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งานวิจยั นีH เป็ นการใช้เทคนิ คเหมืองกระบวนการ (Process Mining) ด้วยอัลกอริ ทึม “Fuzzy
Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางอารมณ์ (Emotion Analytics)
เพืO อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการค้น หาและตรวจสอบรู ป แบบทางอารมณ์ ข องนัก ศึ ก ษาในโครงการ
StudentLife โดยใช้ชุ ด ข้อ มู ล แอปพลิ เ คชัน PAM (เครืO อ งมื อ การวัด อารมณ์ ด้ว ยรู ป ภาพ) และ
แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้า (PHQ-9) ซึO งเป็ นแนวทางใหม่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์อารมณ์
ของบุคคล ทําให้เห็นภาพแบบจําลองแนวโน้มของอารมณ์ กระบวนการทีOเกิดขึHน ความถีO การเกิดซํHา
ทีOต่อเนืO อง การกระจายตัวของอารมณ์ ความสัมพันธ์ของแต่ละอารมณ์ พฤติกรรมทางอารมณ์ ด้วย
ภาพแบบจําลองของเทคนิคเหมืองกระบวนการเพียงภาพเดียว งานวิจยั นีHเริO มต้นด้วยการจัดเตรี ยมชุด
ข้อมูล (เตรี ยมและทําความสะอาดข้อมูล) เพืOอให้สามารถนําไปใช้กบั เทคนิคเหมืองกระบวนการ ได้
โดยใช้ภาษาไพทอน (Python) เพืOอเปลีOยนรู ปแบบของข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ทีOรวบรวมในขัHนต้น
จาก JSON เป็ นรู ปแบบ/โครงสร้างทีOเหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วย ตัวบ่งชีHอารมณ์ 16 อารมณ์
พืHนฐานจาก 'Russel's Circumplex Affect Grid' และแบ่งระดับภาวะซึ มเศร้า 5 ระดับได้แก่ 1. น้อย
ทีOสุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. รุ นแรงปานกลาง และ 5. รุ นแรง เพืOอให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั นีH คือ ภาพแบบจําลองแนวโน้มทางอารมณ์เชิงบวก/ลบ (Valence) และความตืOนตัวทาง
อารมณ์ (Arousal) เพืOอนํามาใช้เป็ นเครืO องมือช่วยประกอบการวิเคราะห์ภาวะซึ มเศร้าของบุคคลได้
ซึO งเป็ นพืHนฐานสําหรับการศึกษาเทคนิคเหมืองกระบวนการกับการวิเคราะห์อารมณ์ต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ: เหมืองกระบวนการ, การวิเคราะห์อารมณ์, ภาวะซึ มเศร้า, เครืO องมือวัดอารมณ์ดว้ ยภาพ,
ชีวติ นักศึกษา
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บทที$ 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ในยุคสังคมปั จจุบนั ทุกอย่างถูกขับเคลื8อนด้วยข้อมูลและอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที8
ใกล้ที8สุด คือ โทรศัพท์มือถือหรื อที8เรี ยกว่า Mobile Phone, Smart Phone ด้วยความนิ ยมในการใช้
งาน Facebook Twitter และ Instagram ทําให้เกิดสังคมออนไลน์ขL ึน (Social Network) และก่อให้เกิด
สิ8 งที8 เรี ยกว่า สื8 อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ8 งเป็ นรู ปแบบของสังคมที8 ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลออนไลน์หรื อสื8 อออนไลน์ได้ทุกคนและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย สร้างความสะดวกสบาย ทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที8ทุกเวลา ได้รับรู ้ขอ้ มูลพร้อม ๆ กัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื8 องของการติดต่อ
สื8 อสารระหว่างกัน ระหว่างกลุ่ม การแลกเปลี8ยนข้อมูล ข้อมูลถูกส่ งต่อจากบุคคลหนึ8 งสู่ บุคคลหนึ8 ง
หรื อสู่ กลุ่มคน รวมถึงการใช้งานที8ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น
ดังนัLนจึ งเห็ นได้อย่างชัดเจนว่า อุปกรณ์สื8อสารที8เรี ยกว่า โทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามาอยู่ใน
ชี วิตประจําวันของทุก ๆ คนตัLงแต่ตื8นนอนจนเข้านอน ด้วยชัว8 โมงการใช้งานโทรศัพท์ที8สูงต่อวัน
ย่อมก่อให้เกิดทัLงประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะปั ญหาทางด้านสุ ขภาพและปั ญหาทางด้านจิตใจที8
เรี ยกว่า “ภาวะซึ มเศร้ า” (depression) และส่ งผลต่อเนื8 องป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้ า (major depressive
disorder)

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื8 อ ศึ ก ษาการจัด เตรี ย มข้อ มู ล ก่ อ นนํา ไปใช้ใ นการประมวลผลด้ว ยเทคนิ ค เหมื อ ง
กระบวนการ
2. เพื8อศึกษาการนําเทคนิคเหมืองกระบวนการมาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี8ยนแปลงทางอารมณ์หรื อกระบวนการทางอารมณ์ที8เกิ ดขึLนของแต่ละบุคคล
และกลุ่ม
3. เพื8อศึ กษากระบวนการที8 เกิ ดขึL นของอารมณ์ (Emotion, State/Mood and Affect) และ
ผลกระทบที8 เ กิ ด ขึL น กับ กระบวนการเปลี8 ย นแปลงทางอารมณ์ จ ากชุ ด ข้อ มู ล PAM
(StudentLife Dataset)
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4. เพื8อศึ กษาผลลัพธ์ของอารมณ์ กบั ภาวะซึ มเศร้ าที8 ได้จากแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้ า
PHQ-9
5. ประยุกต์ใช้เทคนิ คเหมื องกระบวนการด้วยเทคนิ ค Fuzzy Miner และ Dotted Chart
Analysis ในการวิเคราะห์แนวโน้มอารมณ์ จากซอฟต์แวร์ Disco และ ProM

1.3

1.4

ขอบเขตการโครงการวิจยั

1. ศึกษาชุดข้อมูล StudentLife และข้อมูลที8เกี8ยวข้องทัLงในส่ วนอัตโนมัติหรื อข้อมูลแบบ
พาสซี ฟ (Passive Data) และข้อมูล EMA ซึ8 งเป็ นชุดข้อมูลแบบตอบคําถามด้วยตนเอง
แบบแอคทีฟ(Active Data)
2. ศึกษาภาษาไพทอน (Python) เพื8อนํามาใช้ในการจัดเตรี ยมข้อมูล
3. ศึกษาอัลกอริ ทึมและเทคนิ คเหมืองกระบวนการ โดยเฉพาะเทคนิ ค Fuzzy Miner และ
Dotted Chart Analysis เพื8อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. จัดเตรี ยมชุดข้อมูล PAM และ PHQ-9 (StudentLife Dataset) และชุดข้อมูลที8เกี8ยวข้อง
เพื8อให้สามารถนํามาใช้งานได้กบั ซอฟต์แวร์ Disco จาก Disco Fluxicon และซอฟต์แวร์
ProM จาก Promtools.org
5. สามารถใช้ เ ทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางอารมณ์ แ ละ
แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้า รวมถึงข้อมูลที8เกี8ยวข้องได้

ขัBนตอนการทําวิจยั

1. ศึกษางานวิจยั เอกสารทางวิชาการ หนังสื อและวารสารที8เกี8ยวข้องกับผลกระทบทาง
อารมณ์ ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึ มเศร้า
2. ศึกษาชุดข้อมูล StudentLife จาก Dartmouth College
3. ศึ ก ษากระบวนการทํา งานของ PAM Application ทัLง บน iOS และ Android และ
สามารถนํามาใช้งานได้
4. ศึ ก ษาการเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาไพทอน เพื8 อ นํา มาใช้ใ นการประมวลผลก่ อ น
(จัดเตรี ยมข้อมูล/ทําความสะอาดข้อมูล) เพื8อให้ขอ้ มูลเหมาะสมและนํามาใช้งานกับ
เทคนิคเหมืองกระบวนการได้
5. พัฒ นาโปรแกรมด้ว ยภาษาไพทอน เพื8 อ ประมวลผลข้อ มู ล ที8 อ ยู่ใ นรู ป แบบ JSON
(JavaScript Object Notation) และไฟล์ขอ้ ความ (Text file) ให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ CSV
ที8นาํ มาใช้งานกับซอฟต์แวร์ Disco และ ProM ได้
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6. ทดลองไฟล์ขอ้ มูลที8ได้จากการประมวลผลก่อนกับซอฟต์แวร์ Disco และ ProM ด้วย
เทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis
7. ประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis
8. วิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั

1.5

ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากโครงการ StudentLife ของ Dartmouth College
2. พัฒนาระบบการประมวลผลไฟล์ขอ้ มูลในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น JSON, CSV, Text ด้วย
ภาษาไพทอนและเป็ นแนวทางในการใช้งานภาษาไพทอนกับงานวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล
(Data Science)
3. เป็ นแนวทางในการพัฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั8 น (Mobile Application) เพื8 อ ทํา
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และนํามาใช้เก็บข้อมูลทางด้าน
อารมณ์และข้อมูลที8เกี8ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้า เพื8อนํามาใช้ในการวิเคราะห์และป้องกัน
ปั ญหาที8จะเกิดขึLนจากการเปลี8ยนแปลงทางอารมณ์และอาจก่อให้เกิดปั ญหาที8เกี8ยวข้อง
กับสภาวะทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึ มเศร้า อารมณ์สองขัLว เป็ นต้น
4. สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือในการเก็บข้อมูลทัLงแบบอัตโนมัติและ
แบบสอบถามด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์ เพื8อนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาทางด้าน
ต่ าง ๆ เช่ น แจ้งเตื อน ให้ขอ้ มู ลที8 เป็ นประโยชน์ และสนับสนุ นการเรี ยนการศึ กษา
ให้กบั บุคคลและนักศึกษา
5. ได้เห็นถึงการนําเทคนิ คเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis
มาประยุกต์ใช้ในการเฝ้ าและติ ดตามกระบวนการทางด้านอารมณ์ และแสดงภาพ
กระบวนการทางด้านอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ ว
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บทที$ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
เมื8อสาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ8มให้กบั
สารสนเทศ ทําให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึLน ดังนัLนจึงเกิดการพัฒนา
และศึกษาวิจยั แตกแขนงไปมากมายตามความเจริ ญของโลกยุคดิจิตอลที8เติบโตอย่างรวดเร็ ว ในทุก
ๆ วิ น าที มี ข ้อ มู ล ไหลเวี ย นอยู่ใ นระบบสารสนเทศเป็ นจํา นวนมหาศาล การค้น หาความรู ้ ใ น
ฐานข้อมูลแบบเดิมถูกพัฒนาเกิดเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที8ชื8อ เหมืองกระบวนการ (Process Mining) จึง
เป็ น เทคนิ คที8สามารถสกัดและวิเคราะห์โครงสร้างของ กระบวนการ สะท้อนจากการดําเนิ นงาน
จริ งในระบบ และสามารถเปรี ยบเทียบกระบวนการที8ได้จาก Model และ วางแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุ งกระบวนการที8มีอยู่ใน ปั จจุบนั ให้ดียิ8งขึLน รวมทัLงสามารถนําเอาเทคนิ คการเรี ยนรู ้ ของ
เครื8 อง (Machine Learning) มาช่ วยเสริ มการพัฒนา และปรั บปรุ งกระบวนการได้อีกด้วย ซึ8 งเป็ น
เทคนิ คในการค้นหาความรู ้เชิงคุณค่า (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ\, 2558; กฤษณพงศ์ วิมลสุ ข และ วรพล
พงษ์เพชร, 2021) โดยอาศัยวิธีการประมวลผลแบบจําลองจากชุดข้อมูลที8เกิดขึLนจริ งในแฟ้มบันทึก
เหตุการณ์ของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ8 งปั จจุบนั มีขอ้ มูลเหล่านีL จาํ นวนมากอยูแ่ ทบทุกที8ในระบบ
บางครัLงเป็ นข้อมูลที8ถูกทิLงไร้ค่า แต่เทคนิคเหมืองกระบวนการ สามารถมาเติมเต็มช่องว่างนีL โดยดึง
ข้อมูลดิ บเหล่านีL มาใช้ในการวิเคราะห์คน้ หาความรู ้ เชิ งลึ กที8 แฝงอยู่ในชุ ดข้อมูลจากแฟ้ มบันทึ ก
เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ใช้ชุดข้อมูลเพื8อตรวจสอบความสอดคล้องของกระบวนการ ตรวจหาปั ญหา
คอขวด และคาดการณ์ ปั ญ หาในการดํา เนิ น การ ใช้ต รวจสอบระบบการจัด การเวิ ร์ ก โฟลว์
(Workflow) หรื อบันทึกธุรกรรมของระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร นอกจากนีLยงั สามารถ
ใช้เหมืองกระบวนการ เพื8อตรวจสอบการเบี8ยงเบน การละเลยในการปฏิบตั ิงานตามขัLนตอนของ
ระบบทํา ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื8 อ ใช้ ค ้น หาตรวจสอบดู ค วามสอดคล้อ ง และปรั บ ปรุ งเพิ8 ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบกระบวนการทํางานต่าง ๆ (Van der Aalst, W., 2011) โดยงานวิจยั ด้าน
เหมืองกระบวนการที8ผา่ นมาจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าถูกนํามาใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื8อ
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางธุ รกิจ โดยใช้แบบจําลองที8วิเคราะห์ได้ระบุส่วนที8ตอ้ ง
ปรั บปรุ งและประเมิ นผลลัพธ์ของการปรั บปรุ งกระบวนการทางธุ รกิ จเป็ นหลัก ในขณะที8 ผูว้ ิจยั
เสนอแนวคิดที8จะนําเทคนิ คเหมืองกระบวนการมาใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาแบบจําลองทาง
อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างในมนุ ษย์ ดังนัLนในการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั ขอแบ่งงานเป็ น 2 ส่ วน
คือ เทคนิคเหมืองกระบวนการและสภาวะอารมณ์
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2.1

Process Mining

สําหรับกระบวนการในการค้นหารู ปแบบในชุ ดข้อมูลขนาดใหญ่เแบบดัLงเดิ มนัLน เราใช้
เทคนิค การทําเหมืองข้อมูล (Data mining) คือกระบวนการที8กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื8อค้นหา
รู ปแบบและความสัมพันธ์ที8ซ่อนอยู่ในชุ ดข้อมูลนัLน ในปั จจุ บนั การทําเหมื องข้อมูลได้ถูกนําไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ง านหลายประเภท ทัLง ในด้า นธุ ร กิ จ ที8 ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ ห าร ในด้า น
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์รวมทัLงในด้านเศรษฐกิจและสังคม (เพชรรัตน์ ม่วงน้อย, จักรพันธ์ พลา
ผล และ ภรัณยา ปาลวิสุทธิ\ , 2564) ซึ8 งจะมุ่งเน้นไปที8การค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดย
ใช้ขL นั ตอนวิธีจากวิชาสถิติคน้ หารู ปแบบอย่างง่าย และไม่มีการแสดงภาพของการศึกษาที8สมบูรณ์
ในรู ปแบบจําลองพร้ อมที8 จะวิเคราะห์ เพื8อให้สามารถวิเคราะห์ประเภทนีL ได้ การวิจยั ข้อมูลด้วย
เหมืองกระบวนการจึงเกิดขึLน โดยกระบวนการทํา มุ่งเน้นไปที8การพัฒนาชุดเครื8 องมือและเทคนิ ค
ชาญฉลาด ที8มุ่งสกัดความรู ้เกี8ยวกับกระบวนการจากบันทึกเหตุการณ์ (event logs) ที8บนั ทึกไว้โดย
ระบบสารสนเทศ ในขัLนตอนของการประเมิ น ต้อ งการค้น พบความรู ้ จ ากชุ ด ข้อ มู ล ซึ8 ง มี ห ลาย
อัลกอริ ทึมที8สามารถสร้างภาพของกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ การแทนกระบวนการนีLโดยมากมา
ในรู ปของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที8สนับสนุ นการทํางานพร้อมกันของพฤติกรรมตามลําดับ
และทางเลื อก (เช่ นตัวอย่างของ Petri nets Heuristic หรื อ Fuzzy miner) ในงานวิจยั นีL จะแสดงให้
เห็ นถึงการประยุกต์ใช้ชุดเครื8 องมือเหมืองกระบวนการ Disco จาก fluxicon.com และ ProM จาก
promtools.org เพื8อค้นหาความรู ้ เชิ งลึกจากชุ ดข้อมูลอารมณ์ของนักศึกษา เราวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
แสดงการประเมินจากการทดลองผ่านรู ปแบบจําลองทางอารมณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
งานวิจยั ส่ วนมากของการใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการถูกนําไปใช้ในภาคธุรกิจเป็ นสําคัญ เนื8องจาก
มีรูปแบบการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ที8เป็ นระบบ เป็ นขัLนตอนกระบวนการที8มีโครงสร้างชัดเจน มี
บันทึกเหตุการณ์พร้อมใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคนีLมากกว่านํามาใช้วเิ คราะห์ทางพฤติกรรมของ
มนุษย์โดยเฉพาะด้านอารมณ์ที8มีรูปแบบการเก็บข้อมูลความรู ้สึกที8ไม่เป็ นโครงสร้างกระบวนการที8
ชัดเจนนัก ดังนัLนการออกแบบวิจยั ครัLงนีL ผูว้ ิจยั ต้องอาศัยพืLนฐานจากงานวิจยั ด้านการบริ หารและ
การจัด การทางองค์ก รภาคธุ ร กิ จ มาใช้ป ระกอบการวางแผนการทดสอบเช่ น การใช้เ หมื อ ง
กระบวนการวิ เ คราะห์ ขL ัน ตอนการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ8 น ของประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ (Bozkaya, M., Gabriels, J., & Van der Werf, J. M. ,2009) กรณี ศึกษานีL แสดงให้เห็น
วิธีการวิเคราะห์ ด้วยเหมื องกระบวนการที8 สามารถค้นหาและแสดงรู ปแบบจําลองขัLนตอนการ
ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที8 ออกมาเป็ นแผนผังกระแสงานอย่างชัดเจนและรวดเร็ วนํามาใช้ในการ
วินิจฉัยขัLนตอนปฏิบตั ิงานสามารถแสดงจุดปั ญหาคอขวดของระบบงานได้ทนั ทีวา่ เกิด ณ. จุดไหน
ของกระบวนการซึ8 งจะทําให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ของกระบวนการภายในองค์กร เพียงใช้แค่ขอ้ มูล
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จริ งที8ได้จากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบเท่านัLน สําหรับงานวิจยั ที8ใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ
มาวิเคราะห์ดา้ นพฤติ กรรมบุคคลที8 น่าสนใจ เช่ น งานวิจยั ของ Dr. Carlos Fernández-Llatas และ
คณะ ตีพิมพ์เมื8อ 11 November 2013 เรื8 อง “เทคนิคเหมืองกระบวนการสําหรับการสร้างแบบจําลอง
พฤติกรรมรายบุคคลโดยใช้การติดตามแบบไร้สายในบ้านพักคนชรา” งานวิจยั นีL นาํ เทคนิ คเหมือง
กระบวนการมาใช้สร้างแบบจําลองพฤติกรรมแบบรายบุคคลโดยใช้เทคนิ คการจดจํารู ปแบบเพื8อ
สรุ ปแบบจําลองโดยอัตโนมัติ เพื8อให้ผเู ้ ชี8ยวชาญเข้าใจพฤติกรรมของคนชราที8พกั อาศัยอยูแ่ ต่ละคน
เทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการสามารถอนุ ม านแบบจํา ลองเป็ นเวิ ร์ ก โฟลว์ซ8 ึ ง ออกแบบมาเพื8 อ ให้
ผูเ้ ชี8ยวชาญเข้าใจโดยเฉพาะทําให้สามารถตรวจจับรู ปแบบพฤติกรรมเฉพาะของผูใ้ ช้ได้ ในบทความ
นีL จะนําเสนออัลกอริ ทึมเหมืองกระบวนการ eMotiva อัลกอริ ทึมเหล่านีL กรองสรุ ปและแสดงภาพ
เวิร์กโฟลว์ ขัLนตอนการทํางานสรุ ปได้จากตัวอย่างที8สร้างโดยระบบตําแหน่งภายในอาคารที8จดั เก็บ
ตําแหน่งของผูอ้ ยูอ่ าศัยในบ้านพักคนชรา เครื8 องมือสร้างภาพสามารถเปรี ยบเทียบและเน้นรู ปแบบ
พฤติกรรมเพื8อให้ผเู ้ ชี8ยวชาญเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ง่ายขึLน เครื8 องมือนีL ได้รับการทดสอบกับผูใ้ ช้
จริ ง 9 คนซึ8 งได้รับการตรวจสอบเป็ นระยะเวลา 25 สัปดาห์ ผลที8ได้รับชีL ให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้มีการพัฒนาและเปลี8ยนแปลงอย่างต่อเนื8 องและสามารถวัดการเปลี8ยนแปลงนีL ได้ทาํ ให้สามารถ
ตรวจจับการเปลี8ยนแปลงพฤติกรรมได้ (Fernández-Llatas, C., Benedi, J., García-Gómez, J. M., &
Traver, V., 2013)
เทคนิ คการทําเหมืองกระบวนการเปรี ยบเสมือนส่ วนเชื8 อมโยงที8ขาดหายไประหว่างการ
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) และเทคนิ คการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ ที8ไม่จาํ เป็ นต้องทราบถึง
กระบวนการ เช่น การทําเหมืองข้อมูล การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื8 องและระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ เพื8อแสดงให้
เห็ นถึ งศักยภาพของเทคนิ คนีL ที8นาํ ไปใช้ เช่ น กรณี ศึกษา Zig Web Software ได้ใช้เทคนิ คเหมื อง
กระบวนการในการนําเสนอข้อมู ลประกอบการตัดสิ นใจให้กบั ลู กค้า โดยเหมื องกระบวนการ
สามารถช่ ว ยให้ ลู ก ค้า เขาเห็ น ภาพรวมกระบวนการทัLง หมด (Kooij, P., & Rozinat, A., 2016)
เครื8 องมือวิเคราะห์เหมืองกระบวนการในกรณี ศึกษาของ Zig Web Software ใช้ซอฟท์แวร์ Disco
(Fluxicon Process Laboratories, 2012) เป็ นเครื8 องมือวิเคราะห์เหมืองกระบวนการทีมีฟังก์ชนั8 ใช้งาน
ครบถ้วนและเป็ นเครื8 องหมายการค้าของ Fluxicon สําหรับงานวิจยั นีL ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้ Disco เช่นกัน
นอกจากเครื8 องมือตัวนีL แล้ว ผูศ้ ึกษาด้านเหมืองกระบวนการคงไม่มีใครไม่รู้จกั ซอฟต์แวร์ โอเพ่น
ซอร์ สที8มีชื8อเสี ยงและประสิ ทธิ ภาพรวมทัLงมีปลักe อินชุดเครื8 องมือจํานวนมากกว่า 400 รายการให้
เลือกใช้อย่าง ProM (ProM Tools., 2019) เป็ นเครื8 องมืออีกตัวที8น่าสนใจมาก และผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้
เป็ นส่ วนเสริ มเพื8อช่วยให้เห็นมุมมองที8แตกต่างกันในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเช่นเดียวกัน
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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) เป็ นหนึ8 งในอัลกอริ ทึมของกระบวนการการค้นพบรู ปแบบใหม่ที8ได้รับการ
พัฒนาโดย Christian W. Günther ผูร้ ่ วมก่ อตัLง Fluxicon ในปี 2007 เป็ นอัลกอริ ทึมแรกที8 สามารถ
แก้ไขปั ญหาของกิจกรรมจํานวนมากและพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างได้โดยตรง เราจะเลือกใช้เมื8อมี
ข้อมูลบันทึกที8ซบั ซ้อนและไม่มีโครงสร้างหรื อเมื8อต้องการลดความซับซ้อนของรู ปแบบในลักษณะ
โต้ตอบ เช่ น ในงานวิจยั ของเรานีL จึงเหมาะกับการเลือกใช้ Fuzzy Miner ที8 สุด เพราะอารมณ์เป็ น
ข้อมูลบันทึกที8ไม่มีโครงสร้ าง Fuzzy Miner เป็ นส่ วนหนึ8 งของชุ ดเครื8 องมือ ProM สําหรับเหมือง
กระบวนการ มีจุดมุ่งหมายเพื8อให้ผูใ้ ช้สามารถโต้ตอบกระบวนการต่าง ๆ ได้จากบันทึกเหตุการณ์
สิ8 งที8น่าสังเกตมากที8สุดคือ Fuzzy Miner เหมาะสําหรับทําเหมืองกระบวนการที8มีโครงสร้างน้อย
กว่าซึ8 งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างและขัดแย้งกันเป็ นจํานวนมากผลเอาต์พุตที8ได้ เราจะได้
แบบจําลอง Fuzzy ดังรู ป 2.1

รู ปที$ 2.1 Fuzzy Miner Model
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Fuzzy Miner สร้างภาพของแบบจําลองกระบวนการ ระบุสองเมตริ กพืLนฐานในการวิเคราะห์ คือ
ความสําคัญ ซึ8 งสามารถกําหนดได้ทL งั ชัLนเหตุ การณ์ (เช่ นกิ จกรรม) และความสําคัญของลําดับ
พฤติกรรม เช่น ระบุระดับความสนใจที8มีในเหตุการณ์หรื อเหตุการณ์ที8เกิดขึLน ตัวอย่างหนึ8 งสําหรับ
การวัดความสําคัญคือการแจกแจงความถี8ของเหตุการณ์หรื อ ความสัมพันธ์ที8จะสังเกตเห็นบ่อยครัLง
มากขึLน จะถือว่าสําคัญมากขึLน ความสัมพันธ์ในทางอื8น ๆ มีความเกี8 ยวข้องเฉพาะความสัมพันธ์
ลําดับก่อนเหตุการณ์ เป็ นการวัดความสัมพันธ์ที8ใกล้เคียงกันสองเหตุการณ์ต่อกัน ตัวอย่างสําหรับ
การวัดความสัมพันธ์ รวมถึ งการพิจารณาการทับซ้อนกันของข้อมู ลที8 เกี8 ยวข้องกับแอตทริ บิวต์
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื8องกันหรื อเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงกันของชื8อเหตุการณ์ เหตุการณ์
ที8มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึLนจะถือว่าเป็ นข้อมูลร่ วมกันจํานวนมากหรื อมีความเหมือนกันในชื8อ
ที8บนั ทึกไว้ (เช่น "ตรวจสอบใบสมัครของลูกค้า" และ “อนุ มตั ิใบสมัครของลูกค้า”) เพื8อลดความ
ซับซ้อนของแบบจําลองกระบวนการ ให้อยูใ่ นระดับที8ตอ้ งการสามารถนํามาใช้ตีความได้จริ ง แก้ไข
ปั ญหาการเกิดรู ปจําลองกระบวนการแบบสปาเก็ตตีL (Spaghetti Processes) ดังรู ปที8 2.2 แนวทางการ
ปรับสําหรับเพื8อให้กระบวนการดูง่ายขึLน

รู ปที$ 2.2 Spaghetti Processes

2.3

Dotted Chart Analysis

อัลกอริ ทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด (Dotted Chart Analysis) (Claes, J., & Poels, G., 2012;
Claes, J. 2019; Song, M., Van der Aalst, W.M.P., 2017) เป็ นส่ วนหนึ8งของการแจกจ่ายชุดเครื8 องมือ
การทําเหมืองกระบวนการ จาก ProM อย่างเป็ นทางการ อัลกอริ ทึม ProM Dotted Chart Analysis
via ProM 6.2.4 process mining platform เหมาะอย่ า งยิ8 ง สํ า หรั บ การจัด การกับ กระบวนการที8 มี
โครงสร้างน้อย ซึ8 งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มีโครงสร้างและขัดแย้งกันจํานวนมาก เทคนิคการวิเคราะห์
แผนภูมิจุดสามารถแสดงการแพร่ กระจายของเหตุการณ์ (กิ จกรรมของกระบวนการ) ของบันทึก
เหตุการณ์ (หรื อชุดข้อมูล) ในช่วงเวลา/ช่วงที8กาํ หนด กล่าวอีกนัยหนึ8ง แนวคิดหลักเบืLองหลังเทคนิค
นีL คือการแสดงจุดพร้อมกับเวลาที8สนับสนุ นโดยเครื8 องมือ/แพลตฟอร์ มการทําเหมืองกระบวนการ
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ProM ดังนัLน จุดที8กาํ หนดโดย ProM สามารถแสดงเหตุการณ์ที8ชดั เจนซึ8 งฝังอยูใ่ นบันทึกเหตุการณ์ที8
เกี8ยวข้อง แผนภูมิที8สร้างโดยเทคนิ ค ProM Dotted Chart Analysis ประกอบด้วยมิติ 2 มิติ: (1) “มิติ
เวลา” ตามแกนนอน และ (2) มิ ติ “ประเภทเหตุ ก ารณ์ ” (เช่ น งาน กิ จ กรรม ผู ร้ ิ เ ริ8 ม ประเภท
ส่ วนประกอบกิ จกรรมหรื อคุณลักษณะเพิ8มเติมอื8น ๆ) ตามแนวแกนตัLง ดังนัLน ในการศึกษานีL ทัLง
อัลกอริ ทึม Disco Fuzzy Miner และ ProM Dotted Chart Analysis ดังรู ปที8 2.3 ถู กนํามาใช้เพื8อลด
ความซับซ้อนของกระบวนการสร้างภาพข้อมูลด้วยวิธีที8มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึLน

รู ปที$ 2.3 Dotted Chart Analysis
ผูว้ ิจยั เลื อกศึ กษาในเรื8 องการวิเคราะห์พฤติ กรรมอารมณ์ นักศึ กษาจากชุ ดข้อมูลที8 เก็บบันทึ กด้วย
Smartphones ในงานวิ จั ย StudentLife (Rui, W., Chen, F., Chen Z., Li, T., Harari, G., Tignor, S.,
Zhou, X., Ben-Zeev, D., & Campbell, A. T., 2014) ซึ8 งเป็ นชุ ดข้อมูลที8 มีการบันทึ กอย่างมี ขL นั ตอน
น่าเชื8อถือและเปิ ดสาธารณะให้นาํ มาใช้ในงานวิจยั ได้ อีกทัLงปั จจุบนั คนจํานวนมากใช้สมาร์ ทโฟน
เพื8อการสื8 อสารและมีพกติดตัวแทบจะตลอดเวลา ดังนัLนหากผูว้ จิ ยั สามารถใช้ชุดข้อมูลที8ตอบคําถาม
ผ่านสมาร์ ทโฟนได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ก็จะเป็ นประโยชน์ในการขยายผลนํามาค้นหาคุณค่า
หรื อความหมายที8ซ่อนอยู่ที8บ่งชีL ถึงรู ปแบบแนวโน้มสภาวะอารมณ์ของนักศึกษาในประเทศไทย
หรื อพืLนที8อื8น ๆ ได้ในอนาคตเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้ใหม่ในด้านเหมืองกระบวนการ และถือ
เป็ นการนําข้อมู ลที8 เกิ ดจากระบบสมาร์ ทโฟน ซึ8 งมี อยู่จาํ นวนมากมาใช้ประโยชน์ ในด้านการ
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุ ษย์แบบง่ายต่อการสังเกต ค้นหา ตรวจสอบสาเหตุแห่ งสุ ขภาพจิตต่าง ๆ ที8
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อาจก่อให้เกิดปั ญหาในด้านสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมหรื อผลการเรี ยน สําหรับงานวิจยั ที8นาํ
ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือมาใช้วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ก็มีปรากฏอยู่มาก เช่นงานวิจยั SmartGPA
(Wang, R., Harari†, G., Hao, P., Zhou, X., & Andrew, T., 2015) ที8นาํ ชุดข้อมูลที8เก็บจากเซนเซอร์
มื อถื อมาใช้ทาํ นายผลการเรี ยนและวิเคราะห์ แนวโน้มพฤติ กรรมนักศึ กษาด้วยวิธีการทาง Data
analysis โดยผลลัพธ์ที8ได้ สามารถคาดการณ์ผลการเรี ยนได้ และให้ผลแนวโน้มพฤติกรรมได้อย่างมี
นัยสําคัญ ซึ8 งจะเป็ นข้อมูลอ้างอิงที8มีประโยชน์สําหรับผูว้ ิจยั ในการพัฒนามาใช้กบั เทคนิ คเหมือง
กระบวนการ

2.4

Emotion

อารมณ์ (Emotion) หมายถึง สภาวะทางจิตใจที8เกิดความปั8 นป่ วน ตื8นเต้น หรื อเปลี8ยนแปลง
เมื8อมีสิ8งเร้ามากระตุน้ ซึ8 งจะเกิดขึLนอย่างฉับพลันทันที โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง
แต่ จะสั8งเกตเห็ นได้โดยโอม โดยดู จากการเปลี8 ยนแปลงทางด้านพฤติ กรรมต่ าง ๆ ที8 มิได้แสดง
ออกมาเป็ นคําพูด (ฐิติพงษ์ รักษาริ กรณ์, 2563) วิธีการวัดอารมณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 วิธี คือ
1) วิธีการประเมินตนเอง 2) วิธีการวัดทางประสาท สรี รวิทยา โดยวัดได้จากความดันโลหิ ต อัตรา
การเต้น ของหัวใจ และ 3) วิธีการวัดทางพฤติกรรม วิธีการวัดอารมณ์ความรู ้ สึกได้พฒั นาการวัด
ทางกายวิภาคและสรรี วิทยาของสมองด้วยเทคโนโลยีขL นั สู งเช่น การใช้เครื8 องโพซิ ตรอนอีมิสชันโท
โมกราฟฟี การวัดคลืนไฟฟ้ าสมอง และการวัดคลื8นไฟฟ้ าสมองสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ เป็ นต้น (สุ
ทิ ศา ตันติ กุลวิจิตร, เสรี ชัดแช้ม, ภัทรวดี มากมี, ศราวิน เทพสถิตภรณ์ , 2562) สําหรั บงานวิจยั นีL
ผูว้ ิจยั ต้องการค้นหารู ปแบบจําลองของอารมณ์ (Emotion Model) นักศึกษาเป็ นสําคัญ โดยใช้ชุด
ข้อมูลคําตอบด้านอารมณ์จากโมบายแอพลิเคชัน8 PAM (Photographic Affect Meter) (Pollak, J. P.,
Adams, P., & Gay, G., 2011) ซึ8 งเป็ นเครื8 องมือใหม่ในการวัดอารมณ์หรื อวัดผลกระทบ (Affect) ซึ8 ง
เป็ นลักษณะของอารมณ์ของบุคคลที8แสดงออกมาให้เห็น ลักษณะการทํางานจะแสดงภาพอารมณ์ที8
สื8 อถึ งอารมณ์ ที8ได้รับการวิจยั มาแล้วในแต่ละภาพที8 สามารถสื8 อถึ งอารมณ์ ต่าง ๆ ทัLง 16 อารมณ์
ได้แ ก่ Afraid, Tense, Excited, Delighted, Frustrated, Angry, Happy, Glad, Miserable, Sad, Calm,
Satisfied, Gloomy, Tired, Sleepy, Serene มีจาํ นวนภาพที8หลากหลาย PAM App จะสุ่ มแสดงภาพที8
เกี8ยวข้องกับอารมณ์ทL งั 16 อารมณ์ ให้ผใู ้ ช้เลือกตอบสภาวะอารมณ์ตนเองขณะนัLนได้จากรู ปถ่ายที8
หลากหลายที8ปรากฏในแอป PAM ซึ8งเหมาะกับอารมณ์ปัจจุบนั มากที8สุด ผลการวิจยั พบว่า PAM ซึ8 ง
ใช้เวลาไม่กี8วินาทีในการดําเนิ นการ ก็สามารถเก็บข้อมูลอารมณ์ของผูเ้ ลือกและได้รับการออกแบบ
มาเพื8อให้ทาํ งานบนโทรศัพท์มือถื อ (ระบบ iOS และ Android) ที8 ทนั สมัยแสดงให้เห็ นถึ งความ
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ถูกต้องเป็ นอย่างมากในการสํารวจอารมณ์และสะดวกเหมาะสําหรับการสุ่ มตัวอย่างอารมณ์ได้บ่อย
นอกจากได้ขอ้ มูลที8น่าเชื8อถือ ซอฟต์แวร์ PAM แสดงดังรู ปที8 2.4

รู ปที$ 2.4 PAM, on a Google Android-based mobile phone
ผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้องเข้าใจถึงพืLนฐานความรู ้และเครื8 องมือการตีความทางจิตวิทยาที8เกี8ยวข้องกับ
สภาวะอารมณ์ดว้ ยเพื8อให้ความหมายของอารมณ์และจัดหมวดหมู่อารมณ์พLืนฐานหลักของมนุ ษย์
ได้ถู ก ต้อ งโดยงานวิ จัย ของ J. A. Russell เรื8 อ ง "Affect Grid: A single-item scale of pleasure and
arousal" ที8ออกแบบตารางสภาวะอารมณ์ของมนุ ษย์มาเพื8อใช้ในการประเมินอารมณ์ความยินดี –
ความไม่ยนิ ดี และความตื8นตัว – ความเฉื8 อยชาตารางอารมณ์ (Affect Grid) เหมาะสําหรับการศึกษา
ต่าง ๆ ที8ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจเกี8 ยวกับอารมณ์เชิ งบรรยายและต้องการความถูกต้องในการจําแนก
อารมณ์ โดยการศึกษาจะแบ่งสภาวะออกเป็ น 4 ส่ วนหลักคือความยินดี – ความไม่พอใจและความ
ตื8นตัว – ความเฉื8 อยชา โดยใช้ Affect Grid เพื8ออธิ บายอารมณ์ที8วดั ได้ (Russell, J. A., Weiss, A., &
Mendelsohn, G. A., 1989) นอกจากตารางอารมณ์ ข อง Russell แล้ ว เราใช้ ก ารอ้ า งอิ ง ระบบ
โครงสร้างอารมณ์สองมิติของมนุ ษย์ที8แบ่งตามแนวโน้มมิติการกระตุน้ – ไม่กระตุน้ และมิติความ
ยิ น ดี – ไม่ ยิ น ดี ข อง David Watson (Watson D., Wiese D., Vaidya J., Tellegen, A., 1999) เพื8 อ จัด
กลุ่ มหมวดหมู่ ของอารมณ์ ให้ง่ายต่ อการตี ความรู ปจําลองทางอารมณ์ ที8วิเคราะห์ ได้จากเหมื อง
กระบวนการ อีสเตอร์ บรุ ก แสดงว่าความเพิ8มขึLนของการตื8นตัวกลับลดจํานวนข้อมูลจากการรับรู ้ที8
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สามารถจะนําไปใช้ได้ (Easterbrooke, J.A., 1959) จะเห็นว่าการตื8นตัว (Arousal) มีบทบาทสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมของบุคคลทัLงด้านการเกิดกิจกรรมทางกายและการเรี ยนรู ้ทางสติปัญญา
ดังนัLนทฤษฎีที8เกี8ยวข้องในงานวิจยั นีLคือทฤษฎีการตื8นตัว (Arousal Theory) (Reisenzein, R.
, 1994) กล่าวว่ามนุ ษย์ถูกจูงใจให้กระทําพฤติกรรมบางอย่างเพื8อรักษาระดับการตื8นตัวที8พอเหมาะ
(Optimal level of arousal) เมื8อมีระดับการตื8นตัวตํ8าลง ก็จะถูกกระตุน้ ให้เพิ8มขึLนและเมื8อการตื8นตัวมี
ระดับสู งเกิ นไปก็จะถูกดึ งให้ลดลงคนแต่ละคนจะมี ระดับการตื8 นตัวที8 พอเหมาะแตกต่างกันการ
ตื8นตัวคือระดับการทํางานที8เกิดขึLนในหลาย ๆ ระบบของร่ างกายสามารถวัดระดับการทํางานนีL ได้
จากคลื8นสมองการเต้นของหัวใจการเกร็ งของกล้ามเนืL อหรื อจากสภาวะของอวัยวะต่าง ๆ ขณะที8
หลับสนิทระดับการตื8นตัวจะตํ8าที8สุดและสู งสุ ดเมื8อตกใจหรื อตื8นเต้นสุ ดขีด
ในส่ วนของโรเบิร์ตพลูทชิค (Robert Plutchik) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื8 องอารมณ์และเชื8อว่า
อารมณ์มีพLืนฐานอยู่ 8 ชนิ ดคือกลัว ประหลาดใจ เศร้า รังเกียจ โกรธ คาดหวัง รื8 นเริ ง และยอมรับ
อารมณ์ทL งั 8 นีL ยงั แปรเปลี8ยนไปตามระดับความความเข้มข้นของอารมณ์และเขาเป็ นผูค้ ิดค้นวงล้อ
อารมณ์ (Wheel of Emotions) ขึLนมา (Plutchik, R., 2001) งานวิจยั เรื8 องอารมณ์จาํ นวนมากศึกษาเน้น
ไปที8การตรวจวัดความเครี ยดและวิธีแก้ไข เช่น “เครื8 องวัดความเครี ยดบนโทรศัพท์มือถือ: โดยใช้
รู ปภาพ (Haim, S., Wang, R., Lord, S. E., Loeb, L., Zhou, X., & Campbell, A., 2015) ช่วยให้นกั วิจยั
สามารถวัดความเครี ยดได้อย่างรวดเร็ วในเวลาจริ งเป็ นตัวชีL วดั ความเครี ยดที8ถูกต้องผูใ้ ช้พบว่ามัน
ง่ายและสนุก ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการทดลองวิจยั ด้านความเครี ยด
จากจํานวนงานวิจยั ที8ศึกษาด้านอารมณ์ของมนุษย์ที8มีจาํ นวนมากสะท้อนให้เห็นว่า อารมณ์
เป็ นเรื8 องที8ได้รับความสนใจและนักวิจยั ต่างต้องการรู ้เพราะเป็ นข้อมูลพืLนฐานที8บ่งชีLได้ทL งั สุ ขภาพ
กายสุ ขภาพจิตประสิ ทธิ ภาพการทํางานของมนุ ษย์ที8สาํ คัญมากโดยพยายามใช้เทคนิ คและระเบียบ
วิจยั ที8มีรูปแบบต่าง ๆ กันเพื8อผลลัพธ์การวิเคราะห์ที8ถูกต้องตามจริ งสะดวกและได้มุมมองแปลก
ใหม่เพื8อนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ เช่น“การวิจยั การทําเหมืองอารมณ์บน micro-blog” (Shen,
Y., Li, S., Zheng, L., Ren, X., & Cheng, X. 2009) Micro-blog เป็ นบล็ อ กย่ อ ยมั ล ติ มี เ ดี ย ที8 ผู ้ ใ ช้
สามารถโพสต์ขอ้ มูลบนอินเทอร์เน็ตได้ทุกที8ทุกเวลาด้วยโทรศัพท์มือถือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง “อารมณ์เชิงบวกและเชิงลบและความเร้าอารมณ์กบั จังหวะ
การหลั8ง ฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อลในวัย รุ่ น ” (Hoyt, L. T., Craske, M. G., Mineka, S., & Adam, E. K.,
2015) ที8แสดงให้เห็นว่าอารมณ์เชิงบวกและความเร้าอารมณ์ในระดับสู งมีความสัมพันธ์กบั การลด
ของฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol หรื อฮอร์โมนแห่งความเครี ยด) ส่ วนประสบการณ์ของอารมณ์เชิง
ลบเช่น ความโกรธ ความโศกเศร้า ความโดดเดี8ยว อารมณ์หดหู่ จะเกี8ยวข้องกับรู ปแบบของการหลัง8
ของฮอร์ โมนคอร์ ติซอลที8ไม่เป็ นระเบียบนอกจากอารมณ์จะสัมพันธ์กบั ฮอร์ โมนแล้วยังมีงานวิจยั ที8
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ศึ ก ษาระดั บ ความเครี ยดจากภาพสะท้ อ นการทํา งานของสมอง(EEG) (Hosseini, S. A., &
Khalilzadeh, M. A., 2010) ด้วย สําหรับในงานวิจยั นีL เราอ้างอิงข้อมูล PAM ซึ8 งใช้ส่วนของการวัด
ประเมินค่าอารมณ์ทางจิตวิทยาตามแบบประเมิน PANAS ของ Watson, Clark และ Tellegen ซึ8 งวิจยั
เกี8ยวกับการวัดอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบที8ได้รับความนิยมใช้เป็ นมาตรฐานการประเมินอารมณ์เชิง
บวก (Positive Affect) หรื อ “PA” และเชิ งลบ (Negative Affect) หรื อ “NA” กันมาจนถึ งปั จจุ บนั
ด้วยค่านํLาหนักคําตอบที8เหมาะสมโดยการวัดจําเป็ นต้องวัดทัLง 2 มิติทL งั ทางบวก (PA) และทางลบ
(NA) เพราะการวัด PA (แต่ไม่วดั NA) มีความสัมพันธ์กบั กิ จกรรมทางสังคม และแสดงถึงความ
แปรปรวนรายวันที8 สํา คัญ ในขณะที8 วดั ระดับ NA (แต่ ไ ม่ วดั ระดับ PA) มี ความสัมพันธ์ อย่า งมี
นัย สํา คัญ กับ ความเครี ย ดที8 รั บ รู ้ แ ละไม่ แ สดงรู ป แบบนาฬิ ก าชี ว ภาพ (Circadian) ซึ8 ง Circadian
Rhythms (เซอร์ เคเดีLยนริ ท8 ึม) จะควบคุมเกี8ยวกับ 1) การนอนหลับ 2) การหลัง8 ฮอร์ โมน 3) การเผา
ผลาญอาหาร 4) อุณหภูมิของร่ างกาย 5) ระบบอื8น ๆ
ดังนัLน Watson จึงเสนอการวัดทัLงสองมิติดว้ ยตารางอารมณ์มีทL งั Positive และ Negative ซึ8 ง
เป็ นวิ ธี ที8 เ ชื8 อ ถื อ ได้ถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํา หรั บ การวัด ทัLง สองมิ ติ ที8 สํา คัญ ของอารมณ์
(Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A., 1988) ผลของอารมณ์ เ ชิ ง บวกและลบยัง มี ต่ อ การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านตามการวิ จัย (Kaplan, S., Bradley, J. C., Luchman, J. N., & Haynes, D., 2009) ชุ ด การ
วิเคราะห์เมตาดาต้าบนพืLนฐานการศึกษาเบืLองต้น คุณลักษณะทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมการทํางาน
พบว่าอารมณ์ มีผลต่อกลไกการทํางานต่าง ๆ ที8 มีอิทธิ พลต่อมิ ติการปฏิ บตั ิ งาน จากการรวบรวม
ข้อมูลส่ วนใหญ่การวิเคราะห์ดา้ นแนวโน้มอารมณ์ที8พบมีมุมมองและเทคนิควิธีการประเมินอารมณ์
หลากหลายแต่ยงั มีนอ้ ยมากที8เกี8ยวข้องกับเทคนิคทางเหมืองกระบวนการ

2.5

ภาวะซึมเศร้ าและแบบสอบถาม PHQ-9

ปั จจุบนั ประชากรทัว8 โลกกําลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัย ปั ญหาที8สาํ คัญคือ เรื8 องของสุ ขภาพกาย
และจิตใจ หนึ8งในปั ญหาคือ “ภาวะซึ มเศร้า” ภาวะซึมเศร้าเป็ นกลุ่มอาการที8เกิดจากการ เปลี8ยนแปลง
ทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ที8ผดิ ปกติไปจากเดิม และสามารถเกิดขึLนได้ในทุกเพศ ทุก
วัย โดยวัยรุ่ นที8 มีภาวะซึ มเศร้ าจะรู ้ สึก โดดเดี8 ยวอ้างว้าง ไร้ อารมณ์ มี ความคิ ดด้านลบต่อตนเอง
บางครัLงมีพฤติกรรมที8ผิดไปจากเดิม ภาวะซึ มเศร้าในช่วง วัยรุ่ น ส่ งผลกระทบต่าง ๆ มากมายทัLงต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (ดวงใจ วัฒนสิ นธุ์, 2559) ที8มีผเู ้ ป็ นจํานวนมากทัLงคนหนุ่มสาวและคน
สู งวัย และปั ญหาที8สาํ คัญ คือบางคนก็ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะซึ มเศร้าหรื อเป็ น โรคซึ มเศร้า Ramin
Mojtabia และคณะจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ บัลติมอร์ ได้ทาํ การวิจยั เกี8ยวกับภาวะซึ มเศร้า
จากการสํารวจวัยรุ่ นมากกว่า 170,000 คน ผูใ้ หญ่ จาํ นวนมากถึ ง 180,000 คนพบว่า คนเป็ นโรค
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ซึ มเศร้า (Major Depression) เพิ8มขึLน จาก 8.7% ในปี 2005 เป็ น 11.3% ในปี 2014 สาหรับ ประเทศ
ไทยก็เริ8 มมีภาวะซึ มเศร้าเพิ8มมากขึLน เช่นเดียวกันจากรายงานของกรมสุ ขภาพจิต คาดว่าคนไทยอายุ
15 ปี ขึLนไปป่ วยเป็ นโรคภาวะซึ มเศร้า 3% หรื อมีประมาณ 1.5 ล้านคน และเข้าถึงการรักษา เพียง
59% เท่านัLน อีก 41% ที8ยงั ไม่ได้รับการดูแลรักษา จากสถิติสรุ ปได้ว่า ประชากรไทย 100 คนจะพบ
3 คน ที8ป่วยเป็ นภาวะซึ มเศร้า (ประจิน พลังสันติกุล, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ\, 2562) การตรวจหาภาวะ
ซึ มเศร้าในปั จจุบนั นิยมใช้ แบบสอบถามสุ ขภาพผูป้ ่ วย “Patient Health Questionnaire” หรื อ PHQ-9
(Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Wiliams, J. B., 2001; Kroenke, K., & Spitzer, R. L., 2002) โดย
ผูป้ ่ วยจะเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง เช่น Patient Health Questionnaire-9 (PHQ9) เป็ นรู ปแบบย่อยของ Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) ที8 มีคาํ ถาม 9
คําถาม ดังรู ปที8 2.5 และ ค่าการคํานวณคะแนนของภาวะซึ มเศร้า รู ปที8 2.6 การรับรู ้ภาวะซึ มเศร้าได้
นัLน “ต้องตอบครบ 9 ข้อ เพื8อวัดระดับความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้ าและต้องมัน8 ใจว่าคําตอบที8
ได้รับต้องอยู่ในช่ วง 2 สัปดาห์ ที8ผ่านมาติ ดต่ อกัน โดยจะแบ่ งระดับความรุ นแรงของภาวะซึ ม
ออกเป็ น 4 ระดับคือ ไม่เป็ น, อ่อน, ปานกลาง, รุ นแรง ปานกลาง และ รุ นแรง ปั ญหาที8สําคัญของ
การใช้แบบสอบถาม PHQ-9 เราจะตรวจสอบเมื8อเราต้องการประเมินว่าผูน้ L นั มีภาวะซึ มเศร้าหรื อไม่
ซึ8 งหากตรวจพบก็มกั จะเริ8 มเข้าสู่ ภาวะซึ มเศร้ าแล้ว นั8นหมายความว่า เรามี ความจําเป็ นที8 จะต้อง
ตรวจสอบเป็ นระยะตลอดช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ต่อครัLง เพื8อให้มนั ใจได้วา่ เราสามารถตรวจพบภาวะ
ซึ มเศร้าได้อย่างรวดเร็ วก่อนที8จะเข้าสู่ ภาวะซึ มเศร้าขัLนรุ นแรง การเข้าสู่ ภาวะซึ มเศร้าระยะแรกจาก
การสังเกตได้ เช่ น การนอนน้อย นอนไม่หลับ การนอนที8มากเกิ นไป ไม่มีการขยับร่ างกาย หรื อ
กิจกรรมลดลง ลักษณะไม่สนใจอยากทําอะไร การอยูก่ บั ที8เดิม ๆ เป็ นประจําตลอดทัLงวัน เหนื8อยง่าย
หรื อไม่ค่อยมีแรง เบื8ออาหารหรื อการกินที8มากเกินไป พูดช้าไม่อยากสนทนา และภาวะทางอารมณ์
คือ ไม่สบายใจ ซึ มเศร้า ท้อแท้ รวมถึงความรู ้สึกวิตกกังวล และ ความโกรธ หรื อมีแนวความคิดและ
สภาวะทางอารมณ์เชิ งลบ (อารมณ์ไม่ดี) มากกว่าเชิ งบวก (อารมณ์ดี) และนําไปสู่ การคิดทําร้ าย
ตนเองหรื อจนถึงขัLนคิดฆ่าตัวตาย ปั ญหาที8สาํ คัญของการใช้แบบสอบถาม PHQ-9 เราจะตรวจสอบ
เมื8อเราต้องการประเมินว่าผูน้ L นั มีภาวะซึมเศร้าหรื อไม่ ซึ8งหากตรวจพบก็มกั จะเริ8 มเข้าสู่ ภาวะซึมเศร้า
แล้ว เพื8 อให้มนั ใจได้ว่าเราสามารถตรวจพบภาวะซึ มเศร้ าได้อย่างรวดเร็ วก่ อนที8 จะเข้าสู่ ภาวะ
ซึ มเศร้าขัLนรุ นแรง เพื8อป้องกันผลกระทบที8จะเกิดกับตนเองและคนรอบข้าง เพราะความไม่เข้าใจถึง
พฤติกรรมที8แสดงออกมาของผูเ้ ป็ นโรคซึ มเศร้า การหาวิธีการตรวจและประเมินถึงภาวะซึ มเศร้า
เบืLองต้นที8รวดเร็ วจึงเป็ นสิ8 งสําคัญ ในการป้องกันปัญหาที8จะเกิดขึLนได้
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รู ปที$ 2.5 แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้า PHQ-9
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รู ปที$ 2.6 ระดับคะแนนที8แสดงถึงความรุ นแรงของภาวะซึมเศร้า PHQ-9
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บทที$ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
วิธีในการดําเนิ นการวิจยั “การวิเคราะห์อารมณ์ดว้ ยเหมืองกระบวนการ” แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนหลักด้วยกัน คือ 1. การศึกษาชุดข้อมูล StudentLife 2. การจัดเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางอารมณ์ดว้ ยเทคนิค “Fuzzy Miner” ด้วยซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม Disco จาก
Disco Fluxicon และ “Dotted Chart Analysis” ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ แพลตฟอร์ ม ProM 6.2.4 จาก
promtools.org ขัLนตอนในการดําเนินการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 2 วิธีการดังนีL
วิ ธี ที8 1. หลั ง จากที8 ไ ด้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล StudentLife (PAM/PHQ-9) และเริ8 มต้ น ด้ ว ยการ
ประมวลผลก่อน (หรื อการจัดเตรี ยม/การทําความสะอาดข้อมูล) รวมถึงขัLนตอนการกรองข้อมูล
ศึกษากระบวนการแปลงข้อมูลจากชุดข้อมูลดังกล่าวด้วยภาษาไพทอน (Python) เพื8อจัดชุดข้อมูล
ใหม่ จากไฟล์ JSON และไฟล์ข ้อ ความ (Text File) ไปอยู่ใ นไฟล์แ บบ CSV และ XES เพื8 อ ให้
สามารถนําใช้งานได้โปรแกรม Disco และ ProM จากนัLนใช้ 2 อัลกอริ ทึมคื อ Fuzzy Miner และ
Dotted Chart Analysis โดย การวิเคราะห์ตามความถี8 (การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ) การเปลี8ยนแปลง
ทิ ศทางอารมณ์ (การวิเคราะห์ แนวโน้ม) การจําลองแบบกราฟิ ก (ภาพของกระบวนการ) และ
อารมณ์ที8เกี8ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้า (ประจิน พลังสันติกลุ , นุชรี เปรมชัยสวัสดิ\., 2562) ตามรู ปแบบ
ของผลกระทบ “Circumplex” ในการวิเคราะห์หาโมเดลทางด้านอารมณ์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อารมณ์ของนักศึกษา เพื8อดูแผนภาพโมเดลเหมืองกระบวนการและอารมณ์ของนักศึกษาแต่ละคน
จากนัLนนําข้อมูลอารมณ์มาเข้าสู่ การจัดกลุ่มทางอารมณ์ 4 ด้านคือ High/Low - Positive Affect และ
High/Low Negative Affect เพื8อวิเคราะห์ มองหารู ปแบบและแนวโน้มของอารมณ์ ที8สัมพันธ์กบั
ภาวะซึมเศร้าต่อไป ดังรู ปที8 3.1
วิธีที8 2. นําข้อมูลที8ได้ศึกษาแล้วจากวิธีที8 1. และจัดกลุ่มของนักศึกษาทัLงหมดตามผลของ
การตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้า (PHQ-9) ทัLงก่อนและหลัง (pre-post test) มาจัดกลุ่มนักศึกษา
ตามภาวะซึ มเศร้าได้เป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ “น้อย”, “อ่อน ไม่รุนแรง”, “ปานกลาง”, “รุ นแรง ปานกลาง”
และ “รุ นแรง” จากนัLนนําข้อมูลอารมณ์ของนักศึกษาทุกคนที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าดังกล่าวมาจัด
กลุ่มรวมกันจาก 5 กลุ่มแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ตอบแบบสอบถามก่อน (PHQ-9 pre-test) และกลุ่มตอบ
แบบสอบถามหลัง (PHQ-9 post-test) และวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกกลุ่ม (10 กลุ่ม) โดยใช้เทคนิ คเหมือง
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กระบวนการด้วย “Fuzzy Miner” ด้วยโปรแกรม Disco “Dotted Chart Analysis” ด้วยโปรแกรม
ProM และรู ปแบบผลกระทบ “Affect Circumplex Model” ที8เกิดขึLนเพื8อวิเคราะห์หารู ปแบบโมเดล
และแนวโน้มทางอารมณ์แบบกลุ่มของผูม้ ีภาวะซึมเศร้าแต่ละระดับความรุ นแรง ดังรู ปที8 3.2

รู ปที$ 3.1 ภาพแสดงวิธีการวิจยั ที8แสดงถึงขัLนตอนการวิจยั ตัLงแต่ การศึกษาข้อมูลจนถึง ขัLนตอนการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการทัLงสองแบบที8นาํ มาใช้ (Palangsantikul, P.,
Porouhan, P., Premchaiswadi, N., & Premchaiswadi, W. ,2019)
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รู ปที$ 3.2 ภาพแสดงมุมมองแบบองค์รวมของวิธีการวิจยั ที8เกี8ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการจัดกลุ่ม
ภาวะซึ มเศร้า/การจัดกลุ่มของอารมณ์ พร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคนิ คเหมืองกระบวนการในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (Palangsantikul, P., Porouhan, P., Premchaiswadi, N., & Premchaiswadi, W. ,2019)

3.1

การศึกษาชุดข้ อมูล StudentLife

ในการวิจยั นีLเราใช้ ชุดข้อมูล StudentLife (Wang, R., Chen, F., Chen, Z., Li, T., Harari, G.,
Tignor, S., Zhou, X., Ben-Zeev, D., 2014; StudentLife Study, 2019) “การประเมิ นสุ ขภาพจิ ต, ผล
การเรี ยนและแนวโน้มพฤติกรรมของนักศึกษาระดับวิทยาลัยที8ใช้สมาร์ทโฟน” ของนักศึกษา 48 คน
ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ที8 Dartmouth College เพื8อใช้ในการประเมินสุ ขภาพจิต เช่น ความซึ มเศร้า
ความเหงา ความเครี ยด ผลการเรี ยน (ผลการเรี ยนในทุ กวิชา, GPA และเกรดเฉลี8 ยสะสม) และ
แนวโน้มพฤติกรรม เช่น ความตึงเครี ยด การนอนหลับ การไปโรงยิม การเปลี8ยนแปลงที8ตอบสนอง
ต่องานที8ได้รับมอบหมาย เป็ นต้น ชุดข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลต่อเนื8 องมากกว่า 53GB
แบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ข้อมูลจากเซนเซอร์ เป็ นข้อมูลที8เก็บโดยอัตโนมัติหรื อ
ข้อมูลแบบพาสซี ฟ (Passive Data) และข้อมูล EMA ซึ8 งเป็ นชุ ดข้อมูลแบบตอบคําถามด้วยตนเอง
(Active Data) ชุ ดข้อมูล StudentLife เป็ นชุ ดข้อมูลขนาดใหญ่ เก็บข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ขอ้ ความ
(Text files) ไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) (Introducing JSON, 2019). และไฟล์แบบ “a
comma-separated values” (CSV) ที8 สํ า คัญ ชุ ด ข้อ มู ล ไม่ ร ะบุ ต ัว ตนข้อ มู ล เพื8 อ ปกป้ อ งความเป็ น
ส่ ว นตัว ของผู ้เ ข้า ร่ วมในการศึ ก ษา โดยแสดงเพี ย งรหั ส ที8 ขL ึ นต้น ด้ว ย u00, u01, 0u2 เป็ นต้น
รายละเอียดของชุดข้อมูลมีดงั นีL
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• ข้อมูลที8เก็บโดยอัตโนมัติ
o ข้อมูลตรวจจับตามวัตถุประสงค์ เช่น การนอน เช่น เวลานอน ระยะเวลานอน และ
การตื8นนอน การสนทนา เช่น ระยะเวลาและความถี8ที8ใช้ในการสนทนา การออก
กําลังกาย (Physical Activity) เช่น อยูน่ 8ิง เดิน หรื อ วิง8
o ข้อมูลระบุตาํ แหน่งที8อยู่ (location-based data) เช่น ตําแหน่งที8อยู่ สถานที8ใกล้เคียง
ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
o ข้อมูลอื8น แสง, สัญญาณวิทยุ บลูทูธ ไวไฟ การล็อกหรื อไม่ลอ็ กหน้าจอโทรศัพท์
การชาร์ตแบตโทรศัพท์ และ การใช้งานแอปต่าง ๆ
• ข้อมูลแบบตอบคําถามด้วนตนเอง
o ข้อมูลที8รายงานด้วยตนเอง (self-reports) เช่น ข้อมูลแสดงสภาวะทางอารมณ์ของ
บุคคล (PAM) ความเครี ยด พฤติกรรม ปฏิกิริยาแบบทันทีทนั ใด (Boston bombing
reaction) การไม่เข้าชัLนเรี ยน, ความคิดเห็นในชัLนเรี ยน, แสดงความคิดเห็น อารมณ์
(mood) เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
o แบบสํารวจก่อนและหลัง (pre-post surveys) เช่น แบบสํารวจภาวะซึมเศร้า (PHQ9
depression scale) แบบสํ า รวจระดับ ความเหงา (UCLA loneliness scale) แบบ
สํารวจเกี8ยวกับการส่ งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ (PANAS) แบบสํารวจระดับ
ความเครี ยดที8รับรู ้ (PSS) เป็ นต้น
o ข้อมูลผลการเรี ยน เช่น ข้อมูลชัLนเรี ยน, กําหนดเวลา, เกรด (เกรด, เกรดเฉลี8ยเทอม,
เกรดเฉลี8ยสะสม) ข้อมูลตาราง (piazza data)
o ข้อมูลการรับประทานอาหาร เช่น ข้อมูลมืLออาหารสถานที8และเวลา
o ข้อมูลตําแหน่งที8นง8ั ของนักศึกษาในรายวิชาการเขียนโปรแกรม Android
o แบบสํารวจการเข้าและออก: จะถูกเพิ8มเมื8อไม่ระบุตวั ตน
o ข้อมูล Facebook: ไม่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลนีL

3.2

รายละเอียดชุดข้ อมูล StudentLife

งานวิจยั ครัL งนีL ผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญกับข้อมูลหลักที8 เกี8 ยวข้องกับงานวิจยั “การวิเคราะห์
อารมณ์ดว้ ยเหมืองกระบวนการ” ซึ8งได้แก่ ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้า (PHQ9 depression scale)
ข้อมูลแสดงสภาวะทางอารมณ์ของบุคคล (PAM) รวมถึงข้อมูลอื8น ๆ ที8นาํ มาใช้รวมในงานวิจยั ครัLง
นีL ในชุ ด ข้อ มู ล StudentLife ข้อ มู ล PAM เป็ นชุ ด ข้อ มู ล ที8 จัด อยู่ ใ นหมวดของข้อ มู ล Ecological
momentary assessment (EMA) ชุดข้อมูลภายใน EMA เช่น Mood, PAM, Sleep, Social, Stress เป็ น
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ต้น ข้อมู ลจัดอยู่ในรู ปแบบของ JSON และดู รายละเอี ยดคําจํากัดความของข้อมู ล EMA ของแต่
ข้อมูลได้ในไฟล์ EMA_definition.json
3.2.1 ข้ อมูล Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
ข้อมูลแบบประเมินภาวะซึ มเศร้า Patient Health Questionnaire (PHQ-9) ซึ8 งอยูใ่ นรู ปแบบ
ของไฟล์ CSV (PHQ-9.csv) ข้อมูลแบบสํารวจที8 แสดงถึงภาวะซึ มเศร้ า ข้อมูลนีL ได้ทาํ การสํารวจ
ก่อนเริ8 มต้นภาคเรี ยนการศึกษาและหลังจบภาคเรี ยนการศึกษาอีกครัLง (Pre and Post Surveys) เพื8อ
ประเมินภาวะซึ มเศร้าของนักศึกษาแต่ละคนที8ได้เข้าร่ วมโครงการ StudentLife ซึ8 งสรุ ปรายละเอียด
ของการสํารวจภาวะซึ มเศร้าได้ตามตารางที8 3-1 ตามเกณฑ์การให้คะแนนเพื8อวัดระดับความรุ นแรง
ของภาวะซึมเศร้า ได้ดงั นีL
ตารางที$ 3-1 ผลสรุ ปจํานวนผลการสํารวจภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลังภาคเรี ยน
depression severity minimal minor moderate moderately severe severe
score
1-4
5-9
10-14
15-19
20-27
17
6
1
1
number of students 19
(pre-survey)
12
3
2
2
number of students 15
(post-survey)
ตารางที8 3-1 แสดงจํานวนนักศึกษาที8มีภาวะซึ มเศร้าหรื อเป็ นโรคซึ มเศร้า (depression) ตาม
ระดับความรุ นแรงใน 5 กลุ่ม คะแนนได้ มาจากการตอบแบบสอบถาม (แบบสํารวจ) ภาวะซึ มเศร้า
PHQ-9 โดยที8 แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้ าจะมี 9 คําถามและ 4 ตัวเลื อกตอบ ผลรวมของการให้
คะแนน แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทที8เกี8ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้า 1. นักศึกษาที8มีระดับความรุ นแรงของ
ภาวะซึ มเศร้า “น้อย (น้อยที8สุด)” มีระดับ 1-4 คะแนน 2. นักศึกษาที8มีระดับความรุ นแรงของภาวะ
ซึ มเศร้ า “อ่อน ไม่รุนแรง (เล็กน้อย)” มีระดับ 5-9 คะแนน 3. นักศึกษาที8มีความรุ นแรงของภาวะ
ซึ มเศร้าในระดับ “ปานกลาง” มีระดับ 10-14 คะแนน 4. นักศึกษาที8มีความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้า
ในระดับ “รุ นแรง ปานกลาง” มีระดับ 15-19 คะแนน และ 5. นักศึกษาที8มีความรุ นแรงของภาวะ
ซึ มเศร้าในระดับ “รุ นแรง” มีระดับ 20-27 คะแนน
จากตารางสรุ ปการทําแบบทดสอบภาวะซึ มเศร้าก่อนเริ8 มต้นการศึกษาของ StudentLife มี
นักศึกษาได้ทาํ แบบสํารวจร่ วมทัLงสิL น 46 คนและปลายภาคการศึกษาร่ วมทัLงสิL น 38 คน โดยการตอบ
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แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าก่อน มีนกั ศึกษาที8คะแนนเป็ น 0 จํานวน 2 คนและตอบแบบสอบถาม
ภาวะซึมเศร้าหลัง มีนกั ศึกษาที8ได้คะแนนเป็ น 0 เท่ากับ 4 คน
3.2.2 ข้ อมูล PAM (PAM data)
สําหรับชุดข้อมูล PAM (John P. Pollak, 2012) ประกอบด้วยไฟล์ 49 ไฟล์ และเลือกเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าที8ได้ระดับคะแนนในช่วง 1-27 รวม 40 คน
(40 กรณี ) ที8นาํ มาใช้ในการติดตามอารมณ์ (Emotion state) เป็ นส่ วนหนึ8 งของชุดข้อมูล EMA โดย
เก็บข้อมูลที8ได้จากการเลือกรู ปภาพบน PAM mobile app เมื8อผูใ้ ช้งานเลือกภาพจาก PAM หนึ8งภาพ
จากจํานวนภาพที8 แสดง 1-16 ที8 จบั คู่กบั PANAS PA และรายงานเป็ น Valence, Arousal ภาพด้วย
การสุ่ มมาจากจํานวนภาพทัLงหมดของแอพ PAM ทุกครัLงเมื8อมีการเลือกภาพ ข้อมูลที8ได้จะถูกส่ งไป
ที8 Server เพื8อเก็บรวบรวมของนักศึกษาแต่ละคนในรู ปแบบไฟล์ JSON ที8 ประกอบไปด้วยค่าตัว
เลขที8ตรงกับรู ปภาพที8เลือกและเวลาในขณะนัLน
ข้อมูล PAM จะถูกเก็บอยูใ่ น EMA/PAM โดยประกอบไปด้วยไฟล์จาํ นวนทัLงหมด 49 ไฟล์
ได้ แ ก่ PAM_u00.json, PAM_u01.json, PAM_u02.json, PAM_u03.json เป็ นต้ น โดยในจํา นวน
ข้อมู ลที8 บนั ทึ กไว้ทL งั หมดไม่ มีขอ้ มู ลของลําดับที8 u6, u11, u21, u26, u28, u29, u37, u38, u40, u48
และ u55 ผูว้ ิจยั เลือกเฉพาะไฟล์นกั ศึกษาที8มีการตอบแบบสอบถาม PHQ-9 ที8ตอบแบบทดสอบทัLง
ก่ อนและหลัง (pre-post) จากแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้ าเมื8 อนํามาแบ่งกลุ่มและจัดให้เข้ากับชุ ด
ข้อมู ล PAM จะแบ่ งข้อมู ลออกเป็ นแต่ ละกลุ่ มต่ างได้ดังตารางที8 3-2 และ 3-3 ในจํานวนข้อมู ล
ทัLงหมด 49 ข้อมูล ข้อมูลที8ไม่ได้จบั คู่กบั แบบสอบถาม PHQ-9 มีจาํ นวนเท่ากับ 3 ข้อมูลได้แก่ u25,
u41 และ u54 เนื8 องจากไม่พบข้อมูลในแบบสอบถาม PHQ-9 กับข้อมูลทัLง 3 ข้อมูลนีL เพราะฉะนัLน
ข้อมูลที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าก่อน (pre-test) มีจาํ นวนทัLงหมดเท่ากับ 46 ข้อมูลหรื อ 46
กรณี และตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าหลัง (post-test) เท่ากับ 38 คนหรื อ 38 กรณี
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ตารางที$ 3-2 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าก่อนภาคเรี ยนการศึกษา (pre-test)
ความรุ นแรงของภาวะ
สมาชิกภายในกลุ่ม (ก่อนภาคการศึกษา)
ซึ มเศร้า
ไม่เป็ น
u10, u57
น้อย
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
รุ นแรง ปานกลาง
u18
รุ นแรง
u33
ตารางที$ 3-3 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าปลายภาคเรี ยนการศึกษา (post-test)
ความรุ นแรงของภาวะ
สมาชิกภายในกลุ่ม (ปลายภาคการศึกษา)
ซึ มเศร้า
ไม่เป็ น
u05, u30, u42, u51
น้อย
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
รุ นแรง ปานกลาง
u17, u52
รุ นแรง
u23, u33

รวม
2
19
17
6
1
1

รวม
4
15
12
3
2
2

รายละเอียดของข้อมูล PAM มีการกําหนดรู ปแบบการเก็บข้อมูลไว้ดงั รู ปที8 3.3 ข้อมูลแสดง
รายละเอียดเฉพาะ 3 ข้อมูลแรกและ 2 ข้อมูลสุ ดท้ายของไฟล์ PAM_u00.json
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รู ปที$ 3.3 ข้อมูล PAM ในรู ปแบบไฟล์ JSON
โดยที8ขอ้ มูลจะประกอบไปด้วย 2 ฟิ ลด์ คือ “picture_idx” แสดงหมายเลขของภาพที8ถูกเลือกซึ8 งได้
ถู กกําหนดดัชนี อา้ งอิ งไปยังความหมายของอารมณ์ ไว้เรี ยบร้ อยแล้วแสดงดังตารางที8 3-4 และ
“resp_time” เวลาที8เลือกรู ปภาพดังกล่าว ในรู ปแบบของฟอร์ แมต Unix timestamp (Epoch & Unix
Timestamp Conversion Tools, 2020) กําหนดไทม์โซน(Time Zone) ที8 Eastern
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ตารางที$ 3-4 การจัดลําดับของอารมณ์ที8ใช้กาํ หนดในแอป PAM (Open mHealth, 2020)
หมายเลข
ประเภทของอารมณ์
ผลกระทบของอารมณ์
(Inference ID)
(Mood)
(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
จากไฟล์ขอ้ มูล PAM_u00.json ใน picture_idx: 7 หมายถึงอารมณ์ “Happy” และถูกเลือก
รายการนีL เมื8อวันเวลาที8 2013/03/24 03:45:48
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3.3

ความสั มพันธ์ ของข้ อมูล PAM กับอารมณ์

จากข้อมู ล PAM เมื8 อจัดข้อมู ลของอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้ สึก(Mood) แล้วจะได้
ข้อมูลตารางอารมณ์ (J. P. Pollak, P. Adams, and G. Gay, 2011) ดังรู ปที8 3.4 ซึ8 งเป็ นการจับคู่คาํ ที8
แสดงถึ งความรู ้ สึกลงในช่ องตารางโดยใช้แบบจําลองของ Russell ให้ตาํ แหน่ งเริ8 มต้นสําหรั บ
ภาพถ่ายแสดงอารมณ์ที8ใช้บ่อย โดยแบ่งกลุ่มของภาพออกเป็ นกลุ่มละ 12 ภาพ ตามกลุ่มดังนีL กลุ่มที8
1. High Arousal/ Negative Valence กลุ่ ม ที8 2. High Arousal/ Positive Valence กลุ่ ม ที8 3. Low
Arousal/ Negative Valence และกลุ่มที8 4. Low Arousal/ Positive Valence รวมภาพที8ใช้แสดงภายใน
แอป PAM เท่ากับ 48 ภาพ

รู ปที$ 3.4 การจัดหมวดหมู่หรื อการจัดกลุ่มของ” ตัวบ่งชีLอารมณ์ 16 ตัว” ออกเป็ นสี8 กลุ่มหลัก ตาม
แบบจําลอง Russell’s Circumplex Model of Affect and Affect Grid (Russell, J. A., Weiss, A., &
Mendelsohn, G. A., 1989)
จากรู ป ที8 3.4 การให้ค ะแนนของ PAM (PAM Scoring) (John P. Pollak, 2012) ในแต่ ล ะ
อารมณ์จะแสดงตําแหน่งช่องของภาพที8ผูใ้ ช้งาน เลือก (คลิกที8รูปภาพ) และกําหนดค่าอารมณ์เป็ น
คะแนนตามรู ปที8 3.5 ซึ8งจะแสดงค่าเป็ น Valence (ตัวเลข -2 ถึง 2) และ Arousal (ตัวเลข 1 ถึง 4)

รู ปที$ 3.5 ตารางแสดง PAM Scoring (Valence and Arousal)
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จากรู ปที8 3.4 เมื8อนํามาเทียบกับรู ปที8 3.5 อารมณ์ “Afraid” จะมีค่า Valence เท่ากับ -2 และ
Arousal เท่ากับ 4 หรื อ Negative (Valence) สู ง หรื อมีพLืนอารมณ์เป็ นลบสู ง และระดับ Arousal สู ง
หรื อมีสภาวะตื8นตัวสู ง และตารางที8 3-4 นํามาเขียนในรู ปแบบตาราง Valence – Arousal ได้ดงั รู ปที8
3.6 ได้แก่อารมณ์ทL งั 16 อารมณ์กบั กลุ่ม Negative Affect (NA) ได้แก่ Low-NA และ High-NA กลุ่ม
Positive Affect (PA) ได้แก่ Low-PA และ High-PA
Afraid
Tense
Excited
Delighted
High-NA
High-NA
High-PA
High-PA
Frustrated
Angry
Happy
Glad
High-NA
High-NA
High-PA
High-PA
miserable
Sad
Calm
Satisfied
Low-NA
Low-NA
Low-PA
Low-PA
Gloomy
Tired
Sleepy
Serene
Low-NA
Low-NA
Low-PA
Low-PA
รู ปที$ 3.6 ตารางแสดงประเภทของอารมณ์ผลกระทบของอารมณ์

3.4

การจัดเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)

เนื8องจากข้อมูลที8ถูกนํามาใช้ในเหมืองกระบวนการจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ที8จะอยูใ่ น
รู ปแบบของตารางข้อมูลเช่ น ไฟล์นามสกุล CSV, EXCEL เป็ นต้น การเตรี ยมข้อมูล PAM เพื8อ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเหมืองกระบวนการ จึงต้องผ่านกระบวนการแปลงไฟล์ฟอร์ แมตแบบ
JSON ไปเป็ นไฟล์แบบ CSV ซึ8 งเป็ นฟอร์แมตที8ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ โดยใช้ภาษาไพทอน (Python) ในการ
จัดการข้อมูล PAM เพื8อความสะดวกและรวดเร็ วไม่ตอ้ งเตรี ยมซอฟต์แวร์ ทางด้านฐานข้อมูลมา
รองรับ ภาษาไพทอนสามารถจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ ว โดยการเขียนชุดคําสั8งด้วย
ภาษาไพทอนทํา การอ่ า นไฟล์ PAM แต่ ล ะไฟล์ จากนัL นจะทํา การ map ค่ า ตัว เลขในฟิ ลด์
“picture_idx” กับ ‘Mood’ Categorical เพื8อให้ได้ประเภทของอารมณ์ที8ตรงกับค่าตัวเลขและแปลง
ข้อมู ลเวลาในฟิ ลด์ “resp_time” จากรู ปแบบของ Unix time ด้วยฟั งก์ชัน timestamp ไปเป็ นเวลา
มาตราฐานตามที8 ข ้อ มู ล ได้ก าํ หนดไว้ พร้ อ มกับ จัด การข้อ มู ล ให้เ หมาะสมกับ การนํา ไปใช้ใ น
ซอฟต์แวร์จดั การด้านเหมืองกระบวนการในลําดับถัดไปดังรู ปที8 3.7
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รู ปที$ 3.7 การเตรี ยมชุดข้อมูล PAM ด้วยภาษาไพทอน

3.5

ข้ อมูลบันทึกเหตุการณ์

ข้อ มู ล บัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ (Events log) (Wil van Der Aalst, 2016; วิ เ ชี ย ร เปรมชัย สวัส ดิ\ ,
2558) คือ ชุ ดของเหตุการณ์ที8ใช้เพื8อเป็ นข้อมูลเข้าของการทําเหมือง กระบวนการ โดยในบันทึก
เหตุการณ์ตอ้ งมีขอ้ มูลอย่างน้อย 3 แอตทริ บิวต์ (Attribute) ได้แก่ หมายเลขกรณี (Case id), กิจกรรม
(Activity name) และการประทับเวลา (Timestamp) ดังตัวอย่างรู ปที8 3.8 โดยที8
• หมายเลขกรณี เช่ น รหัสผูป
้ ่ วย (patient id) หมายเลขคําสั8งซืL อ (order number), หมายเลข
การร้องเรี ยน (claim number) เป็ นต้น
• ชื8 อกิ จกรรม เช่ น การอนุ มต
ั ิ (approve), การยกเลิก (reject), คําข้อ (request), การส่ ง (send)
เป็ นต้น
• การประทับเวลา เช่น 2019-11-29 09:55 เป็ นต้น
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รู ปที$ 3.8 ตัวอย่างข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (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)
สํา หรั บ ข้อ มู ล เหล่ า นีL เราจะได้ม าจากการเก็บ ข้อ มู ล ของระบบสารสนเทศหรื อ ระบบ
ฐานข้อมูล เช่ น ฐาน ข้อมูลโรงพยาบาล (ข้อมูลทะเบียนผูป้ ่ วยและบุคคลกร) ซึ8 งจะอยู่ในรู ปแบบ
ไฟล์ CSV หรื อไฟล์ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟล์บนั ทึกการทําธุรกรรม เช่น ไฟล์ระบบการซืL อ
ขาย (trading system) ไฟล์จากข้อมูลทางธุ รกิจหรื อระบบ ERP (SAP, Oracle) ไฟล์ขอ้ ความต่าง ๆ
รวมถึงไฟล์ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็ นต้น
จากข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ในชุดข้อมูล StudentLife ที8ตอ้ งใช้แสดงว่าเราจะต้องจัดข้อมูล
ให้อยูใ่ นรู ปแบบขัLนตํ8าที8ตอ้ งใช้ก่อน ที8จะนําไปใช้กบั ซอฟต์แวร์ จดั การทางด้านเหมืองกระบวนการ
คือ ชุดข้อมูลนําเข้าต้อง ประกอบไปด้วย หมายเลขกรณี ชื8 อกิจกรรม และเวลา รวมถึงข้อมูลอื8น ๆ
ถื อ เป็ นรี ซ อร์ ส (resource) หรื อ ข้อ มู ล ทั8ว ไป (other data) และต้อ งจัด ข้อ มู ล ให้ อ ยู่ใ นฟอร์ แ มต
(Format) ที8 ซอฟต์แวร์ การจัดการเหมื องกระบวนการนั8นใช้งานได้ เช่ น Disco (ซอฟต์แวร์ ทาง
ธุ รกิจ) สามารถใช้ขอ้ มูลในฟอร์ แมต CSV และ MS Excel files เป็ นต้น สําหรับ ProM ใช้ฟอร์ แมต
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 จะมีเครื8 องมือในการแปลงไฟล์เพื8อให้อยูใ่ นรู ปแบบ XES เพื8อการใช้งานต่อ
หรื อใช้ซอฟต์แวร์ Disco ในการแปลงไฟล์จาก CSV เป็ น XES ได้เช่นเดียวกัน
เนื8 องจากชุดข้อมูล PAM ประกอบไปด้วยข้อมูลเพียง 2 แอตทริ บิวต์ เท่านัLนคือ ข้อมูลระบุ
ประเภทของอารมณ์และข้อมูลเวลา จากข้อมูลของ PAM ทัLงหมด เราจะได้ขอ้ มูลรวมของนักศึกษา
แต่ละคน คือ ข้อมูลอารมณ์ ข้อมูลระบุเวลาและข้อมูลนักศึกษา ตารางที8 3-5 และ 3-6
ตารางที$ 3-5 ข้อมูลนักศึกษา u00 รู ปแบบตาราง
เวลา
กิจกรรม
2013/03/24 03:40:30
Happy
2013/03/24 03:45:42
Glad
2013/03/24 03:45:48
Happy
2013/03/24 03:45:54
Angry
2013/03/24 13:07:30
Sleepy
2013/03/24 15:15:56
Calm
2013/03/24 17:11:29
Satisfied
2013/03/24 18:32:17
Happy
2013/03/24 19:00:07
Happy
2013/03/24 21:16:09
Happy
2013/03/24 23:00:49
Serene
2013/03/25 01:53:24
Happy
2013/03/25 05:50:25
Happy

นักศึกษา
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
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ตารางที$ 3-6 ข้อมูลนักศึกษา u01 รู ปแบบตาราง
เวลา
กิจกรรม
2013/03/24 04:47:08
Happy
2013/03/24 05:06:34
Afraid
2013/03/24 05:18:50
Sad
2013/03/24 05:30:07
Excited
2013/03/26 19:31:35
Happy
2013/03/26 19:34:16
Miserable
2013/03/26 19:43:54
Excited
2013/03/26 23:45:45
Gloomy

นักศึกษา
u01
u01
u01
u01
u01
u01
u01
u01

ในการสร้างข้อมูลเพื8อใช้งานกับเทคนิ คเหมืองกระบวนการสิ8 งที8ตอ้ งมี คือ หมายเลยกรณี
จากข้อมูลข้างต้น สิ8 งที8ขาด คือ หมายเลขกรณี เราจึงต้องสํารวจข้อมูลที8ใช้ ว่าเราจะสร้างหมายเลข
กรณี ได้จากความสัมพันธ์ของข้อมูลใดได้บา้ งจากข้อมูลที8มีอยู่ ในกรณี ของงานวิจยั นีL เราเลือกข้อมูล
เวลามาใช้เป็ นตัวกําหนด “หมายเลขกรณี ” เพื8อดูกิจกรรม (อารมณ์) ที8เกิดขึLนในแต่ละวันประกอบ
ไปด้วยอารมณ์อะไรบ้างและเป็ นของนักศึกษาคนไหน เราจึงมีกระบวนการในการสร้าง “หมายเลข
กรณี ” เพิ8มเติมเข้ามาในไฟล์ขอ้ มูลให้อยู่ในรู ปแบบของไฟล์พร้อมใช้งานกับเหมืองกระบวนการ
ตามแผนผังไดอะแกรมการแปลงข้อมูลตามรู ปโฟลชาร์ตการแปลงข้อมูลดังรู ปที8 3.9 เริ8 มต้นด้วยการ
อ่านข้อมูลไฟล์ PAM ซึ8 งอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ JSON จากนัLนแปลงข้อมูลไฟล์ให้อยูใ่ นรู ปแบบ CSV
แปลงข้อมูลภายในจากรหัสตัวเลขเป็ นประเภทของอารมณ์โดยการเปิ ดตารางอารมณ์ตามตารางที8
3.4 และแปลงรหัสเวลาใน unix เป็ นเวลามาตราฐาน เรี ยงลําดับข้อมูลด้วยเวลา สร้างกลุ่มอารมณ์
จาก 16 อารมณ์และสุ ดท้ายกําหนดหมายเลขกรณี โดยใช้เวลาเป็ นเกณฑ์ เขียนไฟล์ที8สร้างให้อยูใ่ น
รู ปแบบไฟล์ CSV ที8พร้อมนําไปใช้งานกับซอฟต์แวร์ Disco Fluxicon ผลลัพธ์ที8ได้ตวั อย่างตารางที8
3-7 และ 3-8 ของนักศึกษา 2 คนคือ u00 และ u01
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รู ปที$ 3.9 โฟลชาร์ตแสดงขัLนตอนการแปลงข้อมูล PAM-JSON เป็ น PAM-CSV
ตารางที$ 3-7 ข้อมูลนักศึกษา u00 รู ปแบบตารางและเพิ8มหมายเลขกรณี
หมายเลขกรณี
เวลา
กิจกรรม
0
2013/03/24 03:40:30
Happy
0
2013/03/24 03:45:42
Glad
0
2013/03/24 03:45:48
Happy
0
2013/03/24 03:45:54
Angry
0
2013/03/24 13:07:30
Sleepy
0
2013/03/24 15:15:56
Calm
0
2013/03/24 17:11:29
Satisfied
0
2013/03/24 18:32:17
Happy
0
2013/03/24 19:00:07
Happy
0
2013/03/24 21:16:09
Happy
0
2013/03/24 23:00:49
Serene
1
2013/03/25 01:53:24
Happy
1
2013/03/25 05:50:25
Happy

นักศึกษา
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
u00
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ตารางที$ 3-8 ข้อมูลนกเรี ยน u01 รู ปแบบตารางและเพิ8มหมายเลขกรณี
หมายเลขกรณี
เวลา
กิจกรรม
0
2013/03/24 04:47:08
Happy
0
2013/03/24 05:06:34
Afraid
0
2013/03/24 05:18:50
Sad
0
2013/03/24 05:30:07
Excited
1
2013/03/26 19:31:35
Happy
1
2013/03/26 19:34:16
Miserable
1
2013/03/26 19:43:54
Excited
1
2013/03/26 23:45:45
Gloomy

นักศึกษา
u01
u01
u01
u01
u01
u01
u01
u01

สําหรับข้อมูลที8จะใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจะเลือกจากการสุ่ มตัวอย่างนักศึกษาที8
ได้ทาํ แบบทดสอบภาวะซึ มเศร้าก่อนหลัง (กลุ่มตัวอย่างต้องตอบแบบสอบถามทัLงก่อนและหลัง)
ด้ ว ยวิ ธี การ “Simple Random Sampling” (Simple Random Sampling”, 2020; Statistical Applets
Simple Random Sample, 2020) จํานวน 5 คน จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทัLงหมด 38 คน ดังรู ปที8 3.10
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รู ปที$ 3.10 การสุ่ มข้อมูลด้วย “Statistical Applets Simple Random Sample”

35

3.6

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

เมื8 อเตรี ยมข้อมู ลพร้ อมใช้งานแล้ว คื อ ข้อมู ลประกอบไปด้วย หมายเลขกรณี (case_id)
กิ จกรรม (activity) และเวลา (start_time) รวมถึ งข้อมูลอื8 น ๆ ที8 ตอ้ งการศึ กษา เราก็จะได้ขอ้ มูลที8
สามารถนํามาใช้กบั เทคนิคเหมืองกระบวนการได้ดงั รู ปที8 3.11

รู ปที$ 3.11 ข้อมูลที8พร้อมใช้งานกับเหมืองกระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ Disco

3.6.1 Fuzzy Miner
Fuzzy Miner เป็ นหนึ8 งในอัลกอริ ทึมที8 ใช้ในเหมื องกระบวนที8 พฒ
ั นาโดย Fluxicon ในปี
2007 โดย Christian W. Günther ซึ8 งปั จ จุ บ ัน เป็ น co-founder ของ Disco Fluxicon และหนึ8 งใน
ผูพ้ ฒ
ั นา Disco Fuzzy Miner algorithm เพื8อแก้ไขปั ญหาที8 เกี8 ยวข้องกับประเภทของกิ จกรรมของ
อินสแตนซ์ (Instances) หรื ออาจเรี ยกว่า “แอคติวิตL ี (Activity)” ที8มีกระบวนการที8ซบั ซ้อนหรื อไม่มี
โครงสร้าง แนวคิดนีL เป็ นเหตุผลเบืLองหลังของอักกอริ ทึม Disco Fuzzy Miner คือ การทําให้รูปแบบ
ง่ายขึLนด้วยวิธีการแบบโต้ตอบ ดังนัLน ในการวิจยั นีL เรากําลังจัดการกับข้อมูลทางอารมณ์ที8ซบั ซ้อน
และไม่ มีโ ครงสร้ า ง รู ปแบบของเหมื องกระบวนการที8 แสดงด้วยอัลกอริ ทึ ม Fuzzy Miner จาก
โปรแกรม Disco แสดงดังรู ปที8 3.12 และ 3.13
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(a) แสดงในรู ปแบบของความถี8 (Frequency)

(b) แสดงในรู ปแบบของประสิ ทธิภาพ (Performance)
รู ปที$ 3.12 ซอฟต์แวร์ Disco (Fluxicon)
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รู ปที$ 3.13 ภาพผลลัพธ์จากเหมืองกระบวนการด้วยเทคนิค “Fuzzy Miner” จาก Disco
อัลกอริ ทึม Fuzzy Miner ใช้เพื8อลดความซับซ้อนของการแสดงข้อมูล PAM/StudentLife
เพื8อให้รายละเอียดเพิ8มเติมเกี8 ยวกับวิธีการตีความผลลัพธ์ เพื8อให้ได้ผลลัพธ์ที8ตอ้ งการด้วยเทคนิ ค
Fuzzy Miner สิ8 งสําคัญคือต้องระบุว่า”กล่องสี8 เหลี8ยม (Box)” หรื อ “โหนด (Nodes)” ในกราฟการ
สร้างโดยทัว8 ไปจะแสดงถึง “อินสแตนซ์ของกระบวนการ” เช่น ตัวบ่งชีLทางอารมณ์ 16 ตัวหรื อกลุ่ม/
สเกลหลักที8 เ กี8 ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้ า 4 กลุ่ ม“ตัวเลข” ที8 แสดงใน “กล่ องสี8 เ หลี8 ยม” ตามปกติ
หมายถึ ง “ความถี8 ” (หรื อจํานวนครัL ง) “อิ นสแตนซ์กระบวนการ”เหล่านัLนได้รับการดําเนิ นการ
ภายในบันทึกเหตุการณ์ที8รวบรวมไว้ ดังนัLน “ลูกศร” จากโหนดหนึ8งไปยังอีกโหนดหนึ8งจะแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดเหล่านัLนหรื อจํานวนครัL งที8 โหนด 1 ตามด้วยโหนด 2 ในเวลาต่อมา
โดยทัว8 ไปวิธีการของ Fuzzy Miner จะให้ขอ้ มูลเชิงลึกและข้อมูลที8เป็ นประโยชน์เกี8ยวกับ 1. ลําดับ
หรื อลําดับของ “อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8ดาํ เนินการ 2. “อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8สาํ คัญที8สุด
ในแง่ ข องความถี8 ห รื อ จํา นวนครัL งที8 ด าํ เนิ น การ และ 3. ความสั ม พัน ธ์ แ ละการอ้า งอิ ง ระหว่ า ง
“อินสแตนซ์กระบวนการ” ที8ดาํ เนินการตามบันทึกเหตุการณ์ที8รวบรวม
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3.6.2 Dotted Chart Analysis
อัลกอริ ทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด (Dotted Chart Analysis) เป็ นหนึ8 งในหลายอัลกอริ ทึมที8
มีใช้งานในชุ ดเครื8 องมือเหมืองกระบวนการ ProM รู ปที8 3.14 อัลกอริ ทึมการวิเคราะห์แผนภูมิจุด
ProM เหมาะอย่างยิง8 สําหรับการจัดการกับกระบวนการที8มีโครงสร้างน้อยซึ8 งแสดงพฤติกรรมที8ไม่มี
โครงสร้ า งและขัด แย้ง กัน จํา นวนมาก ดัง นัLน เนื8 อ งจากงานวิจัย นีL ใช้ชุ ด ข้อ มู ล แบบสปาเก็ต ตีL ที8
ซับซ้อนและไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลดิบ ของชุดข้อมูล StudentLife ทางอารมณ์เพื8อให้รายละเอียด
เพิ8มเติมเกี8ยวกับผลลัพธ์ (ที8ตอ้ งการ) จึงเป็ นสิ8 งสําคัญที8จะต้องกล่าวถึงว่า Dotted Chart Analysis การ
วิเคราะห์แผนภูมิจุดขึLนอยูก่ บั การสร้างแผนภูมิ ซึ8งคล้ายกับแผนภูมิ Gannt ดังรู ปที8 3.15

รู ปที$ 3.14 ซอฟต์แวร์ ProM จาก http://www.promtools.org/
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รู ปที$ 3.15 ภาพผลลัพธ์จากเทคนิค “Dotted Chart Analysis” ด้วยซอฟต์แวร์ ProM
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ ผนภู มิ จุ ด สามารถแสดงการแพร่ ก ระจายของเหตุ ก ารณ์ (หรื อ
อินสแตนซ์กระบวนการ) ของบันทึ กเหตุการณ์ (หรื อชุ ดข้อมูล) ในช่ วงเวลา/ช่ วงเวลาที8 กาํ หนด
กล่ า วอี ก นัย หนึ8 ง แนวคิ ด หลัก เบืL อ งหลัง เทคนิ ค นีL คื อ การแสดงจุ ด พร้ อ มกับ เวลาที8 ร องรั บ โดย
เครื8 องมือเหมืองกระบวนการแพลตฟอร์ ม ProM ที8เป็ นที8นิยม ดังนัLนจุดที8พล็อตโดย ProM สามารถ
แสดงเหตุการณ์ที8ชดั เจนที8แสดงอยูใ่ นบันทึกเหตุการณ์ที8เกี8ยวข้อง แผนภูมิที8สร้างโดยเทคนิค ProM
Dotted Chart Analysis จาก ProM ประกอบด้วยมิติที8ตL งั ฉากกัน 2 มิติ ได้แก่ 1. “มิติเวลา” ตามแกน
แนวนอน และ 2. มิ ติ “ประเภทเหตุ ก ารณ์ ” ตามแนวตัLง เช่ น งานกิ จ กรรมผู ้ริ เริ8 มประเภท
ส่ วนประกอบอินสแตนซ์ หรื อแอตทริ บิวต์เพิ8มเติมอื8น ๆ ตามแกนแนวตัLง ดังนัLนในการศึกษานีL จึง
ใช้ทL ัง อัล กอริ ทึ ม “Fuzzy Miner” จาก Disco (Fluxicon) และ “Dotted Chart Analysis” จาก ProM
เพื8อลดความซับซ้อนของกระบวนการแสดงข้อมูลในรู ปแบบที8มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมาก
ขึLน

3.7

แบบจําลองอารมณ์ 16 อารมณ์

อารมณ์ เป็ นสิ8 งที8 เฉพาะเจาะจงของแต่ บุคคล (Individual Emotions Model) (Arne Vikan.
,2017) การเกิดขึLนและการแสดงออกทางอารมณ์เป็ นเรื8 องเฉพาะของแต่ละคนรู ปแบบของอารมณ์
ที8 แ ตกต่ า งกัน ขึL น กับ สภาพแวดล้อ ม และเหตุ ก ารณ์ ที8 เ กิ ด ขึL น เฉพาะหน้า ของคนนัLน ๆ ในการ
ติดตามอารมณ์รวมหรื ออารมณ์ร่วมของแต่ละบุคคลนัLน หรื อกลุ่มคนดังกล่าว จะต้องอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมเดี ยวกันและในเวลาที8 ใกล้เคี ยงกัน เราจึ งจะสามารถตรวจสอบได้ว่ากลุ่มคน เหล่านัLน

40

มีอารมณ์ร่วมหรื อ มีอารมณ์ ไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ อารมณ์มีความซับซ้อน การติดตามและ
เฝ้ าดู ความต่ อเนื8 องของอารมณ์ ในแต่ ละวันเป็ นเรื8 องยากที8 จะติ ดตามได้ เนื8 องจากในแต่ ละวัน
อารมณ์จะมีการเปลี8ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากสิ8 งต่าง ๆ ที8เข้ามากระทบ
ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี8ยนแปลงของอารมณ์ได้ จากรู ปที8 16. แสดงค่าสถิติของอารมณ์ทL งั 16 แบบ
จากชุดข้อมูล PAM ตลอดช่วงเวลา 10 สัปดาห์ของ นักศึกษา 46 คนในรู ปแบบของความถี8สมบูรณ์
(Absolute frequency) และความถี8สัมพัทธ์ (Relative frequency) เมื8อดูผลลัพธ์ในรู ปที8 16. จะเห็นได้
ชัดว่าอารมณ์ “Happy” “Tired” “Calm” และ “Sleepy” มีความถี8สมั พัทธ์สูงสุ ดตามลําดับของอารมณ์
ดังนีL 16.09%, 8.75%, 8.48% และ 8.45% ตลอดช่วงข้อมูล StudentLife

รู ปที$ 3.16 การแสดงค่าที8เกี8ยวข้องกับตัวบ่งชีLทางอารมณ์ 16 ตัวตามความถี8และความถี8สมั พัทธ์จาก
บันทึกเหตุการณ์ PAM StudentLife
แม้วา่ รู ปที8 3.16 จะสามารถระบุจาํ นวนสู งสุ ด/ตํ8าสุ ดของค่าทางอารมณ์ที8 PAM ได้รับ แต่ส8ิ ง
ที8ขาดคือ ขอบเขตของความสัมพันธ์ (และการพึ8งพา) ระหว่างอารมณ์ เช่น เมื8อเกิดอารมณ์หนึ8 งแล้ว
อารมณ์ ที8เกิ ดตามมาต่ อ จากนัLนคื ออารมณ์ แบบไหน ช่ วงห่ างของอารมณ์ หนึ8 งต่ ออารมณ์ หนึ8 ง
การหาความสั ม พัน ธ์ และความต่ อ เนื8 อ งของอารมณ์ ที8 เ กิ ด ขึL น กระบวนการที8 เ กิ ด ขึL นของ
ความต่ อเนื8 องของอารมณ์ เป็ นอย่างไร ข้อมู ลของ PAM (Raw Data) ไม่ สามารถให้รายละเอี ยด
เกี8ยวกับความสัมพันธ์ทางอารมณ์หรื อความต่อเนื8 องของอารมณ์ได้ ในทํานองเดียวกันข้อมูลของ
PAM ไม่ ส ามารถให้ร ายละเอี ย ดเพิ8 ม เติ ม เกี8 ย วกับ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ติ ด ตามและการดํา เนิ น การของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง อ า ร ม ณ์ ใ น ร ะ ห ว่ า ง โ ค ร ง ก า ร “StudentLife” ก า ร ดู ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
ของความสัม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ ของกระบวนการที8 เ กิ ด ขึL น ของอารมณ์ เราสามารถใช้เ ทคนิ ค เหมื อ ง
กระบวนการ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบได้ เนื8องจากเทคนิคเหมือง กระบวนการ คือ การดูกระบวน
การที8เกิดขึLนจากข้อมูลเหตุการณ์ (event log) ที8เกิดขึLนจริ ง และชุดข้อมูล PAM ได้มีการบันทึกข้อมูล
การตอบทางด้านอารมณ์พร้อม เวลาไว้ นัน8 คือ ข้อมูลมีความพร้อมทัLง อารมณ์ (Emotion/Mode) ซึ8 ง
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เป็ นตัวแทนของกิ จกรรม (Activity) และเวลาการตอบแบบสอบถาม (Timestamp) ซึ8 งแสดงว่าที8
เกิดขึLนของข้อมูลเพื8อค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพื8อดูขอ้ มูลเชิงลึก ที8เกิดจากกระบวนการของอารมณ์ได้
เครื8 องมือและเทคนิคการทําเหมืองกระบวนการจึงมีประโยชน์ในการ ให้คาํ ตอบต่อคําถามและความ
คลุมเครื อของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้

รู ปที$ 3.17 ภาพหน้าจอของแบบจําลองเหมืองกระบวนการ Disco Fuzzy Miner แบบ “เหมือนสปา
เก็ตตีL” ที8สร้างขึLนสําหรับกิจกรรม 100% และเส้นทาง 100% โดยไม่มีการลดความซับซ้อนของ
เกณฑ์ใด ๆ ตามข้อมูลอารมณ์ของ PAM (StudentLife event log)
รู ปที8 3.17 แสดงภาพรวมกระบวนทางอารมณ์แบบองค์รวม (โดยรวม) ของข้อมูลบันทึก
เหตุการณ์ทL งั หมด PAM โดยที8จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีL ขอ้ มูลทางอารมณ์
ทัLงหมด (ค่า) โดยใช้เทคนิ คเหมื องกระบวนการ Disco Fluxicon ในการแสดงกระบวนการหรื อ
กิ จ กรรม (Activities) ที8 เ กิ ด ขึL น แบบ 100% และแสดงเส้ น ทาง (Paths) ของการเกิ ด กิ จ กรรมต่ อ
กิ จกรรมแบบ 100% โดยไม่มีการลดความซับซ้อนของเกณฑ์ใด ๆ ตามข้อมูลอารมณ์ ของ PAM
แม้ว่ารู ปดังกล่าวจะสามารถระบุขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีL ทางอารมณ์ที8เกิ ดขึLน
ของกลุ่มนักศึกษาตลอด 10 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่ารู ปแบบจําลองที8ได้เป็ นแบบ (คล้าย) “สปาเก็ตตีL”
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ของรู ปแบบกระบวนการที8เป็ นผลลัพธ์ซ8 ึ งเกี8 ยวข้องกับกระบวนการที8มีโครงสร้างน้อยทําให้เป็ น
เรื8 องยากที8จะทําความเข้าใจตีความและวิเคราะห์ผลการอ้างอิงระหว่างกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้
ปั ญหาคือหากไม่มีการลดความซับซ้อนของเกณฑ์หรื อขัLนตอนใด ๆ แผนผังกระบวนการ
สร้ าง Disco Fuzzy Miner จะแสดงรายละเอี ยดมากเกิ นไป ในลักษณะที8 ทาํ ให้ยากต่อการตี ความ
ข้อมูลหรื อได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี8ยวกับบันทึกเหตุการณ์ทางอารมณ์ของ PAM เพื8อจัดการกับปั ญหานีL
ได้มีการปรั บใช้การลดความซับซ้อนของเกณฑ์ในการตัLงค่าข้อมูลก่ อนเริ8 มต้นของ Disco Fuzzy
Miner การใช้แนวทางนีL ทาํ ให้ลดจํานวนกิจกรรมหรื อความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมได้ง่ายขึLน เช่น
เส้นทาง ดังรู ปที8 3.18 ที8แสดงแบบจําลอง Disco Fuzzy Miner สําหรับกิจกรรมทางอารมณ์ทL งั หมด
(กิ จกรรม 100%) กับ 50% ของเส้นทางตามลําดับ ยิ8งไปกว่านัLนการทําตามวิธีการลดเส้นทางจะ
สะดวกกว่าในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ระหว่างไฟล์ตวั ชีL วดั (ค่า) ในลักษณะที8
เฉพาะเจาะจงมากขึLนและทําให้เข้าใจได้ง่ายขึLน

รู ปที$ 3.18 ภาพหน้าจอของแบบจําลองเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner ที8สร้างขึLนด้วยซอฟต์แวร์
Disco สําหรับ 100% ของกิจกรรมและ 50% ของเส้นทางโดยพิจารณาจากข้อมูลทางอารมณ์ของ
PAM
จากการประเมินแบบจําลองอารมณ์ของ Disco Fuzzy Miner (Porouhan, P., & Premchaiswadi, W.,
2015, 2017) ที8แสดงในรู ปที8 3.18 และหลังจากตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีLทางอารมณ์
แล้วจะเข้าใจว่ากิจกรรม “Afraid” และ “Frustrated” ในกรณี ส่วนใหญ่เกิดขึLนหลังจาก “Angry” ใน
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ทํานองเดียวกันกิจกรรม “Sleepy” และ “Sad” ในกรณี ส่วนใหญ่เกิดขึLนหลังจาก “Gloomy” ดังนัLน
เทคนิ คการขุดหรื อเทคนิ คเหมื องกระบวนการด้วยอัลกอริ ทึม Disco Fuzzy Miner จึ งสามารถใช้
เพื8อให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเกี8ยวกับสภาวะทางอารมณ์ของนักศึกษาในระหว่างโครงการ StudentLife
ได้

3.8

การจัดหมวดหมู่หรื อการจัดกลุ่มอารมณ์ 16 อารมณ์ ออกเป็ น 4 ส่ วน

เพื8 อ ที8 จ ะศึ ก ษาและตรวจสอบแนวโน้ม ทางอารมณ์ ข องนัก ศึ ก ษา (และพฤติ ก รรมทาง
อารมณ์ ) ได้ดีขL ึ นตามแบบจําลองของรั สเซล “Russell’s (1980) Circumplex Model of Affect” ใน
การศึกษานีL ค่าทางอารมณ์ทL งั หมด 16 ค่าจากอารมณ์ทL งั หมด 28 อารมณ์ของรัสเซล ดังรู ปที8 3.19
เหตุผลเบืLองหลังการจัดหมวดหมู่ดงั กล่าวคือการตรวจสอบแนวโน้มของอารมณ์ในแง่ของอารมณ์
หรื อพืLนอารมณ์ “เชิงบวกสู ง” “เชิงบวกตํ8า” และสภาวะอารมณ์ตื8นตัว “สู ง” และ “ตํ8า” จากรู ปที8 3.4,
3.5 และรู ปที8 3.19 ได้ดังตารางที8 3-9 โดยใช้เ ครื8 องหมายบวก (+) กับ “Positive Affect” และใช้
เครื8 องหมายลบ (-) กับ “Negative Affect” และสัมพันธ์กบั “Valence” และ “Arousal”

รู ปที$ 3.19 แบบจําลอง Circumplex ของรัสเซล (1980) โดยแกน y แสดงถึงระดับความตื8นตัวของ
อารมณ์ (ความตื8นตัวสู งที8ดา้ นบน และความตื8นตัวตํ8าที8ดา้ นล่าง) และแกน x แสดงถึงความจุ (ความ
จุเชิงลบทางด้านซ้าย และความจุเชิงบวกทางด้านขวา) (John P. Pollak, 2012)
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ตารางที$ 3-9 การจัดกลุ่มและการให้คะแนน “รู ปแบบผลกระทบ Circumplex” สร้างออกเป็ นสี8 ส่วน
หลักตามความรุ นแรงของอิทธิพลหรื อผลกระทบนอกเหนือจากอัตราที8จดั สรรไว้
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 ให้ความเข้าใจที8ดีขL ึนเกี8ยวกับวิธีการจัดกลุ่มแนวโน้มทางอารมณ์เชิงบวกหรื อ
เชิงลบดังกล่าว (ตัวบ่งชีLหรื อค่าทางอารมณ์มากกว่า 16 รายการ) และนําไปใช้ดงั ต่อไปนีL
• High Negative Affect (High-NA) ได้แก่ Frustrated, Afraid, Angry และ Tense
• High Positive Affect (High-PA) ได้แก่ Happy, Excited, Glad และ Delighted
• Low Negative Affect (Low-NA) ได้แก่ Gloomy, Miserable, Tired และ Sad
• Low Positive Affect (Low-PA) ได้แก่ Sleepy, Calm, Serene และ Satisfied
จากที8เราได้แบ่งกลุ่มข้อมูลโดยการสุ่ มตัวอย่างนักศึกษา 5 คนและการจัดกลุ่มอารมณ์ของ
นักศึกษาทัLง 5 คนให้อยูใ่ นรู ปแบบตามตารางที8 3-9 ได้แก่ กลุ่มอารมณ์ได้แก่ High-NA, High-PA,
Low-NA, Low-PA รู ปแบบของข้อมูลแสดงดังรู ปที8 3.20 เพื8อใช้ในการวิจยั ในส่ วนที8เกี8 ยวข้องกับ
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคน โดยกํา หนดให้ หมายเลขกรณี (case_id) กิ จ กรรม (described) และเวลา
(start_time)
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รู ปที$ 3.20 การระบุกลุ่มหรื ออธิบายอารมณ์ (described)
นอกจากนีL ผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มอารมณ์ของนักศึกษาที8ได้ทาํ แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้ าก่อน
และหลังตามความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้าทัLง 5 กลุ่ม ตามรู ปแบบของตารางที8 3-2 และตารางที8 3-3
โดยเลือกเฉพาะผูท้ ี8มีภาวะซึ มเศร้าตัLงแต่ระดับคะแนนที8 1 ถึง 27 มาใช้ในการวิจยั เมืองกระบวนการ
ด้วยเทคนิค Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis
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บทที$ 4
ผลการวิจยั
4.1

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

4.2

วิธีการวิจยั

วัตถุ ประสงค์ของการวิจัยนีL เ พื8 อหาความสัมพันธ์ ของอารมณ์ 16 อารมณ์ และกลุ่ มของ
อารมณ์ 4 กลุ่มจากการสุ่ มตัวอย่างนักศึกษา 5 คนและหาความสัมพันธ์ของกลุ่มอารมณ์ 4 อารมณ์
กับข้อมูลแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าทัLงตอบแบบสอบถามก่อนและหลัง (PHQ-9, Pre-Post Test)
โดยใช้เทคนิ คเหมืองกระบวนการ 2 เทคนิ คคือ “Fuzzy Miner” จากโปรแกรม Disco Fluxicon และ
“Dotted Chart Analysis” จากโปรแกรม ProM (http://www.promtools.org)

การวิจยั นีL จะแบ่งออกเป็ น 2 วิธีหลัก คือ วิธีที8 1.1 เป็ นการหาความสัมพันธ์ของอารมณ์ทL งั
16 อารมณ์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที8ได้จากการสุ่ มตัวอย่าง 5 คน โดยทดลองแสดงอารมณ์ทL งั 16
แบบด้วยเทคนิ คเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis วิธีที8 1.2 จะจัดกลุ่ม
อารมณ์ทL งั 16 อารมณ์ของนักศึกษา 5 คนให้เป็ น 4 กลุ่มอารมณ์และแสดงผลลัพธ์ที8ได้ดว้ ยเทคนิ ค
Fuzzy Miner และวิ ธี ที8 2. เป็ นการหาความสั ม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม อารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาที8 ไ ด้ต อบ
แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าทัLงก่อนและหลังโดยใช้เกณฑ์คะแนนในการจัดกลุ่มความรุ นแรงของ
ภาวะซึ มเศร้าทัLงก่อนและหลังตอบแบบสอบถามด้วยเทคนิ ค Fuzzy Miner รายละเอียดของการวิจยั
มีดงั นีL
4.2.1 วิธีวจิ ยั ที$ 1. แบบจําลองอารมณ์ “16 อารมณ์ ”
ขัLนตอนการวิจยั ที8 1.1 เราจะเลื อกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 5 คน จากนักศึกษา 38 คน ด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี Simple Random Sampling ดังรู ปที8 4.1 โดยการสุ่ มตัวอย่างจํานวน 5 คน
จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทัLงหมด 38 คน กลุ่มตัวอย่างต้องตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าทัLงก่อนและ
หลัง โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ Fuzzy Miner และ Dotted Chart Analysis โดยมีขLนั ตอนดังนีL
• เปิ ดใช้งานโปรแกรมการสุ่ มข้อมูล Statistical Applets Simple Random Sample
(https://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_13_srs.html)
• กําหนดข้อมูลทัLงหมดที8ตอ้ งการสุ่ ม Population = 1 to 38
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• กําหนดจํานวนข้อมูลที8ตอ้ งการจากการสุ่ มข้อมูล Select a sample of size: 5
• คลิกที8ปุ่มคําสัง8 SAMPLE (ถ้าต้องการสุ่ มใหม่คลิกปุ่ มคําสัง8 RESET)
• คลิกปุ่ มคําสั8ง Copy sample to clipboard เพื8อนํากลุ่มข้อมูลที8ได้จากการสุ่ มตัวอย่างมา
ใช้งาน
• ผลลัพธ์ที8ได้แสดงดังรู ปที8 4.1

รู ปที$ 4.1 การสุ่ มข้อมูลด้วย “Statistical Applets Simple Random Sample”
จากการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาทัLง 38 คนได้กลุ่มตัวอย่างลําดับเลขดังนีL 29, 35,
11, 9, 8 เมื8 อ นํา ลํา ดับ เลขดัง กล่ า วไปเที ย บกับ ลํา ดับ ของนั ก ศึ ก ษาทัLง 38 คน
ตามลํา ดับ ดัง นีL 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 ผลลัพธ์ที8ได้คือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ที8ใช้ในการวิจยั ที8 1.1 ได้แก่ u01 (นักศึกษาลําดับที8 1), u14 (นักศึกษาลําดับที8 2),
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u24 (นักศึกษาลําดับที8 3), u33 (นักศึกษาลําดับที8 4) และ u59 (นักศึกษาลําดับที8 5)
ดังรู ปที8 4.1
• นําข้อมูลที8ได้จากการสุ่ มทัLง 5 ข้อมูลเข้าสู่ ขL นั ตอนการแปลงข้อมูลเพื8อให้พร้อมใช้งาน
กับ ซอฟต์แ วร์ Disco วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จัย ด้ว ยเทคนิ ค “Fuzzy Miner” โดยกํา หนด
แอตทริ บิวต์ ดังนีL
o วิธีที8 1.1 การดูอารมณ์ 16 อารมณ์ ได้แก่ หมายเลขกรณี คือ “case_id” กิจกรรม
คือ “activity” และ เวลา คือ “start_time”
o วิธีที8 1.2 การดูอารมณ์แบบกลุ่มอารมณ์ ได้แก่ หมายเลขกรณี คือ “case_id”
กิจกรรม คือ “described” และ เวลา คือ “start_time”
o วิธีที8 1.3 การดู อารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8 อง (Fixed Window) ได้แก่ หมายเลข
กรณี คือ “case_id” กิจกรรม คือ “activity” และ เวลา คือ “start_time”
• จากข้อมูลที8 ใช้ในขัLนตอน “Fuzzy Miner” ใช้โปรแกรม Disco (อารมณ์ 16 อารมณ์ )
แปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ XES เพื8อในไปใช้งานในซอฟต์แวร์ ProM ด้วยเทคนิ ค
“Dotted Chart Analysis”
4.2.1 วิธีวจิ ยั ที$ 2 แบบจําลองอารมณ์ 4 กลุ่มอารมณ์
ขัLนตอนการวิจยั ที8 2 นําข้อมูลอารมณ์ทL งั 16 อารมณ์ของนักศึกษาที8ทาํ แบบสอบถามภาวะ
ซึ ม เศร้ า ทัLง ก่ อ นและหลัง (Pre-Post Test) มาจัด กลุ่ ม อารมณ์ High-NA, High-PA, Low-NA และ
Low-PA จัดกลุ่มโดยมีขL นั ตอนดังนีL
• จัดกลุ่มอารมณ์นกั ศึกษาที8ตอบแบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าได้ดงั ตารางที8 4-1 และ 4-2
เลือกเฉพาะผูท้ ี8มีภาวะซึมเศร้าตัLงแต่ระดับคะแนนที8 1 ถึง 27
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ตารางที$ 4-1 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าก่อนภาคเรี ยนการศึกษา (pre-test)
ความรุ นแรงของภาวะซึมเศร้า
สมาชิกภายในกลุ่ม (ก่อนภาคการศึกษา)
น้อย
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
รุ นแรง ปานกลาง
u18
รุ นแรง
u33
ตารางที$ 4-2 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าปลายภาคเรี ยนการศึกษา (post-test)
ความรุ นแรงของภาวะซึมเศร้า
สมาชิกภายในกลุ่ม (ปลายภาคการศึกษา)
น้อย
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
รุ นแรง ปานกลาง
u17, u52
รุ นแรง
u23, u33
• นําข้อมูลที8ได้จากตารางที8 4-1 และ 4-2 เข้าสู่ ขL นั ตอนการแปลงข้อมูลเพื8อให้พร้อมใช้
งานกับซอฟต์แวร์ Disco วิเคราะห์ผลการวิจยั ด้วยเทคนิ ค “Fuzzy Miner” โดยกําหนด
แอตทริ บิวต์ ดังนีL หมายเลขกรณี คือ “case_id” กิจกรรม คือ “described” และ เวลา คือ
“start_time”
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4.3

ผลการวิจยั ที$ 1.1 กลุ่มอารมณ์ 16 อารมณ์ ของนักศึกษาแต่ ละคน
4.3.1 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 1 (u01)

(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ที8 Activities 100% Paths 0%
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์
รู ปที$ 4.2 แผนผัง “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนักศึกษาลําดับที8 1
• รู ป ที8 4.2 (a) พบอารมณ์ ที8 เ ด่ น ชัด 5 อารมณ์ เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นีL
Sleepy, Tired, Angry, Happy และ Gloomy พบอารมณ์ ที8 เ กิ ด ซํL าหรื อเกิ ด ต่ อ เนื8 อ ง
(Rework) ในอารมณ์ Sleepy, Tired และ Angry อย่างละ 2 ครัLง และพบอารมณ์ครบทัLง
16 อารมณ์ใน PAM
• รู ป ที8 4.2 (b) พบค่ า ความหนาแน่ น ของแผนภู มิ แ บบจุ ด ที8 อ ารมณ์ จ ะหนาแน่ น ใน
ช่วงแรกและเริ8 มลดลงเมื8อเวลาผ่านไป หรื อมีการโต้ตอบกับแบบสอบถามภาวะอารมณ์
ในช่ วงตัLงแต่ตน้ เทอมและลดลงเมื8อใกล้จบเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8 อง
ได้แก่ อารมณ์ Sleepy และ Tired
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์

(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดับอารมณ์
รู ปที$ 4.3 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดับอารมณ์ของนักศึกษาลําดับที8 1
• รู ปที8 4.3 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทL งั 16 อารมณ์ อารมณ์ Sleepy มีความถี8สูงสุ ด 18 ครัLง
หรื อ 12.68% และอารมณ์ Delighted มีความถี8ต8าํ สุ ด 1 ครัLงหรื อ 0.71%
• รู ปที8 4.3 (b) พบค่าระดับอารมณ์แนวโน้มอยู่ในช่วง -4 ถึง +4 แสดงถึงแนวโน้มของ
อารมณ์อยูใ่ นระดับปานกลางของอารมณ์เชิงลบและอารมณ์เชิงบวก และไม่พบความ
ต่อเนื8 องของอารมณ์เชิ งลบที8มีค่าระดับอารมณ์ในช่วง -4 ถึง -8 เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8
หรื อ MA (Moving Average) เส้นสี ฟ้าในช่ วง 7 วัน (Period) มี แนวโน้มของอารมณ์
ด้านบวกลบสลับกันในช่ วง 24/03/2013 จนถึ ง 22/04/2013 และเป็ นด้านลบในช่ วง
23/04/2013 เป็ นต้นไป
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4.3.2 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 2 (u14)

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

(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์
รู ปที$ 4.4 แผนผัง “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนักศึกษาลําดับที8 2
• รู ป ที8 4.4 (a) พบอารมณ์ ที8 เ ด่ น ชัด 5 อารมณ์ เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นีL
Happy, Calm, Excited, Satisfied และ Glad พบอารมณ์ ที8 เ กิ ด ซํL าหรื อเกิ ด ต่ อ เนื8 อ ง
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(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากับ 20 ครัLง และเมื8อปรับมุมมองเป็ น Activities 100%
Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํLา 2 ครัLงได้แก่ Calm, Excited, Satisfied และ Glad พบ 15
อารมณ์จาก 16 อารมณ์ใน PAM อารมณ์ที8ไม่พบ คือ “Afraid”
• รู ป ที8 4.4 (b) พบค่ า ความหนาแน่ น ของแผนภู มิ แ บบจุ ด ที8 อ ารมณ์ จ ะหนาแน่ น ใน
ช่วงแรกและเริ8 มลดลงเมื8อเวลาผ่านไป หรื อมีการโต้ตอบกับแบบสอบถามภาวะอารมณ์
ในช่ วงตัLงแต่ตน้ เทอมและลดลงเมื8อใกล้จบเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8 อง
ได้แก่ อารมณ์ Happy และ Clam

(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์

(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดับอารมณ์
รู ปที$ 4.5 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดับอารมณ์ของนักศึกษาลําดับที8 2
• รู ปที8 4.5 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทL งั 15 อารมณ์ อารมณ์ Happy มีความถี8สูงสุ ด 68 ครัLง
หรื อ 34.34% และอารมณ์ Serene, Tense, Gloomy และ Miserable มี ค วามถี8 ต8 าํ สุ ด 2
ครัLงหรื อ 1.01%
• รู ปที8 4.5 (b) พบค่าระดับอารมณ์แนวโน้มอยูใ่ นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโน้มของ
อารมณ์อยูใ่ นระดับอารมณ์เชิงบวก และไม่พบความต่อเนื8 องของอารมณ์เชิงลบที8มีค่า
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ระดับอารมณ์ในช่วง -4 ถึง -8 เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7 วัน มีแนวโน้มของอารมณ์
อยูด่ า้ นบวกตลอด
4.3.3 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 3 (u24)

(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0%
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงเวัน แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์
รู ปที$ 4.6 แผนผัง “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนักศึกษาลําดับที8 3
• รู ป ที8 4.6 (a) พบอารมณ์ ที8 เ ด่ น ชัด 5 อารมณ์ เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นีL
Happy, Excited, Sleepy, Frustrated และ Tired พบอารมณ์ ที8 เ กิ ด ซํLา หรื อ เกิ ด ต่ อ เนื8 อ ง
(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากับ 10 ครัLง และเมื8อปรับมุมมองเป็ น Activities 100%
Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํLา 2 ครัLงได้แก่ Excited และ Frustrated พบ 15 อารมณ์จาก
16 อารมณ์ใน PAM อารมณ์ที8ไม่พบ คือ “Gloomy”
• รู ป ที8 4.6 (b) พบค่ า ความหนาแน่ น ของแผนภู มิ แ บบจุ ด ที8 อ ารมณ์ จ ะหนาแน่ น ใน
ช่วงแรกและเริ8 มลดลงเมื8อเวลาผ่านไป หรื อมีการโต้ตอบกับแบบสอบถามภาวะอารมณ์
ในช่ วงตัLงแต่ตน้ เทอมและลดลงเมื8อใกล้จบเทอมการศึกษา อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8 อง
ได้แ ก่ อารมณ์ Happy และ Excited ในช่ ว งระหว่า งวัน ที8 1-8 Feb ไม่ ไ ด้มี ก ารตอบ
แบบสอบถามภาวะอารมณ์เลย
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์

(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดับอารมณ์
รู ปที$ 4.7 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดับอารมณ์ของนักศึกษาลําดับที8 3
• รู ปที8 4.7 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทL งั 15 อารมณ์ อารมณ์ Happy มีความถี8สูงสุ ด 39 ครัLง
หรื อ 23.35% และอารมณ์ Serene และ Miserable มีความถี8ต8าํ สุ ด 2 ครัLงหรื อ 1.2%
• รู ปที8 4.7 (b) พบค่าระดับอารมณ์แนวโน้มอยูใ่ นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโน้มของ
อารมณ์อยูใ่ นระดับอารมณ์เชิงบวก และในช่วงกลางของหมายเลขกรณี พบอารมณ์เชิง
ลบเพิ8มขึLนแต่ยงั ไม่พบความต่อเนื8 องของอารมณ์เชิงลบ เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7
วัน มีแนวโน้มของอารมณ์อยูด่ า้ นบวกมากกว่าด้านลบตลอด
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4.3.4 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 4 (u33)

(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0%
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์
รู ปที$ 4.8 แผนผัง “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนักศึกษาลําดับที8 4
• รู ป ที8 4.8 (a) พบอารมณ์ ที8 เ ด่ น ชัด 5 อารมณ์ เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นีL
Frustrated, Tired Miserable, Excited และ Sleepy พบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8 อง
(Rework) ในอารมณ์ Frustrated เท่ ากับ 15 ครัL ง และเมื8 อปรั บมุ มมองเป็ น Activities
100% Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิ ดซํLา ได้แก่ Tired เท่ากับ 9 ครัL ง Miserable เท่ากับ 5
ครัL ง Excited, Angry และ Sad เท่ า กับ 2 ครัL ง และพบอารมณ์ ค รบทัLง 16 อารมณ์ ใ น
PAM
• รู ปที8 4.8 (b) พบค่ าความหนาแน่ นของแผนภู มิแบบจุ ดที8 อารมณ์ จะหนาแน่ นอย่าง
สมํ8า เสมอ หรื อ มี ก ารโต้ต อบกับ แบบสอบถามภาวะอารมณ์ ต ลอดเทอมการศึ ก ษา
อารมณ์ที8มีอย่างต่อเนื8 องได้แก่ อารมณ์ Frustrated และ Tired และพบว่า 2 อารมณ์ที8มี
การตอบในช่วงปลายเทอมการศึกษาได้แก่อารมณ์ Frustrated และ Miserable
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์

(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดับอารมณ์
รู ปที$ 4.9 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดับอารมณ์ของนักศึกษาลําดับที8 4
• รู ปที8 4.9 (a) ค่าสถิติของอารมณ์ทL งั 16 อารมณ์ อารมณ์ Frustrated มีความถี8สูงสุ ด 59
ครัLงหรื อ 20.21% และอารมณ์ Calm มีความถี8ต8าํ สุ ด 5 ครัLงหรื อ 1.71%
• รู ปที8 4.9 (b) พบค่าระดับอารมณ์อยูใ่ นช่วง -4 ถึง -8 แสดงถึงแนวโน้มของอารมณ์อยู่
ในระดับอารมณ์เชิ งลบและมีความต่อเนื8 องของอารมณ์เชิ งลบ เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8
ในช่ ว ง 7 วัน มี แ นวโน้ ม ของอารมณ์ อ ยู่ ด้ า นบวกลบสลับ กัน ในช่ ว งของวัน ที8
24/03/2013 จนถึง 13/05/2013 และอยูด่ า้ นลบในช่วงของวันที818/05/2013 เป็ นต้นไป
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4.3.5 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 5 (u59)

(a) แผนภูมิกระบวนการ “Fuzzy Miner” ของอารมณ์ Activities 100% Paths 0%
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(b) แผนภูมิจุด แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงอารมณ์
รู ปที$ 4.10 แผนผัง “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ของนักศึกษาลําดับที8 5
• รู ปที8 4.10 (a) พบอารมณ์ ที8เด่ นชัด 5 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนีL
Happy, Sleepy Glad, Satisfied และ Tired พบอารมณ์ ที8 เ กิ ด ซํL าหรื อเกิ ด ต่ อ เนื8 อง
(Rework) ในอารมณ์ Happy เท่ากับ 30 ครัLง และเมื8อปรับมุมมองเป็ น Activities 100%
Paths 50% พบอารมณ์ที8เกิดซํLา ได้แก่ Sleepy เท่ากับ 10 ครัLง Tired เท่ากับ 6 ครัLง Glad
เท่ากับ 5 ครัLง Satisfied และ Delighted เท่ากับ 4 ครัLง และ Sad เท่ากับ 2 ครัLง พบอารมณ์
ครบทัLง 16 อารมณ์ใน PAM
• รู ปที8 4.10 (b) พบค่าความหนาแน่ นของแผนภูมิแบบจุ ดที8 อารมณ์ จะหนาแน่ นอย่าง
สมํ8า เสมอ หรื อ มี ก ารโต้ต อบกับ แบบสอบถามภาวะอารมณ์ ต ลอดเทอมการศึ ก ษา
อารมณ์ ที8มีอย่างต่ อเนื8 องได้แก่ อารมณ์ Happy และ Sleepy และตอบอย่างต่ อเนื8 อง
จนถึงปลายเทอมการศึกษา
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(a) ค่าทางสถิติ (statistics) ของอารมณ์

(b) แผนภูมิกราฟ แนวแกน ‘x’ แสดงวัน แนวแกน ‘y’ แสดงค่าระดับอารมณ์
รู ปที$ 4.11 ค่าทางสถิติและกราฟแสดงค่าระดับอารมณ์ของนักศึกษาลําดับที8 5
• รู ปที8 4.11 (a) ค่าสถิ ติของอารมณ์ ทL งั 16 อารมณ์ อารมณ์ Happy มี ความถี8 สูงสุ ด 103
ครัLงหรื อ 23.57% และอารมณ์ Afraid มีความถี8ต8าํ สุ ด 2 ครัLงหรื อ 0.46%
• รู ปที8 4.11 (b) พบค่าระดับอารมณ์อยูใ่ นช่วง +1 ถึง +7 แสดงถึงแนวโน้มของอารมณ์อยู่
ในระดับอารมณ์เชิงบวก และพบอารมณ์เชิงลบในค่าระดับอารมณ์ -4 ถึง -8 ที8มีความ
ต่อเนื8 องในช่ วงสัLน เส้นค่าเฉลี8ยเคลื8อนที8ในช่วง 7 วัน มีแนวโน้มของอารมณ์อยู่ดา้ น
บวกมากกว่าด้านลบตลอด
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ตารางที$ 4-3 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าและอารมณ์สูงสุ ด 3 ลําดับแรกของนักศึกษา
Depression
Student id
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 สรุ ปข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนที8ได้ทาํ แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าทัLงก่อน
และหลัง (pre-test/post-test) รวมถึ ง อารมณ์ ที8 ไ ด้จ ากแบบสอบถาม PAM โดยเลื อ กอารมณ์ ที8
นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถาม PAM สู งสุ ด 3 อารมณ์แรก จะเห็นได้วา่ นักศึกษาที8ทาํ แบบสอบถาม
ภาวะซึ มเศร้าแล้วพบระดับความรุ นแรงสู ง (Severe) 3 อารมณ์สูงสุ ดอยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เชิงลบ (Low
Negative Affect) ซึ8งอยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เดียว กับอารมณ์ซึมเศร้า (depression)
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4.4

ผลการวิจยั ที$ 1.2 กลุ่มอารมณ์ 4 กลุ่มของนักศึกษาแต่ ละคน

(a) นักศึกษาลําดับที8 1 (u01)

(b) นักศึกษาลําดับที8 2 (u14)
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(c) นักศึกษาลําดับที8 3 (u24)

(d) นักศึกษาลําดับที8 4 (u33)
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(e) นักศึกษาลําดับที8 5 (u59)
รู ปที$ 4.12 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบการจัดกลุ่มอารมณ์ของนักศึกษาทัLง 5 คน
• รู ปที8 4.12 (a) นักศึ กษาลําดับที8 1 จากการแจกแจงความถี8 สมบู รณ์ ของกลุ่ มอารมณ์
มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุ ดจะอยู่ในกลุ่ม Low-PA เท่ากับ 45 มีอารมณ์
เกิดซํLาเท่ากับ 8 และ Low-NA เท่ากับ 44 มีอารมณ์เกิดซํLาเท่ากับ 10
• รู ปที8 4. 12 (b) นักศึ กษาลําดับที8 2 จากการแจกแจงความถี8 สมบู รณ์ ของกลุ่มอารมณ์
มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุ ดจะอยูใ่ นกลุ่ม High-PA เท่ากับ 112 มีอารมณ์
เกิดซํLาเท่ากับ 49 และ Low-PA เท่ากับ 51 มีอารมณ์เกิดซํLาเท่ากับ 12
• รู ปที8 4. 12 (c) นักศึ กษาลําดับที8 3 จากการแจกแจงความถี8 สมบู รณ์ ของกลุ่มอารมณ์
มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุ ดจะอยู่ในกลุ่ม High-PA เท่ากับ 75 มีอารมณ์
เกิดซํLาเท่ากับ 27 และ High-NA เท่ากับ 38 มีอารมณ์เกิดซํLาเท่ากับ 11
• รู ปที8 4. 12 (d) นักศึ กษาลําดับที8 4 จากการแจกแจงความถี8 สมบู รณ์ ของกลุ่มอารมณ์
มีแนวโน้มทางอารมณ์ จากความถี8สูงสุ ดจะอยู่ในกลุ่ม High-NA เท่ากับ 95 มีอารมณ์
เกิดซํLาเท่ากับ 31 และ Low-NA เท่ากับ 91 มีอารมณ์เกิดซํLาเท่ากับ 25
• รู ปที8 4. 12 (e) นักศึ กษาลําดับที8 5 จากการแจกแจงความถี8 สมบู รณ์ ของกลุ่มอารมณ์
มีแนวโน้มทางอารมณ์จากความถี8สูงสุ ดจะอยูใ่ นกลุ่ม High-PA เท่ากับ 199 มีอารมณ์
เกิดซํLาเท่ากับ 90 และ Low-PA เท่ากับ 129 มีอารมณ์เกิดซํLาเท่ากับ 31
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ตารางที$ 4-4 ข้อมูลแบบสํารวจภาวะซึมเศร้าและกลุ่มอารมณ์ของนักศึกษา
Depression
Student
Emotion Group (Relative frequency %)
id
pre-test post-test
u01

Minor

Minimal

u14

Minimal

Minimal

u24

Minor

Minor

u33

Severe

Severe

u59

Minor

Minor

Low-PA (32.14%), Low-NA (31.43%), High-NA (22.14%),
High-PA (14.29%)
High-PA (56.57%), Low-PA (25.76%), Low-NA (9.6%),
High-NA (8.08%)
High-PA (44.91%), High-NA (22.75%), Low-PA (16.77%),
Low-NA (15.57%)
High-NA (32.53%), Low-NA (31.16%), High-PA (20.55%),
Low-PA (15.75%)
High-PA (45.54%), Low-PA (29.52%), Low-NA (16.93%),
High-NA (8.01%)

ตารางที8 4-4 สรุ ปข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนที8ได้ทาํ แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้าทัLงก่อน
และหลัง รวมถึ ง กลุ่ ม อารมณ์ ที8 จัด กลุ่ ม จาก 16 อารมณ์ ที8 ต อบแบบสอบถาม PAM จะเห็ น ได้ว่า
นักศึ กษาที8 ทาํ แบบสอบถามภาวะซึ มเศร้ าแล้วพบระดับความรุ นแรงสู ง (Severe) จัดอยู่ในกลุ่ ม
อารมณ์เชิงลบ (High Negative Affect) ซึ8งอยูใ่ นกลุ่มเดียว กับอารมณ์ซึมเศร้า (depression)
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4.5

ผลการวิจยั ที$ 1.3 กลุ่มอารมณ์ 2 สั ปดาห์ ต่อเนื$องของนักศึกษาแต่ ละคน
4.5.1 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 1 (u01)

(a) สัปดาห์ที8 1 และ 2

(b) สัปดาห์ที8 3 และ 4

70

(c) สัปดาห์ที8 5 และ 6

(d) สัปดาห์ที8 7 และ 8
รู ปที$ 4.13 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง ของนักศึกษา
ลําดับที8 1 (u01)
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• รู ปที8 4.13 (a) สัปดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Sleepy และ Tired จากทัLงหมด 15 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์
ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Sleepy เท่ากับ 2 ครัLง
• รู ปที8 4.13 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Frustrated และ Angry/Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ จากอารมณ์
ที8 เ กิ ด เมื8 อ เที ย บกับ ตารางที8 3-9 ยัง คงเป็ นอารมณ์ ท างด้า นบวกและมี แ นวโน้ม ไป
ทางด้านความตื8นตัวตํ8า
• รู ปที8 4.13 (c) สัปดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Angry และ Tired/Sad จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ
• รู ปที8 4.13 (d) สัปดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 1 อารมณ์ ได้แก่ Sleepy จาก
ทัLงหมด 4 อารมณ์ที8พบ
เมื8อนําอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรี ยบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ได้แนวโน้ม
ของอารมณ์ดงั นีL สัปดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางด้านลบ
(High-NA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางด้านลบ (NA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางด้านบวก (LowPA)
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4.5.2 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 2 (u14)

(a) สัปดาห์ที8 1 และ 2
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(b) สัปดาห์ที8 3 และ 4

(c) สัปดาห์ที8 5 และ 6
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(d) สัปดาห์ที8 7 และ 8
รู ปที$ 4.14 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง ของนักศึกษา
ลําดับที8 2 (u14)
• รู ปที8 4.14 (a) สัปดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 4 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Satisfied , Glad และ Calm จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ และ
พบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 4 ครัLง
• รู ปที8 4.14 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 2 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy และ Excited จากทัLงหมด 12 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด
ซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 4 ครัLง
• รู ปที8 4.14 (c) สัปดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 2 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy และ Calm จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํLา
หรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 12 ครัLง
• รู ปที8 4.14 (d) สัปดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Calm และ Angry จากทัLงหมด 7 อารมณ์ที8พบ
เมื8อนําอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรี ยบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ได้แนวโน้ม
ของอารมณ์ดงั นีL สัปดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางด้านบวก
(High-PA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA)
แสดงว่าโดยรวมแล้วมีอารมณ์ทางด้านบวก
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4.5.3 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 3 (u24)

(a) สัปดาห์ที8 1 และ 2
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(b) สัปดาห์ที8 3 และ 4

(c) สัปดาห์ที8 5 และ 6
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(d) สัปดาห์ที8 7 และ 8
รู ปที$ 4.15 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง ของนักศึกษา
ลําดับที8 3 (u24)
• รู ปที8 4.15 (a) สัปดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 5 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Excited และ Sleepy/Delighted/Frustrated จากทัLงหมด 14
อารมณ์ที8พบ
• รู ปที8 4.15 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 5 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Sleepy, Excited/Tired และ Frustrated จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8
พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 9 ครัLง
• รู ปที8 4.15 (c) สัปดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy และ Excited/Sad จากทัLงหมด 11 อารมณ์ที8พบ
• รู ปที8 4.15 (d) สัปดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ 2 อารมณ์ ดังนีL Angry และ Miserable
เมื8อนําอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรี ยบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ได้แนวโน้ม
ของอารมณ์ดงั นีL สัปดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางด้านบวก (High-PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางด้าน
บวก (PA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางด้านลบ (NA)
แสดงว่าโดยรวมแล้วมีอารมณ์ทางด้านบวกมากกว่าลบ

78

4.5.4 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 4 (u33)

(a) สัปดาห์ที8 1 และ 2
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(b) สัปดาห์ที8 3 และ 4
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(c) สัปดาห์ที8 5 และ 6

(d) สัปดาห์ที8 7 และ 8
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(e) สัปดาห์ที8 9 และ 10
รู ปที$ 4.16 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง ของนักศึกษา
ลําดับที8 4 (u33)
• รู ปที8 4.16 (a) สัปดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ 2 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนีL Tired และ Excited จากทัLงหมด 2 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิด
ต่อเนื8องในอารมณ์ Tired เท่ากับ 3 ครัLง และ Excited เท่ากับ 2 ครัLง
• รู ปที8 4.16 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Tense และ Excited/Tired จากทัLงหมด 15 อารมณ์ที8พบ
• รู ปที8 4.16 (c) สัปดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 4 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Tired, Frustrated, Sad และ Miserable จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ และ
พบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากับ 3 ครัLง
• รู ปที8 4.16 (d) สัปดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 4 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Frustrated, Miserable, Sleepy และ Tired จากทัLงหมด 10 อารมณ์ที8พบ
และพบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากับ 7 ครัLง
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• รู ปที8 4.16 (e) สัปดาห์ที8 9 และ 10 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 4 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Frustrated, Miserable และ Tired/Afraid จากทัLงหมด 13 อารมณ์ที8พบ
และพบอารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Frustrated เท่ากับ 14 ครัLง
เมื8อนําอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรี ยบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ได้แนวโน้ม
ของอารมณ์ดงั นีL สัปดาห์ที8 1, 2 ไม่พบความเด่นชัดของอารมณ์ สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางด้านลบ
(NA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางด้านลบ (Low-NA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางด้านลบ (NA)
สัปดาห์ที8 9, 10 มีอารมณ์ทางด้านลบ (NA) แสดงว่าโดยรวมแล้วมีอารมณ์ทางด้านลบ
4.5.5 ผลการวิจยั ของนักศึกษาลําดับที$ 5 (u59)

(a) สัปดาห์ที8 1 และ 2

83

(b) สัปดาห์ที8 3 และ

(c) สัปดาห์ที8 5 และ 6
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(d) สัปดาห์ที8 7 และ 8
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(e) สัปดาห์ที8 9 และ 10
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(f) สัปดาห์ที8 11 และ 12
รู ปที$ 4.17 โมเดลเหมืองกระบวนการ “Fuzzy Miner” แบบอารมณ์ 2 สัปดาห์ต่อเนื8อง ของนักศึกษา
ลําดับที8 5 (u59)
• รู ปที8 4.17 (a) สัปดาห์ที8 1 และ 2 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 5 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Sleepy, Tired, Glad และ Delighted จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8
พบ
• รู ปที8 4.17 (b) สัปดาห์ที8 3 และ 4 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 3 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Glad และ Satisfied จากทัLงหมด 16 อารมณ์ที8พบ และพบ
อารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 8 ครัLง
• รู ปที8 4.17 (c) สัปดาห์ที8 5 และ 6 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 4 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy, Sleepy, Glad และ Tired จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบ
อารมณ์ที8เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 6 ครัLง
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• รู ปที8 4.17 (d) สัปดาห์ที8 7 และ 8 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 2 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy และ Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด
ซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 4 ครัLง
• รู ปที8 4.17 (e) สัปดาห์ที8 9 และ 10 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 2 อารมณ์ เรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อยได้ดงั นีL Happy และ Sleepy จากทัLงหมด 14 อารมณ์ที8พบ และพบอารมณ์ที8เกิด
ซํLาหรื อเกิดต่อเนื8องในอารมณ์ Happy เท่ากับ 7 ครัLง
• รู ปที8 4.17 (f) สัปดาห์ที8 11 และ 12 พบอารมณ์ที8เด่นชัด 1 อารมณ์ ได้แก่ Satisfied และ
เกิดซํLาหรื อเกิดต่อเนื8อง 1 ครัLง จากทัLงหมด 3 อารมณ์ที8พบ
เมื8อนําอารมณ์ทุก ๆ สองสัปดาห์เปรี ยบเทียบหากลุ่มอารมณ์ตามตารางที8 3-9 ได้แนวโน้ม
ของอารมณ์ดงั นีL สัปดาห์ที8 1, 2 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 3, 4 มีอารมณ์ทางด้านบวก
(PA) สัปดาห์ที8 5, 6 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 7, 8 มีอารมณ์ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์
ที8 9, 10 มี อารมณ์ ทางด้านบวก (PA) สัปดาห์ที8 9, 10 มี อารมณ์ ทางด้านบวก (Low-PA) แสดงว่า
โดยรวมแล้วมีอารมณ์ทางด้านบวกมากกว่าลบ
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4.6

ผลการวิจยั ที$ 2. กลุ่มอารมณ์ 4 กลุ่มกับภาวะซึมเศร้ า
4.6.1 กลุ่มภาวะซึมเศร้ าระดับ “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) การเปรี ยบเทียบกลุ่มอารมณ์กบั การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดับ “น้อย”
รู ปที$ 4.18 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซ้ายแสดง
การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า “น้อย” (Minimal Degree of Severity)
และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนักศึกษาที8ได้ทาํ การทดสอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน
และหลัง
ตารางที$ 4-5 ความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดับ “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 ผลการวิจยั
1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า
กลุ่มอารมณ์ Positive Affect มีค่าสู งสุ ด High-PA คือ 991 และ Low-PA คือ 765
2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลัง พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ Positive Affect มีค่าสู งสุ ด Low-PA คือ 895 และ High-PA คือ 855
3. นักศึกษา u00, u03, u09, u14, u27, u15, u32, u36, u44 และ u56 ไม่มีการเปลี8ยนแปลง
ระดับคะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลัง
4. ค่าความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เชิงบวกทัLงก่อนและหลังทํา
แบบทดสอบ
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4.6.3 กลุ่มภาวะซึมเศร้ าระดับ “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) การเปรี ยบเทียบกลุ่มอารมณ์กบั การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดับ “อ่อน ไม่รุนแรง”
รู ปที$ 4.19 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซ้ายแสดง
การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า “อ่อน ไม่รุนแรง” (Minor Degree of
Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนักศึกษาที8ได้ทาํ การทดสอบแบบสอบถามภาวะ
ซึมเศร้าทัLงก่อนและหลัง
ตารางที$ 4-6 ความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดับ “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 ผลการวิจยั
1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า
กลุ่มอารมณ์ Positive Affect มีค่าสู งสุ ด Low-PA คือ 1,054 และ High-PA คือ 1,030
2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลัง พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ Positive Affect มีค่าสู งสุ ด Low-PA คือ 866 และ High-PA คือ 633
3. นักศึกษา u04, u07, u20, u24, u27, u35, u58 และ u59 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดับ
คะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลัง
4. ค่าความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เชิงบวกทัLงก่อนและหลังทํา
แบบทดสอบ
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4.6.5 กลุ่มภาวะซึมเศร้ าระดับ “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) การเปรี ยบเทียบกลุ่มอารมณ์กบั การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดับ “ปานกลาง”
รู ปที$ 4.20 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซ้ายแสดง
การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า “ปานกลาง” (Moderate Degree of
Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนักศึกษาที8ได้ทาํ การทดสอบแบบสอบถามภาวะ
ซึมเศร้าทัLงก่อนและหลัง
ตารางที$ 4-7 ความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดับ “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 ผลการวิจยั
1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า
กลุ่มอารมณ์ High-NA เท่ากับ 307 และ High-PA เท่ากับ 294
2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลัง พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ Low-PA เท่ากับ 261 และ Low-NA เท่ากับ 228
3. นักศึกษา u04, u07, u20, u24, u27, u35, u58 และ u59 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดับ
คะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อนและหลัง
4. ค่าความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์ทL งั เชิงบวกและลบโดยมีสภาวะ
อารมณ์ตื8นตัวชัดเจนก่อนทําแบบทดสอบจะสู ง และหลังทําแบบทดสอบ จะตํ8า
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4.6.7 กลุ่มภาวะซึมเศร้ าระดับ “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) การเปรี ยบเทียบกลุ่มอารมณ์กบั การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดับ “รุ นแรง ปาน
กลาง”
รู ปที$ 4.21 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซ้ายแสดง
การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า “รุ นแรง ปานกลาง” (Moderately
Severe Degree of Severity) และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนักศึกษาที8ได้ทาํ การทดสอบ
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อนและหลัง
ตารางที$ 4-8 ความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดับ “Moderately Severe”
Depression
Test
Relative frequency (%)
Moderately
Pre
Low-PA (48.43), Low-NA (28.3), High-NA (11.59), High-PA
severe
(11.32)
Post
Low-NA (32.12), Low-PA (24.37), High-PA (22.1), High-NA
(21.41)
4.6.8 ผลการวิจยั
1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า
กลุ่มอารมณ์ Low-PA เท่ากับ 77 และ Low-NA เท่ากับ 45
2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลัง พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ Low-NA เท่ากับ 141 และ Low-PA เท่ากับ 107
3. ค่าความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์ทL งั เชิงบวกและลบโดยมีสภาวะ
อารมณ์ตื8นตัวตํ8าทัLงก่อนและหลังทําแบบทดสอบ

96

4.6.9 กลุ่มภาวะซึมเศร้ าระดับ “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) การเปรี ยบเทียบกลุ่มอารมณ์กบั การตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าที8มีระดับ “รุ นแรง”
รู ปที$ 4.22 (a), (b) แผนภูมิกระบวนการกลุ่มอารมณ์แสดงความถี8สมบูรณ์ และ (c) ภาพซ้ายแสดง
การเปลี8ยนแปลงของกลุ่มอารมณ์ที8สมั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า “รุ นแรง” (Severe Degree of Severity)
และภาพขวาแสดง รายละเอียดของนักศึกษาที8ได้ทาํ การทดสอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าทัLงก่อน
และหลัง
ตารางที$ 4-9 ความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มภาวะซึมเศร้าระดับ “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 ผลการวิจยั
1. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าก่อน พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ High-NA เท่ากับ 95 และ Low-NA เท่ากับ 91
2. ตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าหลัง พิจารณาความถี8สูงสุ ดจากกลุ่มอารมณ์พบว่า กลุ่ม
อารมณ์ High-NA เท่ากับ 172 และ High-PA เท่ากับ 127
3. นักศึกษา u33 ไม่มีการเปลี8ยนแปลงระดับคะแนนในการตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า
ก่อนและหลัง
4. ค่าความถี8สมั พัทธ์ของกลุ่มอารมณ์อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เชิงลบและมีสภาวะอารมณ์ตื8นตัวสู ง
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บทที$ 5
สรุปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นีL ให้ผลลัพธ์เป็ นภาพแบบจําลองแนวโน้มที8 แสดงจุ ดเชื8 อมโยงการเกิ ดซํLาอย่าง
ต่อเนื8 องของอารมณ์เชิ งลบ และการกระจายตัวของอารมณ์เชิ งลบที8เป็ นต้นเหตุของภาวะซึ มเศร้า
ด้ว ยภาพจํา ลองของเทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการ แบบจํา ลองที8 ไ ด้ส ามารถนํา มาใช้วิ เ คราะห์
ตรวจสอบภาวะซึ มเศร้าในเบืLองต้นได้ ให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับแบบทดสอบ PHQ-9 ซึ8 งเป็ นแบบ
คัดกรองภาวะซึ มเศร้ ามาตรฐาน ด้วยเหตุ นL ี จึงสามารถนําเทคนิ คเหมื องกระบวนการมาใช้ร่วม
วิเคราะห์กระบวนการทางอารมณ์ เพื8อตรวจหา คัดกรองแนวโน้มอารมณ์เชิงลบของกลุ่มผูม้ ีความ
เสี8 ยงของโรคซึมเศร้าได้อีกวิธีการหนึ8ง

5.1

สรุปผลการวิจยั

ผลการวิ จัย พบว่ า เมื8 อ ใช้ เ ทคนิ ค “Fuzzy Miner” และ “Dotted Chart Analysis” ได้รู ป
แบบจําลอง (Fuzzy Miner Model) ของกระบวนการทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ กับระดับภาวะ
ซึมเศร้าที8ได้จากการตอบแบบสอบถามด้วย PHQ-9 โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที8 1. ระดับภาวะซึ มเศร้าน้อย (ระดับคะแนน PHQ-9 เท่ากับ 1-14) มีความสัมพันธ์กบั
อารมณ์ Happy, Sleepy, Clam, Excited และ Glad เป็ นต้น เมื8อดูแนวโน้มอารมณ์จาก Fuzzy Miner
Model พบว่า การเกิดของอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ และการเกิดซํLาของอารมณ์ อยูใ่ น
กลุ่มอารมณ์เชิ งบวก (Positive Affect) พบอารมณ์ที8มีความถี8สูงสุ ดของกลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง คือ
Happy (27.08%) และ Sleepy (12.66%) ซึ8 งให้ผลสอดคล้องกับ Dotted Chart Analysis ที8 แสดงให้
เห็นการกระจายตัวและความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงบวกเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มที8 2. ระดับภาวะซึ มเศร้ามาก (ระดับคะแนน PHQ-9 เท่ากับ 15-27) มีความสัมพันธ์กบั
อารมณ์ Frustrated, Tired และ Miserable เป็ นต้น เมื8อดูอารมณ์จาก Fuzzy Miner Model พบว่า การ
เกิดของอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ และการเกิดซํLาของอารมณ์ อยูใ่ นกลุ่มอารมณ์เชิงลบ
(Negative Affect) พบอารมณ์ที8มีความถี8สูงสุ ดของกลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง คือ Frustrated (20.21%)
และ Tired (12.74%) ซึ8 งให้ผลสอดคล้องกับ Dotted Chart Analysis ที8แสดงให้เห็นการกระจายตัว
และความต่อเนื8องของอารมณ์เชิงลบเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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โดยผลการวิจยั ทัLงสองกลุ่มดังกล่าวให้ผลสอดคล้องและสัมพันธ์กบั แบบจําลองของรัสเซล
“Russell’s (1980) Circumplex Model of Affect” (John P. Pollak, 2012) การวิจยั นีLนาํ เทคนิค “Dotted
Chart Analysis” มาช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางอารมณ์ ซึ8 งมีความซับซ้อน
ดังนัLน การตรวจสอบภาวะซึ มเศร้าด้วย Dotted Chart จะทําให้มองเห็นภาพที8ชดั เจนขึLนของความ
ต่อเนื8 องของอารมณ์ที8เกิดขึLนตลอดทัLงสองสัปดาห์ ซึ8 งแตกต่างจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
PHQ-9 เช่น u33 ที8มีระดับภาวะซึ มเศร้า “รุ นแรง” จะแสดงความต่อเนื8 องของจุดอารมณ์ Frustrated
ในช่วงท้ายสัปดาห์อย่างชัดเจน รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที8มีระดับภาวะซึ มเศร้าน้อย จะแสดงจุดอารมณ์
Happy ที8ต่อเนื8องกัน
ในงานวิจยั นีL ยังได้ใช้อลั กอริ ทึม “Fuzzy Miner” ในการตรวจดูแนวโน้มกลุ่มอารมณ์ของ
นักศึ กษาที8 มีร ะดับภาวะซึ มเศร้ า แต่ ละระดับ และพบว่า ที8 ระดับภาวะซึ มเศร้ า “น้อ ย” ค่ า เฉลี8 ย
แนวโน้มอารมณ์เชิ งบวกและความตื8นตัวตํ8า ร้ อยละ 31.13 ระดับภาวะซึ มเศร้ า “อ่อนไม่รุนแรง”
ค่าเฉลี8 ยแนวโน้มอารมณ์ เชิ งบวกความตื8 นตัวสู งร้ อยละ 37.09 ระดับภาวะซึ มเศร้ า “ปานกลาง”
ค่าเฉลี8ยแนวโน้มอารมณ์เชิ งบวกความตื8นตัวตํ8า ร้ อยละ 35.46 ระดับภาวะซึ มเศร้ า “รุ นแรง ปาน
กลาง” ค่ า เฉลี8 ย แนวโน้ม อารมณ์ เ ชิ ง ลบความตื8 น ตัว ตํ8า ร้ อ ยละ 32.12 และระดับ ภาวะซึ ม เศร้ า
“รุ นแรง” ค่าเฉลี8ยแนวโน้มอารมณ์เชิงลบความตื8นตัวสู งร้อยละ 38.14
พบว่าที8ระดับภาวะซึ มเศร้าน้อยและอ่อน จะมีกลุ่มอารมณ์เชิ งบวกที8ชดั เจน และที8ระดับ
ภาวะซึ มเศร้ าที8สูงขึLนจะมีกลุ่มอารมณ์เชิ งลบที8ชดั เจน ทัLงนีL ตอ้ งให้ความสําคัญกับค่าระดับความ
ตื8 นตัวทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วย เพราะเป็ นตัวแปรที8 น่าสนใจในการศึกษาร่ วม เนื8 องจากมีผลต่อ
สภาวะซึ มเศร้า ตามแบบจําลอง Russell’s Circumplex Model of Affect and Affect Grid (Russell, J.
A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A., 1989)
จากผลการศึกษาวิจยั ในครัLงนีL แสดงให้เห็นว่า เทคนิ คเหมืองกระบวนการ สามารถแสดง
ผลลัพธ์ของกระบวนการทางอารมณ์ในรู ปแบบภาพจําลองได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน สามารถ
นําไปใช้เป็ นเครื8 องมื อประกอบ เพื8อเพิ8มประสิ ทธิ ภาพในการทําความเข้าใจกับ “พฤติ กรรมทาง
อารมณ์” และ “แนวโน้มทางอารมณ์” ของบุคคลให้กบั ผูเ้ ชี8ยวชาญ สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์
ปั ญหาทางอารมณ์ ตรวจสอบติดตามอารมณ์ รายวันหรื อรายสัปดาห์ของบุคคล เพื8อช่วยเหลือผูม้ ี
ปั ญหาสุ ขภาพจิต ภาวะซึ มเศร้า ได้อย่างทันการโดยใช้การแทรกแซง ด้วยวิธีการบําบัดทางความคิด
และพฤติกรรม เพื8อปรับเปลี8ยนแนวโน้มของอารมณ์ที8เป็ นต้นเหตุของภาวะซึมเศร้านัLน
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5.2

ข้ อจํากัดในงานวิจยั

1. ชุดข้อมูล PAM ที8ผวู ้ ิจยั นํามาใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลเปิ ดสาธารณะ และถูกรวบรวมไว้
แล้ว ในการตอบแบบสอบถาม PAM มีมาตรฐานและสะดวกในการนํามาใช้วิเคราะห์ต่อ ถ้าข้อมูลมี
จํานวนมาก จะช่วยให้เห็นแนวโน้มของภาวะอารมณ์ชดั เจนขึLน
2. งานวิจยั นีL ใช้ชุดข้อมูล PAM เป็ นชุดข้อมูลหลัก เก็บข้อมูลตลอด 10 สัปดาห์ และมีความ
ต่อเนื8 องของการตอบแบบสอบถาม แต่การทําแบบทดสอบ PHQ-9 ซึ8 งใช้วิเคราะห์ภาวะซึ มเศร้า จะ
ทําตอนก่อนเข้าร่ วมโครงการและหลังจบโครงการ StudentLife แล้ว ทําให้ขาดความต่อเนื8องในการ
ตอบแบบทดสอบ ทําให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษามีการเปลี8ยนแปลงระดับภาวะ
ซึมเศร้าในระหว่างร่ วมโครงการหรื อไม่

5.3

ข้ อเสนอแนะ

1. ปรั บปรุ งภาพชุ ดอารมณ์ ที8อยู่ใน PAM เพื8อให้สามารถใช้กบั วัฒนธรรมอื8 น ๆ หรื อ
ประเทศอื8น ๆ ได้ หรื อเหมาะสมกับประเทศที8ตอ้ งการใช้
2. การนําไปใช้งานร่ วมกับข้อมูลที8 ได้จากเซนเซอร์ ของสมาร์ ทโฟน เช่ น Location/colocation, Accelerometer, Microphone, Light Sensor เป็ นต้น เพื8อเพิ8มประสิ ทธิ ภาพใน
การค้นหาและตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์
3. เพิ8มระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) หรื อ AI เข้าไปในอัลกอริ ทึมของ
เหมืองกระบวนการเพื8อช่วยการวิเคราะห์และจดจํารู ปแบบทางอารมณ์พร้อมประเมิน
ภาวะซึมเศร้า
4. การใช้ Critical Patientnal ในการเปรี ยบเทียบความแม่นยําของผลลัพธ์กบั ผลที8ได้
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