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two months. Next, these raw data were used as the input data sets of six data
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we studied six algorithms, i.e., Bayesian Network, Naïve Bayesian, Decision Tree:4.5,
Decision Table, Partial Rules (PART), and Multilayer Perceptron (MLP). To evaluate
these six models, 10-fold cross-validation were utilized to split the data into a
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการที่ภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
อยางเปนองครวม โดยไดมีการกําหนดลงในยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืนของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25552559) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 ที่มุงเนนการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคมใน
แผนงานวิจั ยที่ 3.6 การวิจัยเกี่ยวกั บ การพึ่ง พาตนเองด านสุ ขภาพและเสริม สรางความมั่ นคงดาน
สุขภาพอนามัย อีกทั้งประเด็นการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคยังถูกจัดใหเปนหนึ่งในกลุมเรื่อง
วิจัย 13 เรื่อ งที่ควรมุง เนนและหนึ่งใน 15 เรื่องเรงดวน ซึ่ง สอดคลองกับ ยุทธศาสตรการวิจัยราย
ประเด็นสุขภาพและชีวเวชศาสตร รวมไปถึงการเปนหนึ่งในนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปของ
รัฐบาล ดานสังคมและคุณภาพชีวิตที่เนนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการใหความรูปอ งกันโรค
เพื่อการดู แลรัก ษาสุ ขภาพตนเองของประชาชนอยางมีประสิทธิ ภาพ จากนโยบายและยุ ทธศาสตร
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาประเด็นสุขภาพเปนประเด็นพื้นฐานที่มีความสําคัญและสงผลกระทบในองค
รวมทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ
ปจจัยสําคัญที่ทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญกับประเด็นสุขภาพมากยิ่งขึ้นคือ การที่
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป
2558 ซึ่งจะกอ ใหเ กิดการสรางความรวมมือ ในการพั ฒนาในทุ กๆ ดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน ซึ่งจะทําใหภูมิภาคอาเซียนมีความมั่งคั่งและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได สิ่งที่
ตามมาคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอยางกวางขวาง ซึ่งมีผลทั้งดานบวกและดานลบต อ
ประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
เพราะการแขงขันจะทําใหประชาชนในประชาคมอาเซียนและคนไทยตองความเรงรีบในการใชชีวิตจน
เกิดภาวะความเครียดทางจิตใจและสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง
นอกจากนี้ ดวยวิถีชีวิตที่ขาดความสมดุลและไมเหมาะสมทําใหประชาชนขาดการเอาใจใสที่จะปองกัน
และควบคุ ม ป จ จั ย เสี่ ยงต างๆ ที่ จ ะมีผ ลกระทบตอ สุ ขภาพ จึง คาดการณไ ดวาหลัง จากการเข า สู
ประชาคมอาเซี ยนปญ หาความเครี ยดของคนไทยจะสง ผลกระทบตอ ตนเองและตอสัง คมโดยรวม
กลาวคือ จํานวนประชากรที่ปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิตที่มาจากความเครียดจะมีเพิ่ม
มากขึ้น เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน (ชาญยุทธน วิหกโต และ
นิตยา พันธุเวทย, 2557) นอกจากนี้แลวยัง สงผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปนบุคคลใน
ครอบครัว ที่ทํางานและในสังคมอีกดวย หากไมสามารถสกัดกั้นหรือปองกันปญหาความเครียดได สิ่งนี้
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จะเปนพื้นฐานที่ทําใหประชาชนเกิดการเจ็บปวยทางกายและมีปญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น สงผลให
ตนเองและภาครัฐมีภาระคาใชจายทางดานสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล
จากที่ ม าและการคาดการณ ถึง ความสํ า คัญ ของป ญ หาความเครีย ดข างต น ผู วิ จั ยจึ ง ได
ทํา การศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วขอ งกั บ ป ญ หาสุข ภาพจิต และความเครี ย ดจากหลาย
แหลงขอมูล (ปราณี และคณะ, 2552; สุภาพ, 2554; กิตติศักดิ์, 2555; ชาญยุทธน และนิตยา, 2557;
วีระยุทธ และคณะ, 2557) เพื่อหาแนวทางที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบระดับความเครียดดวย
ตนเองและศึกษาแนวทางปฏิ บัติเพื่ อลดความเครียดที่ตนกํ าลังประสบอยูได จากการค นควาพบวา
“แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง” (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541)
ไดถูกออกมาไวในโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต เปนที่เรียบรอยแลวในป พ.ศ. 2541 แบบประเมินนี้มี
ขอคําถามเพื่อใชทดสอบความเครียดจํานวน 20 ขอ ซึ่งปจจุบันไดถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับ
ทดสอบความเครียดกันอยางแพรห ลาย โดยผู ตอบแบบประเมิ นจะป อ นอาการ, พฤติ ก รรมหรือ
ความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมาโดยการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ ผลลัพธ
ที่ไดคือระดับความเครียดของผูรับการประเมินพรอมทั้งแนวทางในการจัดการกับความเครียดอยาง
เหมาะสม แมวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนกับประชาชนในการชวยลดคาใชจายในการเดินทางมา
สถานบริก ารสาธารณสุข รวมถึง ชวยลดภาระงานบริ ก ารของสถานบริ ก ารลงไดเ ป นอย างดีก็ ตาม
งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีจุดที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดใน 3 ประเด็นดังนี้
1. ยัง ไมมีก ารนําคํา ตอบจากผลการประเมิ นและวิ เ คราะห ความเครี ย ดจากผู ใช ม าเก็ บ
รวบรวมอยางเปนรูปธรรม
2. ขาดการติดตามผลหลังจากผูใชทําการประเมินตนเองเรียบรอยแลว สงผลใหไมสามารถ
ทราบไดวาผูใชมีภาวะความเครียดเปนอยางไรเมื่อเทียบกับอดีต
3. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดที่มีอยูนี้ เปนเพียงการวิเคราะหสภาวะของผูรับ
การประเมิน ณ ปจจุบัน กลาวคือ ไมส ามารถทํานายหรือคาดการณโอกาสในการเกิด
ความเครียดในอนาคตอันใกลได
จากประเด็นตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลใหผูวิจัยเกิดแนวคิดที่จะทําการวิจัยตอยอดโดยใช
แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล กอนจะ
รวบรวมขอมูลเหลานั้นเขาไวดวยกันเพื่อ ใชในการสรางแบบจําลองในการพยากรณโอกาสการเกิด
ความเครียดในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีและกระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณและจัด
กลุมความเครียดดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล และสามารถนําขั้นตอนวิธีแตละชนิดมาประยุกตใช
กับขอมูลไดอยางเหมาะสม
2. เพื่ อรวบรวมคํ าตอบจากแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดมาจัดเก็บไวอยางเปน
รูปธรรม
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3. เพื่อศึกษาวาเมื่อประชาชนที่มีความเครียดนําแนวทางในการลดความเครียดไปปฏิบัติแลว
สงผลใหความเครียดลดลงจริงหรือไม
4. เพื่อพัฒนาแบบจําลองที่ใชในการพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในระดับตางๆ ดวย
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล
3. คําถามการวิจัย
1. อัลกอริทึมใดในการทําเหมื องข อมูลที่เหมาะสมสําหรับสร างแบบจําลองเพื่อพยากรณ
ความเครียด
2. ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดีที่สุดในการพยากรณความเครียด
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตเปนเครื่องมือใน
การจัดเก็บขอมูล เมื่อผูเขารับการประเมินตอบคําถามครบทั้ง 20 ขอแลว ผูวิจัยจะแจงผลการประเมิน
วาผูเขารับการประเมินแตละทานมีความเครียดอยูในระดับใดพรอมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติตน
เพื่อบําบัดความเครียด กอนจะนําคําตอบและผลการประเมินเหลานี้เก็บรวบรวมไวอยางเปนรูปธรรม
หลังจากนั้นอีก 2 เดือน ผูวิจัยจะทําการติดตามผลโดยใหผูเขารับการประเมินกลุมเดิมทําแบบประเมิน
ชุดเดิม เพื่อดูวาผลการประเมินระดับความเครียดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผูวิจั ย
จะแจ ง ผลการประเมิ นและให คําแนะนําแกผูเ ขารับ การประเมินพรอ มทั้ง นําขอ มูล ไปรวบรวมไว
เชนเดียวกับการเก็บขอมูลในครั้งแรก หลังจากนั้น ทุก 2 เดือน ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลในลักษณะ
เดียวกันนี้อีก 2 ครั้ง รวมเปนการเก็บ ขอมูล ทั้งสิ้นจํานวน 4 ครั้ง เหตุที่ตองเก็บขอ มูลถึง 4 ครั้ง
เนื่องจากตองการนําขอมูลทั้งหมดมาทําการทดลองวาควรใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนานเทาไร
เพื่อใหการสรางแบบจําลองการพยากรณความเครียดมีความแมนยําสูงสุด
จากภาพ 1 ซึ่งแสดงกระบวนการประเมินความเครียดโดยใชแบบทดสอบของกรมสุขภาพ มี
รายละเอียดของขั้นตอนตางๆ เริ่ม ตนจากการใชแบบทดสอบเก็บขอมูลจากกลุมอยาง โดยใหกลุ ม
ตัวอยางทําแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ เพื่อตอบวาอาการทางการพฤติกรรม และความรูสึกของตนเอง
ในชวง 2 เดือนยอนหลังเปนอยางไร จากนั้นนําผลที่ไดเขาสูกระบวนการประเมินความเครียดเพื่อบอก
วา ผูทําแบบประเมินมีความเครียดอยูในระดับใดใน 5 ระดับ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว
เพื่อลดความเครียด
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ตัวแปรตาม (ผลลัพธ) =
ระดับความเครียดใน

ตัวแปรตน =
ระดับของอาการในชวง 2 เดือน
จากคําถามจํานวน 20 ขอ
ระดับความมากนอยของ
1. อาการทางรางกาย
2. พฤติกรรม
3. ความรูสึก

นอยกวาปกติ
ระดับปกติ
ประเมิน
ความเครียด

สูงกวาปกติเล็กนอย
สูงกวาปกติปานกลาง
สูงกวาปกติมาก

ภาพที่ 1 กระบวนการประเมินความเครียดโดยใชแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต
กระบวนการดังภาพที่ 1 จะถูกกระทําซ้ําทั้งสิ้น 4 รอบ แตละรอบหางกัน 2 เดือน และเพื่อ
ตอบคํ าถามการวิ จั ยที่ ตั้ ง ไว วา 1) อัล กอริทึม ใดในการทําเหมือ งขอ มูล ที่ เ หมาะสมสําหรับ สร า ง
แบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด และ 2) ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดี
ที่สุดในการพยากรณความเครียด เชน 2 เดือน หรือ 6 เดือน เปนตน ผูวิจัยไดออกแบบกรอบแนวคิด
การวิจัยเพื่อตอบโจทยวิจัยทั้ง 2 ขอดังตอไปนี้
คําถามวิจัยที่ 1. อัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด
ในกระบวนการของการสรางแบบจําลองจะมีการนําอัลกอริทึมทางดานเหมืองขอมูลจํานวน
6 วิธี มาใชในการสรางแบบจําลองจํานวน 6 แบบ เพื่อเปรียบเทียบวาอัลกอริทึมใดใหผลดีที่สุดในการ
นํามาใชเพื่อสรางแบบจําลอง อัลกอริทึมที่นํามาทดลอง คือ Bayesian Network, Naïve Bayesian,
Decision Tree:4.5, Decision Table, Partial Rules (PART), and Multilayer Perceptron
(MLP) ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการสรางแบบจําลองขอมูลเพื่อพยากรณความเครียด
แอทริบิวที่นํามาใชสรางแบบจําลอง
1. คําตอบ 20 ขอ ของรอบที่ 1: เดือนที่ 1-2
2. คําตอบ 20 ขอ ของรอบที่ 2: เดือนที่ 3-4
3. คําตอบ 20 ขอ ของรอบที่ 3: เดือนที่ 5-6
4. คําตอบ 20 ขอ ของรอบที่ 4: เดือนที่ 7-8
5. ระดับความเครียดของรอบที่ 4: เดือนที่ 7-8

สรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด

แบบจําลองเพื่อ
พยากรณ
ความเครียด

5
ภาพที่ 2 กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด
คํ าถามวิจั ยที่ 2. ควรใช ร ะยะเวลาเทา ใดในการเก็บ ขอ มูล จึง จะให ผ ลดีที่ สุด ในการพยากรณ
ความเครียด
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 1

เดือนที่ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

ภาพที่ 3 การออกแบบการทดลองโดยจําแนกตามชวงเวลา
การเก็บ ขอมูลของงานวิจัยนี้ใชวิธีการให นัก ศึก ษาตอบแบบประเมิ นความเครียดจากการ
สังเกตอาการ, พฤติกรรมหรือความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือน โดยกําหนดใหชวงเวลาของ
การเก็บขอมูลในแตละรอบเปนดังนี้ รอบที่ 1 เก็บสิ้นเดือนที่ 2 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในเดือนที่ 1 - 2 รอบที่ 2 เก็บสิ้นเดือนที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองใน
เดือนที่ 3 - 4 รอบที่ 3 เก็บสิ้นเดือนที่ 6 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในเดือนที่ 5 - 6
และรอบที่ 4 เก็บสิ้นเดือนที่ 8 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในเดือนที่ 7 - 8 จาก
จากภาพที่ 3 แกนนอนแสดงระยะเวลาตั้งแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 ความหมายของการทดลองแตละ
แบบมีดังนี้
1. การทดลองที่ 1 คื อ การพยากรณค วามเครีย ดตอนสิ้น เดื อ นที่ 8 โดยใชข อ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 1 – 8 รวมระยะเวลาตอเนื่อง 8 เดือนยอนหลัง
2. การทดลองที่ 2 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคม โดยใชขอมู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 3 – 8 รวมระยะเวลาตอเนื่อง 6 เดือนยอนหลัง
3. การทดลองที่ 3 คื อ การพยากรณค วามเครีย ดตอนสิ้น เดื อนที่ 8 โดยใชข อ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 5 – 8 รวมระยะเวลาตอเนื่อง 4 เดือนยอนหลัง
4. การทดลองที่ 4 คื อ การพยากรณค วามเครีย ดตอนสิ้น เดื อนที่ 8 โดยใชข อ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 7 – 8 รวมระยะเวลาตอเนื่อง 2 เดือนยอนหลัง
5. การทดลองที่ 5 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดื อ นที่ 8 โดยใชขอ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 1 – 6 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได
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ในรอบที่ 4 (เดือนที่ 7 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลตั้ง แตเดือนที่ 1 – 6 เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8
6. การทดลองที่ 6 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดื อ นที่ 8 โดยใชขอ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 1 – 4 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได
ในรอบที่ 3 – 4 (เดือนที่ 5 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลตั้งแตเดือนที่ 1 – 4เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8
7. การทดลองที่ 7 คื อ การพยากรณค วามเครีย ดตอนสิ้น เดื อ นที่ 8 โดยใชข อ มู ล
ความเครียดตั้งแตเดือนที่ 1 – 2 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได
ในรอบที่ 2, 3, 4 (เดือนที่ 3 – 8) มาใช นับเปนการใชขอมูลตั้งแตเดือนที่ 1 – 2 เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8
โดยสรุปคือ การทดลองที่ 1, 2, 3, 4 เปนการทดลองทีช่ วงเวลาของการเก็บขอมูลกับชวงเวลา
ของการพยากรณตอเนื่องกัน สวนการทดลองที่ 5, 6 และ 7 นั้น เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการ
เก็บข อมู ลกั บช วงเวลาในการพยากรณไมตอ เนื่องกัน ดังนั้น ในแตล ะอัลกอริทึม จะทําการทดลอง
จํานวน 7 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงจํานวนแอทริบิวตนํามาใชในการประมวลผล
นั่นเอง
จากกรอบความคิดในการวิจัยขางตน นําไปสูการตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่นํามาใชทั้ง 4 รอบ ตองเปนกลุมตัวอยางเดียวกัน
2. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ ขอมูลควรเปนชวงปลายเดือ น โดยตั้งสมมุติฐานว า
ความเครียดในชวงปลายเดือน (ที่เงินเดือนยังไมออก) นาจะมีมากกวาชวงตนเดือนหรือชวงกลางเดือน
5. ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มุ ง เน น การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ภาวะความเครี ย ดในป จ จุ บั น และสร า ง
แบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมี
ขอบเขตการศึกษาและพัฒนาดังนี้
1. งานวิจัยนี้เก็บขอ มูลจากกลุมตัวอยางจริงเปนจํานวน 4 ครั้ง เพื่อใช ทดลองว าควรเก็บ
ขอมูลกี่ครั้งเพื่อใหผลการพยากรณออกมาดีที่สุด
2. ระยะหางในการเก็บ ขอ มูลแตล ะครั้งคือ 2 เดือ น ตามหลักการของแบบประเมินและ
วิเคราะหความเครียดดวยตนเอง (สถาบันกัลยาณราชนครินทร, 2555)
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบวาอัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด
2. ไดทราบวาแอทริบิวต (ตัวแปรตน) ใดที่ เหมาะสมในการนํามาใช สรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด
3. ได ท ราบจํ านวนครั้ ง ของการเก็บ ข อ มู ล ที่ เ หมาะสมเพื่ อ สร างแบบจํา ลองพยากรณ
ความเครียด
4. ไดแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ / ทฤษฏีทเี่ กี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับ
ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ตํารา เอกสาร ที่เปนประโยชน และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของนํามารวบรวมและสรุปเปนสาระสําคัญ มีหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การพยากรณ
2. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress)
4. โปรแกรม WEKA
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การพยากรณ (Forecasting)
การพยากรณเปนทั้งศิลปและวิทยาศาสตร เปนการทํานายเหตุการณที่สามารถพิสูจน ไดดวย
วิธีทางวิทยาศาสตรแลว นอกจากนั้นแลว การพยากรณยังจะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เปนเสนทางที่
กําหนดการดําเนินการอื่นๆ ทั้ง หมด การพยากรณเ รี ยกอี ก อย างหนึ่ งว าการทํานาย (Prediction)
หมายถึง การคาดคะเนหรือทํานายการเกิดเหตุการณหรือสภาพการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน การพยากรณยอดขายเพื่อประมาณการความตองการวัตถุดิบ, การพยากรณราคาหุนเพื่อเตรียม
วางแผนที่จะซื้อหรือขายหุน , การพยากรณความเสี่ยงในการเกิดโรคเพื่อหาแนวทางการปองกันและลด
โอกาสในการที่จ ะเปนโรค เปนตน โดยการพยากรณจะทําการศึ กษาแนวโน มและรูป แบบการเกิด
เหตุ การณจ ากขอ มูลในอดีตและ/หรือใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และดุล ยพินิจของผู
พยากรณ (นิภา นิรุตติกุล, 2549)
1.1 องคประกอบของการพยากรณ
องคประกอบของการพยากรณที่ดีมีดังนี้
- ระบุวัตถุประสงคในการนําผลการพยากรณไปใชและชวงเวลาที่จะใชสําหรับ
พยากรณ
- รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ ถูกตองตามความเปนจริง
- ควรเลือกเทคนิคหรือวิธีการที่ใหความเที่ยงตรงมากที่สุดเพื่อใหเกิดความคลาดเคลื่อน
นอยที่สุด
- บอกขอจํากัดและสมมติฐานที่ตั้งไวในการพยากรณ
- ตรวจสอบความถูกตองแมนยําของคาพยากรณที่ไดกับคาจริงที่เกิดขึ้นเปนระยะ
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1.2 ระยะเวลาของการพยากรณ
การพยากรณตามแผนการปฏิบัติงาน เปนการพยากรณที่ขึ้นอยูกับระยะของเวลาที่กําหนด
ตาม แผนงานโดยแบงออกเปนชวงๆ เชนเดียวกับการวางแผนการทํางาน โดยทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถแบง
ตามระยะเวลาการพยากรณ (อัจฉรา จันทรฉาย, 2544) สามารถแบงออกได 4 ประเภท ไดดังนี้
1. การพยากรณร ะยะสั้นมาก (Immediate Term Forecasting) โดยปกติ จะเปนการ
พยากรณสั้นกวา 1 เดือน เชน การพยากรณยอดขายเปนรายวันใน 1 เดือน, การพยากรณกระแสเงิน
สดเปนรายสัปดาห เปนตน
2. การพยากรณระยะสั้น (Short Term Forecasting) เปนการพยากรณลวงหนาระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป แตสวนใหญชวงเวลาพยากรณอยูราวๆ 3 เดือน เพื่อใหขอมูลแกผูบริหารระดับฝายหรือ
หัวหน าสายงาน การพยากรณเ หมาะสําหรับการวางแผนในการทําบัญชีเ งินสด กําหนดตารางการ
ทํางาน การกําหนดงานและอัตราการผลิต เปนตน
3. การพยากรณระยะปานกลาง (Medium Term Forecasting) เปนการพยากรณภายใน
ระยะเวลา 1 ถึง 3 ปขางหนา
4. การพยากรณระยะยาว (Long Term Forecasting) เปนการพยากรณมากกวา 3 ปขึ้นไป
การพยากรณนี้เปนชวงระยะ เวลานานเหมาะสําหรับการวางแผนเพื่อผลิตสินคาใหม การขยายโรงงาน
การวิจัย และพัฒนาในอนาคต
1.3 รูปแบบขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ มีอยู 4 ประเภทไดแก
1. ขอมูลที่มีลักษณะสม่ําเสมอในแนวนอน (Horizontal Data Pattern) เปนขอมูลที่ไมคอย
เปลี่ยนแปลง จะมีคาอยูใกลกับคาเฉลี่ยของขอมูล
2. ขอมูลที่มีลักษณะฤดูกาล (Seasonal Data Pattern) เปนขอมูลที่มีลักษณะขึ้นลงตาม
ฤดูกาล เชน ยอดขายรมจะขายดีในฤดูฝน เปนตน
3. ขอมูลที่ขึ้นลงตามวัฏจักร (Cyclical Data Pattern) ขอมูลที่เก็บโดยมากจะเปนรายป และ
เก็บเปนเวลาที่ยาวจะเห็นลักษณะการขึ้นลงของขอมูลเปนวัฏจักร
4. ขอมูลที่มีลักษณะเปนแนวโนม (Trend Data Pattern) เปนขอมูลที่มีลักษณะเปนแนวโนม
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางสม่ําเสมอ
1.4 ประเภทของการพยากรณ
การพยากรณส ามารถแบงออกได เป น 2 ประเภทคือ การพยากรณ เ ชิง คุ ณภาพและการ
พยากรณเชิงปริมาณ
1.4.1 การพยากรณเชิงคุณภาพ
การพยากรณเ ชิงคุณภาพ เปนการพยากรณเกี่ยวกับความคิดเห็น ความตอ งการ
ความพอใจ การพยากรณคุณภาพผูพยากรณจะตองมีความเขาใจในกระบวนการที่จะพยากรณอยาง
แทจริงทั้งหมดไมเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง เทานั้น การพยากรณเชิงคุณภาพผูพยากรณอาจจะเขาไป
ศึกษาหรือสังเกตการณ กระบวนการผลิตสินคาอยางมีสวนรวมดวยตนเองหรือสงทีมงานไปศึกษาแลว
จดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียดรวมทั้งความคิด ความรูสึกของผูพยากรณในขณะนั้น การ
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พยากรณ เ ชิ ง คุณภาพมีขอ จํ ากั ดคือ ผลการพยากรณ ไม สามารถนํ าไปอางอิ งสรุ ป ตอ เพราะผลที่
วิเคราะหออกมาใชไดกับเฉพาะงานหรือเฉพาะกลุมเทานั้น เชน การพยากรณความตองการผูบริโภค
สินคาของบริษัทแหงหนึ่งซึ่งผู พยากรณอยากจะทราบความตองการในสินคาของบริษัท ดังกลาวใน
อนาคตเพื่อบริษัทจะไดเตรียมการปรับปรุงรูปแบบ ขนาด ฯลฯ นอกจากนี้ขอมูลของการพยากรณเชิง
คุณภาพยั งได มาจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริห ารของบริษัทและความคิดเห็นของกลุม
พนักงานที่มีประสบการณของบริษัท เปนตน การพยากรณเชิงคุณภาพสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ ดังนี้
1.4.1.1 เทคนิ คที่ใช วิจ ารณญาณ (Subjective Assessment Methods) ใช
วิจารณญาณประสบการณของผูพยากรณ ในการพยากรณ
1.4.1.2 วิธีการคนหา (Exploratory) เริ่มจากการศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบัน
และพยากรณวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและเกิดขึ้นเมื่อไหร ตัวอยางเทคนิค ไดแก
- Scenario Analysis เปนเทคนิคที่มีก ารพัฒ นาจินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคตดานตางๆ โดยการกําหนดสมมติฐาน และพัฒนาทางเลือก การสราง Scenario เปนประโยชน
ในการวางแผนกลยุทธ
- Delphi เปนเทคนิคที่ใหผูบริหารแตละคนออกความคิดเห็นเปนอิสระ
โดยไมไดพบปะปรึกษาหารือแบบเผชิญหนา แตใชการออกแบบสอบถามและสงคืนภายหลัง จากนั้น
จะรวบรวมและสงคืนใหสมาชิกประเมินคําตอบใหม โดยชี้ใหเห็นวาคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางไร
ทําเชนนี้จนกวาการคาดคะเนเกิดจากความเห็นพองกัน
1.4.1.3 เทคนิคดาน Normative เริ่มจากคนหาจุดมุงหมายและทิศทางแลวจึงคนหา
วิธีการพัฒนาและเทคโนโลยีเพื่อทําใหบรรลุจุดมุงหมาย ตัวอยางเทคนิคไดแก
- Relevance Trees คลายกับ Decision Trees เทคนิคนี้เปนการระบุ
ความตองการในอนาคตและคนหาวาอะไรที่ตองทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
- System Dynamic เป นการวิ เ คราะห ร ะบบโดยมี เป าหมายในการ
พิจารณาความสัมพันธซึ่งกันและกันของสวนตางๆ ในระบบหรือสภาวะแวดลอมมากกวาที่จะศึกษาแต
ละสวนแยกกัน
1.4.2 การพยากรณเชิงปริมาณ
การพยากรณเชิงปริมาณ เปนการพยากรณที่ตองใชเครื่องมือทางสถิติมาชวยในการ
พยากรณ ข อ มู ล ทางสถิ ติ เ ชิ ง ปริ ม าณก็ไ ดม าจากประสบการณ การทํ างานหรือ การทํ าธุร กิจ ใน
ชีวิตประจําวันที่ไดมีการจดบันทึก ไวในอดีต ขอมูลเชิง ปริมาณจะอยูในรูปของตัวเลข ไดแก ขอมู ล
จํานวนการขายสินคาของบริษัทใน รอบ 1 เดือน หรือขอมูลการผลิตสินคาของบริษัท ในรอบ 3 เดือน
ที่ผ านมา เปนตน ขอ มูล พื้ นฐานที่ไดเ หลานี้มีประโยชนม าก ผูพ ยากรณส ามารถเลือ กรูปแบบการ
คํานวณใหเหมาะสม การพยากรณมีหลายรูปแบบตามชนิดของสถิติ สถิติบางชนิดคํานวณยากตองใช
วิธีก าร และขั้ นตอนการคํ านวณซั บ ซอ น แตบ างชนิดก็ส ามารถคํานวณไดดวยวิธีอ ยางงาย การ
พยากรณเชิงปริมาณสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ
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1.4.2.1 เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Techniques) เปนเทคนิคที่ใชขอมูลใน
อดีตเพื่อพยากรณในอนาคต โดยขอมูลในอดีตจะเก็บรวบรวมเปนวัน รายสัปดาห รายเดือนหรือรายป
อยางตอเนื่อง สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก
- กลุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เทคนิคนี้เหมาะกับขอมูลที่มี
ลักษณะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงมากในแตละงวด เชน ยอดขายของสินคาหรือบริการที่ไมมีอิทธิพลของ
ฤดูกาล (seasonal) เขามาเกี่ยวของ ในบางกรณีอาจใชเทคนิคคาถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก ซึ่ง ผลรวม
ของน้ําหนักที่ไดตองมีคาเทากับ 1
- กลุมเทคนิคปรับเรียบเสนโคง (Smoothing Technique) เปนเทคนิคที่
เหมาะสมกับขอมูลที่คอนขางไมเปลี่ยนแปลง ใชหลักการเดียวกับคาถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อยางงาย คือ
ใชขอมูลในอดีตมาถวงน้ําหนัก แตน้ําหนักที่ถวงขอมูลกับขอมูลในอดีตไมเทากัน
1.4.2.2 เทคนิ คความสัม พันธของขอ มูล (Causal Models) เปนเทคนิคที่เ น น
ความสัมพันธของตัวแปรในการพยากรณ เชน การวิเคราะหการถดถอยแบบงายหรือการพยากรณ
เชิงเดี่ยว (Simple Regression) เชน การหาความสัมพันธของยอดขายกับคาโฆษณา เปนตน และการ
วิเคราะหการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) เชน การหาความสัมพันธของยอดขาย งบ
โฆษณา และจํานวนพนักงาน เปนตน
2. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
เหมืองขอมูล ตามศัพทที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไวหมายถึง การสกัดหรือวิเคราะห คนหา
ขอมูลที่ตองการจากขอมูลจํานวนมากได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เหมืองขอมูลคือ ชุดซอฟตแวรวิเคราะห
ขอมูลที่ไดถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนความตองการของผูใชในการคนหาขอมูลที่ตองการจาก
ขอมูลจํานวนมากได
การทําเหมืองขอ มูล คือกระบวนการที่ กระทํากับ ขอมูล จํานวนมากเพื่อ คนหารูปแบบและ
ความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลนั้น (Han, J., et al., 2012) เพื่อนําสารสนเทศที่ไดไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ไดอาจนํามาใชในการพยากรณหรือสรางแบบจําลองสําหรับการจําแนก
กลุม หรือแสดงความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ซึ่งการทําเหมืองขอมูลจะตองอาศัยองคความรูจาก
หลายแขนงรวมกันเพื่อสรางตัวแบบ กฎเกณฑ รูปแบบการพยากรณและขอความรู ในปจจุบันการทํา
เหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท ทั้งในดานธุรกิจ ที่ชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตรและการแพทยรวมทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม การทําเหมืองขอมูล
เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายขอมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บขอมูลอยาง
งายๆ มาสูการจัดเก็บในรูปฐานขอมูลที่สามารถดึงขอมูลสารสนเทศมาใชจนถึงการทําเหมืองขอมูลที่
สามารถคนพบความรูที่ซอนอยูในขอมูล
2.1 วิวัฒนาการของการทําเหมืองขอมูล
- ป ค.ศ 1960 Data Collection มีก ารนําขอมูล มาจัดเก็บอยางเหมาะสมในอุป กรณที่
นาเชื่อถือ เพื่อปองกันการสูญหายไดเปนอยางดี
- ป 1980 Data Access มีการนําขอมูลที่จัดเก็บมาสรางความสัมพันธระหวางกัน เพื่อนําไป
วิเคราะห และตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
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- ป 1990 Data Warehouse and Decision Support มีการนําขอมูลมาเก็บลงในฐานขอมูล
ขนาดใหญ ครอบคลุมการใชงานทั้งหมดขององคกร เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
- ป 2000 Data Mining นํ าขอ มูล จากฐานขอมูลมาวิเ คราะหและประมวลผล โดยสราง
แบบจําลองและความสัมพันธทางสถิติ
2.2 วัตถุประสงคในการใชการทําเหมืองขอมูล
-

เพื่อการคนพบองคความรูใหมในฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases)
เพื่อการสกัดองคความรูที่ซอนเรนอยู (Knowledge Extraction)
เพื่อจัดการกับขอมูลในอดีต (Data Archeology)
เพื่อสํารวจขอมูล (Data Exploration)
เพื่อคนหา Pattern ของขอมูลที่ซอนอยู (Data Pattern Processing)
เพื่อใชขุดเจาะขอมูล (Data Dredging)
เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน

2.3 ปจจัยที่ทําใหการทําเหมืองขอมูลเปนที่นิยม
- จํานวนและขนาดขอมูลขนาดใหญถูกผลิตและขยายตัวอยางรวดเร็ว การสืบคนความรูจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อฐานขอมูลที่ใชมีขนาดใหญมาก ปจจุบันมีจํานวนและขนาดขอมูลขนาด
ใหญที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยผานทาง Internet ดาวเทียม และแหลงผลิตขอมูลอื่นๆ เชน
เครื่องอานบารโคด, เครดิตการด, อีคอมเมิรซ
- ข อ มู ล ถู ก จั ดเก็ บ เพื่ อ นํ า ไปสรางระบบการสนับ สนุน การตัดสิน ใจ (Decision Support
System) เพื่อเปนการงายตอการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ สวนมาก
ขอมูลจะถูกจัดเก็บแยกมาจากระบบปฏิบัติการ (Operational System) โดยจัดอยูในรูปของ
คลังหรือเหมืองขอมูล (Data Warehouse) ซึ่งเปนการงายตอการนําเอาไปใชในการสืบคน
ความรู
- ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงมีราคาต่ําลง เทคนิคเหมืองขอมูลประกอบไปดวยอัลกอริทึมที่
มีความซับซอนและความตองการการคํานวณสูง จึงจําเปนตองใชงานกับระบบคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงมีราคาต่ําลง พรอมดวยเริ่มมีเทคโนโลยี
ที่ นําเครื่ อ งไมโครคอมพิวเตอรจํ านวนมากมาเชื่ อ มต อ กั นโดยเครื อ ข ายความเร็ วสู ง (PC
Cluster) ทําใหไดระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงในราคาต่ํา
- การแขงขันอยางสูงในดานอุตสาหกรรมและการคา เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันอยางสูงใน
ด านอุ ต สาหกรรมและการคา มีก ารผลิ ตข อ มูล ไว อ ย างมากมายแตไ มไ ดนํา มาใช ให เ กิ ด
ประโยชน จึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่ตองควบคุมและสืบคนความรูที่ถูกซอนอยูในฐานขอมูล
ความรูที่ไดรับสามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการจัดการในระบบตางๆ ซึ่งจะเห็น
ไดวาความรูเหลานี้ถือวาเปนผลิตผลอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว
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2.4 กระบวนการทําเหมืองขอมูล (Knowledge Discovery from Database: KDD) มีขั้นตอนหลัก
อยู 3 ขั้นตอน (อุกฤษ ปจฉิม, 2546) คือ Pre-processing, Data Mining และ Post-processing
2.4.1 Pre-processing คือขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูล ซึง่ การจัดเตรียมขอมูลนั้นจะตองทํา
การคัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของหรือขอมูลเสีย (Noise Data) ออกจากแหลงขอมูลดิบเพื่อใหไดขอมูลที่
สัมพันธกัน ในขั้นตอนนีแ้ บงเปนขั้นตอนยอยดังนี้
2.4.1.1 Data Cleaning เปนขั้นตอนสําหรับการคัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออกไป
โดยทั่ ว ไปข อ มู ล ที่ ถู ก จั ดเก็ บ อาจมี ความผิด ปกติ ตา งๆ ได เชน ขอ มูล บางแอทริบิ วต ขาดหายไป
(missing value) ขาดแอทริบิวตที่นาสนใจ หรือขาดรายละเอียดของขอมูลเปนขอมูลรบกวน (noisy
data) เชน ขอมูลมีคาผิดพลาด (error) หรือมีคาผิดปกติ (Outliers) ดังนั้นจึงตองมีการจัดการขอมูล
การเตรียมขอมูลเบื้องตน มีวิธีการดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลประวัติสวนตัวนิสิต
ID Sex
Name
Address
1 นาย สมภพ ใจกลา
86/9 หมู 2
...
2 น.ส. ดวงพร เอี่ยมสุข 54/2 หมู 7
...
… …
…
…

Phone
0-222-23455

…
...

Major
ไฟฟา

GPA
2.3

0-224-7888

...

โยธา

3.2

…

…

…

…

ตารางที่ 2 ตัวอยางขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ID
Subject
Section
Term
1
001
1
1
1
002
1
1
1
005
1
1
…
…
…
…

Year
2537
2537
2537
…

Grade
C+
B+
…

- เลือกเฉพาะคอลัมนสาํ คัญที่คาดวาจะสามารถนํามาใชประโยชนได และ
เปนคอลัมนที่มีขอมูลคอนขางครบถวน เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต เชน จากในตารางที่ 1 คอลัมนสําคัญ
ที่มีขอมูลคอนขางมาก ไดแก ขอมูลรหัสนิสิต ที่อยู อายุ เพศ ประวัติครอบครัวโรงเรียน เกรดเฉลี่ยที่
จบการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน สวนในบางคอลัมนที่มีความสําคัญ แตมีขอมูลนอยมากนั้นจะไม
นําพิจารณา เชน ขอมูลคะแนนสอบเอ็นทรานซในแตละวิชา เหตุผลในการสอบเขา เปนตน
- สําหรับคอลัมนที่มคี าสําหรับทุกแถวเปนคาเดียวกัน เชน “สัญชาติไทย”
จะเปนขอมูลที่ไมสามารถแยกความแตกตางของแตละแถวไดเลย ดังนั้นในการทํา mining จะไม
สามารถใชประโยชนจากคอลัมนนี้ ดังนั้น จึงไมนําคอลัมนนี้มาพิจารณา
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- คอลั ม น ที่ มี ค า ที่ ไ ม ซ้ํ า กั น เลย จากตารางที่ 1 ได แ ก “Address”,
“Phone” เปนตนขอมูลเหลานี้ไมสามารถหาแถวที่มีขอมูลสัมพันธกันไดเลย การทํา mining จึงไม
สามารถนําขอมูล เหลานี้มาใชประโยชนได ดังนั้นในการทํา mining ควรกําจัดคอลัมนที่มีขอมูลไมซ้ํา
กันเลยออก
- ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีคาเหมาะสมในการตัดสินใจ เชน จากตารางที่ 1
ขอมูลที่เปนอยูนั้นไมสามารถที่จะนําไปใชโดยตรงได เพราะจะเปนปญหาดังขอที่แลว คือ ขอมูลที่อยู
ของนิสิตแตละคนไมซ้ํากันเลย ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบที่จะสามารถนําไปใชได
ในกรณีนี้จะปรับขอมูลในคอลัมนที่อยูของนิสิตใหเปน Bangkok และ Non-Bangkok อยางใดอยาง
หนึ่ง เปนตน
- แก ไขขอมูล ใหถูกตอ งสมบูร ณ ไดแก การแกไขคาวางของขอ มูล ซึ่ง
สามารถแกไขไดหลายวิธี เชน แกไขโดยจํากัดขอมูลที่ในแถวเปนคาวาง (NULL) ยกตัวอยางเชน จาก
ในตารางที่ 2 ขอมูลบางแถวคาในคอลัมน Grade หายไป ซึ่งจะเห็นไดวาถามีแตรหัสนิสิตและวิชาที่
ลงทะเบียน (Subject) โดยที่ไม มี ขอ มูล เกรดแลว เราก็ไมส ามารถจะนําแถวนั้นพิจ ารณาเพื่อ หา
ความสัมพันธที่นาสนใจได
- การจัดกลุมขอมูลเพื่อลดการกระจาย (Binning Data) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ขอมูลของนิสิตมีจํานวนไมมาก แตเกรดในแตละวิชา ที่สามารถมีไดนั้นมีจํานวนมากถึง 10 ตัวดวยกัน
คือ {A,B+,B,C+,C,D+,D,F,W,I} ดังนั้นเพื่อลดการกระจายของขอมูลเกรดของนิสติ ที่มีมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนนิสิต จึงไดจัดกลุมเกรดของนิสติ เปน 3 กลุม ดังนี้ คือ เกรด {A,B+,B} เปน High , เกรด {C+,C}
เปน Medium และ เกรด {D+,D,F,W,I} เปน Low
2.4.1.2 Data Integration เปนขั้นตอนการรวมขอมูลที่มหี ลายแหลงใหเปนขอมูล
ชุดเดียวกัน เชน มีขอมูลในคลังขอมูล (Data Warehouse) ในรูปแบบของดาตาคิวบ (Data Cube)
และมีขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) จําเปนตองทําการรวมขอมูลให
เปนขอมูลชุดเดียวกัน
2.4.1.3 Data Selection เปนขั้นตอนระบุถึง แหลงขอมูลที่จะนํามาทํา mining
รวมถึงการนําขอมูลที่ตองการออกจากฐานขอมูลเพื่อสรางกลุมขอมูลสําหรับพิจารณาในเบื้องตน
2.4.1.4 Data transformation เปนการจัดภาพแบบขอ มูลที่ไดจากขั้นตอนการ
คัดเลื อกข อมู ลใหมี ความเหมาะสมตอ การทํานาย เชน การจัดระเบียนขอ มูล ที่สัม พันธกันมาไวใน
ระเบียนชุดเดียวกันหรือการแปลงคาตัวเลขใหอยูในชวงที่กําหนด เปนตน
จากขั้นตอนทัง้ หมดจะเห็นวาในขั้นตอนเบื้องตนนี้เปนเพียงแคขั้นตอนในการจัดเตรียมขอมูล
เพื่อจะนําไปใชเทานั้นยังไมใชการใชขอมูลเพื่อวิเคราะหแบบจําลอง ซึ่งในขัน้ ตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่ใช
เวลาในการดําเนินงานนานที่สุด หากจัดภาพแบบขอมูลไดไมเหมาะสมแลวในการทํานายก็จะไมมคี วาม
แมนยํา ผูที่ทําการเตรียมขอมูลจึงตองมีความรูเกี่ยวกับขอมูลเหลานี้ เชน การวิเคราะหโรคอัตโนมัติ
จําเปนจะตองทราบเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจําแนกประเภท ของโรค เปนตน การทราบถึง
ปจจัยที่สงผลตอการทํานายจะทําใหวิเคราะหขอมูลไดถูกตองและการทํานายจะมีความแมนยํา
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2.4.2 Data Mining เปนขั้นตอนการคนหารูปแบบที่เปนประโยชนจากขอมูลที่มีอยู โดยใช
เทคนิคและอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู เปนขั้นตอนที่ใชในการนําขอมูลที่พรอมแลวมาสราง
แบบจําลอง โดยขั้นแรกจะตองทําการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับภาพแบบชุดขอมูล พิจารณาปญหา
เชน ตองการทํานายประเภทของโรคหรือตองการแบงประเภทขอมูลของโรค หรือตองการหาปจจัยที่
เกี่ยวขอ ง เปนตน หลังจากไดเทคนิคที่เหมาะสมแลวจะทําการสอน (Train) ใหแบบจําลองเรียนรู
ลักษณะของขอมูลวา ชุดขอมูล ทั้งหมดมีความสัมพันธกันอยางไร และทิศทางในการวิเคราะหเป น
อยางไรโดยในการสอนใหแบบจําลองเรียนรูนั้นจําเปนตองมีการกําหนดพารามิเตอร (Parameter)
หรือค าตัวแปรตางๆ ให เหมาะสม ซึ่งในการพิ จารณาค าพารามิเ ตอร นั้นขึ้นอยูกับเทคนิคที่เลือกใช
ประสบการณในการวิเคราะหและการลองผิดลองถูก จากนั้นจึงนําแบบจําลองที่ไดไปทดสอบหาคา
ความผิ ดพลาดของแบบจํ าลอง โดยการนําขอมูล จริง ที่เตรียมไวสําหรับ การทดสอบมาปอ นลงใน
แบบจําลองแลวดูผลของการทํานายที่ได
2.4.3 Post-processing คือ ขั้น ตอนสุด ทายของการทํา เหมือ งขอ มูล เปนขั้น ตอนการ
ประเมินผลและนําสิ่งที่ไดมานําเสนอในภาพแบบของการใชงาน การนําเสนอองคความรูในขั้นตอนนี้
จะเปนการวิเ คราะหผลลัพธที่ได แปลความหมาย และประเมินผลวาผลลัพธนั้นเหมาะสมหรือตรง
วัตถุประสงคหรือไมและนําเสนอ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากผลการทดสอบ (Test) ไมเปนที่นาพอใจแลว
จะตองทําการจัดภาพแบบขอมูลใหม (หรือเตรียมขอมูลใหม) เพื่อใหได คาความถูกตอง (Accuracy)
มากที่สุด หรือคาความคลาดเคลื่อนในการทํานายนอยที่สุด (Error) หากคาความถูกตองยังนอยอยู
หรือความผิดพลาดยังคงมีอยูหลังจากเตรียมขอมูลใหม อาจจําเปนตองเลือกเทคนิคในการทําเหมือง
ขอมูลใหม ซึ่งการเพิ่มคาความถูกตองและลดคาความคลาดเคลื่อนจะใชวิธีใดนั้นขึ้นกับปญหาที่เกิดขึ้น
และในสวนของขั้นตอนนี้แบงเปนขั้นตอนยอยๆ ดังนี้
- Pattern evaluation การประเมินผลของแบบจําลองที่ไดวา เกิดความผิดพลาด
มากนอยเพียงใด ภาพแบบการทํานายที่ไดเปนไปตามความตองการหรือไม
- Knowledge presentation คือการแสดงผลของการทํานายที่ไดจากแบบจําลอง
โดยการนําไปทําเปนภาพแบบที่สามารถนําไปใชไดงาย สะดวกตอการใชงาน เชน
การปอนขอมูลเขา และการแสดงผลลัพธ เปนตน
เราสามารถสรุปขั้นตอนของการคนหาความรูใหม จากกระบวนการทําเหมืองขอมูลไดดังนี้
1. เรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลและโปรแกรมที่จะใชในการทําเหมืองขอมูล
2. การกรองขอมูลและประมวลผล (Data cleaning and preprocessing) ขอมูลที่เก็บรวม
รวมมามีจํานวนมากจะตองนํามากรอง เพื่อเลือกขอมูลที่ตรงประเด็น เพราะบางขอมูลอาจจะไมเปน
ประโยชนกับเรา ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่เราจะไดมาซึ่งคุณภาพของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะห
3. คั ดเลื อกขอ มูล (Data selection) เปนการระบุถึงแหลง ขอ มูลที่จะนํามาทํา mining
รวมถึงการนําขอมูลที่ตองการออกจากฐานขอมูล เพื่อสรางกลุมขอมูลสําหรับพิจารณาในเบื้องตนและ
ทําการแปลงภาพแบบขอมูล (Data transformation) ลดภาพและจัดขอมูลใหอยูในภาพแบบเดียวกัน
มีภาพแบบ (Format) ที่เปนมาตรฐานและเหมาะสมที่จะนําไปใชกับอัลกอริทึมและแบบจําลองที่ใชทํา
เหมืองขอมูล
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4. เลื อ กภาพแบบของการทํ า เหมื อ งข อ มู ล เช น Summarization, Classification,
Regression, Association และ Clustering เปนตน และเลือกอัลกอริทึมทีเ่ หมาะสมกลับลักษณะของ
งาน
5. ทําการคนหา Patterns ที่เราสนใจ และประเมินผล Pattern และนําเสนอองคความรูใน
ขั้นตอนนี้ จ ะเป น การวิ เ คราะห ผ ลลั พ ธที่ ได และแปลความหมาย และประเมิน ผลวาผลลัพ ธนั้ น
เหมาะสมหรือตรงวัตถุประสงคหรือไม
6. ใชองคความรูที่คนพบ
2.5 เทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining Techniques)
การทําเหมืองขอมูล จะใชเทคนิคหรือวิธีการใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการนําไปใช
งาน โดยเทคนิคของการทําเหมืองขอมูลนั้นมีมากมาย ดังนี้
1. การบรรยายและการแสดงภาพของขอมูล (Description / Visualization) คือ การ
วิเคราะหขอมูลที่ไมซับซอนมากนัก สวนใหญเปนการอธิบายรูปแบบและแนวโนมที่อยูในขอมูลหรือ
เปนการสรุปขอมูล การบรรยาย (Description) เปนการหาคําอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูล
จากฐานขอมูล เชน การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) กลุมคนที่มีการศึกษาหรื อ
รายไดนอย จะเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายทุนนิยมมากกวากลุมคนชั้นกลาง สวนการแสดงภาพของ
ขอมูล (Visualization) เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟกหรืออาจนําเสนอในแบบ 2 มิติ สราง
รายละเอียดในการนําเสนอใหเขาใจมากยิ่งขึ้น เชน องคกรตองการหาสถานที่ในขยายสาขาใหมที่อยูใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ดังนั้นองคกรจึงใชแผนที่ Plot ที่ตั้งขององคกรคูแขงที่มีสาขาอยูในเขต
นั้นเพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด
2. การจําแนกกลุม (Classification) เปนการจําแนกขอมูลที่ตองการ โดยอาศัยลักษณะที่
คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน ใหอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งที่กําหนดไว โดยการสรางฟงกชันเชื่อมโยง
ระหวางคุณสมบัติของวัตถุ กับประเภทของวัตถุ เชน ในทางธุรกิจจะใชเพื่อดูคุณสมบัติของผูที่จะกอ
หนี้ดีหรือหนี้เสีย เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู โดยอัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก ตนไม
ตัดสินใจ (Decision Tree) โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
วิธีตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) เปนการนําขอมูลมาสรางแบบจําลองการพยากรณ
ในรูปของตนไม ซึ่ง Decision Tree นั้นมีการทํางานแบบ Supervised Learning คือ สามารถสราง
แบบจํ าลองการจั ดหมวดหมู ได จ ากกลุมตัวอยางของขอ มูลที่ไดกําหนดไดกอ นลวงหนาที่เ รียกวา
Training Set ไดอัตโนมัติ และสามารถพยากรณกลุมของรายการที่ยังไมเคยนํามาจัดหมวดหมูไดดวย
รูปแบบของ Tree จะประกอบดวย Node แรกสุดที่เรียกวา Root Node จาก Root Node ก็จะแตก
ออกเปน Node ลูก และที่ Node ลูกก็จะมีลูกของตัวเองซึ่ง Node ที่ระดับสุดทายจะเรียกวา Leaf
Node โดยที่ Decision Tree จะมีการสรางกฎตางๆ ขึ้นเพื่อใชในการตัดสินใจ เนื่องจากความไม
ซับซอนของขั้นตอนวิธี ขอดี คือ สามารถตีความและเขาใจลักษณะของรูปแบบขอมูลไดงายเพราะมี
การแยกออกเปนกฎหรือขอกําหนดตางๆ แตมีปญหาเรื่องการใหน้ําหนักความนาเชื่อถือหรือการใหคา
น้ําหนักในแตละ Node ซึ่งถาใหน้ําหนักผิดไปอาจจะทําใหการตีความผิดไปได
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อยากดูหนัง?
ฝนตก?

นอนอยูบาน

มีเงิน?

ไปโรงหนัง

ไปโรงหนัง

นอนอยูบาน

ภาพที่ 4 ตัวอยางตนไมตัดสินใจ
จากภาพที่ 4 จะเห็นวา จาก Root Node จนถึง Leaf Node จะมีเพียงเสนทางเดียวเทานั้น
ซึ่งเสนทางนี้จะอธิบายถึงกฎที่ใชสําหรับการจัดหมวดหมูของแตละกลุม ซึ่งในแตละ Leaf Node นั้น
อาจเปนกลุมเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเหตุผลที่แตกตางกันได
วิธีการที่ใชสรางตนไมการตัดสินใจ มีขั้นตอนดังนี้
1. หาแอทริบิวตที่สําคัญที่สุดมาแบงขอมูลโดยแอทริบิวตนี้จะถูกนํามาสรางเปน Root
Node โดยจะมีแอทริบิวตเปาหมายเปนผลลัพธซึ่งเปน Leaf Node ถูกกําหนดไว
กอน
2. นําคาที่เปนไปไดในแอทริบิวตที่ถูกเลือกมาแตกออกเปนกลุมของตัวเอง
3. แบงขอมูลทั้งหมดตามกลุมที่แตกออกจาก Root Node
4. วนกลับไปทําที่ขั้นตอนแรก คือ หาแอทริบิวตที่สําคัญที่สุดจากขอมูลที่เขามาเพื่อหา
ตัวแบงตอไป
ขอจํากัดของตนไมการตัดสินใจ
- การแบงกลุมแบบตนไมการตัดสินใจกรณีเปนขอมูลที่มีคาตอเนื่อง เชน ขอมูลรายได
ขอมูลราคา ตองทําการแปลงใหอยูในชวงหรือตัดเปนกลุมกอน
- เมื่ออัลกอริทึมเลือกวาจะใชคาไหนเปนตัวแบงกลุมแลวก็จะไมส นใจคาอื่นที่อาจมี
ความสําคัญเชนเดียวกัน
- การจัดการกับขอมูลที่ไมทราบคาอาจมีผลกระทบกับผลลัพธของตนไมการตัดสินใจ
- ตนไมที่มีระดับชั้นมากเกินไปจะทําใหขอมูลที่ผาน Node แตกออกเปนชิ้นเล็กชิ้น
นอย ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะไมมีประโยชนในการนํามาใชทําการวิเคราะห
- ปญหาเรื่อง Overfitting / Overtaining เกิดจากการที่แบบจําลองไดเรียนรูเขาไปถึง
รายละเอียดของขอมูลมากเกินไปจะทําใหเกิด Node ที่เปนสวนเฉพาะเจาะจงกับ
กลุมขอมูลที่ใชในการเรียนรู ซึ่งจะตองหาวิธีการในการตัดกิ่งนี้ออกไป
3. การจัดกลุมขอมูล (Clustering or Segmentation) เปนการลดขนาดขอมูลลงดวยการ
รวมกลุมตัวแปรที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยอาศัยความเหมือน (Similarity) หรือ
ความใกลชิด (Proximity) ดังภาพที่ 5 กลาวงายๆ คือ การรวมกลุมขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน มี
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รูป แบบหรื อ แนวโน ม ที่จ ะเหมื อนกั น โดยจะแบงชุดขอ มูลออกเปนกลุม (Cluster) นํ าข อ มูล ที่มี
คุณลัก ษณะเหมือนกันหรือคลายกันจัดไวในกลุมเดียวกันตัวอยางเชน องค กรตอ งการทราบความ
เหมือนที่มีในกลุมลูกคาของตนเองเพื่อใหสามารถเขาใจลักษณะเฉพาะของกลุมลูกคาเปาหมายของ
องคกร องคกรจึงตองแยกกลุมของลูกคาออกเปนกลุมๆ อัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก K-Means
Self-Organizing Map (SOM) Kohonen Hierarchical Two-Step clustering EM และ COBWOB

ภาพที่ 5 การจัดกลุมขอมูล (Cluster)
4. การประมาณคา (Estimation) เปนการปอนขอมูลทีม่ ีอยู เพื่อใชในการประเมินสิง่ ตาง ๆ ที่
จะกอใหเกิดประโยชน จัดวาเปนการประเมินที่ไมสามารถกําหนดคาหรือคุณสมบัติที่ชัดเจนได ใช
จัดการกับคาที่มีผลแบบตอเนื่อง เชน ใชประเมินรายไดของครอบครัว ประเมินความสูงของบุคคลใน
ครอบครัว ประเมินจํานวนเด็กๆ ในครอบครัว
5. การทํานาย/พยากรณ (Prediction) จะคลายคลึงกับกับ Classification และ Estimation
ตางกันตรงที่ Record ถูกแยกจัดลําดับในการทํานายคาในอนาคต และนําขอมูลในอดีตมาสรางเปน
แบบจําลอง ใชทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การทํานายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาด
การทํานายยอดขายของบริษัทในไตรมาสหนา การทํานายวาลูกคากลุมใดที่องคกรจะสูญเสียไปในอีก
6 เดีอนขางหนา หรือการทํานายยอดซื้อของลูกคาจะเปนเทาใด ถาบริษัทลดราคาสินคาลง 10% เปน
การทํานายคาที่ตองการจากขอมูลที่มีอยู โดยสรุปคือ ทํานายนี้จะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
อนาคตมากกวาในปจจุบัน
6. การจัดกลุมโดยอาศัยความใกลชิดหรือกฎความสัมพันธ (Affinity Group or Association
Rule) เปนการหาความสัมพันธหรือความเกี่ยวเนื่องของขอมูล เพื่อแสดงความสัมพันธของเหตุการณ
หรือ วัตถุที่เกิดขึ้นพรอมกัน โดยอาศั ยหลักของกฎ “ถา สิ่งที่เกิดขึ้น แลว ผลที่จ ะตามมา (If
Antecedent then Consequent)” นําไปใชวิเคราะห หรือทํานายปรากฏการณ เชน การวิเคราะห
พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา เพื่อชวยในการแนะนําสินคาเพิ่มเติมได โดยพิจารณาสินคาที่ผูซื้อ
มักจะซื้อพรอมกัน รานคาก็อาจจะจัดวางสินคาสองอยางใหอยูใกลกัน หรือจับคูจัดแผนสงเสริมการ
ขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออาจจะพบวาหลังจากคนซื้อสินคา ก แลว มักจะซื้อสินคา ข ดวย ก็สามารถ
นาความรูนี้ไปแนะนําผูที่กําลังจะซื้อสินคา ก ได อัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก Apriori GRI
(Generalized Rule Induction) Carma Sequence Eclat FP-Growth (Frequent PatternGrowth) OneR (One-Attribute-Rule) ZeroR (Zero-Attribute-Rule)
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
3.1 ความหมายของความเครียด
ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 13) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจ
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามทั้งภายในและภายนอก เปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจเสมือนจิตใจถูก
บีบบังคับใหตองเผชิญกับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวนี้ ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้ง ทางรางกายและ
จิตใจ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2548: 67) ไดใหความหมายของความเครียดวาเปน
สภาวะจิตใจและรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เปนผลจากการที่บุคคลตองปรับตัวตอสิ่ง ที่กระตุนหรือสิ่ง
เราตางๆ ในสิ่งแวดลอมที่กดดันหรือคุกคามใหเกิดความทุกข ความไมสบายใจ
สมิต อาชวนิจกุล (2542: 2) กลาววา ความเครียด คือ สภาวะที่ซับซอนของรางกายและจิตใจ
อันเกิดจากภาวะแวดลอ ม หรือสถานการณที่บีบบังคับใหรางกาย และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป และ
ความเครี ยดจะยังคงอยู เรื่อยไปจนกวาสถานการณนั้นจะถูกกําจัดใหหมดไป ความเครียดเปนสิ่ง ที่
เกิดขึ้นไดกับทุกคนในทุกชวงเวลา และเมื่อเกิดความเครียดในตัวบุคคลแลวจะทําใหเกิดอาการที่ไมพึง
ประสงคตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน หงุดหงิด กลัววิตกกังวล ปวดหัวเวียนหัว เกิดอาการทาง
กระเพาะ ทําใหอาหารไมยอย นอนไมหลับ ออนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ย้ําคิดย้ําทํา เกิดอาการผิดปกติ
ทางประสาทหรื อทางใจถ าเกิ ดขึ้ นบอ ยครั้ง หรื อเกิ ดระยะเวลานานจะทํ าใหจิตใจปนป วนและเกิด
อาการทุกขใจที่แกไขไดยากยิ่ง
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545: 253) กลาวว า ความเครียดคือ สภาวะที่ก ดดั นในบุคคลที่
เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคุกคาม กอใหเกิดความไมสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิต
วิญญาณของบุคคล รวมถึงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของบุคคลดวย หรืออาจกลาววาสภาวะ
เครียดเปนกลไกการปองกันตัวที่เกิดขึ้นเมื่อมีภยันตรายจากภายนอกมารบกวน
Sarafino, E.P. (Sarafino, E.P., 1990) ไดใหความหมายของความเครียดโดยสรุปวาเปนการ
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน ซึ่งแบงเปน 2 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานรางกาย
(Physiological stress) เช น เหงื่ อ แตก หายใจถี่ ตื้ น กล า มเนื้ อ เกร็ ง ปวดศี ร ษะ เป น ต น
2) องคประกอบดานจิตใจ (Psychological stress) แบงออกเปน ดานพฤติกรรม, ดานความคิด และ
ดานอารมณ
กล าวโดยสรุป ได วา ความเครียด คือ ความรูสึก ในตัวบุคคลที่ทําใหเ กิดความไมส บายทั้ง
รางกาย และจิตใจ เปนทุกข เปนสภาวะกดดันที่มาจากสิ่งกระตุนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยมี
สาเหตุมาจากสภาพแวดลอมที่บีบบังคับและมีผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดของบุคคล โดยบุคคลจะ
เปน ผู รั บ รู ถึง ภาวะดั ง กล า ว เพื่ อ เตรีย มพร อ มที่จ ะเผชิญ กับ เหตุก ารณ ทํ าใหร างกายมีป ฏิกิ ริย า
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ทั้งจากภายในและภายนอก
บุคคล ในขณะเดียวกันถาบุคคลไมสามารถปรับตัวกับสภาวะดังกลาวได จะใหเกิดผลเสียตอบุคคลทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ซึ่ง จะมีผ ลตอพฤติก รรมการปรับตัว การทํางานและบุคลิกภาพของบุคคลที่
ผิดปกติไปจากเดิม
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3.2 ชนิดของความเครียด
คือ
ชนิด คือ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546: 22) ไดแบงชนิดของความเครียดไวมี 2 ประเภท
1. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากรางกาย ซึ่งสามารถแบงออกตามระยะเวลาของการเกิดไดอีก 2

- ความเครี ยดชนิ ดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เปนสิ่ง คุกคามชีวิตที่เ กิดขึ้ น
ทันทีทันใด เชน อุบัติเหตุตางๆ
- ความเครียดชนิดตอเนื่อง (Continuing Stress) เปนสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นแลวดําเนิน
ต อ ไปอย างต อ เนื่ อ ง ไดแ ก การเปลี่ย นแปลงของร างกายในวัย ตา งๆ ที่คุ ก คาม
ความรู สึก เชน การเขาสูวัยรุน การตั้ง ครรภ วัยหมดประจําเดือ น เปนตน และ
สิ่งแวดล อมที่กอ นใหเกิดความคับของใจอยางตอ เนื่อ ง เชน การจราจรติดขัด ฝุน
ละอองจากสิ่งกอสราง เสียงดังรบกวนในโรงงาน เปนตน
2. ความเครียดที่เกิดจากจิตใจ เปนสิ่งที่คุกคามที่สืบเนื่องมาจากความคิด บางครั้งก็เกิดขึ้น
อยางเฉียบพลัน เพราะเปนการตอบสนองอยางทันทีทันใด เชน เมื่อถูกดุดาก็จะเกิดความรูสกึ โกรธและ
เกิดความเครียดขึ้นได หรือเปนสิ่งคุกคามที่ไดรับจากการอานหนังสือ จากการชมภาพยนตร จากคํา
บอกเลาของผูอื่นทําใหคิดวาตนจะมีอันตรายจนกอใหเกิดความเครียดขึ้นได
3.3 สาเหตุของความเครียด
ความเครี ยดเกิ ดขึ้ นได จ ากสาเหตุห รือ ปจ จัยหลายๆ อยาง ความเครียดที่เ กิดขึ้นมีความ
แตกตางกันในแตละบุคคล แมจะมีสาเหตุเดียวกันแตอาจมีความรุนแรงไมเทากัน ทั้งนี้มีองคประกอบที่
เกี่ยวของของบุคคลหมายประการคือ พื้นฐานดานจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน
ขณะนั้น และยังขึ้นอยูกับระดับความมากนอยของสิ่งที่มากระตุน
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (2541:35-39) ได ใ ห ค วามถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ความเครียด คือปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอมดังนี้
3.3.1 ปจจัยสวนบุคคล แบงไดทั้งทางรางกายและจิตใจ
3.3.1.1 ทางดานรางกาย สภาวะทางกายบางประการ ทําใหเกิดความเครียดไดใน
ลั ก ษณะที่ เ รี ย กว า ร า งกายเครี ย ดซึ่ ง ป จ จั ย ทางร า งกายที่ ก อ ให เ กิ ด
ความเครียด ไดแก
- คุณลักษณะทางพันธุกรรม ที่ทําใหบุคคลมีลักษณะพื้นฐานที่แตกตาง
กันไมวาจะเปนเรื่อง เพศ สีผิว ความเขมแข็งหรือความออนแอ ของ
ระบบการทํางานของรางกายตลอดจนความพิการทางดานรางกายที่
เปนมาแตกําเนิด
- ความเหนื่อ ยลาทางรางกาย อันเกิดจากการไดผานการทํางานอยาง
หนักและติดตอกันเปนเวลานาน ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพ
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4
3.3.1.5

ความสมบูรณแข็งแรงของรางกายที่จะทําใหแตละคนมีความพรอมใน
การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันแตกตางกัน
- การพักผอนไมเพียงพอ
- การเจ็บปวยทางรางกาย
- ภาวะโภชนาการไดแก ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารที่จะมีผล
ตอความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เชน การรับประทานอาหารไม
ถูกสวน ไมเพียงพอ หรือการบริโภคสารอาหารบางประเภท เชน สุรา
บุหรี่ กาแฟ สิ่งเสพติดตางๆ ลวนทําใหเกิดความเครียดได
- ลักษณะทาทางที่ปรากฏเกี่ยวกับโครงสรางของกลามเนื้อผิวหนัง และ
การทรงตัว เชน การเดิน วิ่ง นั่ง นอน หากอยูในลักษณะที่ไมเหมาะสม
ยอมกอใหเกิดความเครียดได
ทางดานจิตใจที่สําคัญและเกี่ยวของกับการเกิดความเครียดมากที่สุดไดแก
- บุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิต เปนคนที่ตองการความสมบูรณ
แบบให กั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า ง ขยั น เจ า ระเบี ย บ ยึ ด มั่ น กฎเกณฑ
บุคลิกภาพนี้ทําใหตองทํางานหนักและทําทุกอยางดวยตนเอง
- บุ คลิก ภาพแบบพึ่ง พิงผูอื่น เปนคนที่มีลักษณะขาดความเชื่อ มั่นใน
ตนเองไมกลาตัดสินใจ จะเปนคนที่วิตกกังวลงาย ทําอะไรตองอาศัย
ผูอื่น หวาดหวั่นกับอนาคตอยูเสมอ
- บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแลน เปนคนใจรอน คาบคุมอารมณไมได
อารมณเ ปลี่ ยนแปลงงา ย ซึ่ง จะมีผ ลกระทบไปถึง ภาวะสมดุล ของ
รางกาย
การเผชิญเหตุการณตางๆ ในชีวิต (Live Event) เปนเหตุการณความ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต อ การทา กิ จ กรรมปกติ ข องบุ ค คลโดย
เหตุการณที่เกิดขึ้น อาจกอใหเกิดผลทางบวกหรือลบก็ได ทําใหบุคคลตอง
ปรับตัว
ความขัดแยงในใจ (Conflict) เกิดจากการที่บุคคลตองเผชิญทางเลือกสอง
ทางขึ้นไป แตทางเลือกอยางใดอยางหนึ่ง อาจจะเปนทางเลือกในสิ่งที่ไม
ตองการไมอยากได
ความคับ ขอ งใจ (Frustration) เกิดจากการที่บุคคลไมส ามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได สาเหตุที่กอใหเกิดความคับของใจ 4 ประการ คือ
- ความรูสึกบางประเภท ไดแก ความรูสึกสูญเสีย อาจจะเปนการสูญเสีย
คนที่รักเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความภาคภูมิใจ ความรูสึกอันลมเหลว
ในชีวิต ความรูสึกเหลานี้ทําใหหมดหวัง ไมสามารถควบคุมสิ่ง ตางๆ
ได
- อารมณ ที่ไม ดีทุก ชนิ ด ไดแก ความกลั ว ความวิตกกัง วล ความโกรธ
ความเศราความทุกขใจ เปนตน
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- การขาดคุณสมบัติบางประการของบุคคล เชน การขาดความสามารถ
การขาดทักษะในการทา งาน เปนตน
- ความลาชาของเหตุการณหรือการไปสูเปาหมายที่ตองการอันเกิดจาก
ธรรมชาติหรือลักษณะของเหตุการณนั้น หรือเกิดจากปจจัยแวดลอม
ของเหตุการณหรือเกิดจากปจจัยภายในตัวของบุคคล
3.3.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
3.3.2.1 ทางกายภาพ เชน อุณหภู มิ ภูมิอากาศ ความหนาแน นของประชากร ภัย
ธรรมชาติฯลฯ ลั กษณะทางกายภาพเหลานี้มีผ ลกระทบทั้ง ทางตรงและ
ทางอ อ มต อ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลและทํ า ให ต อ งปรั บ ตั ว อยู
ตลอดเวลาซึ่งกอใหเกิดความเครียดขึ้นได
3.3.2.2 ทางชีวภาพ สิ่ง แวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิตและทา รายตัวบุคคลได เชน โรค
ตางๆ
3.3.2.3 ทางสังคมวัฒนธรรม ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสิ่งที่บุคคล
กระทําจะมีผ ลกระทบตอกันตลอดเวลา ปจ จัยที่กอ ใหเ กิดความเครียด
ไดแก
- สถานภาพและบทบาทในสังคมของบุคคล ซึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพ
และหลายบทบาท หากบทบาทหลายอยางนี้มีความขัดแยงหรือเกิดความ
แตกตางกั น มากก็ อ าจทํ าให เ กิ ดความยากลํ า บากในการปรั บ ตั วและ
เครียดได
- บรรทัดฐานทางสั งคม บางครั้ง กฎเกณฑที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของ
สั ง คมไม ส อดคลอ งกั บ ความต อ งการของบุค คลหรื อ เปน กฎเกณฑ ที่
เครงครัดมากยอมกอใหเกิดความเครียดแกบุคคลได
- ระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลหาก
เปนระบบการเมื อ งการปกครองที่เ ครง ครัด ทําใหป ระชาชนรูสึก ถูก
คุกคามหรือถูกควบคุมโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ เสรีภาพตางๆ หรือเปนระบบ
การเมืองการปกครองที่ทําใหประเทศขาดความมั่นคงยอมกอใหเกิดกับ
ความเครียดกับประชาชนได
ดังนี้

กนกรัตน สุขตุงคะ (2545: 2) ไดอธิบายสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีโอกาสเกิดความเครียดไดงาย
-

รูสึกวาตัวเองมีปมดอย
มีความรูสึกเชิงแขงขันสูงตองการเอาชนะ
ขาดความยืดหยุน ทางความคิด เอาตัวเองเปนหลัก
คนที่ชอบเก็บกดไมกลาแสดงความรูสึกจริงๆ ของตนแมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ
คนที่ยอมรับความแตกตางของตนเองไมได
คนที่มีบุคลิกภาพออนแอมาก ออนไหวกับเรื่องตางๆ
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- คนขี้ระแวง ขี้สงสัยไมไววางใจใคร
- เปนโรคเรื้อรังหรือโรครายแรง
- อยูในสภาวะที่ไมสบายใจ โดยหลีกเลี่ยงไมได เชน ตองอยูกับงานที่ไมชอบ หรือ
เพื่อนรวมงานที่สรางปญหา
- อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ
วราภรณ ตระกูล สฤษดิ (2547:117-118) ไดก ลาวไววาสาเหตุของความเครียดเป นสิ่งที่มี
อิทธิพลตออารมณสภาวะรางกายของงบุคคลเปนสิ่งที่คาดวาจะมีผลกอใหเกิดความเครียดขึ้นได และ
การเกิดความเครียดนั้นมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ
1. จากตัวบุคคลเอง ซึ่งเกี่ยวของกับสติปญญา ประสบการณชีวิต บุคลิกภาพ เฉพาะบุคคล
เปน แบบกาวราว เก็บตัว ตอตานสังคม รักและหลงตนเองมาก ความคับของใจ ความรูสึกสูญเสีย และ
รูสึกผิด ความพิการ ความเจ็บปวดทางดานรางกายและอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล
2. จากภายนอกตัวบุ คคล เปนเรื่องของปญ หาที่เกิดจากความสัม พันธระหวางบุคคล เช น
ปญหาจากอาชีพการงาน เศรษฐกิจและสังคม ความยากจนและสภาพของสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลง
ชีวิต ความรับผิดชอบ และตําแหนงหนาที่การงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวของและแวดลอมบุคคลนั้นๆ อยู
ไพบู ล ย โล สุ น ทร (2547: 18 ) กล า วถึ ง สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคทางด า นจิ ต ใจ และสั ง คม
(Psychosocial agent) สิ่งที่ทําใหเกิดโรคเนื่องมาจากปจจัยดานจิตใจและสังคม สภาพปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน เงินเดือนหรือรายไดจากการประกอบอาชีพที่ไดรับไมไดสัดสวนที่ดัชนีคา
ครองชีพที่สูงขึ้น รายไดไมสมดุลกับรายจาย ทําใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเกิดความตึง
เครียดทางอารมณ เปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร
เปนตน ความสัม พันธที่ไมดีกับ เพื่อนรวมงานกับผูบัง คับบัญชาหรือ ผูใตบัง คับ บัญ ชาอาจกอ ใหเกิ ด
ความเครียดขึ้นได ผลของความเครียดในระยะยาวนานกอใหเกิดโรคทางกายและทางใจ
จากสาเหตุตางๆ ดังที่กลาวมา สามารถสรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุ
ภายในและภายนอกตัวบุคคล สําหรับสาเหตุภายใน แบงไดเปนสาเหตุทางรางกายและสาเหตุทางจิตใจ
สาเหตุทางรางกาย ไดแก ความเหนื่อยลาทางรางกาย ไมไดรับการพักผอนเพียงพอ รับประทานอาหาร
ไมเ พี ยงพอ ความเจ็ บ ป วยทางร างกาย และการมีความรูสึก สูญ เสียและรูสึก ผิด ความคับ ขอ งใจ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแตละบุคคล
3.4 การประเมินความเครียด
เมื่ อ เกิ ดความเครียดขึ้นจะมีก ารเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจที่จ ะทราบวาบุคคลมี
ความเครียดหรือ ไม และมากนอ ยแคไหนนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบวัดความเครียดจากกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2541: 90) เพื่อวัดความเครียดของกลุมตัวอยางแบงไดดังนี้
1. ความผิดปกติทางรางกาย ไดแก ปวดศีรษะ ไมเกรน ทองเสียหรือทองผูก นอนไมหลับหรือ
งวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เบื่ออาหารหรือกินมากกวาปกติ ทองอืดเฟอ อาหาร
ไมยอย ประจําเดือนมาไมปกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มือเย็นเทาเย็น เหงื่อออกตามมือตามเทา ใจ
สั่น ถอนหายใจบอยๆ ผิวหนังเปนผื่นคัน เปนหวัดบอยๆ แพอากาศงาย ฯลฯ
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2. ความผิดปกติทางจิตใจ ไดแก ความวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุงซาน หลงลืมงาย ไมมีสมาธิ
หงุดหงิด โกรธงาย ใจนอย เบื่อหนาย ซึมเศรา เหงา วาเหว สิ้นหวัง หมดความรูสึกสนุกสนาน เปนตน
3. ความผิดปกติทางพฤติกรรม ไดแก สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากขึ้น ใชสารเสพติด ใชยานอนหลับ
จูจี้ขี้บน ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแยงกับผูอื่นบอยๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟน ผุดลุกผุดนั่ง เงียบขรึม เก็บตัว
เปนตน
จากแบบประเมินขางตนสามารถนํามาวิเคราะหความเครียดได 5 ระดับดังนี้
1. ระดับคะแนน 0-5 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ ความเครียดใน
ระดับต่ํามากเชนนี้ อาจหมายความว าผูตอบแบบประเมินตอบไมตรงตามความเปนจริง อาจเขาใจ
คําถามคลาดเคลื่อนไป ผูตอบอาจเปนคนที่ขาดแรงจูงใจ มีความเฉื่อยชา หรือชีวิตประจําวันซ้ําซาก
จําเจนาเบื่อ ปราศจากความตื่นเตน
2. ระดั บ คะแนน 6-17 หมายถึ ง มี ค วามเครี ย ดอยู ใ นเกณฑ ป กติ สามารถจั ด การกั บ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมรูสึก
พึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิตได
3. ระดับคะแนน 18-25 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย ซึ่งถือวาเปน
ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวันอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได อาจตองใช
เวลาในการปรับตัวแตในที่สุดก็สามารถจัดการกับความเครียดไดและความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสีย
ตอการดําเนินชีวิต ในกรณีนี้ สามารถผอนคลายความเครียดดวยการหากิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน การ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา ทําสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ หรือทํางาน
อดิเรกตางๆ หากตองการปองกันไมใหความเครียดมากขึ้น ในอนาคตอาจฝกความเครียดตามวิธีใน
หัวขอตอไปนี้ อยาลืมพูดคุยกับผูที่ไววางใจ พิจารณาและลงมือแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญอยาง
รอบคอบและมีสติ
4. ระดับคะแนน 26-29 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะนี้เริ่มมี
ความตรึงเครียดในระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือนรอนเปนอยางมากจากปญหาทางอารมณที่
เกิดจากปญหาความขัดแยง และวิกฤตการณ ในชีวิตเปนสัญญาณเตือนขั้นตนวากําลังเผชิญกับภาวะ
วิกฤตและความขัดแยง ซึ่งจัดการแกไขดวยความยากลําบากลักษณะดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมี
ผลกระทบตอ การทํางานจํ าเปนตองหาวิธีก ารแกไขขอ ขัดแยง ตางๆ ใหลดนอ ยลงหรือหมดไปดวย
วิธีการอยางใด อยางหนึ่ง สิ่งแรกที่ตองการรีบจัดการคือ ตองมีวิธีคลายเครียดที่ดีและสม่ําเสมอทุกวัน
วันละ 1-2 ครั้ง ครั้ง ละ 10 นาที โดยนั่งในทาที่สบายหายใจลึกๆ ใหหนาทองขยาย หายใจออกชาๆ
นับ 1-10 ไปดวย หรือจะใชวิธีการนั่งสมาธิหรือสวดมนตก็ได ควรแกไขปญหาใหดีขึ้น โดยคนหาสาเหตุ
ของปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยงหาวิธีแกไขปญหาหลายๆวิธี พรอมทั้งพิจารณาผลดี ผลเสียของแต
ละวิธี เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเองมากที่สุด ทั้งนี้ตองไมสรางปญหาใหเพิ่มขึ้น หรือทํา
ใหผูอื่นเดือนรอนวางแผนแกไขปญหาเปนลําดับขั้นตอน และลงมือแกปญหา หากไมสามารถจัดการ
คลี่คลายหรือแกปญหาดวยตนเองไดควรปรึกษากับผูใหการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตตามหนวยงาน
ตางๆ
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5. ระดับคะแนน 30-60 คือมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก กําลังตกอยูในภาวะตึง
เครียดหรือกําลังเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง เชน การเจ็บปวยที่รุนแรงเรื้อรัง ความพิการ
การสูญเสีย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจซึ่งมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
อยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข ความคิดฟุงซาน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิด
อุบัติเ หตุ ไ ด ง า ย บางครั้ ง อาจมีพ ฤติก รรม กาวราวรุ นแรง เชน เอะอะโวยวาย ขว างปาขา วของ
ความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรงมาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและ
ถูกวิธี อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิดตอไปไดใน
ระดับนี้ควรตองไปปรึกษาหรือใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหมองเห็น
ปญหาและแนวทางแกไขที่ชัดเจนและเหมาะสมตอไป
ความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลนั้นจะมีระดับมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถใน
การรับรูและการปรับตัวของบุคคลตอสิง่ ที่มาคุกคาม สาเหตุของความเครียดเดียวกันสามารถกอใหเกิด
การรับรูและการตอบสนองแตกตางกันไปในแตละบุคคล นอกจากกรมสุขภาพจิตแลว จันทรแรม กิจ
เหมาะ (2539: 23) ยังแบงความเครียดไว 4 ระดับ ดังนี้
1. ความเครียดระดับปกติ (Normal Stress) หรือความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเปน
ความเครียดที่คนสวนใหญเผชิญอยูบอ ยๆ จะมีผลกระทบตอชีวิตเพียงชีวิตเพียงเล็กนอย ทําใหสามารถ
ทําไดนานและขยันยิ่งขึ้น ความเครียดในระดับนี้เกิดในชวงเวลาสั้นๆ และสามารถกลับคืนสูภาวะปกติ
ไดโดยการพักผอนวันสุดสัปดาหในยามค่ําคืนและวันหยุดที่เปนครั้งคราว
2. ความเครียดในระดับรุนแรง (Sever Stress) เปนความเครียดที่เกิดขึ้นเปนเวลานานตอง
ไดรับ การบําบัดจากผูเชี่ยวชาญ ความเครียดในระดับนี้อาจทําใหเปาหมายในการดําเนินชีวิตลดลง
หรือมากขึ้นก็ได ถาไดรับการจัดการความเครียดในระดับนี้กลับสูความเครียดระดับปกติได
3. ความเครี ยดในระดั บปกติ (Abnormal Stress) ความเครียดในระดับ นี้เกี่ยวขอ งกั บ
อาการทางโรคประสาทและโรคจิต อาการที่ปรากฏอาจกอใหเกิดอันตรายตอตนเองไดและผูอื่น เชน มี
อาการของโรคซึมเศรา (Melancholia) มีอาการหลงผิด (Delusion) และมีพฤติกรรมไปจากเดิม
4. ความเครียดระดับสูง (High stress) ความเครียดระดับนี้จะอยูนานนับสัปดาหหรืออาจ
เปนเดือน หรือเปนปก็ได เชน การตายยาก การเจ็บปวยที่รุนแรง หรือเครียดมากรางกายและจิตใจแพ
ตอความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจอยางเดนชัดทําใหการดําเนินชีวิตเสียไป การ
ตัดสินใจผิดพลาด ชวงระยะนี้ตองการดูแลชวยเหลือและบาบัดรักษา แมสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
จะหมดไปหรือรูจักผอนคลายความเครียดดวยตนเอง แตก็ยังไมสามารถทําใหความเครียดหมดไปได
โดยงาย การชวยเหลือตนเองอยางเดียวไมเพียงพอ ตองมีผูอื่นเขามาชวยเหลืออีกดวย
กลาวโดยสรุป ความเครียดระดับตางๆ มีไดตั้งแตระดับความเครียดในระดับที่ต่ําหรือปริมาณ
นอย ความเครียดระดับนี้ เปนภาวะที่บุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณที่กดดันจนเกิดความเคยชิน
ไมมีแรงกดดันในชีวิต พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู และมีแรงจูงใจต่ําในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ในระดับ
ความเครียดที่เปนปกติ เปนภาวะสมดุลที่บุคคลสามารถจัดการกับปญหาหรือสถานการณตางๆ ไดเปน
อยางดีและมีแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตไดอยางอัตโนมัติ หากระดับ
ความเครี ยดมี ม ากขึ้ นเล็ก น อ ย เป นความเครียดที่ร ะดับปานกลางก็จ ะชวยใหบุคคลนั้นๆ มีความ
กระตือรือรน มีความตื่นตัวสูง สําหรับความเครียดระดับนี้เปนตนเหตุของความเครียดที่เริ่มรุนแรงใน
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ระดับแรกและตองใหความสนใจอยางมาก เนื่องจากบุคคลยังไมสามารถปรับตัวไดในระยะเวลาอันสั้น
ความเครียดระดับสูงมาก จะมีปฏิกิริยาที่แสดงออกจากจะเปนลักษณะการปฏิเสธ กาวราว พูดนอย
กดดัน ชีวิตไมมีความสุข อันเปนความเครียดที่เริ่มรุนแรงและมีผลกระทบตอตัวบุคคลและผูอื่น ระดับ
ความเครี ยดที่ สูงมากจะทําใหบุ คคลหมดกําลั งทอ แทและเบื่อหนายในชี วิต ไมส ามารถจั ดการหรือ
ปรับตัวได อาจสงผลใหเกิดการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงสงผลในระดับองคกรและ
ประเทศอยางมาก
4. โปรแกรม WEKA
โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) : เริ่มพัฒนามา
ตั้งแตป 1997 โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด เปนซอฟตแวรสําเร็จ ภาพประกอบ
ประเภทฟรีแวร อยูภายใตการควบคุมของ GPL License ซึ่งโปรแกรม WEKA ไดถูกพัฒนามาจาก
ภาษาจาวาทั้งหมด ซึ่งเขียนมาโดยเนนกับงานทางดานการเรียนรูดวยเครื่อง (Machine Learning)
และการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) โปรแกรมจะประกอบไปดวยโมดูลยอยๆ สําหรับใชในการ
จัดการขอมูล และเปนโปรแกรมที่สามารถใช Graphic User Interface (GUI) และใชคําสั่งในการให
ซอฟตแวรประมวลผล และสามารถทํางานไดบนหลายระบบปฏิบัติการและสามารถพัฒนาตอยอด
โปรแกรมได โปรแกรม WEKA เปนเครื่องมือที่ใชทํางานในดานการทําเหมืองขอมูลที่รวบรวมแนวคิด
อัลกอริทึมมากมาย ซึ่งอัลกอริทึมสามารถเลือกใชงานโดยตรงไดจาก 2 ทางคือจากชุดเครื่องมือที่มี
อัลกอริทึมมาให หรือเลือกใชจากอัลกอริทึมที่ไดเขียนเปนโปรแกรมลงไปเปนชุดเครื่องมือเพิ่มเติมและ
ชุดเครื่อ งมื อมี ฟง กชันสํ าหรับ การทํางานรวมกับขอมูล ไดแก Pre-Processing, Classification,
Regression, Clustering, Association rules, Selection และ Visualization โลโกของซอฟตแวร
WEKA เปนรูปนกเฉพาะถิ่นของประเทศนิวซีแลนด
ขอดีของซอฟตแวร WEKA
1. เปนซอฟตแวรเสรีที่สามารถดาวนโหลดไดฟรี
2. สามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัตกิ าร
3. เชื่อมตอ SQL Database โดยใช Java Database Connectivity
4. มีการเตรียมขอมูลและเทคนิคในการสรางแบบจาลองที่ครอบคลุม
5. มีลักษณะที่งายตอการใชงาน
ความสามารถของซอฟตแวร WEKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สนับสนุนเกี่ยวกับการทาเหมืองขอมูล (Data Mining)
การเตรียมขอมูล (Data Preprocessing)
การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification)
การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการจัดกลุม (Clustering)
การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธ (Associating)
เทคนิคการคัดเลือกขอมูล (Selecting Attributes)
เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ (Visualization)
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สรุปขอดีของโปรแกรม WEKA คือ มีอัลกอริทึมที่รูจักกันดีของการทําเหมืองขอมูลใหเลือกใช
อยางครบถวนและสามารถเขียนฟงกชันเพิ่มเขาไปในโปรแกรมเองได
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศุ ก ร ใ จ วุ ฒิ กิ จ โกศล (2551,น.77) ใช เ ทคนิ ค การทํ า เหมื อ งข อ มู ล ในผู ป ว ยข อ ไหล ติ ด
โรงพยาบาลพระนั่งเกลาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการรักษาและสรางกฎความสัมพันธที่นาสนใจเพื่อเปน
แนวทางชวยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการรักษาสําหรับนักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลพระนั่ง
เกลา โดยใชขอมูลผูปวยโรคขอไหลติดที่ไมมีโรคประจําตัวและไมไดเกิดจากอุบัติเหตุมารับการรักษา
ทางกายภาพบําบัดโรงพยาบาลพระนั่งเกลาที่รักษาหายในชวงป พ.ศ. 2548-2550 จํานวน 550 ราย
มีการเตรียมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และหาปจจัยที่มีผลตอการรักษา จากนั้นวิเคราะหโดยการ
ทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิค Clustering และ Association Rule เลือกกฎความสัมพันธที่นาสนใจดวย
คาสนับสนุนของกฎไมต่ํากวารอยละ 20 และคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวารอยละ 90 ผลการศึกษาพบวามี
ปจจัย อายุ ระยะเวลาที่เปน องศาการยกแขน การไขวหลัง ระดับความเจ็บปวด และเทคนิคการรักษา
ที่มีผลตอการรักษา ตัวอยางเชน เมื่อใชเทคนิค Association Rule หากฎความสัมพันธชวงองศาการ
ยกแขน 90-120 เลือกเทคนิคการรักษาดวยแผนประคบความรอนบริเวณคอ ความรอนคลื่นเหนื อ
เสียงบริเวณไหลดานหนา ความรอนคลื่นเหนือเสียงบริเวณกลามเนื้อ Infraspinatus และกระตุนไฟฟา
แบบ Surge บริเวณไหลดานหนา-หลังจะใชจํานวนครั้งในการรักษาชวง 19-24 ครั้งดวยคาสนับสนุน
ของกฎ 43.48 เปอรเซ็นตและคาความเชื่อมั่นที่ 100%
รักถิ่น เหลาหา (2553,น.45) ศึกษาการพยากรณความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช
ทฤษฎี ของการทํ าเหมื อ งข อ มู ล สรางระบบที่จัดกลุม ของผูปวยและพยากรณความเสี่ยงการเกิ ด
โรคมะเร็งปอด ทั้งนี้การจัดกลุมจะใหทราบถึงคาความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด
จากนั้นนําคาปจจัยเสี่ยงมาวิเคราะหและพยากรณผูปวยดวยตนไมตัดสินใจแบบ C4.5 โดยใชกลุม
ขอมูลผูปวยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2552 จํานวน 2,215 คน ผูปวยมี
สองกลุม คือ ผูปวยที่เปนโรคมะเร็งปอดจํานวน 118 คน ไมเปนมะเร็งปอด 2,097 คนและไดวัดคา
ประสิทธิภาพการพยากรณจากคาความแมนยําและคาความระลึก จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผล
ตอคาความเสี่ยงที่ทําใหเปนมะเร็งปอดมากที่สุดคือ ปจจัยประวัติดานพันธุกรรม โดยมีคาความเสี่ยง
เปน 34.59 เทาของคนที่ไมมีประวัติดานพันธุกรรม รองลงมาคือ ปจจัยเสี่ยง ดานประวัติการสูบบุหรี่
ประวัติการดื่มสุรา และอายุ ตามลําดับ ผลการพยากรณใหคาความแมนยํา (precision) ที่ 0.796 คา
ความระลึก (recall) 0.5 และคาความถูกตอง (accuracy) ของการจําแนกประเภทเฉลี่ยมีคารอยละ
96.8387
มาลิวรรณ บุญพลอย (2551,น.73) ไดศึกษาเรื่องเหมืองขอมูลและการคนหาองคความรู
สําหรับ โรคกลามเนื้อ ออ นแรง นําเสนอวิ ธีการใชขั้นตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองชั้นเพื่อ จําแนก
ประเภทข อ มูล โรคกล ามเนื้ อ ออ นแรงเรื้อ รัง ซึ่งกระบวนการทํางานของขั้นตอนวิธีนี้ส ามารถแบง
ออกเปนสองขั้นตอนใหญๆ คือ ขั้นตอนการจําแนกกลุมผูปวยปกติ (Non-fatigued -NF) และขั้นตอน
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การจํ าแนกกลุ ม ผู ป วยที่ มี อ าการผิ ด ปกติแตไ มใชเ ปน โรคกลา มเนื้อ ออ นแรงเรื้ อ รัง (Insufficient
number of symptoms or fatigue severity - ISF) และ กลุมผูปวยที่เปนโรคกลามเนื้อออนแรง
เรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อทําการพัฒนาอัลกอริทมึ
ที่สามารถจําแนกประเภทขอมูลของโรคกลามเนื้อออนแรงเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําการ
คนหาองคความรูซึ่งจะทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองชั้น (Double
Decision Trees) วิธีกลุมของตนไม (Decision Tree Forests) และวิธีตนไมชวยตัดสินใจ (Decision
Trees) ขอมูลที่นํามาใชในการทดลอง ประกอบดวยขอมูลของผูป วยที่เปนโรคกลามเนื้อออนแรงเรื้อรัง
ซึ่งขอมูลของผูปวยที่เปนโรกลามเนื้อออนแรงนั้นประกอบไปดวยขอมูลผลเลือด และขอมูลอาการปวย
ผลการวิจัยพบวาประสิท ธิภาพในการจํ าแนกประเภทขอมูล โรคกลามเนื้อ ออ นแรงที่เ รื้อ รัง โดยใช
ขั้นตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองชั้น นั้นสามารถจําแนกประเภทของผูปวยที่เปนโรคกลามเนื้อออน
แรงเรื้อรังไดแมนยากวาวิธีกลุมของตนไมและวิธีตนไมชวยตัดสินใจ โดยวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองชั้น
สามารถจําแนกขอมูลกลุม NF, CFS และ ISF มีคาความแมนยําเทากับ 83.60%, 83.30% และ
83.34% ตามลําดับ วิธีกลุมของตนไมสามารถจําแนกขอมูลกลุม NF, CFS และ ISF มีคาความแมนยํา
เทากับ 81.94%, 82.20% และ 81.79% ตามลําดับ วิธีตนไมชวยตัดสินใจสามารถจําแนกขอมูลกลุม
NF, CFS และ ISF มีคาความแมนยําเทากับ 67.00%, 66.26% และ 67.00% ตามลําดับ เนื่องจากวิธี
ตนไมชวยตัดสินใจสองชั้นมีการแบงการจําแนกประเภทออกเปน 2 ขั้นตอนโดยอาศัยหลักการคัดกรอง
ขอมูลผูปวย ซึ่งทําใหปญหาการจําแนกประเภทขอมูลลดความซับซอนลงจากเดิมเนื่องจากปญหาใน
การจําแนกขอมูลเปนแบบหลายคลาส (Multi-class Problem) ไดถูกลดรูปเปนปญหาแบบสองกลุม
(Two-class Problem) ซึ่งเปนปญหาที่งายทําใหขั้นตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองชั้นสามารถจําแนก
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
อังคณา พิจารโชติ (2552,น.73) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงการเปนโรคเบาหวานโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล เพื่อชวยในการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดโรคเบาหวาน เชน พอแมมีประวัติเปนโรคเบาหวาน มีประวัติการ
ปสสาวะบอ ย เปนตน ขอมูลความสัมพันธของปจ จัยเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหจ ะเปนสารสนเทศ
สําคัญที่เปนตัวชวยใหหนวยงานดานการแพทยนําไปใชสําหรับวางแผนปองกันโรคโดยระบบที่พัฒนานี้
จะประกอบดวยสามสวนคือ สวนของคลังขอมูลใชสาหรับเก็บขอมูลปจจัยเสี่ยงที่ไดจากการคัดกรอง
กลุมเสี่ยง สวนของเหมืองขอมูลเปนตัวคนหาความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงตางๆ และสวนการแสดง
ขอมูลรายงานซึ่งจะจัดทําในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใหสะดวกตอการเรียกใชงาน ผลการ
คนหาความสัมพันธดวยคาสนับสนุนที่ 0.5 และคาความเชื่อมั่นที่ 0.3 พบวาประวัติครอบครัวเป น
ปจจัยเสี่ยงที่มีอัตราการเสี่ยงมากที่สุดซึ่งพบคูกับคาดัชนีมวลกาย มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.94
ในป 2538 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ไดใหทุนวิจัยโครงการพัฒนาแบบประเมิน
และวิ เ คราะห ความเครี ยดด วยตนเองสํ าหรับ ประชาชนไทยด วยคอมพิว เตอร (กรมสุข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข, 2541) รวมทั้งคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําแบบทดสอบดังกลาวขึ้น
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541) วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาแบบประเมิน
ในการคัดกรองบุคคลที่มีความเครียด แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด รวมทั้งหา
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แนวทางในการจัดการกับความเครียดและแนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด จาก
ผลการวิ จั ย พบว า แบบประเมิ น ดั ง กล า วมี คุ ณ ภาพเพี ย งพอในการนํ า มาใช คั ด กรองบุ ค คลที่ มี
ความเครียดแนวโนมลักษณะของบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียดพบวามี 3 ลักษณะ คือ แนวโนม
ลักษณะบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล, แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพแบบซึมเศรา และแนวโนมแบบที่จะ
เกิ ดอาการเจ็ บ ป วยทางร างกายเมื่ อ มี ความเครี ย ด แบบประเมิ นนี้ มีข อ คํ าถามเพื่ อ ใชท ดสอบ
ความเครียดจํานวน 20 ข อ ซึ่ ง ป จ จุบันไดถูก นํามาใชกันอยางแพรห ลาย เชน คูมือ คลายเครียด
(สถาบันกัลยาณราชนครินทร, 2555) งานวิจัยชิ้นนี้จะชวยใหประชาชนตระหนักรูถึงความเครียด โดย
สามารถประเมินความเครียดที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง พรอมกับมีคําแนะนําเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดการกับความเครียดอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีจุดที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดใน 3 ประเด็นดังนี้
1. ไมมีการนําคําตอบจากแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดมาเก็บรวบรวมไวอยาง
เปนรูปธรรม
2. ขาดการติดตามผลหลังจากผูเขารับการประเมินทําแบบประเมินเรียบรอยแลว สงผล
ใหไมสามารถทราบไดวาผูเขารับการประเมินมีภาวะความเครียดเปนอยางไรเมื่อเวลา
ผานไป
3. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตที่ใชอยูนี้ เปนเพียงการ
วิเคราะหสภาวะของผูรับการประเมินในปจจุบัน กลาวคือ ไมสามารถทํานายหรื อ
คาดการณโอกาสในการเกิดความเครียดในอนาคตอันใกลได
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาคนควาและวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยที่ไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเครียดและการทําเหมืองขอมูล มาใชกําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินความเครียด
และแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียดของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ป
การศึกษา 2557 จํานวน 400 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย างที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ เปน นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิต สาขา
เทคโนโลยีส ารสนเทศทางธุ รกิ จ ชั้นปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ปการศึกษา 2557 จํานวน 300 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน
ในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวาจากประชากร จํานวน 400 คน โดยใชการกําหนดกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงในการศึกษาครั้ งนี้ ผูวิจัยจะทําการศึก ษาจากนัก ศึก ษาหลัก สูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ปการศึกษา 2557 จํานวน 300 คน
2. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปที่ 1-4
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา จากนั้นทํา
การกําหนดกลุมตัวอยางในแตละชั้นป โดยกําหนดจํานวน ตามตาราง 3
3. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาแตละชั้นป โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามชั้นป
ชั้นป
จํานวนประชากร
จํานวนกลุมตัวอยาง
ชั้นปที่ 1
116
108
ชั้นปที่ 2
95
75
ชั้นปที่ 3
87
72
ชั้นปที่ 4
62
45
รวม
360
300
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการคนควาตํารา เอกสารตางๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาวาการ
ประเมินความเครียดของแตละบุคคลมีปจจัยอะไรบางในการตรวจสอบ จากการศึกษาพบวามีแบบ
ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง ที่จัดทําโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
แบบประเมินที่ไดรับการยอมรับและมีการนํามาใชประเมินความเครียดกันอยางแพรหลายตั้งแตป
2541 โดยแบบประเมินดั งกล าวมีขอ คําถามจํานวน 20 ขอ ที่เกี่ยวของกับอาการ พฤติกรรม หรือ
ความรูสึกตางๆ ของผูรับการประเมิน ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชแบบประเมินนี้เปนตัวหลักในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้
แบบประเมินที่ใชนี้จะแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลทั่วไป ไดแก รหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, เพศ และชั้นป
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการ พฤติก รรมหรือความรูสึกของผูรับการประเมิน
ในชวง 2 เดือนที่ผานมา ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ
จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนของระดับอาการ ดังนี้
ไมเคยเลย
เปนครั้งคราว
เปนบอย
เปนประจํา

0
1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมายของคะแนนเพื่อจัดระดับความเครียดเปน 5 ระดับ โดยใชคะแนนรวม
และใชการประเมินแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference) ดังนี้

0-5

คะแนน

หมายถึง

6-17
18-25
26-29
30-60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเครียดต่ํากวาเกณฑป กติ / ตอบไมตรง
ความจริง / เขาใจคําถามคลาดเคลื่อน
มีความเครียดอยูในเกณฑปกติ / ไมเครียด
มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย
มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง
มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้ไดนําแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง ที่จัดทําโดยกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มาใช ในการเก็บ ขอ มูล จากกลุ มตั วอยางที่ กําหนดไว เนื่อ งจากแบบประเมิน
ดังกลาวเปนคําถามที่ใหผูรับการประเมินทําการตรวจสอบตนเองวามีอาการทางรางกาย พฤติกรรม
หรือ ความรูสึกอยางไรภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมา ดัง นั้น การเก็บขอ มูลในแตละครั้ง จะมี
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ระยะเวลาหางกัน 2 เดือน โดยมีเงื่อนไขวา กลุมตัวอยางทั้ง 4 รอบ จะตองเปนนักศึกษากลุมเดิ ม
ทั้งหมด
จากที่กลาวไววา ผูรับการประเมิน 1 คนตองตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบ เมื่อผูรับการ
ประเมิ นทํ าแบบสอบถามครบทั้ ง 4 รอบแลว ขอ มูลที่ไดจ ากผูรั บ การประเมิน 1 คน จะถูกนํามา
เขารหัสเพื่อเก็บลงในโปรแกรม Excel โดยเก็บขอมูล 1 บรรทัด (เรดคอรด) ตอ 1 ผูรับการประเมิน
ภายในบรรทัดจะประกอบดวยแอทริบิวตจํานวน 84 แอทริบิวต นั่นคือ ขอมูลพื้นฐานจํานวน 4 แอทริ
บิวต ไดแก ลําดับที่, รหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, เพศ และ ขอคําถาม 80 แอทริบิวต (จากการเก็บขอมูล
จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 20 ขอ) ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางของขอมูลเบื้องตนที่ถูกเก็บอยูใน Excel

ภาพที่ 6 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาซึง่ อยูในรูปแบบ Excel
4. การเตรียมขอมูล (Pre-processing) และวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวยังไมอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการสรางและทดสอบ
แบบจําลองดวยเครื่องมือการทําเหมืองขอมูล จึงตองมีการเตรียมขอมูลในเบื้องตนกอนนําไปใชเพื่อให
ไดผลการทดลองที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยขั้นตอนยอยตามลําดับคือ 1) การ
ตัดขอมูล 2) การแกไขขอมูลใหถูกตอง 3) การเพิ่มขอมูล
4.1 การตัดขอมูล
เนื่องจากขอมูลมีบางแอริบิวตที่ไมเกี่ยวของกับการวิเคราะหและประเมินความเครียดอยู
จึงจําเปนตองมีการตัดแอทริบิวตบางตัวออกไป ไดแก ลําดับที่, รหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล นอกจากนี้ยังมี
กลุมตัวอยางบางคนที่ทําแบบประเมินไมครบทั้ง 4 ครั้ง ดังนั้นจึงทําการตัดขอมูลบางเรคอรดออกไป
ดังแสดงในภาพที่ 7 เมื่อตัดแอทริบิวตเหลานี้ออกไป ทําใหคงเหลือแอทริบิวตจํานวน 81 แอทริบิวต
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4.2 การแกไขขอมูลใหถูกตอง
โดยทั่วไปขอมูลที่ถูกจัดเก็บอาจมีความผิดปกติตางๆ ได เชน ขอมูลบางแอทริบิวตขาด
หายไป (Missing Value) ขาดแอทริบิวตที่นาสนใจหรือขาดรายละเอียดขอมูล เปนขอมูลรบกวน
(Noisy Data) เชน ขอมูลมีคาผิดพลาด (error) หรือมีคาผิดปกติ (Outliers) ซึ่งอาจเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามที่ไมถูกตอง การบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรผิดพลาดของเจาหนาที่ เปนตน

ภาพที่ 7 การตัดแอทริบิวตและเรคอรดที่ไมใชในการวิเคราะหและประเมินความเครียด
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จากการตรวจสอบข
มูลที่ใชไใขขนการศึ
กษาครั้งนีบ้จิวตากไฟล
Excel โดยใชคําสั่งเรียงลําดับ
ภาพที่ 8อการแก
อมูลบางแอทริ
ที่ขาดหายไป
จากมากไปนอยในแตละแอทริบิวตเพื่อใหสังเกตขอมูลที่มีคาผิดพลาดไดงาย พบวามีแอทริบิวตที่คา
ขาดหายไปจํานวน 9 คา จึงแกไขโดยการนําคาจากคําตอบขอเดียวกันของครั้งที่แลวของเรคอร ด
เดียวกั นมาเติ มให ตัวอยางดั งภาพที่ 8 เชน ในการเก็บ แบบประเมินครั้งที่ 2 ขอ มูล ในขอ 3 ของ
เรคอรดที่ 16 ไดหายไป จึงไดนําคําตอบขอ 3 ของเรคอรดเดียวกันในแบบประเมินครั้งที่ 1 มาเติมให
4.3 การเพิ่มขอมูล
ในขั้นตอนการเพิ่มขอมูลนี้ การตอบแบบประเมินแตละครั้งใน Excel จะมีการเพิ่มแอทริ
บิวตจํานวน 2 แอทริบิวต ดังภาพที่ 9 คือ คะแนนรวม และระดับความเครียด ดังนั้น สําหรับผูรับการ
ประเมิน 1 คน (1 เรคอรด) จะมีแอทริบิวตเพิ่มเทากับ 2 แอทริบิวต X 4 ครั้ง เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ทําให
มีแอทริบิวตจํานวน 89 แอทริบิวต สําหรับแอทริบิวตระดับความเครียดจะมีการแทนคาที่เปนไปได
ตั้งแต 0-4 ดังตอไปนี้
-

คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม

0-5
6-17
18-25
26-29
30-60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แทนคาดวย
แทนคาดวย
แทนคาดวย
แทนคาดวย
แทนคาดวย

0
1
2
3
4
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ภาพที่ 9 การเพิ่มขอมูลคะแนนรวมและระดับความเครียด
กอนจะทําการสรางและทดสอบแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลาย
ระดับด วยเทคนิ คการทําเหมือ งข อมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ เก็บไดม าทํ าการวิเ คราะหโ ดยใช โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป โดยดํา เนิน การวิ เ คราะห ข อ มู ล และนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ตามลํ าดั บ
ดังตอไปนี้
1) วิเคราะหขอมูล เพศ ชั้นป โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ
2) วิเคราะหขอมูลอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกจากขอคําตอบจํานวน 20 ขอ จํานวน
4 รอบ โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ
3) วิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ จํานวน 4 รอบ โดยการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ
4) วิเคราะหระดับความเครียด 5 ระดับ จํานวน 4 รอบ โดยการแจกแจงความถี่และคา
รอยละ
ขอมูลที่ใชในการทดลองทั้งหมดสามารถวิเคราะหแยกตามแตละขอไดดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4 - 8 และภาพที่ 10 – 14
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลเพศและชั้นป
ชั้นป
เพศ
จํานวน (เรคอรด)
ชาย
77
ชั้นปที่ 1
หญิง
31
ชั้นปที่ 2
ชาย
51

รอยละ
25.67
10.33
17.00
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ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

24
46
26
38
7
212
88

8.00
15.33
8.67
12.67
2.33
70.67
29.33

36

37

38

39

40

ภาพที่ 10 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 1

ภาพที่ 11 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 2
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ภาพที่ 12 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 3

ภาพที่ 13 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 4
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ภาพที่ 14 การวิเคราะหระดับความเครียด 5 ระดับ จํานวน 4 รอบ
จากภาพที่ 14 แสดงให เห็นวาผลการแจกแจงความถี่ทั้ง 4 รอบสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันนั่นคือ นักศึกษาสวนใหญไมเครียด รองลงมาคือเครียดสูงกวาเกณฑปกติเล็กนอย
5. การสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด
ในการศึกษาและสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณนี้ใชเทคนิคการจําแนกกลุมซึ่งเปนเทคนิคหนึ่ง
ของการทําเหมืองขอมูล โดยเทคนิคนี้จะใหผลลัพธเปนกฎเพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงายและ
สามารถนํากฎไปใชพยากรณความเครียดได ในที่นี้ ผูวิจัยไดเลือกเทคนิคที่ไดรับความนิยมสําหรับการ
จําแนกกลุม 3 เทคนิคเชนเดียวกับงานวิจัยของชัชชฎา และคณะ (2556) นั่นคือ เทคนิคการเรียนรู
แบบเบย (Bayesian Learning) เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree: 4.5) และเทคนิคโครงขาย
ประสาทเทียม (Neural Network) สําหรับเทคนิคการเรียนรูแบบเบยจะแบงออกเปน 2 อัลกอริทึมคือ
Bayesian Network และ Naïve Bayesian พรอมกันนี้ยังมีการนําอัลกอริทึม Decision Table และ
อัลกอริทึม Partial Rules (PART) เขามาทดลองเปรียบเทียบกับ Decision Tree:4.5 เชนเดียวกับ
งานวิจัยของเสถียร (2553) ดวย สวนเทคนิคโครงขายประสาทเทียมนั้นเลือกใชอัลกอริทึม Multilayer
Perceptron (MLP) เชนเดียวกับงานวิจัยของชัชชฎา และคณะ (2556) โดยสรุปแลวอัลกอริทึมในการ
จําแนกกลุมที่ถูกนํามาใชสรางแบบจําลองพยากรณความเครียดในงานวิจัยนี้มีจํานวน 6 อัลกอริทึม คือ
1. Bayesian Network (Kantardzic M., 2003) หรือเรียกยอวา Bayesnet เปนวิธีการลด
ขอจํากัดของ Naïve Bayesian ในสมมุติฐานของความไมขึ้นตอกันระหวางแอทริบิวตใน
วิธีของ Naïve Bayesian แตในความเปนจริงแลวแอทริบิวตบางตัวจะขึ้นตอกัน และควร
ที่จะนําความขึ้นตอกันนี้เขามาใสไวในแบบจําลองดวย จึงใช Bayesnet ในการอธิบาย
ความไมขึ้นตอกันอยางมีเงื่อนไขระหวางตัวแปรเพื่อใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
2. Naïve Bayesian (Kantardzic M., 2003) ทํานายผลโดยหลักการจําแนกประเภทโดย
ทฤษฎีของเบย (Bayes Theorem) การเรียนรูเบยอยางงาย(Naïve Bayesian) เปนวิธี
จําแนกประเภทขอมูลที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งเหมาะกับกรณีของเซตตัวอยางมีจํานวน
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3.

4.

5.

6.

มากและแอทริ บิ ว ต ของตัว อยางไมขึ้นตอ กั น มีก ารจําแนกประเภทเบยอ ยา งงายไป
ประยุกตใชในงานดานการวินิจฉัย (Diagnosis) และพบวาใหประสิทธิภาพที่ดี
Decision Tree: C4.5 (Kantardzic M., 2003) หรือ ในโปรแกรม Weka ใช ชื่อวา
Classifiers trees J48 เปนการจัดกลุมโดยผลลัพธที่ไดอยูในรูปของตนไมการตัดสินใจทีม่ ี
กิ่งตนไมจานวนมาก โดยคาของขอมูลของ แอทริบิวตที่มีคาตอเนื่องจะใชเครื่องหมาย
“<”, “<=”, “=>”, “>” ในการพิจ ารณา สวนขอ มูล ที่เปนคาไมตอ เนื่อ งจะใช
เครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข "AND" ในการเชื่อมโยงระหวางแอทริบิวต จะเชื่อมโยง
ไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได
Decision Table (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม Weka ใชชื่อวา Classifiers
Decision Table เปนการจัดกลุมในลักษณะตารางการตัดสินใจโดยการนําผลที่ไดจาก
การเรียนรู จากข อมู ล ที่นําเขามาที่มีลัก ษณะของขอ มูลที่ใกลเ คียงกันใหม าอยูในกลุม
เดียวกัน โดยแอทริบิวตสุดทายของตารางจะใชกําหนดกลุมที่ตองการแบง
Decision Rules: Partial Rules (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม Weka ใช
ชื่อวา Classifiers PART เปนการจัดกลุม โดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของกฎที่นําเอา
ขอมูลแตละแอทริบิวตมาเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจลักษณะของขอมูลที่ใกลเคียงกันให
มาอยูในกลุมเดียวกันโดยคาของขอมูลของแอทริบิวตที่มีคาตอเนื่อ งจะใชเครื่อ งหมาย
“<”, “<=”, “=>”, “>” ในการพิจ ารณา สวนขอ มูล ที่เปนคาไมตอ เนื่อ งจะใช
เครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข "AND" ในการเชื่อมโยงระหวางแอทริบิวต จะเชื่อมโยง
ไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได
Multilayer Perceptron เปนอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งของกรรมวิธี Neuron ที่ตองการ
คาดการณขอมูลที่เปนลักษณะเชิงปริมาณ โดยการทํางานเปนการประมวลผลโดยใชการ
คํานวณการใหน้ําหนัก ของการเชื่ อ มตอในแตล ะโหนด ลักษณะการเชื่ อมตอ เปนแบบ
เครือขายและมีการปรับคาถวงน้ําหนักของการสงผานขอมูลไปในแตละโหนด ซึ่งจะมีการ
สงคายอนกลับเพื่อปรับคาน้ําหนักจนไดคาผลลัพธที่ยอมรับได ในการสรางเครือขายจะมี
ระดับโหนดขอมูลเขา (input node) และระดับโหนดซอน (hidden node) จํานวนของ
ชั้นโหนดซอนอาจมีหลายชั้นก็ได

ขอ มูลที่ใชในการสรางและทดสอบแบบจําลองมีจํานวนทั้ง สิ้น 300 เรคอร ด สําหรับ การ
ทดสอบไดใชวิธี Cross-validation test เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด (เอกสิทธิ์, 2557) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธี Split test หรือวิธีสราง Testing set ขึ้นมาเอง นอกจากนี้วิธี Cross-validation
test ยังเหมาะสมกับขอมูลจํานวนไมมากนัก (เชน 300 เรคอรด) ทําใหสามารถทดสอบซ้ําหลายรอบ
ไดและสงผลใหการทดสอบโดยวิธี Cross-validation test มีความนาเชื่อถือกวาวิธีการทดสอบแบบ
อื่น (เอกสิทธิ์, 2557) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช 10-folds cross-validation แบงกลุมขอมูลออกเปน 10
กลุม ในแตละรอบจะนํากลุมขอมูลจํานวน 9 กลุมเปนกลุมศึกษา (Training Set) และกลุมขอมูลที่
เหลือเปนกลุม ทดสอบ (Testing Set) โดยจะทําซ้ําจํานวน 10 รอบ เพื่อเปลี่ยนกลุมทดสอบใหครบทุก
กลุม และนําผลลัพธที่ไดมาหาคาเฉลี่ย โดยเกณฑที่ใชในการพิจารณาคุณภาพของแบบจําลองที่ไดจาก
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แตละอัลกอริทึม จะพิจารณาจากคาความถูกตอง (Accuracy), คาความแมนยํา (Precision), คาความ
ระลึก (Recall) และคาความเหวี่ยง (F-measure) ที่มากที่สุด
การนําเขาขอมูลของโปรแกรม Weka 3.7.3 ตองทําการแปลงไฟลขอมูลจาก .xls ใหเปน
นามสกุล csv กอนดังภาพที่ 15 จึงจะสามารถนําขอมูลเขาในโปรแกรม Weka ได

ภาพที่ 15 การบันทึกขอมูลในรูปแบบนามสกุล *.csv

ขั้นตอนตอมาคือการแปลงไฟล .csv ใหเปนไฟล .arff เพื่อใหเปนรูปแบบมาตรฐานสําหรับใช
ในโปรแกรม Weka โดยเขาไปแปลงไฟลไดที่ http://ikuz.eu/csv2arff/ ดังภาพที่ 16
แฟมขอมูล .arff จะ สามารถแจกแจงขอมูลในแตละแอทริบิวตใหเปนคาไมตอเนื่องได ซึ่งโดยปกติเมื่อ
ทํ าการบั นทึ ก เป น .arff แล ว ค าปริยายของแตล ะแอทริ บิวตที่เ ปนตัวเลขจะถูก กําหนดให เ ป น
numeric สําหรับการแกไขขอมูลในไฟล .arff สามารถกระทําไดโดยเปดแฟมขอมูลดวยโปรแกรม
WordPad ดังภาพที่ 17
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ภาพที่ 16 เว็บที่ใชในการแปลงไฟล *.csv เปน *.arff

การใช
ไฟล *.arffWeka
ขึ้นมาแก
ไข าไดโดยเป ด
ขั้นตอนตอภาพที
มาคือ่ 17
การนํ
าขอโมูปรแกรม
ลในไฟลWordPad
.arff เขาเป
สูโดปรแกรม
สามารถทํ
โปรแกรม Weka เลือก Explorer >> Preprocess>> Open file… เลือกไฟลขอมูลที่ตองการ ดัง
ภาพที่ 18 สํ า หรั บ ตั ว อย างการอ านค า ของหน า จอแรกนี้ แสดงไว ดัง ภาพที่ 19 นั่ น คื อ ไฟล ชื่ อ
merge3_300recordsClean3 มีทั้งหมด 300 เรคอรด (Instances) แตละเรคอรดมี 89 แอทริบิวต
แอทริบิวตที่ถูก เลือกในขณะนี้คือ 1.1 (คําถามขอที่ 1 ของการเก็บขอมูลรอบที่ 1) มีคาที่เปนไปได
ทั้งหมด 4 คาคือ 0, 1, 2, 3 โดยที่ จํานวนเรคอรดที่มีคา 0 มีจํานวน 54 เรคอรด (18.00%) จํานวน
เรคอรดที่มีคา 1 มีจํานวน 161 เรคอรด (53.67%) จํานวนเรคอรดที่มีคา 2 มีจํานวน 59 เรคอรด
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(19.67%) และจํานวนเรคอรดที่มีคา 3 มีจํ านวน 26 เรคอรด (8.67%) ซึ่งสอดคลองกับขอ มูลใน
ตารางที่ 5
สําหรับการสรางแบบจําลองเพื่อการพยากรณความเครียดนั้น จะทําการสรางแบบจําลอง 6
แบบจาก 6 อัลกอริทึมเพื่อใชในการเปรียบเทียบวาอัลกอริทึมใดใหผลดีที่สุด โดยการทดลองจะทํา
ตามลําดับอัลกอริทึม ดังนี้ Bayesian Network, Naïve Bayesian, Multilayer Perceptron,
Decision Table, Decision Rules: Partial Rules, Decision Tree: C4.5 จากหนาจอโปรแกรม
Weka เลือก Explorer >> Classify แลวเลือก tree พรอมทั้งกําหนด Cross-validation fold 10 ทั้ง
6 อัลกอริทึม ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 18 การใชโปรแกรม Weka เพื่อเปดไฟล *.arff ขึ้นมาทํางาน
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ภาพที่ 19 การใชโปรแกรม Weka เพื่อวิเคราะหขอมูลในเบือ้ งตน

ภาพที่ 20 การใชโปรแกรม Weka เพื่อสรางแบบจําลอง 6 อัลกอริทึม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
สําหรับผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับคือ การประเมินประสิทธิภาพ การออกแบบ
การทดลอง และผลการทดลองเพือ่ ประเมินวา 1) อัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด 2) แอทริบิวใดที่ เ หมาะสมในการนํามาใช ส ร างแบบจํ าลองเพื่ อ พยากรณ
ความเครียด
1. การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิภาพจะดูจากผลการทํานายของแบบจําลองแตละอัลกอริทึมซึ่งหาไดจาก
Confusion matrix แสดงไวดังตารางที่ 9 โดย matrix นี้จะเปนการประเมินผลลัพธการทํานายกับ
ผลลัพธจริงๆ ที่หาได และคาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยํา (Precision) คาความระลึก
(Recall) และคาความเหวี่ยง (F-Measure) (Yang G., Mukherjee S., and I. V. Ramakrishnan,
2003) สามารถหาได จากการนําเอาขอมู ลในตารางที่ 9 มาคํ านวณด วยสมการที่ 1 ถึงสมการที่ 4
ตามลําดับ จากหนาจอโปรแกรม Weka จะพิจารณาจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Avg.) จาก
ทุกๆ คลาส ดังแสดงในภาพที่ 21
ตารางที่ 9 Confusion matrix
Actual Class
Class = Yes
Class = No

Class = Yes
a (TP)
c (FP)
a+d
a+b+c+d
a
Precision =
a+c
a
Recall =
a+b
2a
F − Measure =
2a + b + c
Accuracy =

Predicted Class
Class = No
b (FN)
d (TN)

(1)
(2)
(3)
(4)
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ภาพที่ 21 วิธีการวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง
2. การออกแบบการทดลอง
การเก็บ ขอมูลของงานวิจัยนี้ใชวิธีการให นัก ศึก ษาตอบแบบประเมิ นความเครียดจากการ
สังเกตอาการ, พฤติกรรมหรือความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือน โดยกําหนดใหชวงเวลาของ
การเก็บขอมูลในแตละรอบเปนดังนี้ รอบที่ 1 เก็บสิ้นเดือนที่ 2 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในเดือนที่ 1 - 2 รอบที่ 2 เก็บสิ้นเดือนที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองใน
เดือนที่ 3 - 4 รอบที่ 3 เก็บสิ้นเดือนที่ 6 เพื่อใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในเดือนที่ 5 - 6
และรอบที่ 4 เก็บ สิ้นเดือ นที่ 8 เพื่อใหนัก ศึก ษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในเดือนที่ 7 - 8
ความหมายของการทดลองแตละแบบมีดังนี้
1. การทดลองที่ 1 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 1 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 8 เดือนตอเนื่อง
2. การทดลองที่ 2 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 3 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 6 เดือนตอเนื่อง
3. การทดลองที่ 3 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 5 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 4 เดือนตอเนื่อง
4. การทดลองที่ 4 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 7 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 2 เดือนตอเนื่อง
5. การทดลองที่ 5 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 1 – 6 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 4
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(เดือนที่ 7 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลตั้งแตเดือนที่ 1 – 6 เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8
6. การทดลองที่ 6 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 1 – 4 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 3 – 4
(เดือนที่ 5 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลตั้งแตเดือนที่ 1 – 4เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8
7. การทดลองที่ 7 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ตั้งแตเดือนที่ 1 – 2 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 2, 3, 4
(เดือนที่ 3 – 8) มาใช นับเปนการใชขอมูลตั้งแตเดือนที่ 1 – 2 เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8
โดยสรุปคือ การทดลองที่ 1, 2, 3, 4 เปนการทดลองทีช่ วงเวลาของการเก็บขอมูลกับชวงเวลา
ของการพยากรณตอเนื่องกัน สวนการทดลองที่ 5, 6 และ 7 นั้น เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการ
เก็บข อมู ลกั บช วงเวลาในการพยากรณไมตอ เนื่องกัน ดังนั้น ในแตล ะอัลกอริทึม จะทําการทดลอง
จํานวน 7 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงจํานวนแอทริบวิ ตนํามาใชในการประมวลผล ดัง
สรุปไวใน ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แอทริบิวตที่ใชในแตละการทดลอง
แอทริบิวตที่ใชในการทดลอง
ขอมูลรอบที่ 1 จํานวน 20 แอทริบิวต
ขอมูลรอบที่ 2 จํานวน 20 แอทริบิวต
ขอมูลรอบที่ 3 จํานวน 20 แอทริบิวต
ขอมูลรอบที่ 4 จํานวน 20 แอทริบิวต
ระดับความเครียดของการเก็บขอมูลรอบที่ 4

1
√
√
√
√
√

2
√
√
√
√

การทดลองที่
3 4 5
√
√
√
√
√ √
√ √ √

6
√
√

7
√

√

v

3. ผลการทดลอง
ผลของการทดลองจะทําใหทราบวา 1) อัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด 2) แอทริบิวใดที่ เ หมาะสมในการนํามาใช ส ร างแบบจํ าลองเพื่ อ พยากรณ
ความเครียด ประสิทธิภาพของการทดลองโดยใชอัลกอริทึม Bayesian Network, Naïve Bayesian,
Multilayer Perceptron (MLP), Decision Table, Partial Rules Decision (PART), Decision
Tree (C4.5) ถูกแสดงไวในตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 16 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Bayesian Network
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
1
75%
0.762
0.75
2
76.67%
0.785
0.767
3
82.33%
0.829
0.823
4
82.667%
0.84
0.827
5
41.67%
0.435
0.417
6
44.33%
0.454
0.443
7
35.33%
0.354
0.353

F-Measure
0.753
0.772
0.824
0.828
0.422
0.446
0.348

ตารางที่ 12 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Naïve Bayesian
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
1
74.67%
0.754
0.747
2
77.67%
0.796
0.777
3
81.67%
0.824
0.817
4
82%
0.832
0.82
5
40.67%
0.418
0.407
6
44.67%
0.456
0.447
7
36%
0.354
0.36

F-Measure
0.748
0.783
0.817
0.82
0.409
0.449
0.35

ตารางที่ 13 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Multilayer Perceptron (MLP)
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
F-Measure
1
79.67%
0.795
0.797
0.794
2
81%
0.81
0.81
0.809
3
79%
0.791
0.79
0.79
4
87.67%
0.875
0.877
0.874
5
55%
0.55
0.55
0.545
6
56.33%
0.562
0.563
0.562
7
52.67%
0.522
0.527
0.524
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ตารางที่ 14 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Decision Table
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
1
59%
0.598
0.59
2
58.33%
0.584
0.583
3
58.33%
0.59
0.583
4
60%
0.624
0.607
5
39%
0.353
0.39
6
37.67%
0.349
0.377
7
36%
0.345
0.36

F-Measure
0.578
0.57
0.571
0.595
0.345
0.337
0.325

ตารางที่ 15 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Partial Rules Decision (PART)
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
F-Measure
1
66.67%
0.672
0.667
0.668
2
69.33%
0.692
0.693
0.692
3
68.67%
0.695
0.687
0.686
4
76.33%
0.766
0.763
0.761
5
49%
0.484
0.49
0.485
6
48.67%
0.473
0.487
0.477
7
46%
0.457
0.46
0.456
ตารางที่ 16 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Decision Tree (C4.5)
การทดลองที่
Accuracy
Precision
Recall
1
72.33%
0.717
0.723
2
77%
0.771
0.77
3
76.33%
0.765
0.763
4
73%
0.726
0.73
5
51.33%
0.5
0.513
6
51%
0.49
0.51
7
47.67%
0.462
0.477

F-Measure
0.716
0.765
0.762
0.727
0.503
0.497
0.466
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ภาพที่ 22 ผลลัพธบางสวนของการทดลองที่ 2 อัลกอริทมึ Multilayer Perceptron (MLP)
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3.1 การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม
ภาพที่ 23 – ภาพที่ 29 เปนการนําขอมูลจากตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 16 มาแสดงในรูปแบบ
ของแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบคา Accuracy, Precision, Recall, F-Measure จําแนกตามอัลกอริทึม
ตั้งแตการทดลองที่ 1 ถึงการทดลองที่ 7 ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้
- จากภาพที่ 23 การทดลองที่ 1 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 24 การทดลองที่ 2 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 25 การทดลองที่ 3 อัลกอริทึม Bayesian Network ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 26 การทดลองที่ 4 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 27 การทดลองที่ 5 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 28 การทดลองที่ 6 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 29 การทดลองที่ 7 อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทสี่ ุด
ดังนั้น อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) คืออัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาใชเพื่อ
พยากรณความเครียด

ภาพที่ 23 ผลการทดลองที่ 1 จําแนกตามอัลกอริทมึ
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ภาพที่ 24 ผลการทดลองที่ 2 จําแนกตามอัลกอริทมึ

ภาพที่ 25 ผลการทดลองที่ 3 จําแนกตามอัลกอริทมึ
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ภาพที่ 26 ผลการทดลองที่ 4 จําแนกตามอัลกอริทมึ

ภาพที่ 27 ผลการทดลองที่ 5 จําแนกตามอัลกอริทมึ
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ภาพที่ 28 ผลการทดลองที่ 6 จําแนกตามอัลกอริทมึ

ภาพที่ 29 ผลการทดลองที่ 7 จําแนกตามอัลกอริทมึ
3.2 การเลือกแอทริบิวตที่เหมาะสม
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยจึงนําผลการทดลองจาก ตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 16
มาสรางแผนภูมิดังภาพที่ 30 ถึงภาพที่ 35 เพื่อทําการเปรียบเทียบวาแอทริบิวตตามการทดลองที่
เทาไรเหมาะสมที่จะนํามาใชในการพยากรณความเครียด จากแผนภูมิจะเห็นวาการทดลองที่ 4 ของ
ทุกอัลกอริทึมยกเวน Decision Tree (C4.5) ใหคา Accuracy, Precision, Recall, F-Measure สูง
ที่สุด เหตุผลเนื่องจากตัวแปรตามคือระดับความเครียดของการเก็บขอมูลรอบที่ 4 นั่นเอง หากไมนับ
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การทดลองที่ 4 แลว การทดลองที่ใหผลดีรองลงมามีความแตกตางกันในแตละอัลกอริทึม สามารถสรุป
ผลไดดังนี้
- จากภาพที่ 30 สําหรับอัลกอริทึม Bayesian Network, การทดลองที่ 3 ใหผลดีที่สุด
- จากภาพที่ 31 สําหรับอัลกอริทึม Naïve Bayesian, การทดลองที่ 3 ใหผลดีที่สุด
- จากภาพที่ 32 สําหรับอัลกอริทึม Multilayer Perceptron, การทดลองที่ 2 ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 33 สําหรับอัลกอริทึม Decision Table, การทดลองที่ 1 ใหผลดีที่สุด
- จากภาพที่ 34 สําหรับอัลกอริทึม Partial Rules Decision, การทดลองที่ 2 ใหผลดีทสี่ ุด
- จากภาพที่ 35 สําหรับอัลกอริทึม Decision Tree (C4.5), การทดลองที่ 2 ใหผลดีทสี่ ุด
จะเห็นวา โดยสวนใหญแลวการทดลองที่ 2 ใหผลดีรองลงมาจากการทดลองที่ 4 จึงกลาวได
วาการทดลองที่ 2 ซึ่งใชขอมูลตอเนื่อง 6 เดือนยอนหลัง เชน ใชขอมูลเดือนมีนาคม – สิงหาคมเพื่อ
พยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคมเหมาะสมที่สุดในการนํามาใชเพื่อพยากรณความเครียด
การใชขอมูลยอนหลังที่เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนเปน 8 เดือน เชน ใชขอมูลเดือนมกราคม – สิงหาคม (แบบ
การทดลองที่ 1)กลับทําใหประสิทธิภาพในการพยากรณลดลง
สําหรับ การทดลองที่ 5, 6 และ 7 นั้น เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการเก็บขอ มูล กับ
ชวงเวลาในการพยากรณไมตอเนื่องกัน จึงทําใหผลการทดลองของทุกอัลกอริทึมต่ํากวาการทดลองที่
1, 2, 3 และ 4 (ที่ ชวงเวลาของการเก็บ ขอมูล ตอ เนื่อ งกับ ชวงเวลาในการพยากรณ) จากการ
เปรียบเทียบระหวางการทดลองที่ 5, 6 และ 7 พบวาการทดลองที่ 7 ใหคา Accuracy, Precision,
Recall, F-Measure ต่ําที่สุด เนื่องจากมีระยะหางถึง 6 เดือนระหวางชวงการเก็บขอมูลและชวงการ
พยากรณ เชน เก็บ ขอ มูล ความเครียดชวงสิ้นเดือนกุม ภาพันธเ พียงครั้งเดียวเพื่อนําไปใชพ ยากรณ
ความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคม จึงทําใหความถูกตองในการพยากรณต่ํานั่นเอง

ภาพที่ 30 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Bayesian Network โดยใชขอมูลในตารางที่ 11
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ภาพที่ 31 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Naïve Bayesian โดยใชขอมูลในตารางที่ 12

ภาพที่ 32 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Multilayer Perceptron โดยใชขอมูลในตารางที่ 13
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ภาพที่ 33 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Decision Table โดยใชขอมูลในตารางที่ 14

ภาพที่ 34 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Partial Rules Decision โดยใชขอมูลในตารางที่ 15
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ภาพที่ 35 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Decision Tree (C4.5) โดยใชขอมูลในตารางที่ 16
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับดวยเทคนิคการ
ทําเหมือ งขอ มูล นี้ เริ่ ม ต นจากการเก็บ ขอ มูล ความเครียดของกลุม ตัวอยางจํานวน 300 คนตลอด
ระยะเวลา 8 เดือน เพื่อนํามาสรางแบบจําลองเพื่อใชในการพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดเมื่อ
สิ้นเดื อนที่ 8 โดยมีก ารนําอัล กอริทึม ทางดานการทําเหมือ งขอ มูล จํานวน 6 อัล กอริทึม มาสร าง
แบบจําลอง ไดแก Bayesian Network, Naïve Bayesian, Multilayer Perceptron, Decision
Table, Decision Rules: Partial Rules และ Decision Tree: C4.5 นอกจากนี้ในแตละอัลกอริทึม
จะมีการทดลองจํานวน 7 ครั้ง โดยการทดลองแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงแอทริบิวตที่นํามา
ทดลอง ทั้งในสวนของจํานวนของแอทริบิวและชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลแตละแอทริบิวตนั้น
งานวิจัยนี้มุงเนนตอบโจทยวิจัยใน 2 ประเด็น คือ 1) แบบจําลองที่สรางโดยอัลกอริทึมใดใหผลดีที่สุด
ในการพยากรณ ความเครียด 2) ควรใช ระยะเวลาเท าใดในการเก็บ ขอมูลจึงจะให ผลดีที่สุดในการ
พยากรณความเครียด
2. การอภิปรายผล
จากการทดลองสามารถตอบโจทยวิจัยไดดังนี้ 1) อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP)
คืออัลกอริทึมที่เหมาะสมทีส่ ุดในการนํามาใชเพื่อพยากรณความเครียด ซึ่งโดยสวนใหญแลวการทดลอง
ที่ 2 ใหผลดีรองลงมาจากการทดลองที่ 3 จึงกลาวไดวา 2) ควรใชขอมูลยอนหลัง 6 เดือนตอเนื่องเพื่อ
พยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 เนื่องจากการทดลองที่ 2 ซึ่งใชขอมูลตอเนื่อง 6 เดือนยอนหลัง
เชน ใชขอมูลเดือนที่ 3 – 8 เพื่อพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 เหมาะสมที่สุดในการนํามาใช
เพื่อพยากรณความเครียด สวนการใชระยะเวลาที่ไมตอเนื่องระหวางชวงการเก็บขอมูลกับชวงการ
พยากรณ เช น นํ าข อ มูล ที่ เก็ บ ไดเ มื่อสิ้นเดือ นกุม ภาพันธม าใชพ ยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือ น
สิงหาคม จะทําใหประสิทธิภาพของการพยากรณไมดีเทาที่ควร
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3. ขอเสนอแนะ
สําหรับการตอยอดเพื่อใหงานวิจัยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั้น มีแนวทางคือ
1. นอกจากแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิตแลว แบบประเมินสามารถนํามา
จากแหลงอื่นๆ ที่มีความนาเชื่อถือ แลวนําปจจัยทั้งหมดมารวมกันเพื่อนํามาวิเคราะหปจจัย (Factors
Analysis) ในการเลือกทําแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในแบบสอบถามและในตัวงานวิจัย
2. กลุ ม ตั ว อย า งควรมี ค วามหลากหลายเพราะความเครี ย ดอาจมี เ หตุ ผ ลจากป จ จั ย ที่
หลากหลาย เชน อายุ อาชีพ พื้นที่ การศึกษา และที่สําคัญคือชวงเวลา เชน ชวงการสอบ ชวงการ
ประทวงทางการเมือง ชวงเทศกาลตางๆ เปนตน ซึ่งความเครียดจะแตกตางกันไป จึงควรนําปจจัย
เหลานี้มารวมวิเคราะหดวย
3. ในอนาคตอาจมีการจําแนกการทดลองโดยแยกขอมูลออกเปนภูมิภาคตางๆ เชน ภาคเหนือ
ภาคกลาง เปนตน เพราะลักษณะของคนในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน จะทําใหงานวิจัยมีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น
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ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูส ึกตอไปนีม้ ากนอย
เพียงใด โปรดขีดเครื่องหมาย " X " ลงในชองแสดงระดับอาการทีเ่ กิดขึ้นกับตัวทานตามความเปนจริง
มากที่สุด
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก
1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รูสึกหงุดหงิด หรือรําคาญใจ
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุนวายใจ
5. ไมอยากพบปะผูคน
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับ
ทั้ง 2 ขาง
7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา
11. รูสึกวาตนเองไมมสี มาธิ
12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร
13. รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเตนแรง
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่น เวลาไม
พอใจ
16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการกระทําสิง่ ตางๆ
17. ปวดหัวหรือเกร็งกลามเนือ้ บริเวณทาย
ทอย หรือหัวไหล
18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุนเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง

ระดับอาการ

0
1
ไมเคยเลย เปนครั้งคราว

2
เปนบอยๆ

3
เปนประจํา
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ผลการประเมินและวิเคราะหความเครียด
คะแนนที่ได

0-5

6 - 17

ความหมายของคะแนน
ทานมีความเครียดในระดับต่ํากวาเกณฑอยางมาก ทฤษฎีถือวามีความเปนไปไดเพียง
เล็กนอยเทานั้น ที่จะมีความเครียดในระดับต่ํามากเชนนี้ ในกรณีของทานอาจมี
ความหมายวา
* ทานตอบคําถามไมตรงตามความเปนจริง หรือ
* ทานอาจเขาใจคําสั่งหรือขอความคลาดเคลื่อนไป
* ทานอาจจะเปนคนที่ขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต มีความเฉื่อยชา
ชีวิตประจําวันซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อหนาย ปราศจากความตืน่ เตน
ท านมี ความเครี ยดอยูใ นเกณฑป กติ สามารถจั ด การกั บ ความเครี ยดที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูสึกพึง
พอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก รูสึกมีพลัง มีชีวิตชีวา กระตือรือรน
มองสิ่งเราหรือเหตุการณรอบตัววาเปนสิ่งทาทายความสามารถ มีความสามารถในการ
จัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดเหมาะสม ผลผลิตของการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ความเครียด
ในระดับ นี้ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิต ประจําวัน เปนแรงจูงใจที่จะนําไปสู
ความสําเร็จได

ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย มีความไมสบายใจอันเกิดจากปญหา
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยที่ปญหาหรือขอขัดแยงของทานอาจจะยังไมไดรับการ
คลี่คลายหรือแกไข ซึ่งถือวาเปนความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวัน อาจไมรูตัววามี
ความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณความรูสึกและ
พฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได แมวาทานจะมีความยุงยากในการ
18 - 25 จัดการกับ ปญ หาอยูบ างและอาจตอ งใช เวลาในการปรั บ ตัวมากขึ้นกว าเดิ ม ทานก็
สามารถจัดการกับความเครียดได และไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิตในกรณีนี้ทาน
ควรผอนคลายความเครียดดวยการหาความเพลิดเพลินใจ เชน ออกกําลังกาย ดูหนัง
ฟงเพลง สังสรรคกับเพื่อน ฯลฯ
ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะนี้ทานเริ่มมีความตึงเครียดใน
ระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหาทางอารมณที่เกิด
26 - 29 จากปญหาความขัดแยงและวิกฤติในชีวิต เปนสัญญาณเตือนขั้นตนวา ทานกําลังเผชิญ
กับภาวะวิกฤติ และความขัดแยงซึ่งทานจัดการแกไขดวยความยากลําบาก ลักษณะ
อาการดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรงซึ่งมีผลกระทบตอการทํางาน จําเปนตองหาวิธีแกไข
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คะแนนที่ได

ความหมายของคะแนน
ขอ ขั ดแย งต าง ๆ ให ลดนอยลง หรือ หมดไปดวยวิธีก ารอยางใดอยางหนึ่ง และควร
คลี่คลายความเครียดดวยการพูดคุย ปรึกษากับคนที่ไววางใจ หรือปรึกษาทางโทรศัพท
(Hotline)

ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก กําลังตกอยูในภาวะตึงเครียดหรือกําลัง
เผชิญกับวิกฤติการณในชีวิตอยางรุนแรง เชน การเจ็บปวยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ
การสูญเสีย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตอยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข ฟุงซาน ตัดสินใจผิดพลาด ขาด
30 - 60 ความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรง
มาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการอยางใดอยางเหมาะสมและถูกวิธีอาจนําไปสูความ
เจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิดตอไปได ในระดับนี้
ควรขอรับบริการHotline และคลินิกคลายเครียด ซึ่งมีอยูตามสถานบริการทั่วไป

ประวัตผิ ูวิจัย
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