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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีไ้ด้น าเทคนิคเหมืองกระบวนการมา

ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า [4] จากข้อมูลทาง
อารมณ์ท่ีได้จากแอปพลิเคชนั PAM [5] จากงานวิจยั 
StudentLife [6]  โดยงานวิจัย นี ใ้ ช้ เทคนิค เห มือง
กระบวนการ 2 เทคนิค คือ Fuzzy Miner [18] จาก 
ซอฟต์แวร์  Disco [10]  และ Dotted chart analysis  
[20][21] จากซอฟต์แวร์  ProM [11] เ พ่ือค้นหารูป
แบบจ าลองกระบวนการอารมณ์ของกลุ่ม ตัวอย่าง
นักศึกษาท่ีปรากฏภาวะซึมเศร้าในระดบั ปานกลาง 
ปานกลางรุนแรงและรุนแรง จากงานวิจยันีพ้บว่าทัง้ 2 
เทคนิคของเหมืองกระบวนการ สามารถแสดงถึงความ
ต่อเน่ือง ความถ่ี ของอารณ์ของผู้ ท่ีมีภาวะซึมเศร้าได้
และสามารถบอกถึงความต่อเน่ืองของอารมณ์ท่ีบ่ง
บอกถึงภาวะซมึเศร้าของกลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่ได้แก่ 
อารมณ์ ง่วงเหงา เหน่ือยและสิน้หวังอึดอัด และมี
อารมณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ซ า้ ๆ (Rework [25]) ในจ านวน
ท่ีสงู 
 
Abstract 

This research has used process mining 
techniques to analyze depression [4] based on 
the emotional data obtained from the PAM [5] 

application from StudentLife [6] research. This 
research use two techniques of process mining: 
Fuzzy Miner [19] from Disco [10] and Dotted chart 
analysis [21][22] from ProM [11] to find the 
group's emotional process model of sample 
students. They are moderate, moderate severe 
and severe depression. This research was found 
that both techniques of process mining, which 
able to show and indicate the continuity and 
frequency of the emotional who has depression of 
the three groups. The emotional groups that 
appear are “Sleepy”, “Tired”, “Frustrated” and 
discomfort and then these emotions occur 
repeatedly (Rework [25]) in high numbers. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันประชากรทั่วโลกก าลังเข้าสู่ภาวะ
สงัคมผู้สงูวยั ปัญหาท่ีส าคญัคือ เร่ืองของสขุภาพทาง
กายและจิตใจและหนึ่งในปัญหาคือ “ภาวะซึมเศร้า” 
ซึ่ งจัด เ ป็นโรค ๆ  หนึ่ ง ท่ี เ รียกว่า  “โรคซึม เศ ร้า ” 
(depression) เป็นโรคทางจิตเวช ท่ีมีผู้ เป็นจ านวน
มากทัง้คนหนุ่มสาวและคนสงูวยั และปัญหาท่ีส าคญั
คือ บางคนก็ไมท่ราบว่าตนเองมีภาวะซมึเศร้าหรือเป็น
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โรคซึมเศร้า Ramin Mojtabia [1]  และคณะจากมหา 
วิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์ บัลติมอร์ ได้ท าการวิจัย
เก่ียวกับภาวะซึมเศร้า จากการส ารวจวยัรุ่นมากกว่า 
170,000 คน ผู้ใหญ่จ านวนมากถึง 180,000 คน พบวา่
คนเป็นโรคซึมเศร้า(Major Depression) เพิ่มขึน้จาก 
8.7% ในปี  2005 เ ป็น 11.3% ในปี  2014 ส าห รับ
ประ เทศไทยก็ เ ร่ิม มีภาวะซึม เศ ร้ า เพิ่ มมากขึ น้
เช่นเดียวกนั จากรายงานของกรมสขุภาพจิต [2] คาด
ว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป ป่วยเป็นโรคภาวะซึมเศร้า 
3% หรือมีประมาณ 1.5 ล้านคน และเข้าถึงการรักษา
เพียง 59% เท่านัน้ อีก 41% ท่ียังไม่ได้รับการดูแล
รักษา จากสถิตสิรุปได้วา่ประชากรไทย 100 คน จะพบ 
3 คนท่ีป่วยเป็นภาวะโรคซมึเศร้า 

การตรวจหาภาวะซึมเศร้าในปัจจบุนั นิยมใช้
แบบสอบถาม “Patient Health Questionnaire” หรือ 
PHQ-9 [3] ซึ่งเป็นแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ปัญหา
ท่ีส าคญัของการการใช้แบบสอบถาม PHQ-9 เราจะ
ตรวจสอบเม่ือเราต้องการประเมินว่าผู้ นัน้มีภาวะ
ซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบก็มกัจะเร่ิมเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าแล้ว เพ่ือให้มันใจได้ว่าเราสามารถตรวจพบ
ภาวะซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็วก่อนท่ีจะเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าขัน้รุนแรง เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
ตนเองและคนรอบข้าง เพราะความไม่เ ข้าใจถึง
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาของผู้ เป็นโรคซมึเศร้า  

อารมณ์เชิงลบ(Negative moods) [4] เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล 
ความก้าวร้าว ความนับถือตนเองไม่ดี ความเครียด 
การตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์เป็นสิ่ ง ท่ียาก 
เน่ืองจากอารมณ์จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสิ่งเร้าท่ี
เข้ามากระทบกับอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคน จึง

เป็นเร่ืองยากท่ีติดตามอารมณ์ การใช้แบบสอบถามจึง
เป็นหนทางเลือกท่ีดี แตก็่พบปัญหาท่ีเราไม่สามารถท่ี
จะออกแบบสอบถามได้ตลอดเวลา เม่ือเราต้องการ
ตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์ของคน ปัญหานีไ้ด้ถูก
แก้ไขแล้วด้วยแอปพลิเคชัน PAM (Photographic 
Affect Meter) [5] โดย PAM จะส่งแบบสอบถามด้วย
ภาพท่ีส่ือสารถึงอารมณ์ท่ีผ่านการทดสอบมาแล้วจาก
กลุ่มตัวอย่าง ว่าสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามด้วยการเลือกภาพ  ท าให้เราได้
ข้อมูลอารมณ์ ท่ี เ กิดขึ น้แต่ละช่วง เวลาและการ
แบ่งกลุ่มอารมณ์ท่ีใช้อารมณ์ เชิงบวกกับอารมณ์เชิง
ลบ (Valence) และอารมณ์ทางด้านความรู้สึกในการ
ต่ืนตวั (Arousal) แต ่PAM ก็เป็นเพียงเคร่ืองมือหนึ่งท่ี
เข้ามาช่วยในการติดตามสอบถามได้เท่านัน้ การน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อจึงต้องเป็นเร่ืองของผู้ เช่ียวชาญ
ในแตล่ะสาขาเช่น ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านอารมณ์ 
นักจิตวิทยา แพทย์ เป็นต้น การหาเคร่ืองมือมาช่วย
ตอบปัญหาเบือ้งต้นจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ และด้วย
เทคนิคเหมืองกระบวนการ ท่ีเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ี
สามารถน ามาดูแผนผังทางด้านอารมณ์ได้ ด้วยการ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบเส้นทางทางอารมณ์ ท่ี
ตอ่เน่ืองในแบบวิชวลไลเซชนั (Visualization) [23][24] 
ช่วยให้ผู้ ใช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบสภาพทาง
อารมณ์ได้ก่อนในเบือ้งต้น 

จุดประสงค์ของงานวิจัยคือการใช้เทคนิค
เห มืองกระบวนการ ในการตรวจสอบแผนผัง
กระบวนการทางอารมณ์ของนักศึกษาท่ีมีภาวะ
ซึมเศร้าระดบัปานกลาง ปานกลางรุนแรง และรุนแรง 
ว่าแผนผังทางอารมณ์แบบใดท่ีแสดงให้เห็นภาวะ
ซึมเศร้าของนกัศกึษา ก่อนท่ีจะท าแบบทดสอบ PHQ-

Engineering  Journal  of  Siam  University Page  61 Volume  20, Issue 1,  No.38, January-June 2019



9 เพ่ือตรวจหาภาวะซึมเศร้า โดยใช้ข้อมลูรูปภาพท่ีบง่
บอกสภาะอารมณ์ 16 แบบจาก PAM ในการเฝ้า
ติดตามตรวจสอบภาวะในแต่ละวันด้วยสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ตลอด 24/7 และแผนผังกระบวนการ
ทางอารมณ์ในรูปแบบไหน ท่ีสามารถตรวจพบอารมณ์
ท่ีมีบ่งบอกว่า เ ร่ิมมีอาการของภาวะซึมเศร้าหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้าขึน้หรือไม่กับนักศึกษา 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้เทคนิคเหมือง
กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม ข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบภาวะ
ซึมเศร้าในงานวิจยันี ้คือ ข้อมูลอารมณ์ 16 แบบจาก 
PAM ซึง่เป็นหนึง่ในข้อมลูจาก StudentLife [6] ซึง่เป็น
งานวิจัยเก่ียวกับการเก็บข้อมูลด้วยสมาร์ทโฟน และ
ข้อมลู PAM ก็เป็นหนึง่สว่นหนึง่ข้อมลูดงักลา่ว 
 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มสงูขึน้ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ เปิด
โอกาสให้เราได้รับข้อมูลดิบ (Raw Data) แบบต่าง ๆ 
ทัง้ข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูของกระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบงานในรูปแบบของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์
(Event log) ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในฐานข้อมูล จะ
เป็นอยา่งไร ถ้าเราสามารถค้นพบข้อมลู (Information) 
มีคา่ออกมาจากฐานข้อมลูจ านวนมากเหล่านัน้ มาใช้
วิเคราะห์ความสอดคล้อง ตรวจสอบระบบการท างาน 
ท านายปัญหา หรือบอกถึงสาเหตุแห่งปัญหาในจุด
ตา่ง ๆ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดีขึน้ และ
ตอนนีก็้มีวิธีการนัน้แล้ว  เทคนิคนีถ้กูเรียกว่า  “เหมือง
ก ร ะ บ วนก า ร ” (Process Mining) เ ช่ น  ก า ร น า
ซอฟต์แวร์เข้ามาใช้เพ่ือเก็บบนัทึกเหตกุารณ์ดวู่าผู้คน

ในองค์กรของคุณท าอะไรและน าข้อมูลแฟ้มบันทึก
เ หตุ ก า ร ณ์ ท่ี ไ ด้ ม าผ่ า น เ ค ร่ื อ ง มื อท า ง เ ห มื อ ง
กระบวนการ เพ่ืออธิบายรูปแบบของกระบวนการท่ี
เกิดขึน้ โดยหลักการแล้ว เหมืองกระบวนการเป็น
แนวทางท่ีวิเคราะห์ข้อมูลจากบนัทึกเหตุการณ์เพ่ือดู
ว่าผู้ คนก าลังท าอะไร โดยการสร้าง รูปแบบของ
กระบวนการขึน้ให้โดยอัตโนมัติ จากการรวบรวม
ข้อมลูนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง เม่ือเวลาผา่นไปคณุสามารถเห็น
ว่าเกิดปัญหาหรือจุดท่ีไร้ประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนใน
กระบวนการนัน้ ท าให้ทราบข้อมลูเชิงลึก และสามารถ
ค้นหาแบบจ าลองกระบวนการท างานใหม่ ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ [7] 

เ ม่ือพิจารณาความสามารถและหลักการ
ท างานของเทคนิคเหมืองกระบวนการแล้ว รูปแบบการ
ค้นหาสาเหตุส าคัญหรือจุดเ กิดของปัญหา  จาก
ฐานข้อมูลของกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ท าให้
เห็นลกัษณะอนัคล้ายกนัของกระบวนการทางอารมณ์
เกิดขึน้ และโรคทางอารมณ์ท่ีเป็นปัญหาใหญ่อยู่ใน
ขณะนีแ้ละมีแนวโน้มผู้ ป่วยเพิ่มมากขึน้ทกุ ๆ ปีคือ โรค
ซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคทางอารมณ์ท่ีมีสาเหตุและปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดโรคและแสดงอาการอยู่หลายปัจจยั แต่
สามารถรักษาให้ดีขึน้และหายได้ หากค้นพบสาเหตุ 
หรือท านายความเส่ียงเกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมี
งานวิจยัจ านวนมาก ระบุถึงจ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้ของ
ผู้ ป่วย โดยเฉพาะในกลุม่นกัศกึษาถึงราว 50% ท่ีแสดง
ให้เห็นว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าในแบบท่ีวินิจฉัยได้
ในทางการแพทย์ [8] 
2.1 เหมืองกระบวนการ (Process Mining)  

เทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) 
ถือเป็นความรู้แขนงใหม่ในแวดวงด้านการจัดการ
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ข้อมลู ท่ีเข้ามาเติมช่องว่างของวิธีการท าเหมืองข้อมูล
ในยุคก่อนให้สมบูรณ์ขึน้ การท าเหมืองกระบวนการ  
มุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาชุดเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีชาญ
ฉลาดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือดึงความรู้จากบันทึก
เหตกุารณ์ท่ีรวบรวมโดยระบบข้อมลู ดงัท่ีกล่าวไว้ก่อน
หน้านี ้หนึ่งในมิติการท าเหมืองกระบวนการคือการ
ค้นพบความรู้จากชุดข้อมลู และมีอลักอริทึมมากมาย
ท่ีสามารถสร้างแบบจ าลองกระบวนการโดยอตัโนมตัิ 
การแสดงแบบจ าลองกระบวนการมกัจะมาในรูปแบบ
ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สนับสนุนการ 
ด าเนินการพร้อมกันของพฤติกรรมตามล าดับและ
ทาง เ ลือก ( เช่น  Petri nets, Heuristic และ  Fuzzy 
Miner) กลา่วอีกนยัหนึง่การท าเหมืองกระบวนการเป็น
การเช่ือมโยงส่วนท่ีขาดหายไประหว่างการจัดการ
กระบวนการทางธุ ร กิจ  (BPM) และเทคนิคการ
วิเคราะห์ท่ีไม่ใช่กระบวนการ เช่นการท าเหมืองข้อมลู  
Machine learning และระบบธุรกิจอจัฉริยะ [9]  

งานวิจยันีไ้ด้น าเคร่ืองมือ 2 แบบมาใช้ในการ
ท าเหมืองกระบวนการ คือ Disco Fluxicon [10] และ 
ProM [11] เพ่ือค้นหาความรู้จากชดุข้อมลูทางอารมณ์
ของนกัศกึษา Disco Fluxicon เป็นเคร่ืองมือในการท า
เหมืองกระบวนการท่ีท างานได้อย่างสมบูรณ์และเป็น
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท Fluxicon ส่วน ProM 
เ ป็ นซอฟ ต์แ ว ร์ โ อ เพนซอ ร์ ส ในกา รท า เ ห มือง
กระบวนการท่ีเป็นท่ีนิยมอีกตวัหนึ่ง และรองรับปลั๊ก
อินจ านวนมาก ส าหรับงานวิ เคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลการทดลองผ่านแบบจ าลองทางอารมณ์ 
งานวิจัยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ส่วนใหญ่ถูก
น าไปใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ แตก็่มี
การน า เทคนิคเหมืองกระบวนการมาใช้ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านพฤติกรรม  [12] 
ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมือง
กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอารมณ์
ของนกัศกึษาในสถานศกึษา 
2.2 สภาวะอารมณ์ (Emotion state) 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนีคื้อการหา
รู ป แบบอ า ร ม ณ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ชุ ด ข้ อมู ล 
StudentLife ท่ีรวบรวมไว้ก่อนหน้านี ้ผ่านแอปพลิเค
ชนัมือถือ PAM ซึง่เป็นเคร่ืองมือใหมใ่นการวดั อารมณ์
มนุษย์ในขณะใช้โทรศพัท์มือถือด้วยการใช้แอปพลิเค
ชนั PAM โดยผู้ ใช้สามารถเลือกรูปภาพท่ีหลากหลาย 
ซึ่งปรากฏในแอปพลิเคชันให้ตรงกับลกัษณะอารมณ์
ในขณะนัน้ท่ีสุด อธิบายอารมณ์ (ปัจจุบนั) ของพวก
เขา การศึกษาก่อนหน้านีแ้สดงให้เห็นว่า PAM ซึ่งใช้
เวลาในการประมวลผลไม่ก่ีวินาทีเหมาะส าหรับการ
ทดลองมีความถูก ต้อง(และความน่า เ ช่ือ ถือ ) ท่ี
เก่ียวข้องกับการส ารวจทางอารมณ์ของผู้ ใช้ ดงันัน้จึง
สะดวกส าหรับการสุ่มตวัอย่างบอ่ยครัง้ อย่างไรก็ตาม
ก่อนท่ีจะได้รับรวบรวมข้อมลูท่ีเช่ือถือได้เป็นสิ่งส าคญั
ท่ีจะต้องเข้าใจความรู้พืน้ฐานทางจิตวิทยาบางอย่าง
เก่ียวกับการท างานของแอปพลิเคชัน PAM เพ่ือระบุ
และตีความสถานะทางอารมณ์ของผู้ ใช้ ในการวิจยัท า
โดย J. A. Russell [13] “แผนผังอารมณ์: มาตรวัด
เชิงเด่ียวความสุขและความต่ืนตัว” แผนผังอารมณ์
(Affect Grid) ได้รับการออกแบบและน าเสนอเป็น
วิธีการท่ีรวดเร็วในการประเมินความรู้สึก/อารมณ์ของ
มนุษย์ในแง่ของความสุข - ความไม่พอใจและความ
เร้าอารมณ์ ในรูปแบบตาราง “Affect Grid” ท่ีเสนอนัน้ 
เหมาะสมส าหรับการศึกษาท่ีต้องการการตัดสิน
เก่ียวกับความรู้สึก/อารมณ์ของมนุษย์ ทัง้ในรูปแบบ
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ของวิธีการอธิบายหรือเป็นอตันยั มาตรวดัและขนาดท่ี
ใช้ในแอปพลิเคชัน PAM ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
ความน่าเช่ือถือเพียงพอ ทัง้ในแง่ของความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือวดัและความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก อ้างอิง
จากการศึกษาหลายครัง้ท่ี นกัศึกษาใช้ "Affect Grid" 
เพ่ืออธิบายหรือแสดงสถานะอารมณ์ปัจจบุนัของพวก
เขาการศึกษาครัง้แรกอ้างอิงกับ Affect Grid ของรัส
เซล ซึง่บางครัง้เรียกวา่ Circumplex's Affect Grid 

Robert Plutchik [14] ท านายการเกิดขึน้ของ
อารมณ์แปดประเภทเม่ือเผชิญกับประสบการณ์ท่ีน่า
ตกใจหรือน่าต่ืนเต้นอย่างยิ่งดังต่อไปนี ้ “ความกลัว 
ความประหลาดใจความเศร้า ความเกลียดชงั ความ
โกรธ ความคาดหวงั ความปีติยินดี และการยอมรับ” 
อย่างไรก็ตามการเกิดขึน้ของแต่ละอารมณ์ทัง้  8 
เหล่านีอ้าจแตกต่างกันไปตามระดับของ “ความเข้ม
ของอารมณ์” ท่ี มีประสบการณ์ น่ีคือสิ่ง ท่ี  Robert 
Plutchik เรียกวา่ "วงล้ออารมณ์" 

การศึกษาวิจัยทางอารมณ์หลายงานเน้นท่ี
การวดัขอบเขตของความเครียด เช่นงานท่ีท าโดย S. 
Haim และคณะ [15] เ ร่ือง “Mobile Stress Tester: 
การใช้รูปภาพ” ในขณะท่ีงานนัน้สามารถวดัระดบัของ
ความเครียดในเวลาจริงได้อย่างรวดเร็วด้วยค่า
สมัประสิทธ์ิสูงของ ความน่าเช่ือถือและความแม่นย า
งานท่ีน าเสนอใน “The Mobile Stress Meter: A New 
Way to Measure Stress Using Images” ท างานอยู่
บนพืน้ฐานของแอปพลิเคชนัท่ีใช้งานง่ายซึ่งให้ประสบ 
การณ์ท่ีสนุกสนานส าหรับผู้ ใช้ท่ีลองใช้งานท่ีส าคญั
ท่ีสุดแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึน้นีท้ างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกนีย้งัมีงานวิจยัท่ีท าโดย Lindsay [16] ช่ือ 
“ความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบและความต่ืนตัว:
ความสมัพนัธ์ข้ามสว่นและระยะยาวกบัวยัรุ่น Cortisol 
Diurnal Rhythms” ความสมัพนัธ์ระหว่างขอบเขตของ
อารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบ 
การศกึษาแสดงให้เห็นว่า “อารมณ์เชิงบวก” พร้อมกบั 
“ความเ ร้าอารมณ์สูง ” จะน าไปสู่การลดลงของ 
“Cortisol Hormone” ใน ร่างกายมนุษย์  น่ี คือสิ่ ง ท่ี
เรียกว่า "ประสบการณ์ทางอารมณ์คอร์ติซอล" ในทาง
การแพทย์และโดยปกติจะเกิดขึน้เน่ืองจากได้รับความ
กดดนัอย่างมากจากความโกรธความเศร้าความเหงา
หรือความซึมเศร้า ปรากฏการณ์นีม้กัเก่ียวข้องกบัการ
เพิ่มขึน้ของฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดของร่างกาย
มนษุย์ 

ข้อมลู PAM ถกูใช้เพ่ือรวบรวมและวดัอารมณ์
ทางจิตสงัคมของนกัเรียนตามคะแนน PANAS Scales 
วิธีการนีมี้ต้นก าเนิดและน าไปใช้ในงานท่ีท าโดย 
Watson, Clark แ ล ะ  Tellegen [17] จ น ถึ ง จุ ด นี ้
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัท่ีครอบคลมุท่ีสดุซึง่พิจารณาทัง้
ด้ า นบวกแล ะ ด้ า นลบ ใน แ ง่ ข อ ง  PA (Positive 
Affection) แ ล ะ  NA (Negative Affection) เ พ่ื อ
ประเมินและวัดความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางสังคม
บางอย่างท่ีมีนัยส าคญั มีความสัมพันธ์กับ “การรับรู้
ความเครียด” และ “จงัหวะการไหลเวียนโลหิต” เช่น: 
1) การนอนหลับ 2) ฮอร์โมน 3) การเผาผลาญ 4) 
อณุหภูมิของร่างกาย 5) ปัจจยั/ตวัแปรอ่ืน ๆ Watson, 
Clark, และ Tellegen เสนอตารางสองมิตซิึง่รวมถึงคา่
อารมณ์เชิงบวกและลบในแนวทางท่ีเช่ือถือได้แม่นย า
และมีประสิทธิภาพต่อจากนัน้ผลของทัง้อารมณ์บวก
และลบ(และความสัมพันธ์ของพวกเขา) ถูกวัดต่อ
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ประสิทธิภาพโดยรวมของนักเ รี ยนเป็นผลให้ใน
การศึกษาครัง้นีชุ้ดของการวิเคราะห์ข้อมูลเมตาตาม
การศึกษาเบือ้งต้นได้ด าเนินการและด าเนินการใน
ลักษณะท่ีอารมณ์ของผู้ ใช้อย่างแน่นอนมีผลกระทบ
ตอ่กลไกตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่มิตปิระสิทธิภาพโดยรวม 
 
3. ระเบียบวิธีการ 
3.1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

ในการวิจยันีเ้ราใช้ ชดุข้อมลู StudentLife [6] 
“การประเมินสุขภาพจิต, ผลการเรียนและแนวโน้ม
พฤตกิรรมของนกัศกึษาวิทยาลยัท่ีใช้สมาร์ทโฟน” ของ
นกัเรียน 48 คนในระยะเวลา 10 สปัดาห์ท่ี Dartmouth 
College เช่น ความซึมเศร้า ความเหงา ความเครียด 
ผลการเรียน (ผลการเรียนในทุกวิชา, GPA และเกรด
เฉล่ียสะสม) และแนวโน้มพฤติกรรม เช่น  ความตึง
เครียด การนอนหลบั การไปโรงยิม เป็นต้น ประกอบ
ไปด้วยชุดข้อมูลหลัก ๆ 2 ประเภท คือ ข้อมูลจาก
เซนเซอร์เป็นข้อมลูท่ีเก็บโดยอตัโนมตั ิ(Passive Data) 
และชุดข้อมูล EMA ซึ่งเป็นชุดข้อมูลแบบตอบค าถาม
ด้วยตนเอง (Active Data) ส าหรับชุดข้อมูล PAM ท่ี
น ามาใช้ในการติดตามอารมณ์ (Emotion state) เป็น
ส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล EMA โดยเก็บข้อมูลท่ีได้จาก
การเลือกรูปภาพบน PAM mobile app เม่ือผู้ ใช้งาน
เลือกภาพจาก PAM หนึ่งภาพจากจ านวนภาพท่ีแสดง 
16 ภาพด้วยการสุ่มมาจากจ านวนภาพทัง้หมดของ
แอป PAM ทุกครัง้เม่ือมีการเลือกภาพ ข้อมูลท่ีได้จะ
ถกูสง่ไปท่ี Server เพ่ือเก็บรวบรวมของนกัศกึษาแตล่ะ
ค น ใ น รู ป แ บ บ ไ ฟ ล์  JSON(JavaScript object 
notation) ท่ี ประกอบไปด้วยค่าตัวเลขท่ีตรงกับรูปท่ี
เ ลือกและเวลาในขณะนัน้  เ น่ืองจาก ข้อมูล ท่ีถูก

น ามาใช้ในเหมืองกระบวนการจะต้องอยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ท่ีจะอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลเช่น ไฟล์
นามสกุล  CSV, EXCEL  เป็นต้น การเตรียมข้อมูล 
PAM เ พ่ื อน ามาใ ช้ ในการวิ เคราะ ห์ ด้วย เหมือง
กระบวนการ จึงต้องผ่านกระบวนการแปลงไฟล์
ฟอร์แมตแบบ JSON เ ป็นไฟล์แบบ CSV ซึ่ ง เ ป็น
ฟอร์แมตท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ โดยใช้ภาษา Python ในการ
จัดการข้อมูล PAM เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วไม่
ต้องเตรียมซอฟต์แวร์ทางด้านฐานข้อมูลมารองรับ 
ภาษา Python  สามารถจัดการกับข้อมูลดงักล่าวได้
อยา่งรวดเร็ว 

 

รูปท่ี 1 การเตรียมชดุข้อมลู PAM ด้วยภาษาไพธอน 

จากชุดข้อมูล PAM ประกอบไปด้วยไฟล์
จ านวนทัง้หมด 48 ไฟล์เท่ากบันกัศกึษา 48 คน ผู้วิจยั
เลือกเฉพาะไฟล์นักศึกษาท่ีมีการตอบแบบสอบถาม 
PHQ-9 ท่ีตอบแบบทดสอบทัง้ก่อนและหลัง (pre-
post) โดยการเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา python โดย
การอา่นไฟล์แตล่ะไฟล์จากข้อมลู JSON จากนัน้จะท า
ก า ร  map ค่ าตัว เ ล ข ใ น ฟิ ล ด์  “picture_idx” กับ 
emotion list เพ่ือให้ได้ประเภทของอารมณ์ท่ีตรงกบัคา่
ตัว เลขและแปลงข้อมูลเวลา unix time ในฟิลด์  
“resp_time” ไปเป็นเวลามาตราฐาน พร้อมกบัจดัการ
ข้อมลูให้เหมาะสมกบัการน าไปใช้ในซอฟต์แวร์จดัการ
ด้านเหมืองกระบวนการในล าดบัถัดไปดงัรูปท่ี 1 
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3.2 แบบสอบถาม (PHQ-9) 
จากแบบสอบถามสุขภาพผู้ ป่วย (Patient 

Health Questionnaire) ห รือ  PHQ-9 [3] เ ป็นแบบ 
สอบถามภาวะซมึเศร้าท่ีใช้เกณฑ์ในการตอบค าถาม 9 
ข้อ DSM-IV การรับรู้ภาวะซึมเศร้าได้นัน้ “ต้องตอบ
ครบ 9 ข้อ เพ่ือวดัระดบัความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า
และต้องมั่นใจว่าค าตอบท่ีได้รับต้องอยู่ในช่วง 2 
อาทิตย์ท่ีผ่านมาติดต่อกัน โดยจะแบ่งระดับความ
รุนแรงของภาวะซึมออกเป็น 4 ระดบัคือ ไม่เป็น, อ่อน, 
ปานกลาง, รุนแรงปานกลาง และ รุนแรง ปัญหาท่ี
ส าคัญของการการใช้แบบสอบถาม PHQ-9 เราจะ
ตรวจสอบเม่ือเราต้องการประเมินว่าผู้ นัน้มีภาวะ
ซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบก็มกัจะเร่ิมเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าแล้ว นั่นหมายความว่า เรามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องตรวจสอบเป็นระยะตลอดชว่งเวลา 2-3 อาทิตย์
ต่อครัง้ เพ่ือให้มันใจได้ว่าเราสามารถตรวจพบภาวะ
ซมึเศร้าได้อย่างรวดเร็วก่อนท่ีจะเข้าสูภ่าวะซมึเศร้าขัน้
รุนแรง ภาวะซึมเศร้าจะมีตัวบ่งชีท่ี้สามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่าผู้นัน้เร่ิมมีหรือเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าระยะแรกจากการสงัเกตได้ เช่น การนอนน้อย 
นอนไม่หลับ การนอนท่ีมากเกินไป ไม่มีการขยับ
ร่างกาย หรือกิจกรรมลดลง ลกัษณะไม่สนใจอยากท า
อะไร การอยู่กับท่ีเดิม ๆ เป็นประจ าตลอดทัง้วัน 
เหน่ือยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง เบื่ออาหารหรือการกิน
ท่ีมากเกินไป พูดช้าไม่อยากสนทนา และภาวะทาง
อารมณ์คือ ไม่สบายใจ ซึม เศร้า  ท้อแท้  ห รือมี
แนวความคิดเชิงลบ (อารมณ์ไม่ดี)มากกว่าเชิงบวก 
(อารมณ์ดี) และน าไปสูก่ารคิดท าร้ายตนเองหรือจนถึง
ขัน้คดิฆา่ตวัตาย 
 

จ านวนนกัศึกษาท่ีได้ท าแบบสอบถาม PHQ-
9 จากชุดข้อมูล StudentLife ทัง้ pre-post สรุปได้ดงั
ตารางท่ี 1 เ น่ืองจากชุดข้อมูล PAM เ ก่ียวข้องกับ
สภาวะอารมณ์ (Emotion state) จึงอาศัยชุดข้อมูล
ดงักล่าวในการติดตามและตรวจสอบสภาวะอารมณ์
ของนักศึกษาได้ตลอดเวลาและสามารถน ามา
วิเคราะห์ดูแผนผังทางอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมือง
กระบวนการ 

ตารางที่ 1 ผลตอบแบบสอบถามภาวะซมึเศร้า (PHQ-9 pre-
post) ของนกัศกึษา (อ้างอิงตารางมาจาก StudentLife [6]) 

 
 
3.3 Fuzzy Miner 

Fuzzy Miner [18] เป็นหนึ่งในอลักอริทึมของ
กระบวนการการค้นพบรูปแบบใหม่ท่ีได้รับการพฒันา
โดย Christian W. Günther ผู้ ร่วมก่อตัง้ Fluxicon ใน
ปี 2007 เป็นอลักอริทึมแรกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของ
กิจกรรมจ านวนมากและพฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างได้
โดยตรง เราจะเลือกใช้เม่ือมีข้อมลูบนัทึกท่ีซบัซ้อนและ
ไม่มีโครงสร้างหรือเม่ือต้องการลดความซับซ้อนของ
รูปแบบในลกัษณะโต้ตอบ เชน่ ในงานวิจยัของเรานีจ้ึง
เหมาะกับการเลือกใช้  Fuzzy Miner ท่ีสุด เพราะ
อารมณ์เป็นข้อมลูบนัทกึท่ีไมมี่โครงสร้าง Fuzzy Miner 
เป็นส่วนหนึ่งของชุดเคร่ืองมือ ProM ส าหรับเหมือง
กระบวนการ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถโต้ตอบ
กระบวนการต่าง ๆ ได้จากบนัทึกเหตุการณ์ สิ่งท่ีน่า
สังเกตมากท่ีสุดคือ Fuzzy Miner เหมาะส าหรับท า
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เหมืองกระบวนการท่ีมีโครงสร้างน้อยกว่าซึ่งแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่มีโครงสร้างและขัดแย้งกันเป็นจ านวน
มาก จากผลของเอาต์พตุจะได้แบบจ าลองฟัซซ่ี ดงัรูป
ท่ี 3 

Fuzzy Miner ส ร้างภาพของแบบจ าลอง
กระบวนการ ระบุสองเมตริกพืน้ฐานในการวิเคราะห์ 
คือความส าคญั ซึง่สามารถก าหนดได้ทัง้ ชัน้เหตกุารณ์ 
(เช่นกิจกรรม) และความส าคญัของล าดบัพฤติกรรม 
เช่น ระบุระดับความสนใจท่ีมีในเหตุการณ์หรือ
เหตุการณ์ ท่ี เ กิดขึ น้  ตัวอย่างหนึ่งส าหรับการวัด
ความส าคญัคือการแจกแจงความถ่ีของเหตกุารณ์หรือ 
ความสมัพนัธ์ท่ีจะสงัเกตเห็นบอ่ยครัง้มากขึน้ จะถือว่า
ส าคญัมากขึน้ 

ความสัมพันธ์ในทางอ่ืน ๆ มีความเก่ียวข้อง
เฉพาะความสมัพนัธ์ล าดบัก่อนเหตกุารณ์ เป็นการวดั
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้เคียงกันสองเหตุการณ์ต่อกัน 
ตัวอย่างส าหรับการวัดความสัมพันธ์รวมถึงการ
พิจารณาการทับซ้อนกันของข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับ      
แอตทริบิวต์ เหตกุารณ์สองเหตกุารณ์ต่อเน่ืองกันหรือ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของช่ือเหตุการณ์ 
เหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึน้จะถือว่า
เป็นข้อมลูร่วมกนัจ านวนมากหรือมีความเหมือนกันใน
ช่ือท่ีบันทึกไว้ (เช่น "ตรวจสอบใบสมัครของลูกค้า" 
และ “อนมุตัใิบสมคัรของลกูค้า”) เพ่ือลดความซบัซ้อน
ของแบบจ าลองกระบวนการ ให้อยู่ในระดบัท่ีต้องการ
สามารถน ามาใช้ตีความได้จริง แก้ไขปัญหาการเกิดรูป
จ าลองแบบสปาเก็ตตี ้แนวทางการปรับส าหรับเพ่ือให้
กระบวนการดงู่ายขึน้ 
 
 

3.4 Emotion Model 
อารมณ์ [19] มีความซับซ้อนการติดตามดู

ความต่อเน่ืองของอารมณ์ในแต่ละวันเป็นเร่ืองยากท่ี
จะติดตามได้ เน่ืองจากในแต่ละวันอารมณ์จะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและผลกระทบของ
สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเข้ามากระทบสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของอารมณ์จากรูปท่ี 2 แสดงค่าสถิติของอารมณ์ทัง้ 
16 แบบจากชดุข้อมลู PAM ตลอดชว่งเวลา 64 วนัของ
นักศึกษา 48 คนในรูปแบบของประเภทอารมณ์ 
ความถ่ีท่ีเกิดขึน้ และจ านวนเปอร์เซ็นของความถ่ี
สมัพทัธ์ (Relative frequency) 

 

รูปท่ี 2 ความถ่ีของแตล่ะสภาวะอารมณ์ทัง้ 16 แบบจากชดุ
ข้อมลู PAM 

รูปท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
จ านวนมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุดของชุดข้อมูลอารมณ์ท่ี
ได้รับการตอบจาก PAM แตส่ิ่งท่ีขาดคือความสมัพนัธ์
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น เม่ือเกิดอารมณ์
หนึ่งแล้วอารมณ์ท่ีเกิดตามมาต่อจากนัน้คืออารมณ์
แบบไหน ช่วงห่างของอารมณ์หนึ่งตอ่อารมณ์หนึ่งการ
หาความสัมพันธ์และความต่อเน่ืองของอารมณ์ท่ี
เกิดขึน้ กระบวนการท่ีเกิดขึน้ของความต่อเน่ืองของ
อารมณ์ เ ป็นอย่ า ง ไ ร  การดู ข้ อมูลข่ าวสารของ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ของ
อารมณ์ เราสามารถใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการเข้า
มาช่วยในการตรวจสอบได้ เน่ืองจากเทคนิคเหมือง
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กระบวนการคือ การดกูระบวนการท่ีเกิดขึน้จากบนัทกึ
ข้อมลูของเหตกุารณ์ (event log) ท่ีเกิดขึน้จริง และชดุ
ข้อมูล PAM ได้มีการบันทึกข้อมูลการตอบทางด้าน
อารมณ์พร้อมเวลาไว้ นั่นคือข้อมูลมีความพร้อมทัง้
อารมณ์ (Activity) และเวลาการตอบแบบสอบถาม 
(Timestamp) เพ่ือค้นหาข้อมลูขา่วสารเพ่ือดขู้อมลูเชิง
ลกึท่ีเกิดจากกระบวนการของอารมณ์ได้ดงัรูปท่ี 3 และ
รูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 3 สภาวะอารมณ์แบบ “Spaghetti” ในรูปแบบเหมือง

กระบวนการ 

 

(a) จ านวนเส้นทาง 50% 

 

(b) จ านวนเส้นทาง 0% 

รูปท่ี 4 แบบอารมณ์แสดงเส้นทางการเกิดอารมณ์เมื่อก าหนด
จ านวนเส้นทาง 50% และ 0% 

 

รูปท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูอารมณ์
ทัง้หมดแบบเดียวกับรูปท่ี 2 โดยใช้เทคนิคเหมือง
กระบวนการในการแสดงข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูล
แบบ 100% ของอารมณ์และเส้นทาง (Activity and 
Paths) จากรูปเราได้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของอารมณ์
ท่ีเกิดขึน้ของกลุ่มนกัศึกษาตลอด 64 วนั จะเห็นได้ว่า
รูปแบบจ าลองท่ีได้เป็นแบบ “สปาเก็ตตี”้ ซึ่งมกัเกิดกบั
ก ร ะบวนกา ร ท่ี มี โ ค ร ง ส ร้ า ง น้ อย ปัญหา ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าเทคนิคท่ีมีอยู่จะสร้างผลลัพธ์ ท่ีไม่
ถู ก ต้ อ ง  ใ นความ เ ป็นจ ริ ง เ ทคนิ คข อง เห มื อ ง
กระบวนการมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ีได้ "ถกูต้อง" ใน
แง่ท่ีว่าเป็นไปตามความเป็นจริงของชดุข้อมูล ปัญหา
คือรูปแบบผลลัพธ์ท่ีแสดงรายละเอียดทัง้หมดเช่นนี ้
ยากต่อการตีความข้อมูลความรู้ ท่ีมีอยู่ในบันทึก
เหตกุารณ์ จึงควรจดัการเตรียมข้อมลูให้เหมาะสม ใน
มุมมองของเหตุการณ์หรืออารมณ์ท่ีเกิดขึ น้และ
เส้นทางความสัมพันธ์ของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้แต่ละ
อารมณ์ทัง้หมด ในมมุมองนีย้งัคงเป็นเร่ืองยากท่ีเราจะ
ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้อย่าง
ชัดเจน แต่ด้วยเทคนิคของเคร่ืองมือทางเหมือง
กระบวนการท าให้เราสามารถท่ีจะก าหนดลดหรือเพิ่ม
กิ จ ก ร รม (Activities) ห รื อ เ ส้ นท า ง ( Paths) ขอ ง
ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ เพ่ือให้เราสามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายขึน้ ดังรูปท่ี 4 ท่ีแสดง
เส้นทางแบบ 50% รูปท่ี 4(a) และ 0% รูปท่ี 4(b) 

รูปท่ี 4 เม่ือเราลดจ านวนความสัมพันธ์ของ
เส้นทางการเช่ือมต่อของแตล่ะอารมณ์ลงโดยรูป 4(a) 
แสดงเส้นทางความสมัพนัธ์เท่ากับ 50% และรูป 4(b) 
แสดงเส้นความสัมพันธ์เท่ากับ 0% ท าให้เราเห็น
ความสัมพันธ์ของแต่ละอารมณ์ได้อย่างชัดแจนมาก
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ขึน้โดยเน้นเฉพาะเส้นทางความสมัพนัธ์ของอารมณ์ท่ี
มีนัยยะส าคัญเพ่ือให้ง่ายต่อการดูความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึน้ ก่อนท่ีจะเพิ่มเส้นทางเพ่ือค้นหารายละเอียดท่ี
ลกึลงไปในทกุระดบัของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ จาก
ตัวอย่างรูปท่ี 4 จะเห็นความสัมพันธ์ของอารมณ์ 
Happy ท่ีเกิดขึน้ซ า้ ๆ ทางเหมืองกระบวนการเรียกว่า
เกิด “Rework” [25] (การท างานซ า้) ในทางเทคนิค
เหมืองกระบวนการเป็นหนึ่งในข้อมูลแผนภาพท่ี
นกัวิเคราะห์จะให้ความสนใจและจากแผนภาพ ก็จะ
เห็นภาพทันท่ีว่าอารมณ์ท่ีเกิดเป็นจ านวนมากได้แก่ 
Tired, Calm, Angry และ Satisfied เป็นต้น ซึ่งภาพ
ดงักล่าวเป็นภาพแสดงอารมณ์ของนักศึกษาทัง้หมด
หรือกลุ่มอารมณ์ของนักศึกษา จาก รูปแผนผัง
กระบวนการทางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้แสดงให้เห็นได้ว่า
เทคนิคเหมืองกระบวนการสามารถน ามาใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารในเชิงคุณภาพของสถานะทาง
อารมณ์ได้ 
3.5 สภาวะอารมณ์เชิงลบ 

อา รม ณ์ เ ชิ ง ลบ (Negative moods) ห รื อ
สภาวะอารมณ์เชิงลบ [4]  เป็นส่วนหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบั
ภาวะ ซึมเศร้า ข้อมูล PAM ได้แบ่งอารมณ์เป็น 16 
อารมณ์ดงัรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 การจบัคูค่ าอารมณ์ในพืน้ที่สองมิติ โดยใช้แบบจ าลอง 
Circumplex ของรัสเซล(อ้างองิรูปมาจาก PAM [5]) 

และได้ก าหนดระดบัคะแนนของ Arousal จาก 1 ถึง 4 
โดยเร่ิมจากด้านล่างของตารางและเพิ่มขึน้ทีละหนึ่ง
โดยแต่ละแถวขึน้ไปด้านบน ส าหรับ Valence ได้
ก าหนดคะแนนจาก -2 ส าหรับคอลมัน์ซ้ายสุดถึง +2 
ส าหรับคอลมัน์ด้านขวาสดุ ซึ่งไม่มีการก าหนดคะแนน
ท่ีเป็น 0 สรุปได้ดงัรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 การให้คะแนน PAM จะถกูก าหนดด้วยต าแหนง่ของแต่
ละช่องคือ Valence, Arousal (อ้างองิรูปมาจาก PAM [5]) 

จากรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 แสดงให้เห็นวา่อารมณ์
ด้านลบจะอยู่ทางด้านซ้ายของตาราง หรือช่องท่ีมีค่า
ตวัเลขติดลบ จากสภาวะอารมณ์ท่ีได้จากข้อมลู PAM 
ของนกัศกึษาแตล่ะคน ประกอบไปด้วยอารมณ์ ทัง้เชิง
บวกและเชิงลบและด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ท่ี
สามารถตรวจสอบแผนผงักระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
ในรูปแบบแผนภาพกระบวนการอารมณ์ท่ีแสดงแบบ 
Visualization ได้อย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการนี  ้
ผู้ วิจัยจะหาตัวบงชีท่ี้สามารถประมาณการได้ว่า 
แผนผังอารมณ์รูปแบบไหนหรือมีอารมณ์ ประเภทท่ี
แสดงให้เห็นได้ว่ามีภาวะซึมเศร้า โดยตรวจสอบจาก
แผนผังอารมณ์ของนักศึกษาท่ีได้ตอบแบบสอบถาม 
PHQ-9 post แล้ว ประกอบไปด้วยจ านวนนักศึกษา
กลุ่มท่ีได้คะแนน PHQ-9 จากระดบัภาวะซึมเศร้าปาน
กลางจนถึงขัน้รุนแรงตามผลคะแนนในตารางท่ี 1 
จ านวน 7 คน โดยสรุปรวมของแต่ละกลุ่มอารมณ์
พ ร้อมการวิ เคราะ ห์ ด้วย  Dotted chart analysis  
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[20][21] เพ่ือแสดงลักษณะของความต่อเน่ืองของ
อารมณ์ในแต่ละวัน โดยเลือกแสดง 6 อารมณ์สูงสุด
จากทัง้หมด 16 อารมณ์และ Dotted chart จะแสดง
อารมณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 

 

 

รูปท่ี 7 แผนผงัและ Dotted chart อารมณ์ของนกัศกึษา PHQ-
9 ปานกลาง 

รูปท่ี 7 แผนผงัและ Dotted chart อารมณ์ของ
ภาวะซึมเศร้าปานกลาง อารมณ์หลักของคนกลุ่มนี ้
ได้แก่ ง่วงเหงา  (Sleepy) เหน่ือย (Tried) และเห็น
ความต่อเ น่ืองของอารมณ์ทัง้  3 อย่างชัดเจนใน 
Dotted chart 

 

 

 

รูปท่ี 8 แผนผงัและ Dotted chart อารมณ์ของนกัศกึษา PHQ-
9 ปานกลางรุนแรง 

รูปท่ี 8 แผนผังและ Dotted chart ของภาวะ
ซึมเศร้าปานกลางรุนแรง อารมณ์หลักของคนกลุ่มนี ้
ได้แก่ ความเหน่ือย ง่วงเหงา และมีอารมณ์แบบสอง
ขัว้คือ สุข (Happy) กับ เศร้า (Sad) ซึ่งอารมณ์ใน
ลกัษณะนีจ้ดัอยู่ในประเภท โรคอารมณ์แปรปรวนสอง
ขัว้หรือโรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) [22] เป็น
ความผิดปกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ ป่วยท่ีเป็น
โรคนีจ้ะมีลักษณะอารมณ์ ท่ีเป ล่ียนแปลงไปมา 
ร ะ ห ว่ า ง อ า ร ม ณ์ ซึ ม เ ศ ร้ า  ( major depressive 
episode) สลับกับช่วง ท่ีอารมณ์ ดีมากกว่าปกติ  
(mania หรือ hypomania) และ Dotted chart ก็แสดง
ถึงความตอ่เน่ืองของอารมณ์นีอ้ยา่งชดัเจน 
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รูปท่ี 9 แผนผงัและ Dotted chart อารมณ์ของนกัศกึษา PHQ-
9 รุนแรง 

รูปท่ี 9 แผนผังและ Dotted chart ของภาวะ
ซึมเศร้ารุนแรง อารมณ์หลกัของคนกลุ่มนีไ้ด้แก่ โกรธ 
(Angry) และสิน้หวงั อดึอดั และ Dotted chart ก็แสดง
ถึงความตอ่เน่ืองของอารมณ์นีอ้ยา่งชดัเจน 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าแผนผังและ 
Dotted chart ของผู้ มีภาวะซึมเศร้า ตัง้แต่ระดบัปาน
กลางจนถึงรุนแรง จะพบอารมณ์ท่ีส าคญัได้แก่ ง่วง
เหงา เหน่ือยและสิน้หวงัอึดอดัและมีอารมณ์ดงักล่าว
เกิดขึน้ซ า้ ๆ (Rework [25]) ในจ านวนท่ีสูง ในแผนผงั
อารมณ์ รวมถึง Dotted chart ก็แสดงความต่อเน่ือง
ของอารมณ์ทัง้ 3 อย่างชัดเจน และพบว่า Dotted 
chart ได้แสดงถึงความตอ่เน่ืองของอารมณ์ในชว่งท้าย
2 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะมีการทดสอบ PHQ-9 post เพ่ือ
ประเมินภาวะซึมเศร้า ได้แสดงถึงอารมณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับโรคภาวะซึมเศร้าและเกิดติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง
ชดัเจน 
 
4. สรุป 

งานวิจยันีไ้ด้ใช้เทคนิคทางเหมืองกระบวนการ
ได้แก่ Fuzzy Miner [18] และ Dotted chart analysis  
[20][21] มาเป็นเคร่ืองมือในการวิ เคราะห์ ค้นหา
แผนผังและความต่อเน่ืองทางอารมณ์ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรคภาวะซึมเศร้าขัน้ปานกลาง
จนถึ ง รุนแรง  จาก ข้อมูล  PAM [5] ในชุด ข้อมูล 
StudentLife [6] ท่ีเป็นงานวิจยัเก่ียวกับการเก็บข้อมูล
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ทั ้ง ข้ อ มู ล แ บบ อั ต โ น มั ติ แ ล ะ
แบบสอบถามด้วยสมาร์ทโฟน เพ่ือวิ เคราะห์หา
อารมณ์ท่ีส าคัญของโรคภาวะซึมเศร้า เพ่ือท่ีจะใช้
เทคนิคทัง้สองนีใ้นการตรวจหาอารมณ์ท่ีจะส่งผลให้
เกิดโรคภาวะซึมเศร้าได้ก่อน เพ่ือเป็นการป้องกันโรค
ภาวะซึมเศร้าในขัน้ปานกลางจนถึงรุนแรง  ใช้เป็น
ข้อมูลในการสนับสนุนการมองหาภาพรวมของผู้ ท่ีมี
ภาวะซึมเศร้า เพ่ือใช้ในการแยกผู้ ทีมีภาวะซึมเศร้า 
ก่อนท่ีจะท าการทดสอบด้วยแบบสอบถามภาวะ
ซึมเศร้า PHQ-9 [3] และสามารถท่ีจะเฝ้าติดตาม
นกัศึกษาได้ตลอดระยะเวลา ก่อนท่ีภาวะอารมณ์แต่
ละอารมณ์ท่ีเกิดอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ล่วงหน้า ดงันัน้เหมืองกระบวนการจึงเป็น
หนึ่งในเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบ
ภาพรวมของอารมณ์พืน้ฐานได้อย่างน่าสนใจ เพราะ
ช่วยลดเวลาและขัน้ตอนอันซ า้ซ้อนในการท่ีค้นหา
ภาพรวมทางอารมณ์ของบุคคลและสามารถแสดง
ข้อมูลเชิงลึก ท่ี ซ้อนอยู่ ในข้อมูลดิบเ พ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันแทรกแซงก่อนท่ี
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อารมณ์นัน้จะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ส าหรับกรอบ
การท างานต่อไปในอนาคต ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนา
ระบบตรวจสอบรายละเอียดของอารมณ์ท่ีสมัพันธ์กับ
ชว่งเวลา เพ่ือความแมน่ย าในการตรวจสอบอารมณ์ใน
เชิงลึกระดับความสัมพันธ์ของอารมณ์ต่ออารมณ์ท่ี
เพิ่มขึน้หรือลดลงในรูปแบบมาตราฐาน เพ่ือให้เทคนิค
เหมืองกระบวนการ มีความเหมาะสมต่อการใช้
ตรวจสอบทางด้านอารมณ์ยิ่งขึน้ เพ่ือน าไปสู่ขัน้ตอน
การตรวจสอบหาภาวะซึมเศร้าได้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะ
เกิดภาวะซมึเศร้าขัน้ปานกลางจนถึงรุนแรง 
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