวคิดนีL เป็นเหตุผลเบืLองหลงัของอกักอริทึม Disco Fuzzy Miner คือ การทาํใหรู้ปแบบ

ง่ายขึLนดว้ยวิธีการแบบโตต้อบ ดงันัLน ในการวิจยันีL เรากาํลงัจดัการกบัขอ้มูลทางอารมณ์ที8ซบัซอ้น

และไม่มีโครงสร้าง รูปแบบของเหมืองกระบวนการที8แสดงด้วยอลักอริทึม Fuzzy Miner จาก

โปรแกรม Disco  แสดงดงัรูปที8 3.12 และ 3.13 
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(a) แสดงในรูปแบบของความถี8 (Frequency) 

 

 
(b) แสดงในรูปแบบของประสิทธิภาพ (Performance) 

 

รูปที$ 3.12 ซอฟตแ์วร์ Disco (Fluxicon) 
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รูปที$ 3.13 ภาพผลลพัธ์จากเหมืองกระบวนการดว้ยเทคนิค “Fuzzy Miner” จาก Disco 

 

อลักอริทึม Fuzzy Miner ใช้เพื8อลดความซับซ้อนของการแสดงขอ้มูล PAM/StudentLife 

เพื8อให้รายละเอียดเพิ8มเติมเกี8ยวกบัวิธีการตีความผลลพัธ์ เพื8อให้ไดผ้ลลพัธ์ที8ตอ้งการดว้ยเทคนิค 

Fuzzy Miner สิ8งสําคญัคือตอ้งระบุว่า”กล่องสี8 เหลี8ยม (Box)” หรือ “โหนด (Nodes)” ในกราฟการ

สร้างโดยทั8วไปจะแสดงถึง “อินสแตนซ์ของกระบวนการ” เช่น ตวับ่งชีLทางอารมณ์ 16 ตวัหรือกลุ่ม/

สเกลหลกัที8เกี8ยวขอ้งกับภาวะซึมเศร้า 4 กลุ่ม“ตวัเลข” ที8แสดงใน “กล่องสี8 เหลี8ยม” ตามปกติ

หมายถึง “ความถี8” (หรือจาํนวนครัL ง) “อินสแตนซ์กระบวนการ”เหล่านัLนไดรั้บการดาํเนินการ

ภายในบนัทึกเหตุการณ์ที8รวบรวมไว ้ดงันัLน “ลูกศร” จากโหนดหนึ8งไปยงัอีกโหนดหนึ8งจะแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโหนดเหล่านัLนหรือจาํนวนครัL งที8โหนด 1 ตามดว้ยโหนด 2 ในเวลาต่อมา 

โดยทั8วไปวิธีการของ Fuzzy Miner จะให้ขอ้มูลเชิงลึกและขอ้มูลที8เป็นประโยชน์เกี8ยวกบั 1. ลาํดบั

หรือลาํดบัของ “อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8ดาํเนินการ 2. “อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8สาํคญัที8สุด

ในแง่ของความถี8หรือจาํนวนครัL งที8ดาํเนินการ และ 3. ความสัมพนัธ์และการอ้างอิงระหว่าง 

“อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8ดาํเนินการตามบนัทึกเหตุการณ์ที8รวบรวม 
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3.6.2  Dotted Chart Analysis 

อลักอริทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด (Dotted Chart Analysis) เป็นหนึ8งในหลายอลักอริทึมที8

มีใชง้านในชุดเครื8องมือเหมืองกระบวนการ ProM รูปที8 3.14 อลักอริทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด 

ProM เหมาะอยา่งยิ8งสาํหรับการจดัการกบักระบวนการที8มีโครงสร้างนอ้ยซึ8งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มี

โครงสร้างและขดัแยง้กันจาํนวนมาก ดังนัLน เนื8องจากงานวิจัยนีL ใช้ชุดขอ้มูลแบบสปาเก็ตตีL ที8

ซบัซอ้นและไม่มีโครงสร้าง เช่น ขอ้มูลดิบ ของชุดขอ้มูล StudentLife ทางอารมณ์เพื8อใหร้ายละเอียด

เพิ8มเติมเกี8ยวกบัผลลพัธ์ (ที8ตอ้งการ) จึงเป็นสิ8งสาํคญัที8จะตอ้งกล่าวถึงวา่ Dotted Chart Analysis การ

วเิคราะห์แผนภูมิจุดขึLนอยูก่บัการสร้างแผนภูมิ ซึ8 งคลา้ยกบัแผนภูมิ Gannt ดงัรูปที8 3.15 

 

 
รูปที$ 3.14 ซอฟตแ์วร์ ProM จาก http://www.promtools.org/ 
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รูปที$ 3.15 ภาพผลลพัธ์จากเทคนิค “Dotted Chart Analysis” ดว้ยซอฟตแ์วร์ ProM 

 

เทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิจุด สามารถแสดงการแพร่กระจายของเหตุการณ์ (หรือ

อินสแตนซ์กระบวนการ) ของบนัทึกเหตุการณ์ (หรือชุดขอ้มูล) ในช่วงเวลา/ช่วงเวลาที8กาํหนด 

กล่าวอีกนัยหนึ8 งแนวคิดหลกัเบืLองหลงัเทคนิคนีL  คือ การแสดงจุดพร้อมกับเวลาที8รองรับโดย

เครื8องมือเหมืองกระบวนการแพลตฟอร์ม ProM ที8เป็นที8นิยม ดงันัLนจุดที8พลอ็ตโดย ProM สามารถ

แสดงเหตุการณ์ที8ชดัเจนที8แสดงอยูใ่นบนัทึกเหตุการณ์ที8เกี8ยวขอ้ง แผนภูมิที8สร้างโดยเทคนิค ProM 

Dotted Chart Analysis จาก ProM ประกอบดว้ยมิติที8ตัLงฉากกนั 2 มิติ ไดแ้ก่ 1. “มิติเวลา” ตามแกน

แนวนอน  และ  2. มิติ  “ประเภทเหตุการณ์”  ตามแนวตัL ง  เช่น  งานกิจกรรมผู ้ริ เ ริ8 มประเภท

ส่วนประกอบอินสแตนซ์ หรือแอตทริบิวตเ์พิ8มเติมอื8น ๆ ตามแกนแนวตัLง ดงันัLนในการศึกษานีL จึง

ใช้ทัL งอลักอริทึม “Fuzzy Miner” จาก Disco (Fluxicon) และ “Dotted Chart Analysis” จาก ProM 

เพื8อลดความซบัซอ้นของกระบวนการแสดงขอ้มูลในรูปแบบที8มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ขึLน  

 

3.7  แบบจาํลองอารมณ์ 16 อารมณ์ 

อารมณ์เป็นสิ8งที8เฉพาะเจาะจงของแต่บุคคล (Individual Emotions Model) (Arne Vikan. 

,2017) การเกิดขึLนและการแสดงออกทางอารมณ์เป็นเรื8องเฉพาะของแต่ละคนรูปแบบของอารมณ์ 

ที8แตกต่างกันขึLนกับ สภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ที8เกิดขึLนเฉพาะหน้าของคนนัLน ๆ ในการ 

ติดตามอารมณ์รวมหรืออารมณ์ร่วมของแต่ละบุคคลนัLน หรือกลุ่มคนดงักล่าว จะตอ้งอยูใ่นสภาพ 

แวดลอ้มเดียวกนัและในเวลาที8ใกลเ้คียงกนั เราจึงจะสามารถตรวจสอบไดว้่ากลุ่มคน เหล่านัLน 
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มีอารมณ์ร่วมหรือ มีอารมณ์ ไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  อารมณ์มีความซบัซอ้น การติดตามและ

เฝ้าดูความต่อเนื8องของอารมณ์ ในแต่ละวนัเป็นเรื8 องยากที8จะติดตามได้ เนื8องจากในแต่ละวนั 

อารมณ์จะมีการเปลี8ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและผลกระทบจากสิ8งต่าง ๆ ที8เขา้มากระทบ 

ส่งผลให้เกิดการเปลี8ยนแปลงของอารมณ์ได ้จากรูปที8 16. แสดงค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 16 แบบ 

จากชุดขอ้มูล PAM ตลอดช่วงเวลา 10 สัปดาห์ของ นกัศึกษา 46 คนในรูปแบบของความถี8สมบูรณ์ 

(Absolute frequency) และความถี8สัมพทัธ์ (Relative frequency) เมื8อดูผลลพัธ์ในรูปที8 16. จะเห็นได้

ชดัวา่อารมณ์ “Happy” “Tired” “Calm” และ “Sleepy” มีความถี8สมัพทัธ์สูงสุดตามลาํดบัของอารมณ์

ดงันีL  16.09%, 8.75%, 8.48% และ 8.45% ตลอดช่วงขอ้มูล StudentLife 

 

 
รูปที$ 3.16 การแสดงค่าที8เกี8ยวขอ้งกบัตวับ่งชีLทางอารมณ์ 16 ตวัตามความถี8และความถี8สมัพทัธ์จาก

บนัทึกเหตุการณ์ PAM StudentLife 

 

แมว้า่รูปที8 3.16 จะสามารถระบุจาํนวนสูงสุด/ตํ8าสุดของค่าทางอารมณ์ที8 PAM ไดรั้บ แต่สิ8ง

ที8ขาดคือ ขอบเขตของความสัมพนัธ์ (และการพึ8งพา) ระหวา่งอารมณ์ เช่น เมื8อเกิดอารมณ์หนึ8งแลว้ 

อารมณ์ที8เกิดตามมาต่อ จากนัLนคืออารมณ์แบบไหน ช่วงห่างของอารมณ์หนึ8 งต่ออารมณ์หนึ8 ง 

การหาความสัมพันธ์  และความต่อเนื8 องของอารมณ์ที8 เ กิดขึL น  กระบวนการที8 เ กิดขึL นของ 

ความต่อเนื8องของอารมณ์เป็นอย่างไร ขอ้มูลของ PAM (Raw Data) ไม่สามารถให้รายละเอียด

เกี8ยวกบัความสัมพนัธ์ทางอารมณ์หรือความต่อเนื8องของอารมณ์ได ้ในทาํนองเดียวกนัขอ้มูลของ 

PAM ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ8มเติมเกี8ยวกับวิธีการปฏิบัติติดตามและการดาํเนินการของ

กระบวนก า รท า งอ า รม ณ์ ในระหว่ า ง โค ร งก า ร  “StudentLife” ก า ร ดู ข้อ มู ล ข่ า วส า ร 

ของความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของกระบวนการที8เกิดขึLนของอารมณ์ เราสามารถใช้เทคนิคเหมือง 

กระบวนการ เขา้มาช่วยในการตรวจสอบได ้เนื8องจากเทคนิคเหมือง กระบวนการ คือ การดูกระบวน 

การที8เกิดขึLนจากขอ้มูลเหตุการณ์ (event log) ที8เกิดขึLนจริง และชุดขอ้มูล PAM ไดมี้การบนัทึกขอ้มูล 

การตอบทางดา้นอารมณ์พร้อม เวลาไว ้นั8น คือ ขอ้มูลมีความพร้อมทัLง อารมณ์ (Emotion/Mode) ซึ8 ง
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เป็นตวัแทนของกิจกรรม (Activity) และเวลาการตอบแบบสอบถาม (Timestamp) ซึ8 งแสดงว่าที8

เกิดขึLนของขอ้มูลเพื8อคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เพื8อดูขอ้มูลเชิงลึก ที8เกิดจากกระบวนการของอารมณ์ได ้

เครื8องมือและเทคนิคการทาํเหมืองกระบวนการจึงมีประโยชน์ในการ ใหค้าํตอบต่อคาํถามและความ

คลุมเครือของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 

 

 
รูปที$ 3.17 ภาพหนา้จอของแบบจาํลองเหมืองกระบวนการ Disco Fuzzy Miner แบบ “เหมือนสปา

เกต็ตีL” ที8สร้างขึLนสาํหรับกิจกรรม 100% และเส้นทาง 100% โดยไม่มีการลดความซบัซอ้นของ

เกณฑใ์ด ๆ ตามขอ้มูลอารมณ์ของ PAM (StudentLife event log) 

 

รูปที8 3.17 แสดงภาพรวมกระบวนทางอารมณ์แบบองคร์วม (โดยรวม) ของขอ้มูลบนัทึก

เหตุการณ์ทัLงหมด PAM โดยที8จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งชีLขอ้มูลทางอารมณ์

ทัLงหมด (ค่า) โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ Disco Fluxicon ในการแสดงกระบวนการหรือ

กิจกรรม (Activities) ที8 เกิดขึL นแบบ 100% และแสดงเส้นทาง (Paths) ของการเกิดกิจกรรมต่อ

กิจกรรมแบบ 100% โดยไม่มีการลดความซับซ้อนของเกณฑ์ใด ๆ ตามขอ้มูลอารมณ์ของ PAM 

แมว้่ารูปดงักล่าวจะสามารถระบุขอบเขตของความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งชีLทางอารมณ์ที8เกิดขึLน

ของกลุ่มนกัศึกษาตลอด 10 สัปดาห์ จะเห็นไดว้่ารูปแบบจาํลองที8ไดเ้ป็นแบบ (คลา้ย) “สปาเก็ตตีL ” 
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ของรูปแบบกระบวนการที8เป็นผลลพัธ์ซึ8 งเกี8ยวขอ้งกบักระบวนการที8มีโครงสร้างน้อยทาํให้เป็น

เรื8องยากที8จะทาํความเขา้ใจตีความและวเิคราะห์ผลการอา้งอิงระหวา่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได ้

 

ปัญหาคือหากไม่มีการลดความซบัซอ้นของเกณฑห์รือขัLนตอนใด ๆ แผนผงักระบวนการ

สร้าง Disco Fuzzy Miner จะแสดงรายละเอียดมากเกินไป ในลกัษณะที8ทาํให้ยากต่อการตีความ

ขอ้มูลหรือไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกเกี8ยวกบับนัทึกเหตุการณ์ทางอารมณ์ของ PAM เพื8อจดัการกบัปัญหานีL

ไดมี้การปรับใชก้ารลดความซับซ้อนของเกณฑ์ในการตัLงค่าขอ้มูลก่อนเริ8มตน้ของ Disco Fuzzy 

Miner การใชแ้นวทางนีLทาํใหล้ดจาํนวนกิจกรรมหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมไดง่้ายขึLน เช่น 

เส้นทาง ดงัรูปที8 3.18 ที8แสดงแบบจาํลอง Disco Fuzzy Miner สาํหรับกิจกรรมทางอารมณ์ทัLงหมด 

(กิจกรรม 100%) กบั 50% ของเส้นทางตามลาํดบั ยิ8งไปกว่านัLนการทาํตามวิธีการลดเส้นทางจะ

สะดวกกว่าในการตรวจสอบความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ระหว่างไฟล์ตวัชีL วดั (ค่า) ในลกัษณะที8

เฉพาะเจาะจงมากขึLนและทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึLน 

 

 
รูปที$ 3.18 ภาพหนา้จอของแบบจาํลองเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner ที8สร้างขึLนดว้ยซอฟตแ์วร์ 

Disco สาํหรับ 100% ของกิจกรรมและ 50% ของเส้นทางโดยพิจารณาจากขอ้มูลทางอารมณ์ของ 

PAM 

 

จากการประเมินแบบจาํลองอารมณ์ของ Disco Fuzzy Miner (Porouhan, P., & Premchaiswadi, W., 

2015, 2017) ที8แสดงในรูปที8 3.18 และหลงัจากตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งชีLทางอารมณ์

แลว้จะเขา้ใจวา่กิจกรรม “Afraid” และ “Frustrated” ในกรณีส่วนใหญ่เกิดขึLนหลงัจาก “Angry” ใน
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ทาํนองเดียวกนักิจกรรม “Sleepy” และ “Sad” ในกรณีส่วนใหญ่เกิดขึLนหลงัจาก “Gloomy” ดงันัLน

เทคนิคการขุดหรือเทคนิคเหมืองกระบวนการดว้ยอลักอริทึม Disco Fuzzy Miner จึงสามารถใช้

เพื8อให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพเกี8ยวกบัสภาวะทางอารมณ์ของนกัศึกษาในระหว่างโครงการ StudentLife 

ได ้

 

3.8  การจดัหมวดหมู่หรือการจดักลุ่มอารมณ์ 16 อารมณ์ออกเป็น 4 ส่วน 

เพื8อที8จะศึกษาและตรวจสอบแนวโน้มทางอารมณ์ของนักศึกษา (และพฤติกรรมทาง

อารมณ์) ไดดี้ขึLนตามแบบจาํลองของรัสเซล “Russell’s (1980) Circumplex Model of Affect” ใน

การศึกษานีL ค่าทางอารมณ์ทัLงหมด 16 ค่าจากอารมณ์ทัLงหมด 28 อารมณ์ของรัสเซล ดงัรูปที8 3.19 

เหตุผลเบืLองหลงัการจดัหมวดหมู่ดงักล่าวคือการตรวจสอบแนวโนม้ของอารมณ์ในแง่ของอารมณ์

หรือพืLนอารมณ์ “เชิงบวกสูง” “เชิงบวกตํ8า” และสภาวะอารมณ์ตื8นตวั “สูง” และ “ตํ8า” จากรูปที8 3.4, 

3.5 และรูปที8 3.19 ได้ดังตารางที8 3-9 โดยใช้เครื8 องหมายบวก (+)  กับ “Positive Affect” และใช้

เครื8องหมายลบ (-) กบั “Negative Affect” และสมัพนัธ์กบั “Valence” และ “Arousal” 

 

รูปที$ 3.19 แบบจาํลอง Circumplex ของรัสเซล (1980) โดยแกน y แสดงถึงระดบัความตื8นตวัของ

อารมณ์ (ความตื8นตวัสูงที8ดา้นบน และความตื8นตวัตํ8าที8ดา้นล่าง) และแกน x แสดงถึงความจุ (ความ

จุเชิงลบทางดา้นซา้ย และความจุเชิงบวกทางดา้นขวา) (John P. Pollak, 2012) 

 



 44  

ตารางที$ 3-9 การจดักลุ่มและการใหค้ะแนน “รูปแบบผลกระทบ Circumplex” สร้างออกเป็นสี8ส่วน

หลกัตามความรุนแรงของอิทธิพลหรือผลกระทบนอกเหนือจากอตัราที8จดัสรรไว ้

High Negative Affect High Positive Affect 

Afraid (-3) Tense (-1) Excited (+6) Delighted (+8) 

Frustrated (-4) Angry (-2) Happy (+5) Glad (+7) 

Low Negative Affect Low Positive Affect 

Miserable (-7) Sad (-5) Clam (+2) Satisfied (+4) 

Gloomy (-8) Tired (-6) Sleepy (+1) Serene (+3) 

 

ตารางที8 3-9 ใหค้วามเขา้ใจที8ดีขึLนเกี8ยวกบัวธีิการจดักลุ่มแนวโนม้ทางอารมณ์เชิงบวกหรือ

เชิงลบดงักล่าว (ตวับ่งชีLหรือค่าทางอารมณ์มากกวา่ 16 รายการ) และนาํไปใชด้งัต่อไปนีL  

• High Negative Affect (High-NA) ไดแ้ก่ Frustrated, Afraid, Angry และ Tense 

• High Positive Affect (High-PA) ไดแ้ก่ Happy, Excited, Glad และ Delighted 

• Low Negative Affect (Low-NA) ไดแ้ก่ Gloomy, Miserable, Tired และ Sad 

• Low Positive Affect (Low-PA) ไดแ้ก่ Sleepy, Calm, Serene และ Satisfied 

 

 จากที8เราไดแ้บ่งกลุ่มขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา 5 คนและการจดักลุ่มอารมณ์ของ

นกัศึกษาทัLง 5 คนให้อยูใ่นรูปแบบตามตารางที8 3-9 ไดแ้ก่ กลุ่มอารมณ์ไดแ้ก่ High-NA, High-PA, 

Low-NA, Low-PA รูปแบบของขอ้มูลแสดงดงัรูปที8 3.20 เพื8อใชใ้นการวิจยัในส่วนที8เกี8ยวขอ้งกบั

นักศึกษาแต่ละคน  โดยกําหนดให้  หมายเลขกรณี(case_id) กิจกรรม  (described) และเวลา 

(start_time) 
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รูปที$ 3.20 การระบุกลุ่มหรืออธิบายอารมณ์ (described) 

 

นอกจากนีL ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มอารมณ์ของนักศึกษาที8ไดท้าํแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน

และหลงัตามความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าทัLง 5 กลุ่ม ตามรูปแบบของตารางที8 3-2 และตารางที8 3-3 

โดยเลือกเฉพาะผูที้8มีภาวะซึมเศร้าตัLงแต่ระดบัคะแนนที8 1 ถึง 27 มาใชใ้นการวิจยัเมืองกระบวนการ

ดว้ยเทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis 
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บทที$ 4 

ผลการวจิยั 

 

 

4.1  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยนีL เพื8อหาความสัมพนัธ์ของอารมณ์ 16 อารมณ์และกลุ่มของ

อารมณ์ 4 กลุ่มจากการสุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา 5 คนและหาความสัมพนัธ์ของกลุ่มอารมณ์ 4 อารมณ์

กบัขอ้มูลแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงตอบแบบสอบถามก่อนและหลงั (PHQ-9, Pre-Post Test) 

โดยใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการ 2 เทคนิคคือ “Fuzzy Miner” จากโปรแกรม Disco Fluxicon และ 

“Dotted Chart Analysis” จากโปรแกรม ProM (http://www.promtools.org) 

 

4.2  วธีิการวจิยั 

การวิจยันีL จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลกั คือ วิธีที8 1.1 เป็นการหาความสัมพนัธ์ของอารมณ์ทัLง 

16 อารมณ์ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งที8ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง 5 คน โดยทดลองแสดงอารมณ์ทัLง 16 

แบบดว้ยเทคนิคเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis วิธีที8 1.2 จะจดักลุ่ม

อารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ของนกัศึกษา 5 คนให้เป็น 4 กลุ่มอารมณ์และแสดงผลลพัธ์ที8ไดด้ว้ยเทคนิค 

Fuzzy Miner และวิธีที8  2. เป็นการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มอารมณ์ของนักศึกษาที8ได้ตอบ

แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงัโดยใชเ้กณฑค์ะแนนในการจดักลุ่มความรุนแรงของ

ภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงัตอบแบบสอบถามดว้ยเทคนิค Fuzzy Miner รายละเอียดของการวิจยั

มีดงันีL  

 

4.2.1 วธีิวจัิยที$ 1. แบบจําลองอารมณ์ “16 อารมณ์”  

ขัLนตอนการวิจยัที8 1.1 เราจะเลือกกลุ่มตวัอย่างนักศึกษา 5 คน จากนักศึกษา 38 คน ดว้ย

วิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Simple Random Sampling ดงัรูปที8 4.1 โดยการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 คน 

จากกลุ่มตวัอยา่งขอ้มูลทัLงหมด 38 คน กลุ่มตวัอยา่งตอ้งตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและ

หลงั โดยใชเ้ทคนิคเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis โดยมีขัLนตอนดงันีL  

• เปิดใชง้านโปรแกรมการสุ่มขอ้มูล Statistical Applets Simple Random Sample 

(https://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_13_srs.html) 

• กาํหนดขอ้มูลทัLงหมดที8ตอ้งการสุ่ม Population = 1 to 38 
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• กาํหนดจาํนวนขอ้มูลที8ตอ้งการจากการสุ่มขอ้มูล Select a sample of size: 5 

• คลิกที8ปุ่มคาํสั8ง SAMPLE (ถา้ตอ้งการสุ่มใหม่คลิกปุ่มคาํสั8ง RESET) 

• คลิกปุ่มคาํสั8ง Copy sample to clipboard เพื8อนาํกลุ่มขอ้มูลที8ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งมา

ใชง้าน 

• ผลลพัธ์ที8ไดแ้สดงดงัรูปที8 4.1 

 

 
รูปที$ 4.1 การสุ่มขอ้มูลดว้ย “Statistical Applets Simple Random Sample” 

 

จากการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลนกัศึกษาทัLง 38 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่งลาํดบัเลขดงันีL  29, 35, 

11, 9, 8 เมื8อนําลําดับเลขดังกล่าวไปเทียบกับลําดับของนักศึกษาทัL ง  38 คน

ตามลาํดับดังนีL  u00, u01, u02, u03, u04, u05, u07, u09, u10, u14, u15, u16, u17, 

u18, u19, u20, u23, u24, u27, u30, u31, u32, u33, u34, u35, u36, u42, u43, u44, 

u45, u47, u49, u51, u52, u53, u56, u58, u59 ผลลพัธ์ที8ไดคื้อ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา

ที8ใชใ้นการวิจยัที8 1.1 ไดแ้ก่ u01 (นักศึกษาลาํดบัที8 1), u14 (นักศึกษาลาํดบัที8 2), 
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u24 (นกัศึกษาลาํดบัที8 3), u33 (นกัศึกษาลาํดบัที8 4) และ u59  (นกัศึกษาลาํดบัที8 5) 

ดงัรูปที8 4.1 

• นาํขอ้มูลที8ไดจ้ากการสุ่มทัLง 5 ขอ้มูลเขา้สู่ขัLนตอนการแปลงขอ้มูลเพื8อใหพ้ร้อมใชง้าน

กับซอฟต์แวร์ Disco วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยเทคนิค “Fuzzy Miner” โดยกาํหนด      

แอตทริบิวต ์ดงันีL   

o วธีิที8 1.1 การดูอารมณ์ 16 อารมณ์ ไดแ้ก่ หมายเลขกรณี คือ “case_id”  กิจกรรม 

คือ “activity” และ เวลา คือ “start_time”  

o วิธีที8 1.2 การดูอารมณ์แบบกลุ่มอารมณ์ ไดแ้ก่ หมายเลขกรณี คือ “case_id”  

กิจกรรม คือ “described” และ เวลา คือ “start_time” 

o วิธีที8 1.3 การดูอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง (Fixed Window) ไดแ้ก่ หมายเลข

กรณี คือ “case_id”  กิจกรรม คือ “activity” และ เวลา คือ “start_time” 

• จากขอ้มูลที8ใช้ในขัLนตอน “Fuzzy Miner” ใช้โปรแกรม Disco (อารมณ์ 16 อารมณ์) 

แปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ XES เพื8อในไปใชง้านในซอฟตแ์วร์ ProM ดว้ยเทคนิค 

“Dotted Chart Analysis” 

 

4.2.1 วธีิวจัิยที$ 2 แบบจําลองอารมณ์ 4 กลุ่มอารมณ์ 

ขัLนตอนการวิจยัที8 2 นาํขอ้มูลอารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ของนกัศึกษาที8ทาํแบบสอบถามภาวะ

ซึมเศร้าทัL งก่อนและหลัง (Pre-Post Test) มาจัดกลุ่มอารมณ์ High-NA, High-PA, Low-NA และ

Low-PA จดักลุ่มโดยมีขัLนตอนดงันีL  

• จดักลุ่มอารมณ์นกัศึกษาที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าไดด้งัตารางที8 4-1 และ 4-2 

เลือกเฉพาะผูที้8มีภาวะซึมเศร้าตัLงแต่ระดบัคะแนนที8 1 ถึง 27 
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ตารางที$ 4-1 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าก่อนภาคเรียนการศึกษา (pre-test) 

ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า สมาชิกภายในกลุ่ม (ก่อนภาคการศึกษา) 

นอ้ย u00, u03, u05, u09, u12, u13, u14, u15, u22, u30, u32, 

u34, u36, u39, u42, u44, u49, u51, u56 

อ่อน ไม่รุนแรง u01, u04, u07, u08, u16, u19, u20, u24, u27, u35, u43, 

u45, u47, u50, u53, u58, u59 

ปานกลาง u02, u17, u23, u31, u46, u52 

รุนแรง ปานกลาง u18 

รุนแรง u33 

 

ตารางที$ 4-2 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าปลายภาคเรียนการศึกษา (post-test) 

ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า สมาชิกภายในกลุ่ม (ปลายภาคการศึกษา) 

นอ้ย u00, u01, u03, u09, u10, u14, u15, u19, u32, u36, u43, 

u44, u45, u47, u56  

อ่อน ไม่รุนแรง u02, u04, u07, u20, u24, u27, u31, u34, u35, u49, u58, 

u59 

ปานกลาง u16, u18, u53 

รุนแรง ปานกลาง u17, u52 

รุนแรง u23, u33 

 

• นาํขอ้มูลที8ไดจ้ากตารางที8 4-1 และ 4-2 เขา้สู่ขัLนตอนการแปลงขอ้มูลเพื8อให้พร้อมใช้

งานกบัซอฟตแ์วร์ Disco วิเคราะห์ผลการวิจยัดว้ยเทคนิค “Fuzzy Miner” โดยกาํหนด

แอตทริบิวต ์ดงันีL  หมายเลขกรณี คือ “case_id”  กิจกรรม คือ “described” และ เวลา คือ 

“start_time”  
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4.3  ผลการวจิยัที$ 1.1 กลุ่มอารมณ์ 16 อารมณ์ของนักศึกษาแต่ละคน 

4.3.1 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 1 (u01) 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ที8 Activities 100% Paths 0%  
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์ 

รูปที$ 4.2 แผนผงั “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนกัศึกษาลาํดบัที8 1 

 

• รูปที8 4.2 (a) พบอารมณ์ที8 เด่นชัด 5 อารมณ์ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL  

Sleepy, Tired, Angry, Happy และ  Gloomy พบอารมณ์ที8 เ กิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8 อง

(Rework) ในอารมณ์ Sleepy, Tired และ Angry อยา่งละ 2 ครัL ง และพบอารมณ์ครบทัLง 

16 อารมณ์ใน PAM 

• รูปที8  4.2 (b) พบค่าความหนาแน่นของแผนภูมิแบบจุดที8อารมณ์จะหนาแน่นใน

ช่วงแรกและเริ8มลดลงเมื8อเวลาผา่นไป หรือมีการโตต้อบกบัแบบสอบถามภาวะอารมณ์

ในช่วงตัLงแต่ตน้เทอมและลดลงเมื8อใกลจ้บเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8อง

ไดแ้ก่ อารมณ์ Sleepy และ Tired 
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์ 

 

 
(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดบัอารมณ์ 

รูปที$ 4.3 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดบัอารมณ์ของนกัศึกษาลาํดบัที8 1 

 

• รูปที8 4.3 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ อารมณ์ Sleepy มีความถี8สูงสุด 18 ครัL ง

หรือ 12.68% และอารมณ์ Delighted มีความถี8ต ํ8าสุด 1 ครัL งหรือ 0.71% 

• รูปที8 4.3 (b) พบค่าระดบัอารมณ์แนวโน้มอยู่ในช่วง -4 ถึง +4 แสดงถึงแนวโนม้ของ

อารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลางของอารมณ์เชิงลบและอารมณ์เชิงบวก และไม่พบความ

ต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบที8มีค่าระดบัอารมณ์ในช่วง -4 ถึง -8 เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8

หรือ MA (Moving Average) เส้นสีฟ้าในช่วง 7 วนั (Period) มีแนวโน้มของอารมณ์

ด้านบวกลบสลบักันในช่วง 24/03/2013 จนถึง 22/04/2013 และเป็นด้านลบในช่วง 

23/04/2013 เป็นตน้ไป 
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4.3.2 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 2 (u14) 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ ที8 Activities 100% Paths 0% 

 

 
(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์ 

รูปที$ 4.4 แผนผงั “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนกัศึกษาลาํดบัที8 2  

 

• รูปที8 4.4 (a) พบอารมณ์ที8 เด่นชัด 5 อารมณ์ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL  

Happy, Calm, Excited, Satisfied และ  Glad พบอารมณ์ที8 เ กิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8 อง
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(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากบั 20 ครัL ง และเมื8อปรับมุมมองเป็น Activities 100% 

Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํL า 2 ครัL งไดแ้ก่ Calm, Excited,  Satisfied และ Glad พบ 15 

อารมณ์จาก 16 อารมณ์ใน PAM อารมณ์ที8ไม่พบ คือ “Afraid” 

• รูปที8  4.4 (b) พบค่าความหนาแน่นของแผนภูมิแบบจุดที8อารมณ์จะหนาแน่นใน

ช่วงแรกและเริ8มลดลงเมื8อเวลาผา่นไป หรือมีการโตต้อบกบัแบบสอบถามภาวะอารมณ์

ในช่วงตัLงแต่ตน้เทอมและลดลงเมื8อใกลจ้บเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8อง

ไดแ้ก่ อารมณ์ Happy และ Clam 

 

 
(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์ 

 

 
(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดบัอารมณ์ 

รูปที$ 4.5 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดบัอารมณ์ของนกัศึกษาลาํดบัที8 2  

 

• รูปที8 4.5 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 15 อารมณ์ อารมณ์ Happy มีความถี8สูงสุด 68 ครัL ง

หรือ 34.34% และอารมณ์ Serene, Tense, Gloomy และ Miserable มีความถี8ต ํ8าสุด 2 

ครัL งหรือ 1.01% 

• รูปที8 4.5 (b) พบค่าระดบัอารมณ์แนวโนม้อยูใ่นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโนม้ของ

อารมณ์อยูใ่นระดบัอารมณ์เชิงบวก และไม่พบความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบที8มีค่า
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ระดบัอารมณ์ในช่วง -4 ถึง -8 เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7 วนั มีแนวโนม้ของอารมณ์

อยูด่า้นบวกตลอด 

 

4.3.3 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 3 (u24) 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0% 
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงเวนั แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์ 

รูปที$ 4.6 แผนผงั “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนกัศึกษาลาํดบัที8 3 

 

• รูปที8 4.6 (a) พบอารมณ์ที8 เด่นชัด 5 อารมณ์ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL  

Happy, Excited, Sleepy, Frustrated และ Tired พบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8อง

(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากบั 10 ครัL ง และเมื8อปรับมุมมองเป็น Activities 100% 

Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํL า 2 ครัL งไดแ้ก่ Excited และ Frustrated พบ 15 อารมณ์จาก 

16 อารมณ์ใน PAM อารมณ์ที8ไม่พบ คือ “Gloomy” 

• รูปที8  4.6 (b) พบค่าความหนาแน่นของแผนภูมิแบบจุดที8อารมณ์จะหนาแน่นใน

ช่วงแรกและเริ8มลดลงเมื8อเวลาผา่นไป หรือมีการโตต้อบกบัแบบสอบถามภาวะอารมณ์

ในช่วงตัLงแต่ตน้เทอมและลดลงเมื8อใกลจ้บเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8อง

ได้แก่ อารมณ์ Happy และ Excited ในช่วงระหว่างวนัที8 1-8 Feb ไม่ได้มีการตอบ

แบบสอบถามภาวะอารมณ์เลย 
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์ 

 

 
(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดบัอารมณ์ 

รูปที$ 4.7 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดบัอารมณ์ของนกัศึกษาลาํดบัที8 3  

 

• รูปที8 4.7 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 15 อารมณ์ อารมณ์ Happy มีความถี8สูงสุด 39 ครัL ง

หรือ 23.35% และอารมณ์ Serene และ Miserable มีความถี8ต ํ8าสุด 2 ครัL งหรือ 1.2% 

• รูปที8 4.7 (b) พบค่าระดบัอารมณ์แนวโนม้อยูใ่นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโนม้ของ

อารมณ์อยูใ่นระดบัอารมณ์เชิงบวก และในช่วงกลางของหมายเลขกรณี พบอารมณ์เชิง

ลบเพิ8มขึLนแต่ยงัไม่พบความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบ เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7 

วนั มีแนวโนม้ของอารมณ์อยูด่า้นบวกมากกวา่ดา้นลบตลอด 
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4.3.4 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 4 (u33) 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0% 
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์ 

รูปที$ 4.8 แผนผงั “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนกัศึกษาลาํดบัที8 4 

 

• รูปที8 4.8 (a) พบอารมณ์ที8 เด่นชัด 5 อารมณ์ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL  

Frustrated, Tired Miserable, Excited และ Sleepy พบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8อง

(Rework) ในอารมณ์ Frustrated เท่ากบั 15 ครัL ง และเมื8อปรับมุมมองเป็น Activities 

100% Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํL า ไดแ้ก่ Tired เท่ากบั 9 ครัL ง Miserable เท่ากบั 5 

ครัL ง Excited, Angry และ Sad เท่ากับ 2 ครัL ง และพบอารมณ์ครบทัL ง 16 อารมณ์ใน 

PAM 

• รูปที8 4.8 (b) พบค่าความหนาแน่นของแผนภูมิแบบจุดที8อารมณ์จะหนาแน่นอย่าง

สมํ8าเสมอ หรือมีการโต้ตอบกับแบบสอบถามภาวะอารมณ์ตลอดเทอมการศึกษา 

อารมณ์ที8มีอยา่งต่อเนื8องไดแ้ก่ อารมณ์ Frustrated และ Tired และพบว่า 2 อารมณ์ที8มี

การตอบในช่วงปลายเทอมการศึกษาไดแ้ก่อารมณ์ Frustrated และ Miserable 
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์ 

 

 
(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดบัอารมณ์ 

รูปที$ 4.9 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดบัอารมณ์ของนกัศึกษาลาํดบัที8 4 

 

• รูปที8 4.9 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ อารมณ์ Frustrated มีความถี8สูงสุด 59 

ครัL งหรือ 20.21% และอารมณ์ Calm มีความถี8ต ํ8าสุด 5 ครัL งหรือ 1.71% 

• รูปที8 4.9 (b) พบค่าระดบัอารมณ์อยูใ่นช่วง -4 ถึง -8 แสดงถึงแนวโนม้ของอารมณ์อยู่

ในระดบัอารมณ์เชิงลบและมีความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบ เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8

ในช่วง  7 วัน  มีแนวโน้มของอารมณ์อยู่ด้านบวกลบสลับกันในช่วงของวันที8  

24/03/2013 จนถึง 13/05/2013 และอยูด่า้นลบในช่วงของวนัที818/05/2013 เป็นตน้ไป 
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4.3.5 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 5 (u59) 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0% 
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์ 

รูปที$ 4.10 แผนผงั “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนกัศึกษาลาํดบัที8 5 

 

• รูปที8 4.10 (a) พบอารมณ์ที8เด่นชัด 5 อารมณ์ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL  

Happy, Sleepy Glad, Satisfied และ  Tired พบอารมณ์ที8 เ กิดซํL าหรือ เ กิดต่อ เ นื8 อง

(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากบั 30 ครัL ง และเมื8อปรับมุมมองเป็น Activities 100% 

Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํL า ไดแ้ก่ Sleepy เท่ากบั 10 ครัL ง Tired เท่ากบั 6 ครัL ง Glad 

เท่ากบั 5 ครัL ง Satisfied และ Delighted เท่ากบั 4 ครัL ง และ Sad เท่ากบั 2 ครัL ง พบอารมณ์

ครบทัLง 16 อารมณ์ใน PAM 

• รูปที8 4.10 (b) พบค่าความหนาแน่นของแผนภูมิแบบจุดที8อารมณ์จะหนาแน่นอย่าง

สมํ8าเสมอ หรือมีการโต้ตอบกับแบบสอบถามภาวะอารมณ์ตลอดเทอมการศึกษา 

อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8องได้แก่ อารมณ์ Happy และ Sleepy และตอบอย่างต่อเนื8อง

จนถึงปลายเทอมการศึกษา 
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์ 

 

 
(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวนั แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดบัอารมณ์ 

รูปที$ 4.11 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดบัอารมณ์ของนกัศึกษาลาํดบัที8 5 

 

• รูปที8 4.11 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทัLง 16 อารมณ์ อารมณ์ Happy มีความถี8สูงสุด 103 

ครัL งหรือ 23.57% และอารมณ์ Afraid มีความถี8ต ํ8าสุด 2 ครัL งหรือ 0.46% 

• รูปที8 4.11 (b) พบค่าระดบัอารมณ์อยูใ่นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโนม้ของอารมณ์อยู่

ในระดบัอารมณ์เชิงบวก และพบอารมณ์เชิงลบในค่าระดบัอารมณ์ -4 ถึง -8 ที8มีความ

ต่อเนื8องในช่วงสัLน เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7 วนั มีแนวโน้มของอารมณ์อยู่ดา้น

บวกมากกวา่ดา้นลบตลอด 
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ตารางที$ 4-3 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าและอารมณ์สูงสุด 3 ลาํดบัแรกของนกัศึกษา 

Student id 
Depression  

Emotion (Relative frequency %) 
pre-test post-test 

u01 Minor Minimal Sleepy (12.86%), Tired (11.43%), Angry (10%) 

u14 Minimal Minimal Happy (34.34%), Calm (14.14%), Excited (10.1%) 

u24 Minor Minor Happy (23.35%), Excited (11.98%), Sleepy (9.58%) 

u33 Severe Severe Frustrated (20.21%), Tired (14.04%), Miserable (8.56%) 

u59 Minor Minor Happy (23.57%), Sleepy (15.56%), Glad (12.59%) 

 

ตารางที8 4-3 สรุปขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละคนที8ไดท้าํแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน

และหลัง (pre-test/post-test) รวมถึงอารมณ์ที8ได้จากแบบสอบถาม PAM โดยเลือกอารมณ์ที8

นกัศึกษาไดต้อบแบบสอบถาม PAM สูงสุด 3 อารมณ์แรก จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาที8ทาํแบบสอบถาม

ภาวะซึมเศร้าแลว้พบระดบัความรุนแรงสูง (Severe) 3 อารมณ์สูงสุดอยูใ่นกลุ่มอารมณ์เชิงลบ (Low 

Negative Affect) ซึ8 งอยูใ่นกลุ่มอารมณ์เดียว กบัอารมณ์ซึมเศร้า (depression)  
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4.4  ผลการวจิยัที$ 1.2 กลุ่มอารมณ์ 4 กลุ่มของนักศึกษาแต่ละคน 

 
(a) นกัศึกษาลาํดบัที8 1 (u01) 

 
(b) นกัศึกษาลาํดบัที8 2 (u14) 
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(c) นกัศึกษาลาํดบัที8 3 (u24) 

 
(d) นกัศึกษาลาํดบัที8 4 (u33) 
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(e) นกัศึกษาลาํดบัที8 5 (u59) 

รูปที$ 4.12 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบการจดักลุ่มอารมณ์ของนกัศึกษาทัLง 5 คน 

 

• รูปที8 4.12 (a) นักศึกษาลาํดบัที8 1 จากการแจกแจงความถี8สมบูรณ์ของกลุ่มอารมณ์ 

มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุดจะอยู่ในกลุ่ม Low-PA เท่ากบั 45 มีอารมณ์

เกิดซํL าเท่ากบั 8 และ Low-NA เท่ากบั 44 มีอารมณ์เกิดซํL าเท่ากบั 10  

• รูปที8 4. 12 (b) นักศึกษาลาํดบัที8 2 จากการแจกแจงความถี8สมบูรณ์ของกลุ่มอารมณ์ 

มีแนวโนม้ทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุดจะอยูใ่นกลุ่ม High-PA เท่ากบั 112 มีอารมณ์

เกิดซํL าเท่ากบั 49 และ Low-PA เท่ากบั 51 มีอารมณ์เกิดซํL าเท่ากบั 12 

• รูปที8 4. 12 (c) นักศึกษาลาํดบัที8 3 จากการแจกแจงความถี8สมบูรณ์ของกลุ่มอารมณ์ 

มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุดจะอยู่ในกลุ่ม High-PA เท่ากบั 75 มีอารมณ์

เกิดซํL าเท่ากบั 27 และ High-NA เท่ากบั 38 มีอารมณ์เกิดซํL าเท่ากบั 11 

• รูปที8 4. 12 (d) นักศึกษาลาํดบัที8 4 จากการแจกแจงความถี8สมบูรณ์ของกลุ่มอารมณ์ 

มีแนวโนม้ทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุดจะอยู่ในกลุ่ม High-NA เท่ากบั 95 มีอารมณ์

เกิดซํL าเท่ากบั 31 และ Low-NA เท่ากบั 91 มีอารมณ์เกิดซํL าเท่ากบั 25 

• รูปที8 4. 12 (e) นักศึกษาลาํดบัที8 5 จากการแจกแจงความถี8สมบูรณ์ของกลุ่มอารมณ์ 

มีแนวโนม้ทางอารมณ์จากความถี8สูงสุดจะอยูใ่นกลุ่ม High-PA เท่ากบั 199 มีอารมณ์

เกิดซํL าเท่ากบั 90 และ Low-PA เท่ากบั 129 มีอารมณ์เกิดซํL าเท่ากบั 31 
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ตารางที$ 4-4 ขอ้มูลแบบสาํรวจภาวะซึมเศร้าและกลุ่มอารมณ์ของนกัศึกษา 

Student 

id 

Depression  
Emotion Group (Relative frequency %) 

pre-test post-test 

u01 Minor Minimal Low-PA (32.14%), Low-NA (31.43%), High-NA (22.14%), 

High-PA (14.29%) 

u14 Minimal Minimal High-PA (56.57%), Low-PA (25.76%), Low-NA (9.6%), 

High-NA (8.08%) 

u24 Minor Minor High-PA (44.91%), High-NA (22.75%), Low-PA (16.77%), 

Low-NA (15.57%) 

u33 Severe Severe High-NA (32.53%), Low-NA (31.16%), High-PA (20.55%), 

Low-PA (15.75%) 

u59 Minor Minor High-PA (45.54%), Low-PA (29.52%), Low-NA (16.93%), 

High-NA (8.01%) 

 

ตารางที8 4-4 สรุปขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละคนที8ไดท้าํแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน

และหลงัรวมถึงกลุ่มอารมณ์ที8จัดกลุ่มจาก 16 อารมณ์ที8ตอบแบบสอบถาม PAM จะเห็นได้ว่า

นักศึกษาที8ทาํแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าแลว้พบระดบัความรุนแรงสูง (Severe) จดัอยู่ในกลุ่ม

อารมณ์เชิงลบ (High Negative Affect) ซึ8 งอยูใ่นกลุ่มเดียว กบัอารมณ์ซึมเศร้า (depression) 
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4.5  ผลการวจิยัที$ 1.3 กลุ่มอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื$องของนักศึกษาแต่ละคน 

4.5.1 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 1 (u01) 

 
(a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 

 
(b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 
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(c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 

 
(d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 

 

รูปที$ 4.13 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สปัดาห์ต่อเนื8อง ของนกัศึกษา

ลาํดบัที8 1 (u01) 
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• รูปที8 4.13 (a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Sleepy และ Tired จากทัLงหมด 15 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์

ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Sleepy เท่ากบั 2 ครัL ง  

• รูปที8 4.13 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Frustrated และ Angry/Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ จากอารมณ์

ที8 เกิดเมื8อเทียบกับตารางที8  3-9 ยงัคงเป็นอารมณ์ทางด้านบวกและมีแนวโน้มไป

ทางดา้นความตื8นตวัตํ8า 

• รูปที8 4.13 (c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Angry และ Tired/Sad จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ 

• รูปที8 4.13 (d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 1 อารมณ์ ไดแ้ก่ Sleepy จาก

ทัLงหมด 4 อารมณ์ที8พบ 

 

เมื8อนาํอารมณ์ทุก ๆ สองสปัดาห์เปรียบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ไดแ้นวโนม้

ของอารมณ์ดงันีL  สปัดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สปัดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางดา้นลบ 

(High-NA) สปัดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางดา้นลบ (NA) สปัดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (Low-

PA) 
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4.5.2 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 2 (u14) 

 
(a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 
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(b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 

 
(c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 



 74  

 
(d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 

รูปที$ 4.14 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สปัดาห์ต่อเนื8อง ของนกัศึกษา

ลาํดบัที8 2 (u14) 

 

• รูปที8 4.14 (a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 4 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Satisfied , Glad และ Calm  จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ และ

พบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 4 ครัL ง 

• รูปที8 4.14 (b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 2 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy และ Excited จากทัLงหมด 12 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด

ซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 4 ครัL ง 

• รูปที8 4.14 (c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 2 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy และ Calm จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํL า

หรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 12 ครัL ง 

• รูปที8 4.14 (d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Calm  และ Angry  จากทัLงหมด 7 อารมณ์ที8พบ 

 

เมื8อนาํอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรียบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ไดแ้นวโนม้

ของอารมณ์ดงันีL  สัปดาห์ที8 1, 2  มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางดา้นบวก 

(High-PA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) 

แสดงวา่โดยรวมแลว้มีอารมณ์ทางดา้นบวก 
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4.5.3 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 3 (u24)

 
(a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 
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(b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 

 
(c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 
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(d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 

 

รูปที$ 4.15 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สปัดาห์ต่อเนื8อง ของนกัศึกษา

ลาํดบัที8 3 (u24) 

 

• รูปที8 4.15 (a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 5 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Excited และ Sleepy/Delighted/Frustrated จากทัLงหมด 14 

อารมณ์ที8พบ 

• รูปที8 4.15 (b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 5 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Sleepy, Excited/Tired และ Frustrated จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8

พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 9 ครัL ง 

• รูปที8 4.15 (c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy และ Excited/Sad จากทัLงหมด 11 อารมณ์ที8พบ 

• รูปที8 4.15 (d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ 2 อารมณ์ ดงันีL  Angry และ Miserable 

 

เมื8อนาํอารมณ์ทุก ๆ สองสปัดาห์เปรียบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ไดแ้นวโนม้

ของอารมณ์ดงันีL  สปัดาห์ที8 1, 2  มีอารมณ์ทางดา้นบวก (High-PA) สปัดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางดา้น

บวก (PA) สปัดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สปัดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางดา้นลบ (NA) 

แสดงวา่โดยรวมแลว้มีอารมณ์ทางดา้นบวกมากกวา่ลบ 
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4.5.4 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 4 (u33) 

 

 
(a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 
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(b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 
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(c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 

 

 
(d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 
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(e) สปัดาห์ที8 9 และ 10 

 

รูปที$ 4.16 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สปัดาห์ต่อเนื8อง ของนกัศึกษา

ลาํดบัที8 4 (u33) 

 

• รูปที8 4.16 (a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ 2 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยได้

ดงันีL  Tired และ Excited จากทัLงหมด 2 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิด

ต่อเนื8องในอารมณ์ Tired เท่ากบั 3 ครัL ง และ Excited เท่ากบั 2 ครัL ง 

• รูปที8 4.16 (b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Tense และ Excited/Tired จากทัLงหมด 15 อารมณ์ที8พบ  

• รูปที8 4.16 (c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 4 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Tired, Frustrated, Sad และ Miserable จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ และ

พบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากบั 3 ครัL ง 

• รูปที8 4.16 (d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 4 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Frustrated, Miserable, Sleepy และ Tired จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ 

และพบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากบั 7 ครัL ง 
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• รูปที8 4.16 (e) สปัดาห์ที8 9 และ 10 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 4 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Frustrated, Miserable และ Tired/Afraid จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ 

และพบอารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากบั 14 ครัL ง 

 

เมื8อนาํอารมณ์ทุก ๆ สองสปัดาห์เปรียบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ไดแ้นวโนม้

ของอารมณ์ดงันีL  สปัดาห์ที8 1, 2 ไม่พบความเด่นชดัของอารมณ์ สปัดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางดา้นลบ 

(NA) สปัดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางดา้นลบ (Low-NA) สปัดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางดา้นลบ (NA) 

สปัดาห์ที8 9, 10 มีอารมณ์ทางดา้นลบ (NA) แสดงวา่โดยรวมแลว้มีอารมณ์ทางดา้นลบ 

 

4.5.5 ผลการวจัิยของนักศึกษาลาํดบัที$ 5 (u59) 

 
(a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 
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(b) สปัดาห์ที8 3 และ  

 
(c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 
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(d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 
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(e) สปัดาห์ที8 9 และ 10 
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(f) สปัดาห์ที8 11 และ 12 

 

รูปที$ 4.17 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สปัดาห์ต่อเนื8อง ของนกัศึกษา

ลาํดบัที8 5 (u59) 

 

• รูปที8 4.17 (a) สปัดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 5 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Sleepy, Tired, Glad และ Delighted จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8

พบ 

• รูปที8 4.17 (b) สปัดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชดั  3 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Glad และ Satisfied จากทัLงหมด 16 อารมณ์ที8พบ และพบ

อารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 8 ครัL ง 

• รูปที8 4.17 (c) สปัดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 4 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy, Sleepy, Glad และ Tired จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบ

อารมณ์ที8เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 6 ครัL ง 
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• รูปที8 4.17 (d) สปัดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 2 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy และ Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด

ซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 4 ครัL ง 

• รูปที8 4.17 (e) สปัดาห์ที8 9 และ 10 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 2 อารมณ์ เรียงลาํดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งันีL  Happy และ Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด

ซํL าหรือเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากบั 7 ครัL ง 

• รูปที8 4.17 (f) สปัดาห์ที8 11 และ 12 พบอารมณ์ที8เด่นชดั 1 อารมณ์ ไดแ้ก่ Satisfied และ

เกิดซํL าหรือเกิดต่อเนื8อง 1 ครัL ง จากทัLงหมด 3 อารมณ์ที8พบ 

 

เมื8อนาํอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรียบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ไดแ้นวโนม้

ของอารมณ์ดงันีL  สัปดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางดา้นบวก 

(PA) สปัดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สปัดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สปัดาห์

ที8 9, 10 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (PA) สัปดาห์ที8 9, 10 มีอารมณ์ทางดา้นบวก (Low-PA) แสดงว่า

โดยรวมแลว้มีอารมณ์ทางดา้นบวกมากกวา่ลบ 
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4.6  ผลการวจิยัที$ 2. กลุ่มอารมณ์ 4 กลุ่มกบัภาวะซึมเศร้า 

 4.6.1 กลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Minimal” 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Pre-Test (score: 1-4) 

 
(b) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Post-Test (score: 1-4) 
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(c) การเปรียบเทียบกลุ่มอารมณ์กบัการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดบั “นอ้ย” 

 

รูปที$ 4.18 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซา้ยแสดง

การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า “นอ้ย” (Minimal Degree of Severity) 

และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนกัศึกษาที8ไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน

และหลงั 

 

ตารางที$ 4-5 ความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Minimal” 

Depression Test Relative frequency (%) 

Minimal Pre High-PA (33.65), Low-PA (25.98), High-NA (24.04), Low-NA 

(16.33) 

Post Low-PA (31.13), High-PA (29.74), Low-NA (19.76), High-NA 

(19.37) 

 

4.6.2 ผลการวจัิย 

1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ 

กลุ่มอารมณ์ Positive Affect มีค่าสูงสุด High-PA คือ 991 และ Low-PA คือ 765 

2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม
อารมณ์ Positive Affect มีค่าสูงสุด Low-PA คือ 895 และ High-PA คือ 855 

3. นกัศึกษา u00, u03, u09, u14, u27, u15, u32, u36, u44 และ u56 ไม่มีการเปลี8ยนแปลง

ระดบัคะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลงั  

4. ค่าความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่นกลุ่มอารมณ์เชิงบวกทัLงก่อนและหลงัทาํ
แบบทดสอบ 
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4.6.3 กลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Minor” 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Pre-Test (score: 5-9) 

 

 
(b) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Post-Test (score: 5-9) 
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(c) การเปรียบเทียบกลุ่มอารมณ์กบัการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดบั “อ่อน ไม่รุนแรง” 

 

รูปที$ 4.19 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซา้ยแสดง

การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า “อ่อน ไม่รุนแรง” (Minor Degree of 

Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนกัศึกษาที8ไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามภาวะ

ซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงั 

 

ตารางที$ 4-6 ความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Minor” 

Depression Test Relative frequency (%) 

Minor Pre Low-PA (29.48), High-PA (28.81), Low-NA (21.15), High-NA 

(20.56) 

Post High-PA (37.09), Low-PA (27.11), High-NA (18.8), Low-NA 

(17) 

 

4.6.4 ผลการวจัิย 

1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ 

กลุ่มอารมณ์ Positive Affect มีค่าสูงสุด Low-PA คือ 1,054 และ High-PA คือ 1,030 

2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม
อารมณ์ Positive Affect มีค่าสูงสุด Low-PA คือ 866 และ High-PA คือ 633 

3. นกัศึกษา u04, u07, u20, u24, u27, u35, u58 และ u59 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดบั

คะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลงั  

4. ค่าความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่นกลุ่มอารมณ์เชิงบวกทัLงก่อนและหลงัทาํ
แบบทดสอบ 
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4.6.5 กลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Moderate” 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก % Pre-Test (score: 10-14) 

 
(b) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Post-Test (score: 10-14) 
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(c) การเปรียบเทียบกลุ่มอารมณ์กบัการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดบั “ปานกลาง” 

 

รูปที$ 4.20 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซา้ยแสดง

การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า “ปานกลาง” (Moderate Degree of 

Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนกัศึกษาที8ไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามภาวะ

ซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงั 

 

ตารางที$ 4-7 ความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Moderate” 

Depression Test Relative frequency (%) 

Moderate Pre High-NA (27.99), High-PA (26.8), Low-NA (23.15), Low-PA 

(22.06) 

Post Low-PA (35.46), Low-NA (30.98), High-NA (19.97), High-PA 

(13.59) 

 

4.6.6 ผลการวจัิย 

1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ 

กลุ่มอารมณ์ High-NA เท่ากบั 307 และ High-PA เท่ากบั 294 

2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม
อารมณ์ Low-PA เท่ากบั 261 และ Low-NA เท่ากบั 228 

3. นกัศึกษา u04, u07, u20, u24, u27, u35, u58 และ u59 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดบั

คะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลงั  

4. ค่าความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่นกลุ่มอารมณ์ทัLงเชิงบวกและลบโดยมีสภาวะ
อารมณ์ตื8นตวัชดัเจนก่อนทาํแบบทดสอบจะสูง และหลงัทาํแบบทดสอบ จะตํ8า 
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4.6.7 กลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Moderately Severe” 

 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Pre-Test (score: 15-19) 

 
(b) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Post-Test (score: 15-19) 
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(c) การเปรียบเทียบกลุ่มอารมณ์กบัการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดบั “รุนแรง ปาน

กลาง” 

 

รูปที$ 4.21 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซา้ยแสดง

การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า “รุนแรง ปานกลาง” (Moderately 

Severe Degree of Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนกัศึกษาที8ไดท้าํการทดสอบ

แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลงั 

 

ตารางที$ 4-8 ความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Moderately Severe” 

Depression Test Relative frequency (%) 

Moderately 

severe 

Pre Low-PA (48.43), Low-NA (28.3), High-NA (11.59), High-PA 

(11.32) 

Post Low-NA (32.12), Low-PA (24.37), High-PA (22.1), High-NA 

(21.41) 

 

4.6.8 ผลการวจัิย 

1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ 

กลุ่มอารมณ์ Low-PA เท่ากบั 77 และ Low-NA เท่ากบั 45 

2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม
อารมณ์ Low-NA เท่ากบั 141 และ Low-PA เท่ากบั 107 

3. ค่าความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่นกลุ่มอารมณ์ทัLงเชิงบวกและลบโดยมีสภาวะ
อารมณ์ตื8นตวัตํ8าทัLงก่อนและหลงัทาํแบบทดสอบ 
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4.6.9 กลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Severe” 

 

 
(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Pre-Test (score: 20-27) 

 

 
(b) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของกลุ่มอารมณ์จาก Post-Test (score: 20-27) 
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(c) การเปรียบเทียบกลุ่มอารมณ์กบัการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดบั “รุนแรง” 

 

รูปที$ 4.22 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซา้ยแสดง

การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า “รุนแรง” (Severe Degree of Severity) 

และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนกัศึกษาที8ไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน

และหลงั 

 

ตารางที$ 4-9 ความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดบั “Severe” 

Depression Test Relative frequency (%) 

Severe Pre High-NA (32.53), Low-NA (31.16), High-PA (20.55), Low-PA 

(15.75) 

Post High-NA (38.14), High-PA (28.16) Low-NA (22.17), Low-PA 

(11.53) 

 

4.6.10 ผลการวจัิย 

1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม

อารมณ์ High-NA เท่ากบั 95 และ Low-NA เท่ากบั 91 

2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลงั พิจารณาความถี8สูงสุดจากกลุ่มอารมณ์พบวา่ กลุ่ม
อารมณ์ High-NA เท่ากบั 172 และ High-PA เท่ากบั 127 

3. นกัศึกษา u33 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดบัคะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า

ก่อนและหลงั 

4. ค่าความถี8สมัพทัธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่นกลุ่มอารมณ์เชิงลบและมีสภาวะอารมณ์ตื8นตวัสูง 
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บทที$ 5  

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 

งานวิจยันีL ให้ผลลพัธ์เป็นภาพแบบจาํลองแนวโน้มที8แสดงจุดเชื8อมโยงการเกิดซํL าอย่าง

ต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบ และการกระจายตวัของอารมณ์เชิงลบที8เป็นตน้เหตุของภาวะซึมเศร้า 

ด้วยภาพจําลองของเทคนิคเหมืองกระบวนการ แบบจําลองที8ได้สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ 

ตรวจสอบภาวะซึมเศร้าในเบืLองตน้ได ้ให้ผลลพัธ์สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบ PHQ-9  ซึ8 งเป็นแบบ

คดักรองภาวะซึมเศร้ามาตรฐาน ด้วยเหตุนีL จึงสามารถนาํเทคนิคเหมืองกระบวนการมาใช้ร่วม

วิเคราะห์กระบวนการทางอารมณ์ เพื8อตรวจหา คดักรองแนวโนม้อารมณ์เชิงลบของกลุ่มผูมี้ความ

เสี8ยงของโรคซึมเศร้าไดอี้กวธีิการหนึ8ง  

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจัยพบว่า  เมื8อใช้เทคนิค  “Fuzzy Miner” และ  “Dotted Chart Analysis” ได้รูป

แบบจาํลอง (Fuzzy Miner Model) ของกระบวนการทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์กับระดับภาวะ

ซึมเศร้าที8ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามดว้ย PHQ-9 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

กลุ่มที8 1. ระดบัภาวะซึมเศร้านอ้ย (ระดบัคะแนน PHQ-9 เท่ากบั 1-14) มีความสัมพนัธ์กบั

อารมณ์ Happy, Sleepy, Clam, Excited และ Glad เป็นตน้ เมื8อดูแนวโนม้อารมณ์จาก Fuzzy Miner 

Model พบว่า การเกิดของอารมณ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ และการเกิดซํL าของอารมณ์ อยูใ่น

กลุ่มอารมณ์เชิงบวก (Positive Affect) พบอารมณ์ที8มีความถี8สูงสุดของกลุ่มนักศึกษาตวัอย่าง คือ 

Happy (27.08%) และ Sleepy (12.66%) ซึ8 งให้ผลสอดคลอ้งกบั Dotted Chart Analysis ที8แสดงให้

เห็นการกระจายตวัและความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กลุ่มที8 2. ระดบัภาวะซึมเศร้ามาก (ระดบัคะแนน PHQ-9 เท่ากบั 15-27) มีความสัมพนัธ์กบั

อารมณ์ Frustrated, Tired  และ Miserable เป็นตน้ เมื8อดูอารมณ์จาก Fuzzy Miner Model พบวา่ การ

เกิดของอารมณ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ และการเกิดซํL าของอารมณ์ อยูใ่นกลุ่มอารมณ์เชิงลบ 

(Negative Affect) พบอารมณ์ที8มีความถี8สูงสุดของกลุ่มนกัศึกษาตวัอยา่ง คือ Frustrated  (20.21%) 

และ Tired (12.74%) ซึ8 งให้ผลสอดคลอ้งกบั Dotted Chart Analysis ที8แสดงให้เห็นการกระจายตวั

และความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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โดยผลการวิจยัทัLงสองกลุ่มดงักล่าวใหผ้ลสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแบบจาํลองของรัสเซล 

“Russell’s (1980) Circumplex Model of Affect” (John P. Pollak, 2012) การวจิยันีLนาํเทคนิค “Dotted 

Chart Analysis” มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางอารมณ์ ซึ8 งมีความซับซ้อน 

ดงันัLน การตรวจสอบภาวะซึมเศร้าดว้ย Dotted Chart จะทาํให้มองเห็นภาพที8ชดัเจนขึLนของความ

ต่อเนื8องของอารมณ์ที8เกิดขึLนตลอดทัLงสองสัปดาห์ ซึ8 งแตกต่างจากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

PHQ-9 เช่น u33 ที8มีระดบัภาวะซึมเศร้า “รุนแรง” จะแสดงความต่อเนื8องของจุดอารมณ์ Frustrated 

ในช่วงทา้ยสัปดาห์อยา่งชดัเจน รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งที8มีระดบัภาวะซึมเศร้านอ้ย จะแสดงจุดอารมณ์ 

Happy ที8ต่อเนื8องกนั 

 

ในงานวิจยันีL  ยงัไดใ้ชอ้ลักอริทึม “Fuzzy Miner” ในการตรวจดูแนวโนม้กลุ่มอารมณ์ของ

นักศึกษาที8มีระดับภาวะซึมเศร้าแต่ละระดับ และพบว่า ที8ระดับภาวะซึมเศร้า “น้อย” ค่าเฉลี8ย

แนวโน้มอารมณ์เชิงบวกและความตื8นตวัตํ8า ร้อยละ 31.13 ระดบัภาวะซึมเศร้า “อ่อนไม่รุนแรง” 

ค่าเฉลี8ยแนวโน้มอารมณ์เชิงบวกความตื8นตวัสูงร้อยละ 37.09 ระดบัภาวะซึมเศร้า “ปานกลาง” 

ค่าเฉลี8ยแนวโน้มอารมณ์เชิงบวกความตื8นตวัตํ8า ร้อยละ 35.46 ระดบัภาวะซึมเศร้า “รุนแรง ปาน

กลาง” ค่าเฉลี8ยแนวโน้มอารมณ์เชิงลบความตื8นตัวตํ8า ร้อยละ 32.12 และระดับภาวะซึมเศร้า 

“รุนแรง” ค่าเฉลี8ยแนวโนม้อารมณ์เชิงลบความตื8นตวัสูงร้อยละ 38.14 

พบว่าที8ระดบัภาวะซึมเศร้าน้อยและอ่อน จะมีกลุ่มอารมณ์เชิงบวกที8ชดัเจน และที8ระดบั

ภาวะซึมเศร้าที8สูงขึLนจะมีกลุ่มอารมณ์เชิงลบที8ชดัเจน ทัLงนีL ตอ้งให้ความสําคญักบัค่าระดบัความ

ตื8นตวัทางอารมณ์ควบคู่ไปดว้ย เพราะเป็นตวัแปรที8น่าสนใจในการศึกษาร่วม เนื8องจากมีผลต่อ

สภาวะซึมเศร้า ตามแบบจาํลอง Russell’s Circumplex Model of Affect and Affect Grid (Russell, J. 

A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A., 1989) 

 

จากผลการศึกษาวิจยัในครัL งนีL แสดงให้เห็นว่า เทคนิคเหมืองกระบวนการ สามารถแสดง

ผลลพัธ์ของกระบวนการทางอารมณ์ในรูปแบบภาพจาํลองไดอ้ย่างรวดเร็วและชดัเจน สามารถ

นาํไปใชเ้ป็นเครื8องมือประกอบ เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพในการทาํความเขา้ใจกบั “พฤติกรรมทาง

อารมณ์” และ “แนวโนม้ทางอารมณ์” ของบุคคลใหก้บัผูเ้ชี8ยวชาญ สามารถนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์

ปัญหาทางอารมณ์ ตรวจสอบติดตามอารมณ์ รายวนัหรือรายสัปดาห์ของบุคคล เพื8อช่วยเหลือผูมี้

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า ไดอ้ยา่งทนัการโดยใชก้ารแทรกแซง ดว้ยวิธีการบาํบดัทางความคิด

และพฤติกรรม เพื8อปรับเปลี8ยนแนวโนม้ของอารมณ์ที8เป็นตน้เหตุของภาวะซึมเศร้านัLน 
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5.2  ข้อจาํกดัในงานวจิยั 

1. ชุดขอ้มูล PAM ที8ผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการวิจยั เป็นขอ้มูลเปิดสาธารณะ และถูกรวบรวมไว้

แลว้ ในการตอบแบบสอบถาม PAM มีมาตรฐานและสะดวกในการนาํมาใชว้ิเคราะห์ต่อ ถา้ขอ้มูลมี

จาํนวนมาก จะช่วยใหเ้ห็นแนวโนม้ของภาวะอารมณ์ชดัเจนขึLน  

2. งานวิจยันีL ใชชุ้ดขอ้มูล PAM เป็นชุดขอ้มูลหลกั เก็บขอ้มูลตลอด 10 สัปดาห์ และมีความ

ต่อเนื8องของการตอบแบบสอบถาม แต่การทาํแบบทดสอบ PHQ-9 ซึ8 งใชว้ิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า จะ

ทาํตอนก่อนเขา้ร่วมโครงการและหลงัจบโครงการ StudentLife แลว้ ทาํใหข้าดความต่อเนื8องในการ

ตอบแบบทดสอบ ทาํให้ไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนว่า นกัศึกษามีการเปลี8ยนแปลงระดบัภาวะ

ซึมเศร้าในระหวา่งร่วมโครงการหรือไม่ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงภาพชุดอารมณ์ที8อยู่ใน PAM เพื8อให้สามารถใช้กบัวฒันธรรมอื8น ๆ หรือ

ประเทศอื8น ๆ ได ้หรือเหมาะสมกบัประเทศที8ตอ้งการใช ้

2. การนาํไปใชง้านร่วมกบัขอ้มูลที8ไดจ้ากเซนเซอร์ของสมาร์ทโฟน เช่น Location/co-

location, Accelerometer, Microphone, Light Sensor เป็นตน้ เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพใน

การคน้หาและตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์ 

3. เพิ8มระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เขา้ไปในอลักอริทึมของ

เหมืองกระบวนการเพื8อช่วยการวิเคราะห์และจดจาํรูปแบบทางอารมณ์พร้อมประเมิน

ภาวะซึมเศร้า 

4. การใช ้Critical Patientnal ในการเปรียบเทียบความแม่นยาํของผลลพัธ์กบัผลที8ได ้

 

  



 101  

บรรณานุกรม 

 

 

Barrett, L. F., & Bliss-Moreau, E. (2009). Affect as a psychological primitive. Advances  

in Experimental Social Psychology, 41, 167-218. 

Bedford, Freeman & Worth Publishers. (2020). Statistical applets simple random sample.  

Retrieved from https://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_13_srs.html 

Bozkaya, M., Gabriels, J., & Van der Werf, J. M. (2009). Process diagnostics: A method based on  

  process mining. In International Conference on Information, Process, and Knowledge  

Management, eKNOW 2009, Cancun, Mexico, 22-27. 

Claes, J. (2019). Add artificial events package in ProM 6.1. Retrieved from http://www.janclaes.info/  

post.php?post=addartificialevents 

Claes, J., & Poels, G. (2012). Process mining and the prom framework: An exploratory survey. 

BPM, 2012 Workshops, LNBIP 132, 187-198. 

Crockford, D. (2019). Introducing JSON. Retrieved from https://www.json.org/json-en.html 

Easterbrooke, J.A. (1959). The effect of emotion on cue utilization and the organization of  

behavior. Psychological Review, 66(3), 187-201. 
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