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ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล กระบวนการวิจัยเริ่มตนดวยใหกลุมตัวอยางจํานวน 300 คนทํา
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(PART)  และ Multilayer Perceptron (MLP)  ในการสรางแบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง
น้ัน วิธี 10-fold cross-validation ไดถูกนํามาใชในการแบงขอมูลออกเปนสองชุด ไดแก ชุดขอมูล
สอนและชุดขอมูลทดสอบ จากการทดสอบแบบจําลองทั้งหมดพบวา แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดใน
การนํามาใชเพื่อพยากรณความเครียดคือ แบบจําลองที่สรางจากอัลกอริทึม MLP ที่ใชกับขอมูล
ยอนหลัง 6 เดือน โดยแบบจําลองน้ี มีคาความถูกตอง คาความแมนยํา คาความระลึก และคาความ
เหว่ียง เทากับ 81%, 0.81, 0.81 และ 0.81 ตามลําดับ 
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Abstract 
  

Code of project : A33 / 2558  
Project name    : Developing A Model for Multilevel Stress Prediction using Data 

Mining Technique        
Researcher       : Dr.Paweena Chaiwanarom 

           
 This research aims to study and find the optimal stress prediction model 

based on data mining techniques. In the research procedures, we let 300 sample 
testers do a self-analysis stress test 4 times, while each time has been done every 
two months.  Next, these raw data were used as the input data sets of six data 
mining algorithms based on WEKA to develop the prediction models. In this research, 
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 
training set and a test set. The experimental results show that the MPL algorithm 
with the data set of 3 test times during the last 6 month-period is the optimal 
prediction model comparing to the other five models. That is, its accuracy, precision, 
recall and F-measure are 81%, 0.81, 0.81 and 0.81, respectively 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
อยางเปนองครวม โดยไดมีการกําหนดลงในยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางย่ังยืนของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 ที่มุงเนนการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคมใน
แผนงานวิจัยที่ 3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพและเสริมสรางความมั่นคงดาน
สุขภาพอนามัย อีกทั้งประเด็นการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคยังถูกจัดใหเปนหน่ึงในกลุมเรื่อง
วิจัย 13 เรื่องที่ควรมุงเนนและหน่ึงใน 15 เรื่องเรงดวน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยราย
ประเด็นสุขภาพและชีวเวชศาสตร รวมไปถึงการเปนหน่ึงในนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปของ
รัฐบาล ดานสังคมและคุณภาพชีวิตที่เนนการพัฒนาสขุภาพของประชาชนโดยการใหความรูปองกนัโรค
เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาประเด็นสุขภาพเปนประเด็นพื้นฐานที่มีความสําคัญและสงผลกระทบในองค
รวมทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ 

ปจจัยสําคัญที่ทุกภาคสวนตองหันมาใหความสําคัญกับประเด็นสุขภาพมากย่ิงข้ึนคือ การที่
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 
2558  ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางความรวมมือในการพัฒนาในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน ซึ่งจะทําใหภูมิภาคอาเซียนมีความมั่งค่ังและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได สิ่งที่
ตามมาคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอยางกวางขวาง ซึ่งมีผลทั้งดานบวกและดานลบตอ
ประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป 
เพราะการแขงขันจะทําใหประชาชนในประชาคมอาเซียนและคนไทยตองความเรงรีบในการใชชีวิตจน
เกิดภาวะความเครียดทางจิตใจและสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 
นอกจากน้ี  ดวยวิถีชีวิตที่ขาดความสมดุลและไมเหมาะสมทาํใหประชาชนขาดการเอาใจใสที่จะปองกนั
และควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงคาดการณไดวาหลังจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนปญหาความเครียดของคนไทยจะสงผลกระทบตอตนเองและตอสังคมโดยรวม 
กลาวคือ  จํานวนประชากรที่ปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิตที่มาจากความเครียดจะมีเพิ่ม
มากข้ึน เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน (ชาญยุทธน วิหกโต และ
นิตยา พันธุเวทย, 2557)  นอกจากน้ีแลวยังสงผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปนบุคคลใน
ครอบครัว ที่ทํางานและในสังคมอีกดวย หากไมสามารถสกัดกั้นหรือปองกันปญหาความเครียดได สิ่งน้ี
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จะเปนพื้นฐานที่ทําใหประชาชนเกิดการเจ็บปวยทางกายและมีปญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากข้ึน สงผลให
ตนเองและภาครัฐมีภาระคาใชจายทางดานสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล 

จากที่มาและการคาดการณถึงความสําคัญของปญหาความเครียดขางตน ผู วิจัยจึงได
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากหลาย
แหลงขอมูล (ปราณี และคณะ, 2552; สุภาพ, 2554; กิตติศักด์ิ, 2555; ชาญยุทธน และนิตยา, 2557; 
วีระยุทธ และคณะ, 2557)  เพื่อหาแนวทางที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบระดับความเครียดดวย
ตนเองและศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเครียดที่ตนกําลังประสบอยูได จากการคนควาพบวา 
“แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง” (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 
ไดถูกออกมาไวในโครงการวิจัยกรมสุขภาพจิต เปนที่เรียบรอยแลวในป พ.ศ. 2541 แบบประเมินน้ีมี
ขอคําถามเพื่อใชทดสอบความเครียดจํานวน 20 ขอ ซึ่งปจจุบันไดถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับ
ทดสอบความเครียดกันอยางแพรหลาย โดยผูตอบแบบประเมินจะปอนอาการ, พฤติกรรมหรือ
ความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมาโดยการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ ผลลัพธ
ที่ไดคือระดับความเครียดของผูรับการประเมินพรอมทั้งแนวทางในการจัดการกับความเครียดอยาง
เหมาะสม แมวางานวิจัยช้ินน้ีจะเปนประโยชนกับประชาชนในการชวยลดคาใชจายในการเดินทางมา
สถานบริการสาธารณสุข รวมถึงชวยลดภาระงานบริการของสถานบริการลงไดเปนอยางดีก็ตาม 
งานวิจัยช้ินน้ียังมีจุดที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดใน 3 ประเด็นดังน้ี 

1. ยังไมมีการนําคําตอบจากผลการประเมินและวิเคราะหความเครียดจากผูใชมาเก็บ
รวบรวมอยางเปนรูปธรรม  

2. ขาดการติดตามผลหลังจากผูใชทําการประเมินตนเองเรียบรอยแลว สงผลใหไมสามารถ
ทราบไดวาผูใชมีภาวะความเครียดเปนอยางไรเมื่อเทียบกับอดีต 

3. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดที่มีอยูน้ี เปนเพียงการวิเคราะหสภาวะของผูรับ
การประเมิน ณ ปจจุบัน กลาวคือ ไมสามารถทํานายหรือคาดการณโอกาสในการเกิด
ความเครียดในอนาคตอันใกลได 

จากประเด็นตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลใหผูวิจัยเกิดแนวคิดที่จะทําการวิจัยตอยอดโดยใช
แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล กอนจะ
รวบรวมขอมูลเหลาน้ันเขาไวดวยกันเพื่อใชในการสรางแบบจําลองในการพยากรณโอกาสการเกิด
ความเครียดในอนาคตตอไป 

 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาทฤษฎีและกระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณและจัด
กลุมความเครียดดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล และสามารถนําข้ันตอนวิธีแตละชนิดมาประยุกตใช
กับขอมูลไดอยางเหมาะสม 

2. เพื่อรวบรวมคําตอบจากแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดมาจัดเก็บไวอยางเปน
รูปธรรม 
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3. เพื่อศึกษาวาเมื่อประชาชนที่มีความเครียดนําแนวทางในการลดความเครียดไปปฏิบัติแลว
สงผลใหความเครียดลดลงจริงหรือไม 

4. เพื่อพัฒนาแบบจําลองที่ใชในการพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในระดับตางๆ ดวย
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล 

 
3. คําถามการวิจัย 

 1. อัลกอริทึมใดในการทําเหมืองขอมูลที่เหมาะสมสําหรับสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณ
ความเครียด  
 2. ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดีที่สุดในการพยากรณความเครียด 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตเปนเคร่ืองมือใน

การจัดเก็บขอมูล เมื่อผูเขารับการประเมินตอบคําถามครบทั้ง 20 ขอแลว ผูวิจัยจะแจงผลการประเมิน

วาผูเขารับการประเมินแตละทานมีความเครียดอยูในระดับใดพรอมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติตน
เพื่อบําบัดความเครียด กอนจะนําคําตอบและผลการประเมินเหลาน้ีเก็บรวบรวมไวอยางเปนรูปธรรม 
หลังจากน้ันอีก 2 เดือน ผูวิจัยจะทําการติดตามผลโดยใหผูเขารับการประเมินกลุมเดิมทําแบบประเมิน
ชุดเดิม เพื่อดูวาผลการประเมินระดับความเครียดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผูวิจัย
จะแจงผลการประเมินและใหคําแนะนําแกผูเขารับการประเมินพรอมทั้งนําขอมูลไปรวบรวมไว
เชนเดียวกับการเก็บขอมูลในครั้งแรก หลังจากน้ัน ทุก 2 เดือน ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลในลักษณะ
เดียวกันน้ีอีก 2 ครั้ง รวมเปนการเก็บขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 4 ครั้ง เหตุที่ตองเก็บขอมูลถึง 4 ครั้ง
เน่ืองจากตองการนําขอมูลทั้งหมดมาทําการทดลองวาควรใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนานเทาไร
เพื่อใหการสรางแบบจําลองการพยากรณความเครียดมีความแมนยําสูงสุด 
 จากภาพ 1 ซึ่งแสดงกระบวนการประเมินความเครียดโดยใชแบบทดสอบของกรมสุขภาพ มี
รายละเอียดของข้ันตอนตางๆ เริ่มตนจากการใชแบบทดสอบเก็บขอมูลจากกลุมอยาง โดยใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ เพื่อตอบวาอาการทางการพฤติกรรม และความรูสึกของตนเอง
ในชวง 2 เดือนยอนหลังเปนอยางไร จากน้ันนําผลที่ไดเขาสูกระบวนการประเมินความเครียดเพื่อบอก
วา ผูทําแบบประเมินมีความเครียดอยูในระดับใดใน 5 ระดับ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว
เพื่อลดความเครียด 
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 กระบวนการดังภาพที่ 1 จะถูกกระทําซ้ําทั้งสิ้น 4 รอบ แตละรอบหางกัน 2 เดือน และเพื่อ
ตอบคําถามการวิจัยที่ต้ังไววา 1) อัลกอริทึมใดในการทําเหมืองขอมูลที่ เหมาะสมสําหรับสราง
แบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด และ 2) ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดี
ที่สุดในการพยากรณความเครียด เชน 2 เดือน หรือ 6 เดือน เปนตน ผูวิจัยไดออกแบบกรอบแนวคิด
การวิจัยเพื่อตอบโจทยวิจัยทั้ง 2 ขอดังตอไปน้ี 

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 
 

 
 
 
 
 

    

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 

 

แอทริบิวที่นํามาใชสรางแบบจําลอง  
 

สรางแบบจําลองเพ่ือ
พยากรณความเครียด 

แบบจําลองเพื่อ
พยากรณ

ความเครียด 

ตัวแปรตาม (ผลลัพธ) = 

ระดับความเครียดใน
 

ตัวแปรตน = 
ระดับของอาการในชวง 2 เดือน 

จากคําถามจํานวน 20 ขอ 

ระดับความมากนอยของ 

1. อาการทางรางกาย 

2. พฤติกรรม 

3. ความรูสึก 

นอยกวาปกติ 

ระดับปกต ิ

สูงกวาปกติเล็กนอย 

สูงกวาปกติปานกลาง 

สูงกวาปกติมาก 

ประเมิน
ความเครียด 

ภาพท่ี 1 กระบวนการประเมินความเครียดโดยใชแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต 
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คําถามวิจัยที่ 2.  ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดีที่สุดในการพยากรณ
ความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 การเก็บขอมูลของงานวิจัยน้ีใชวิธีการใหนักศึกษาตอบแบบประเมินความเครียดจากการ
สังเกตอาการ, พฤติกรรมหรือความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือน โดยกําหนดใหชวงเวลาของ
การเก็บขอมูลในแตละรอบเปนดังน้ี 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 แกนนอนแสดงระยะเวลาต้ังแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8  ความหมายของการทดลองแตละ
แบบมีดังน้ี 

1. การทดลองที่ 1 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 1 – 8 รวมระยะเวลาตอเน่ือง 8 เดือนยอนหลัง 

2. การทดลองที่ 2 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคม โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 3 – 8 รวมระยะเวลาตอเน่ือง 6 เดือนยอนหลัง 

3. การทดลองที่ 3 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 5  – 8 รวมระยะเวลาตอเน่ือง 4 เดือนยอนหลัง 

4. การทดลองที่ 4 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 7  – 8 รวมระยะเวลาตอเน่ือง 2 เดือนยอนหลัง 

5. การทดลองที่ 5 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 1  – 6  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได

เดือนที่    0                1                 2                3                 4                5                6                 7                8       

ภาพท่ี 2 กระบวนการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด 

การทดลองที่ 1 

การทดลองที่ 2 

การทดลองที่ 3 

การทดลองที่ 4 

การทดลองที่ 5 

การทดลองที่ 6 

การทดลองที่ 7 

ภาพท่ี 3 การออกแบบการทดลองโดยจําแนกตามชวงเวลา 
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ในรอบที่ 4 (เดือนที่ 7 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 6 เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8 

6. การทดลองที่ 6 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 1 – 4 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได
ในรอบที่ 3 – 4 (เดือนที่ 5 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 4เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8 

7. การทดลองที่ 7 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูล
ความเครียดต้ังแตเดือนที่ 1 – 2 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บได
ในรอบที่ 2, 3, 4 (เดือนที่ 3 – 8) มาใช นับเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 2 เพื่อ
พยากรณความเครียดตอนปลายเดือนที่ 8  

โดยสรุปคือ การทดลองที่ 1, 2, 3, 4 เปนการทดลองทีช่วงเวลาของการเกบ็ขอมูลกับชวงเวลา
ของการพยากรณตอเน่ืองกัน สวนการทดลองที่ 5, 6 และ 7 น้ัน เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการ
เก็บขอมูลกับชวงเวลาในการพยากรณไมตอเน่ืองกัน ดังน้ัน ในแตละอัลกอริทึมจะทําการทดลอง
จํานวน 7 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงจํานวนแอทริบิวตนํามาใชในการประมวลผล
น่ันเอง 

  จากกรอบความคิดในการวิจัยขางตน นําไปสูการต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1.   กลุมตัวอยางที่นํามาใชทั้ง 4 รอบ ตองเปนกลุมตัวอยางเดียวกัน 

2.  ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลควรเปนชวงปลายเดือน โดยต้ังสมมุติฐานวา

ความเครียดในชวงปลายเดือน (ที่เงินเดือนยังไมออก) นาจะมีมากกวาชวงตนเดือนหรือชวงกลางเดือน 

5.  ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะความเครียดในปจจุบัน และสราง
แบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมี
ขอบเขตการศึกษาและพัฒนาดังน้ี 

 1. งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงเปนจํานวน 4 ครั้ง เพื่อใชทดลองวาควรเก็บ
ขอมูลกี่ครั้งเพื่อใหผลการพยากรณออกมาดีที่สุด 

 2. ระยะหางในการเก็บขอมูลแตละครั้งคือ 2 เดือน ตามหลักการของแบบประเมินและ
วิเคราะหความเครียดดวยตนเอง (สถาบันกัลยาณราชนครินทร, 2555) 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบวาอัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด  
 2. ไดทราบวาแอทริบิวต (ตัวแปรตน) ใดที่เหมาะสมในการนํามาใชสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด 
 3. ไดทราบจํานวนครั้งของการเก็บขอมูลที่ เหมาะสมเพื่อสรางแบบจําลองพยากรณ
ความเครียด 
 4. ไดแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียด 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ / ทฤษฏีทีเ่กี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับ
ดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ตํารา เอกสาร ที่เปนประโยชน และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของนํามารวบรวมและสรุปเปนสาระสําคัญ มีหัวขอตางๆ ดังน้ี  

1. การพยากรณ 
2. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress) 
4. โปรแกรม WEKA  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. การพยากรณ (Forecasting) 

การพยากรณเปนทั้งศิลปและวิทยาศาสตร เปนการทํานายเหตุการณที่สามารถพิสูจน ไดดวย
วิธีทางวิทยาศาสตรแลว นอกจากน้ันแลว การพยากรณยังจะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ  เปนเสนทางที่
กําหนดการดําเนินการอื่นๆ ทั้งหมด การพยากรณเรียกอีกอยางหน่ึงวาการทํานาย (Prediction) 
หมายถึง การคาดคะเนหรือทํานายการเกิดเหตุการณหรือสภาพการณตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เชน การพยากรณยอดขายเพื่อประมาณการความตองการวัตถุดิบ, การพยากรณราคาหุนเพื่อเตรียม
วางแผนที่จะซื้อหรือขายหุน, การพยากรณความเสี่ยงในการเกิดโรคเพื่อหาแนวทางการปองกันและลด
โอกาสในการที่จะเปนโรค เปนตน โดยการพยากรณจะทําการศึกษาแนวโนมและรูปแบบการเกิด
เหตุการณจากขอมูลในอดีตและ/หรือใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และดุลยพินิจของผู
พยากรณ (นิภา นิรุตติกุล, 2549)  

 
1.1 องคประกอบของการพยากรณ   

 องคประกอบของการพยากรณที่ดีมีดังน้ี 
- ระบุวัตถุประสงคในการนําผลการพยากรณไปใชและชวงเวลาที่จะใชสําหรบั

พยากรณ 
- รวบรวมขอมูลอยางมรีะบบ ถูกตองตามความเปนจริง 
- ควรเลือกเทคนิคหรือวิธีการที่ใหความเที่ยงตรงมากที่สุดเพื่อใหเกิดความคลาดเคลื่อน

นอยที่สุด 
- บอกขอจํากัดและสมมติฐานที่ต้ังไวในการพยากรณ 
- ตรวจสอบความถูกตองแมนยําของคาพยากรณที่ไดกับคาจรงิที่เกิดข้ึนเปนระยะ 

 
 



 8 

1.2 ระยะเวลาของการพยากรณ  
การพยากรณตามแผนการปฏิบัติงาน เปนการพยากรณที่ข้ึนอยูกับระยะของเวลาที่กําหนด

ตาม แผนงานโดยแบงออกเปนชวงๆ เชนเดียวกับการวางแผนการทํางาน โดยทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถแบง
ตามระยะเวลาการพยากรณ (อัจฉรา จันทรฉาย, 2544) สามารถแบงออกได 4 ประเภท ไดดังน้ี 

1. การพยากรณระยะสั้นมาก (Immediate Term Forecasting) โดยปกติจะเปนการ
พยากรณสั้นกวา 1 เดือน เชน การพยากรณยอดขายเปนรายวันใน 1 เดือน, การพยากรณกระแสเงิน
สดเปนรายสัปดาห เปนตน 

2. การพยากรณระยะสั้น (Short Term Forecasting) เปนการพยากรณลวงหนาระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป แตสวนใหญชวงเวลาพยากรณอยูราวๆ 3 เดือน เพื่อใหขอมูลแกผูบริหารระดับฝายหรือ
หัวหนาสายงาน การพยากรณเหมาะสําหรับการวางแผนในการทําบัญชีเงินสด กําหนดตารางการ
ทํางาน การกําหนดงานและอัตราการผลิต เปนตน 

3. การพยากรณระยะปานกลาง (Medium Term Forecasting) เปนการพยากรณภายใน
ระยะเวลา 1 ถึง 3 ปขางหนา 

4. การพยากรณระยะยาว (Long Term Forecasting) เปนการพยากรณมากกวา 3 ปข้ึนไป
การพยากรณน้ีเปนชวงระยะ เวลานานเหมาะสําหรับการวางแผนเพื่อผลิตสินคาใหม การขยายโรงงาน  
การวิจัย และพัฒนาในอนาคต 

1.3 รูปแบบขอมูลท่ีนํามาใชในการพยากรณ  มีอยู 4 ประเภทไดแก 
 1. ขอมูลที่มีลักษณะสม่ําเสมอในแนวนอน (Horizontal Data Pattern) เปนขอมูลที่ไมคอย
เปลี่ยนแปลง จะมีคาอยูใกลกับคาเฉลี่ยของขอมูล 
 2. ขอมูลที่มีลักษณะฤดูกาล (Seasonal Data Pattern) เปนขอมูลที่มีลักษณะข้ึนลงตาม
ฤดูกาล เชน ยอดขายรมจะขายดีในฤดูฝน เปนตน 
 3. ขอมูลที่ข้ึนลงตามวัฏจักร (Cyclical Data Pattern) ขอมูลที่เก็บโดยมากจะเปนรายป และ
เก็บเปนเวลาที่ยาวจะเห็นลักษณะการข้ึนลงของขอมูลเปนวัฏจักร 
 4. ขอมูลที่มีลักษณะเปนแนวโนม (Trend Data Pattern) เปนขอมูลที่มีลักษณะเปนแนวโนม
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางสม่ําเสมอ 

1.4 ประเภทของการพยากรณ 

 การพยากรณสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ การพยากรณเชิงคุณภาพและการ
พยากรณเชิงปริมาณ 

1.4.1 การพยากรณเชิงคุณภาพ 
  การพยากรณเชิงคุณภาพ เปนการพยากรณเกี่ยวกับความคิดเห็น  ความตองการ  
ความพอใจ การพยากรณคุณภาพผูพยากรณจะตองมีความเขาใจในกระบวนการที่จะพยากรณอยาง
แทจริงทั้งหมดไมเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงเทาน้ัน  การพยากรณเชิงคุณภาพผูพยากรณอาจจะเขาไป
ศึกษาหรือสังเกตการณ กระบวนการผลิตสินคาอยางมีสวนรวมดวยตนเองหรือสงทีมงานไปศึกษาแลว
จดบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางละเอียดรวมทั้งความคิด ความรูสึกของผูพยากรณในขณะน้ัน การ
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พยากรณเชิงคุณภาพมีขอจํากัดคือ ผลการพยากรณไมสามารถนําไปอางอิงสรุปตอ  เพราะผลที่
วิเคราะหออกมาใชไดกับเฉพาะงานหรือเฉพาะกลุมเทาน้ัน เชน  การพยากรณความตองการผูบริโภค
สินคาของบริษัทแหงหน่ึงซึ่งผูพยากรณอยากจะทราบความตองการในสินคาของบริษัทดังกลาวใน
อนาคตเพื่อบริษัทจะไดเตรียมการปรับปรุงรูปแบบ ขนาด ฯลฯ นอกจากน้ีขอมูลของการพยากรณเชิง
คุณภาพยังได มาจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารของบริษัทและความคิดเห็นของกลุม
พนักงานที่มีประสบการณของบริษัท เปนตน การพยากรณเชิงคุณภาพสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ ดังน้ี 

1.4.1.1 เทคนิคที่ใชวิจารณญาณ (Subjective Assessment Methods) ใช
วิจารณญาณประสบการณของผูพยากรณ ในการพยากรณ 

1.4.1.2 วิธีการคนหา (Exploratory) เริ่มจากการศึกษาสภาพแวดลอมในปจจุบัน
และพยากรณวาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตและเกิดข้ึนเมื่อไหร ตัวอยางเทคนิค ไดแก 

- Scenario Analysis เปนเทคนิคที่มีการพัฒนาจินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคตดานตางๆ โดยการกําหนดสมมติฐาน และพัฒนาทางเลือก การสราง Scenario เปนประโยชน
ในการวางแผนกลยุทธ 

- Delphi เปนเทคนิคที่ใหผูบริหารแตละคนออกความคิดเห็นเปนอิสระ 
โดยไมไดพบปะปรึกษาหารือแบบเผชิญหนา แตใชการออกแบบสอบถามและสงคืนภายหลัง จากน้ัน
จะรวบรวมและสงคืนใหสมาชิกประเมินคําตอบใหม โดยช้ีใหเห็นวาคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางไร 
ทําเชนน้ีจนกวาการคาดคะเนเกิดจากความเห็นพองกัน 

1.4.1.3 เทคนิคดาน Normative เริ่มจากคนหาจุดมุงหมายและทิศทางแลวจึงคนหา
วิธีการพัฒนาและเทคโนโลยีเพื่อทําใหบรรลุจุดมุงหมาย ตัวอยางเทคนิคไดแก 

  - Relevance Trees คลายกับ Decision Trees เทคนิคน้ีเปนการระบุ
ความตองการในอนาคตและคนหาวาอะไรที่ตองทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

  - System Dynamic เปนการวิเคราะหระบบโดยมีเปาหมายในการ
พิจารณาความสัมพันธซึ่งกันและกันของสวนตางๆ ในระบบหรือสภาวะแวดลอมมากกวาที่จะศึกษาแต
ละสวนแยกกัน 

1.4.2 การพยากรณเชิงปริมาณ   
การพยากรณเชิงปริมาณ เปนการพยากรณที่ตองใชเครื่องมือทางสถิติมาชวยในการ

พยากรณ  ขอมูลทางสถิติเชิงปริมาณก็ไดมาจากประสบการณ การทํางานหรือการทําธุรกิจใน
ชีวิตประจําวันที่ไดมีการจดบันทึกไวในอดีต  ขอมูลเชิงปริมาณจะอยูในรูปของตัวเลข ไดแก ขอมูล
จํานวนการขายสินคาของบริษัทใน รอบ 1 เดือน หรือขอมูลการผลิตสินคาของบริษัท ในรอบ 3 เดือน
ที่ผานมา เปนตน ขอมูลพื้นฐานที่ไดเหลาน้ีมีประโยชนมาก ผูพยากรณสามารถเลือกรูปแบบการ
คํานวณใหเหมาะสม  การพยากรณมีหลายรูปแบบตามชนิดของสถิติ  สถิติบางชนิดคํานวณยากตองใช
วิธีการ และข้ันตอนการคํานวณซับซอน แตบางชนิดก็สามารถคํานวณไดดวยวิธีอยางงาย การ
พยากรณเชิงปริมาณสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ 
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1.4.2.1 เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Techniques) เปนเทคนิคที่ใชขอมูลใน
อดีตเพื่อพยากรณในอนาคต โดยขอมูลในอดีตจะเก็บรวบรวมเปนวัน รายสัปดาห รายเดือนหรือรายป
อยางตอเน่ือง สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก 

  - กลุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เทคนิคน้ีเหมาะกับขอมูลที่มี
ลักษณะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงมากในแตละงวด เชน ยอดขายของสินคาหรือบริการที่ไมมีอิทธิพลของ
ฤดูกาล (seasonal) เขามาเกี่ยวของ ในบางกรณีอาจใชเทคนิคคาถัวเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก ซึ่ง ผลรวม
ของนํ้าหนักที่ไดตองมีคาเทากับ 1 

  - กลุมเทคนิคปรับเรียบเสนโคง (Smoothing Technique) เปนเทคนิคที่
เหมาะสมกับขอมลูที่คอนขางไมเปลี่ยนแปลง ใชหลักการเดียวกับคาถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อยางงาย คือ 
ใชขอมูลในอดีตมาถวงนํ้าหนัก แตนํ้าหนักที่ถวงขอมูลกับขอมูลในอดีตไมเทากัน 

1.4.2.2 เทคนิคความสัมพันธของขอมูล (Causal Models) เปนเทคนิคที่เนน
ความสัมพันธของตัวแปรในการพยากรณ เชน การวิเคราะหการถดถอยแบบงายหรือการพยากรณ
เชิงเด่ียว (Simple Regression) เชน การหาความสัมพันธของยอดขายกับคาโฆษณา เปนตน และการ
วิเคราะหการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) เชน การหาความสัมพันธของยอดขาย งบ
โฆษณา และจํานวนพนักงาน เปนตน 
2. การทําเหมืองขอมลู (Data Mining) 

เหมืองขอมูล ตามศัพทที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไวหมายถึง การสกัดหรือวิเคราะห คนหา
ขอมูลที่ตองการจากขอมลูจาํนวนมากได หรือกลาวอีกนัยหน่ึง เหมืองขอมูลคือ ชุดซอฟตแวรวิเคราะห
ขอมูลที่ไดถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนความตองการของผูใชในการคนหาขอมูลที่ตองการจาก
ขอมูลจํานวนมากได 

การทําเหมืองขอมูล คือกระบวนการที่กระทํากับขอมูลจํานวนมากเพื่อคนหารูปแบบและ
ความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลน้ัน (Han, J., et al., 2012) เพื่อนําสารสนเทศที่ไดไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ไดอาจนํามาใชในการพยากรณหรือสรางแบบจําลองสําหรับการจําแนก
กลุม หรือแสดงความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ซึ่งการทําเหมืองขอมูลจะตองอาศัยองคความรูจาก
หลายแขนงรวมกันเพื่อสรางตัวแบบ กฎเกณฑ รูปแบบการพยากรณและขอความรู ในปจจุบันการทํา
เหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท ทั้งในดานธุรกิจที่ชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตรและการแพทยรวมทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม การทําเหมืองขอมูล
เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหน่ึงในการจัดเก็บและตีความหมายขอมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บขอมูลอยาง
งายๆ มาสูการจัดเก็บในรูปฐานขอมูลที่สามารถดึงขอมูลสารสนเทศมาใชจนถึงการทําเหมืองขอมูลที่
สามารถคนพบความรูที่ซอนอยูในขอมูล 

2.1 วิวัฒนาการของการทําเหมืองขอมูล 
- ป ค.ศ 1960 Data Collection มีการนําขอมูลมาจัดเก็บอยางเหมาะสมในอุปกรณที่

นาเช่ือถือ 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 นําขอมูลจากฐานขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล 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 ปจจัยท่ีทําใหการทําเหมืองขอมูลเปนท่ีนิยม 

- จํานวนและขนาดขอมูลขนาดใหญถูกผลิตและขยายตัวอยางรวดเร็ว การสืบคนความรูจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อฐานขอมูลที่ใชมีขนาดใหญมาก ปจจุบันมีจํานวนและขนาดขอมูลขนาด
ใหญที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยผานทาง Internet  ดาวเทียม และแหลงผลิตขอมูลอื่นๆ เชน 
เครื่องอานบารโคด,  เครดิตการด, อีคอมเมิรซ  

- ขอมูลถูกจัดเก็บเพื่อนําไปสรางระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System)  เพื่อเปนการงายตอการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ สวนมาก
ขอมูลจะถูกจัดเก็บแยกมาจากระบบปฏิบัติการ (Operational System) โดยจัดอยูในรูปของ
คลังหรือเหมืองขอมูล (Data Warehouse) ซึ่งเปนการงายตอการนําเอาไปใชในการสืบคน
ความรู 

- ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสงูมีราคาตํ่าลง เทคนิคเหมืองขอมูลประกอบไปดวยอัลกอริทึมที่
มีความซับซอนและความตองการการคํานวณสูง จึงจําเปนตองใชงานกับระบบคอมพิวเตอร 
สมรรถนะสูง ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงมีราคาตํ่าลง พรอมดวยเริ่มมีเทคโนโลยี
ที่นําเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนมากมาเช่ือมตอกันโดยเครือขายความเร็วสูง (PC 
Cluster) ทําใหไดระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงในราคาตํ่า   

- การแขงขันอยางสูงในดานอุตสาหกรรมและการคา เน่ืองจากปจจุบันมีการแขงขันอยางสูงใน
ดานอุตสาหกรรมและการคา มีการผลิตขอมูลไวอยางมากมายแตไมไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชน จึงเปนการจําเปนอยางย่ิงที่ตองควบคุมและสืบคนความรูที่ถูกซอนอยูในฐานขอมูล
ความรูที่ไดรับสามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการจัดการในระบบตางๆ ซึ่งจะเห็น
ไดวาความรูเหลาน้ีถือวาเปนผลิตผลอีกช้ินหน่ึงเลยทีเดียว 
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2.4 กระบวนการทําเหมืองขอมูล (Knowledge Discovery from Database: KDD) มีข้ันตอนหลัก
อยู 3 ข้ันตอน (อุกฤษ ปจฉิม, 2546) คือ Pre-processing, Data Mining และ Post-processing 

 2.4.1 Pre-processing คือข้ันตอนการจัดเตรียมขอมลู ซึง่การจัดเตรียมขอมลูน้ันจะตองทํา
การคัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของหรือขอมลูเสีย (Noise Data) ออกจากแหลงขอมลูดิบเพื่อใหไดขอมลูที่
สัมพันธกัน ในข้ันตอนน้ีแบงเปนข้ันตอนยอยดังน้ี 

2.4.1.1 Data Cleaning เปนข้ันตอนสําหรับการคัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออกไป 
โดยทั่วไปขอมูลที่ถูกจัดเก็บอาจมีความผิดปกติตางๆ ได เชน ขอมูลบางแอทริบิวตขาดหายไป 
(missing value) ขาดแอทริบิวตที่นาสนใจ หรือขาดรายละเอียดของขอมูลเปนขอมูลรบกวน (noisy 
data) เชน ขอมูลมีคาผิดพลาด (error) หรือมีคาผิดปกติ (Outliers) ดังน้ันจึงตองมีการจัดการขอมูล 
การเตรียมขอมูลเบื้องตน มีวิธีการดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอยางขอมูลประวัติสวนตัวนิสิต 
ID Sex Name Address Phone … Major GPA 
1 นาย สมภพ ใจกลา 86/9 หมู 2 

... 
0-222-23455 ... ไฟฟา 2.3 

2 น.ส. ดวงพร เอี่ยมสุข 54/2 หมู 7 
... 

0-224-7888 ... โยธา 3.2 

… … … … … … … … 
 

ตารางท่ี 2 ตัวอยางขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ID Subject Section Term Year Grade 
1 001 1 1 2537 C+ 
1 002 1 1 2537  
1 005 1 1 2537 B+ 
… … … … … … 

 

- เลือกเฉพาะคอลัมนสาํคัญที่คาดวาจะสามารถนํามาใชประโยชนได และ
เปนคอลัมนที่มีขอมูลคอนขางครบถวน เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต เชน จากในตารางที่ 1 คอลัมนสําคัญ
ที่มีขอมูลคอนขางมาก ไดแก ขอมูลรหัสนิสิต ที่อยู อายุ เพศ ประวัติครอบครัวโรงเรียน เกรดเฉลี่ยที่
จบการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน  สวนในบางคอลัมนที่มีความสําคัญ แตมีขอมูลนอยมากน้ันจะไม
นําพิจารณา เชน ขอมูลคะแนนสอบเอ็นทรานซในแตละวิชา เหตุผลในการสอบเขา เปนตน 

- สําหรับคอลัมนที่มคีาสําหรับทุกแถวเปนคาเดียวกัน เชน “สัญชาติไทย” 
จะเปนขอมูลที่ไมสามารถแยกความแตกตางของแตละแถวไดเลย ดังน้ันในการทํา mining จะไม
สามารถใชประโยชนจากคอลัมนน้ี ดังน้ัน จึงไมนําคอลัมนน้ีมาพิจารณา  
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- คอลัมนที่มีคาที่ ไมซ้ํากันเลย จากตารางที่ 1 ไดแก  “Address”, 
“Phone”  เปนตนขอมูลเหลาน้ีไมสามารถหาแถวที่มีขอมูลสัมพันธกันไดเลย การทํา mining จึงไม
สามารถนําขอมูล เหลาน้ีมาใชประโยชนได ดังน้ันในการทํา mining ควรกําจัดคอลัมนที่มีขอมูลไมซ้ํา
กันเลยออก  

- ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีคาเหมาะสมในการตัดสินใจ เชน จากตารางที่ 1 
ขอมูลที่เปนอยูน้ันไมสามารถที่จะนําไปใชโดยตรงได เพราะจะเปนปญหาดังขอที่แลว คือ ขอมูลที่อยู
ของนิสิตแตละคนไมซ้ํากันเลย ดังน้ันจึงตองปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบที่จะสามารถนําไปใชได 
ในกรณีน้ีจะปรับขอมูลในคอลัมนที่อยูของนิสิตใหเปน Bangkok และ Non-Bangkok อยางใดอยาง
หน่ึง เปนตน 

- แกไขขอมูลใหถูกตองสมบูรณ ไดแก การแกไขคาวางของขอมูล ซึ่ง
สามารถแกไขไดหลายวิธี เชน แกไขโดยจํากัดขอมูลที่ในแถวเปนคาวาง (NULL) ยกตัวอยางเชน จาก
ในตารางที่ 2 ขอมูลบางแถวคาในคอลัมน Grade หายไป ซึ่งจะเห็นไดวาถามีแตรหัสนิสิตและวิชาที่
ลงทะเบียน (Subject) โดยที่ไมมีขอมูลเกรดแลว เราก็ไมสามารถจะนําแถวน้ันพิจารณาเพื่อหา
ความสัมพันธที่นาสนใจได 

- การจัดกลุมขอมูลเพื่อลดการกระจาย (Binning Data) ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ขอมูลของนิสิตมีจํานวนไมมาก แตเกรดในแตละวิชา ที่สามารถมีไดน้ันมีจํานวนมากถึง 10 ตัวดวยกัน
คือ {A,B+,B,C+,C,D+,D,F,W,I} ดังน้ันเพื่อลดการกระจายของขอมลูเกรดของนิสติที่มีมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนนิสิต จึงไดจัดกลุมเกรดของนิสติเปน 3 กลุม ดังน้ี 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 เปนข้ันตอนการรวมขอมลูที่มหีลายแหลงใหเปนขอมลู
ชุดเดียวกัน เชน มีขอมูลในคลังขอมูล (Data Warehouse) ในรูปแบบของดาตาคิวบ (Data Cube) 
และมีขอมลูในรปูแบบฐานขอมลูเชิงสัมพันธ (Relational Database) จําเปนตองทําการรวมขอมลูให
เปนขอมลูชุดเดียวกัน 

2.4.1.3 Data Selection เปนข้ันตอนระบุถึงแหลงขอมูลที่จะนํามาทํา mining 
รวมถึงการนําขอมูลที่ตองการออกจากฐานขอมูลเพื่อสรางกลุมขอมูลสําหรับพิจารณาในเบื้องตน 

2.4.1.4 Data transformation เปนการจัดภาพแบบขอมูลที่ไดจากข้ันตอนการ
คัดเลือกขอมูลใหมีความเหมาะสมตอการทํานาย เชน การจัดระเบียนขอมูลที่สัมพันธกันมาไวใน
ระเบียนชุดเดียวกันหรือการแปลงคาตัวเลขใหอยูในชวงที่กําหนด  เปนตน 

จากข้ันตอนทั้งหมดจะเห็นวาในข้ันตอนเบื้องตนน้ีเปนเพียงแคข้ันตอนในการจัดเตรียมขอมูล
เพื่อจะนําไปใชเทาน้ันยังไมใชการใชขอมูลเพื่อวิเคราะหแบบจําลอง ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะเปนข้ันตอนที่ใช
เวลาในการดําเนินงานนานที่สุด หากจัดภาพแบบขอมูลไดไมเหมาะสมแลวในการทํานายก็จะไมมคีวาม
แมนยํา ผูที่ทําการเตรียมขอมูลจึงตองมีความรูเกี่ยวกับขอมูลเหลาน้ี เชน การวิเคราะหโรคอัตโนมัติ 
จําเปนจะตองทราบเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจําแนกประเภท ของโรค เปนตน การทราบถึง
ปจจัยที่สงผลตอการทํานายจะทําใหวิเคราะหขอมูลไดถูกตองและการทํานายจะมีความแมนยํา 
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2.4.2 Data Mining เปนข้ันตอนการคนหารูปแบบที่เปนประโยชนจากขอมูลที่มีอยู โดยใช
เทคนิคและอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู เปนข้ันตอนที่ใชในการนําขอมูลที่พรอมแลวมาสราง
แบบจําลอง โดยข้ันแรกจะตองทําการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับภาพแบบชุดขอมูล พิจารณาปญหา
เชน ตองการทํานายประเภทของโรคหรือตองการแบงประเภทขอมูลของโรค หรือตองการหาปจจัยที่
เกี่ยวของ เปนตน หลังจากไดเทคนิคที่เหมาะสมแลวจะทําการสอน (Train) ใหแบบจําลองเรียนรู
ลักษณะของขอมูลวา ชุดขอมูลทั้งหมดมีความสัมพันธกันอยางไร และทิศทางในการวิเคราะหเปน
อยางไรโดยในการสอนใหแบบจําลองเรียนรูน้ันจําเปนตองมีการกําหนดพารามิเตอร (Parameter) 
หรือคาตัวแปรตางๆ ใหเหมาะสม ซึ่งในการพิจารณาคาพารามิเตอรน้ันข้ึนอยูกับเทคนิคที่เลือกใช
ประสบการณในการวิเคราะหและการลองผิดลองถูก จากน้ันจึงนําแบบจําลองที่ไดไปทดสอบหาคา
ความผิดพลาดของแบบจําลอง โดยการนําขอมูลจริงที่เตรียมไวสําหรับการทดสอบมาปอนลงใน
แบบจําลองแลวดูผลของการทํานายที่ได 
 2.4.3 Post-processing คือข้ันตอนสุดทายของการทําเหมืองขอมูล เปนข้ันตอนการ
ประเมินผลและนําสิ่งที่ไดมานําเสนอในภาพแบบของการใชงาน การนําเสนอองคความรูในข้ันตอนน้ี
จะเปนการวิเคราะหผลลัพธที่ได แปลความหมาย และประเมินผลวาผลลัพธน้ันเหมาะสมหรือตรง
วัตถุประสงคหรือไมและนําเสนอ ซึ่งในข้ันตอนน้ีหากผลการทดสอบ (Test) ไมเปนที่นาพอใจแลว 
จะตองทําการจัดภาพแบบขอมูลใหม (หรือเตรียมขอมูลใหม) เพื่อใหได คาความถูกตอง (Accuracy) 
มากที่สุด หรือคาความคลาดเคลื่อนในการทํานายนอยที่สุด (Error) หากคาความถูกตองยังนอยอยู 
หรือความผิดพลาดยังคงมีอยูหลังจากเตรียมขอมูลใหม อาจจําเปนตองเลือกเทคนิคในการทําเหมือง
ขอมูลใหม ซึ่งการเพิ่มคาความถูกตองและลดคาความคลาดเคลื่อนจะใชวิธีใดน้ันข้ึนกับปญหาที่เกิดข้ึน 
และในสวนของข้ันตอนน้ีแบงเปนข้ันตอนยอยๆ ดังน้ี  

- Pattern evaluation การประเมินผลของแบบจําลองที่ไดวา เกิดความผิดพลาด
มากนอยเพียงใด ภาพแบบการทํานายที่ไดเปนไปตามความตองการหรือไม 

- Knowledge presentation คือการแสดงผลของการทํานายที่ไดจากแบบจําลอง 
โดยการนําไปทําเปนภาพแบบที่สามารถนําไปใชไดงาย สะดวกตอการใชงาน เชน 
การปอนขอมูลเขา และการแสดงผลลัพธ เปนตน 

เราสามารถสรุปข้ันตอนของการคนหาความรูใหม จากกระบวนการทําเหมืองขอมูลไดดังน้ี 
1. เรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลและโปรแกรมที่จะใชในการทําเหมืองขอมูล 
2. การกรองขอมูลและประมวลผล (Data cleaning and preprocessing) ขอมูลที่เก็บรวม

รวมมามีจํานวนมากจะตองนํามากรอง เพื่อเลือกขอมูลที่ตรงประเด็น เพราะบางขอมูลอาจจะไมเปน
ประโยชนกับเรา ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่เราจะไดมาซึ่งคุณภาพของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะห 

3. คัดเลือกขอมูล (Data selection) เปนการระบุถึงแหลงขอมูลที่จะนํามาทํา mining 
รวมถึงการนําขอมูลที่ตองการออกจากฐานขอมูล เพื่อสรางกลุมขอมูลสําหรับพิจารณาในเบื้องตนและ
ทําการแปลงภาพแบบขอมูล (Data transformation) ลดภาพและจัดขอมูลใหอยูในภาพแบบเดียวกัน
มีภาพแบบ (Format) ที่เปนมาตรฐานและเหมาะสมที่จะนําไปใชกับอัลกอริทึมและแบบจําลองที่ใชทํา 
เหมืองขอมูล 
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4. เลือกภาพแบบของการทํา เหมืองขอมูล เชน Summarization, Classification, 
Regression, Association และ Clustering เปนตน และเลือกอัลกอรทิึมทีเ่หมาะสมกลบัลกัษณะของ
งาน 

5. ทําการคนหา Patterns ที่เราสนใจ และประเมินผล Pattern และนําเสนอองคความรูใน
ข้ันตอนน้ีจะเปนการวิเคราะหผลลัพธที่ได และแปลความหมาย และประเมินผลวาผลลัพธน้ัน
เหมาะสมหรือตรงวัตถุประสงคหรือไม 

6. ใชองคความรูที่คนพบ  

2.5 เทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining Techniques)  

การทําเหมืองขอมูล จะใชเทคนิคหรือวิธีการใดน้ันข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการนําไปใช
งาน โดยเทคนิคของการทําเหมืองขอมูลน้ันมีมากมาย ดังน้ี  

1. การบรรยายและการแสดงภาพของขอมูล (Description / Visualization) คือ การ
วิเคราะหขอมูลที่ไมซับซอนมากนัก สวนใหญเปนการอธิบายรูปแบบและแนวโนมที่อยูในขอมูลหรือ
เปนการสรุปขอมลู การบรรยาย (Description) เปนการหาคําอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูล
จากฐานขอมูล เชน การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) กลุมคนที่มีการศึกษาหรือ
รายไดนอย จะเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายทุนนิยมมากกวากลุมคนช้ันกลาง สวนการแสดงภาพของ
ขอมูล (Visualization) เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟกหรืออาจนําเสนอในแบบ 2 มิติ สราง
รายละเอียดในการนําเสนอใหเขาใจมากย่ิงข้ึน เชน องคกรตองการหาสถานที่ในขยายสาขาใหมที่อยูใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ดังน้ันองคกรจึงใชแผนที่ Plot ที่ต้ังขององคกรคูแขงที่มีสาขาอยูในเขต
น้ันเพื่อพิจารณาสถานที่ต้ังที่เหมาะสมที่สุด 

2. การจําแนกกลุม (Classification) เปนการจําแนกขอมูลที่ตองการ โดยอาศัยลักษณะที่
คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน ใหอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงที่กําหนดไว โดยการสรางฟงกชันเช่ือมโยง
ระหวางคุณสมบัติของวัตถุ กับประเภทของวัตถุ เชน ในทางธุรกิจจะใชเพื่อดูคุณสมบัติของผูที่จะกอ
หน้ีดีหรือหน้ีเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู โดยอัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก ตนไม
ตัดสินใจ (Decision Tree) โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  

วิธีตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) เปนการนําขอมูลมาสรางแบบจําลองการพยากรณ
ในรูปของตนไม ซึ่ง Decision Tree น้ันมีการทํางานแบบ Supervised Learning คือ สามารถสราง
แบบจําลองการจัดหมวดหมูไดจากกลุมตัวอยางของขอมูลที่ไดกําหนดไดกอนลวงหนาที่เรียกวา 
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 ข้ึนเพื่อใชในการตัดสินใจ เน่ืองจากความไม
ซับซอนของข้ันตอนวิธี ขอดี คือ สามารถตีความและเขาใจลักษณะของรูปแบบขอมูลไดงายเพราะมี
การแยกออกเปนกฎหรือขอกําหนดตางๆ แตมีปญหาเรื่องการใหนํ้าหนักความนาเช่ือถือหรือการใหคา
นํ้าหนักในแตละ Node ซึ่งถาใหนํ้าหนักผิดไปอาจจะทําใหการตีความผิดไปได  
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จากภาพที่ 4 จะเห็นวา จาก Root Node จนถึง Leaf Node จะมีเพียงเสนทางเดียวเทาน้ัน 
ซึ่งเสนทางน้ีจะอธิบายถึงกฎที่ใชสําหรับการจัดหมวดหมูของแตละกลุม ซึ่งในแตละ Leaf Node น้ัน
อาจเปนกลุมเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเหตุผลที่แตกตางกันได 

วิธีการที่ใชสรางตนไมการตัดสินใจ มีข้ันตอนดังน้ี 
1. หาแอทริบิวตที่สําคัญที่สุดมาแบงขอมูลโดยแอทริบิวตน้ีจะถูกนํามาสรางเปน Root 

Node โดยจะมีแอทริบิวตเปาหมายเปนผลลัพธซึ่งเปน Leaf Node ถูกกําหนดไว
กอน 

2. นําคาที่เปนไปไดในแอทริบิวตที่ถูกเลือกมาแตกออกเปนกลุมของตัวเอง 
3.  แบงขอมูลทั้งหมดตามกลุมที่แตกออกจาก Root Node 
4. วนกลับไปทําที่ข้ันตอนแรก คือ หาแอทริบิวตที่สําคัญที่สุดจากขอมูลที่เขามาเพื่อหา

ตัวแบงตอไป 
ขอจํากัดของตนไมการตัดสินใจ 

- การแบงกลุมแบบตนไมการตัดสินใจกรณีเปนขอมูลที่มีคาตอเน่ือง เชน ขอมูลรายได
ขอมูลราคา ตองทําการแปลงใหอยูในชวงหรือตัดเปนกลุมกอน 

- เมื่ออัลกอริทึมเลือกวาจะใชคาไหนเปนตัวแบงกลุมแลวก็จะไมสนใจคาอื่นที่อาจมี
ความสําคัญเชนเดียวกัน 

- การจัดการกับขอมูลที่ไมทราบคาอาจมีผลกระทบกับผลลัพธของตนไมการตัดสินใจ 

- ตนไมที่มีระดับช้ันมากเกินไปจะทําใหขอมูลที่ผาน Node แตกออกเปนช้ินเล็กช้ิน
นอย ซึ่งขอมูลเหลาน้ันจะไมมีประโยชนในการนํามาใชทําการวิเคราะห 

- ปญหาเรื่อง Overfitting / Overtaining เกิดจากการที่แบบจําลองไดเรียนรูเขาไปถึง
รายละเอียดของขอมูลมากเกินไปจะทําใหเกิด Node ที่เปนสวนเฉพาะเจาะจงกับ
กลุมขอมูลที่ใชในการเรียนรู ซึ่งจะตองหาวิธีการในการตัดกิ่งน้ีออกไป 

3. การจัดกลุมขอมูล (Clustering or Segmentation) เปนการลดขนาดขอมูลลงดวยการ
รวมกลุมตัวแปรที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยอาศัยความเหมือน (Similarity) หรือ
ความใกลชิด (Proximity) ดังภาพที่ 5 กลาวงายๆ คือ การรวมกลุมขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน มี

อยากดูหนัง? 

ฝนตก? มีเงิน? 

นอนอยูบาน ไปโรงหนัง ไปโรงหนัง นอนอยูบาน 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางตนไมตัดสินใจ 
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รูปแบบหรือแนวโนมที่จะเหมือนกัน โดยจะแบงชุดขอมูลออกเปนกลุม (Cluster) นําขอมูลที่มี
คุณลักษณะเหมือนกันหรือคลายกันจัดไวในกลุมเดียวกันตัวอยางเชน องคกรตองการทราบความ
เหมือนที่มีในกลุมลูกคาของตนเองเพื่อใหสามารถเขาใจลักษณะเฉพาะของกลุมลูกคาเปาหมายของ
องคกร องคกรจึงตองแยกกลุมของลูกคาออกเปนกลุมๆ อัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก K-Means 
Self-Organizing Map (SOM) Kohonen Hierarchical Two-Step clustering EM และ COBWOB  

 
ภาพท่ี 5 การจัดกลุมขอมลู (Cluster)  

4. การประมาณคา (Estimation) เปนการปอนขอมูลทีม่ีอยู เพื่อใชในการประเมินสิง่ตาง ๆ ที่
จะกอใหเกิดประโยชน จัดวาเปนการประเมินที่ไมสามารถกําหนดคาหรือคุณสมบัติที่ชัดเจนได ใช
จัดการกับคาที่มีผลแบบตอเน่ือง เชน ใชประเมินรายไดของครอบครัว ประเมินความสูงของบุคคลใน
ครอบครัว ประเมินจํานวนเด็กๆ ในครอบครัว 

5. การทํานาย/พยากรณ (Prediction) จะคลายคลึงกับกับ Classification และ Estimation 
ตางกันตรงที่ Record ถูกแยกจัดลําดับในการทํานายคาในอนาคต และนําขอมูลในอดีตมาสรางเปน
แบบจําลอง ใชทํานายสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การทํานายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาด 
การทํานายยอดขายของบริษัทในไตรมาสหนา การทํานายวาลูกคากลุมใดที่องคกรจะสูญเสียไปในอีก 
6 เดีอนขางหนา หรือการทํานายยอดซื้อของลูกคาจะเปนเทาใด ถาบริษัทลดราคาสินคาลง 10% เปน
การทํานายคาที่ตองการจากขอมูลที่มีอยู โดยสรุปคือ ทํานายน้ีจะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
อนาคตมากกวาในปจจุบัน  

6. การจัดกลุมโดยอาศัยความใกลชิดหรือกฎความสัมพันธ (Affinity Group or Association 
Rule) เปนการหาความสัมพันธหรือความเกี่ยวเน่ืองของขอมูล เพื่อแสดงความสัมพันธของเหตุการณ
หรือวัตถุที่เกิดข้ึนพรอมกัน โดยอาศัยหลักของกฎ “ถา สิ่งที่เกิดข้ึน แลว ผลที่จะตามมา (If 
Antecedent then Consequent)” นําไปใชวิเคราะห หรือทํานายปรากฏการณ เชน การวิเคราะห
พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา เพื่อชวยในการแนะนําสินคาเพิ่มเติมได โดยพิจารณาสินคาที่ผูซื้อ
มักจะซื้อพรอมกัน รานคาก็อาจจะจัดวางสินคาสองอยางใหอยูใกลกัน หรือจับคูจัดแผนสงเสริมการ
ขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออาจจะพบวาหลงัจากคนซื้อสนิคา ก แลว มักจะซื้อสินคา ข ดวย ก็สามารถ
นาความรูน้ีไปแนะนําผูที่กําลังจะซื้อสินคา ก ได อัลกอริทึมที่นิยมนํามาใช ไดแก Apriori GRI 
(Generalized Rule Induction) Carma Sequence Eclat FP-Growth (Frequent Pattern-
Growth) OneR (One-Attribute-Rule) ZeroR (Zero-Attribute-Rule)  
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3. แนวคิดเก่ียวกับความเครียด  

3.1 ความหมายของความเครียด   

ปยะวรรณ เลิศพานิช (2542: 13) กลาววา ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจ
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามทั้งภายในและภายนอก เปนความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจเสมือนจิตใจถูก
บีบบังคับใหตองเผชิญกับสิ่งเรา ความรูสึกดังกลาวน้ี ทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและ
จิตใจ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2548: 67) ไดใหความหมายของความเครียดวาเปน
สภาวะจิตใจและรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เปนผลจากการที่บุคคลตองปรับตัวตอสิ่ง ที่กระตุนหรือสิ่ง
เราตางๆ ในสิ่งแวดลอมที่กดดันหรือคุกคามใหเกิดความทุกข ความไมสบายใจ 

สมิต อาชวนิจกุล (2542: 2) กลาววา ความเครียด คือ สภาวะที่ซับซอนของรางกายและจิตใจ
อันเกิดจากภาวะแวดลอม หรือสถานการณที่บีบบังคับใหรางกาย และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป และ
ความเครียดจะยังคงอยูเรื่อยไปจนกวาสถานการณน้ันจะถูกกําจัดใหหมดไป ความเครียดเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนไดกับทุกคนในทุกชวงเวลา และเมื่อเกิดความเครียดในตัวบุคคลแลวจะทําใหเกิดอาการที่ไมพึง
ประสงคตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน หงุดหงิด กลัววิตกกังวล ปวดหัวเวียนหัว เกิดอาการทาง
กระเพาะ ทําใหอาหารไมยอย นอนไมหลับ ออนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ยํ้าคิดยํ้าทํา เกิดอาการผิดปกติ
ทางประสาทหรือทางใจถาเกิดข้ึนบอยครั้ง หรือเกิดระยะเวลานานจะทําใหจิตใจปนปวนและเกิด
อาการทุกขใจที่แกไขไดยากย่ิง 

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545: 253) กลาววา ความเครียดคือสภาวะที่กดดันในบุคคลที่
เกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดมาคุกคาม กอใหเกิดความไมสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิต
วิญญาณของบุคคล รวมถึงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของบุคคลดวย หรืออาจกลาววาสภาวะ
เครียดเปนกลไกการปองกันตัวที่เกิดข้ึนเมื่อมีภยันตรายจากภายนอกมารบกวน 

Sarafino, E.P. (Sarafino, E.P., 1990) ไดใหความหมายของความเครียดโดยสรุปวาเปนการ
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน ซึ่งแบงเปน 2 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานรางกาย 
(Physiological stress)  เชน เหงื่อแตก หายใจถ่ี ต้ืน กลามเ น้ือเกร็ ง ปวดศีรษะ เปนตน                 
2) องคประกอบดานจิตใจ (Psychological stress) แบงออกเปน ดานพฤติกรรม, ดานความคิด และ
ดานอารมณ 

กลาวโดยสรุปไดวา ความเครียด คือ ความรูสึกในตัวบุคคลที่ทําใหเกิดความไมสบายทั้ง
รางกาย และจิตใจ เปนทุกข เปนสภาวะกดดันที่มาจากสิ่งกระตุนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยมี
สาเหตุมาจากสภาพแวดลอมที่บีบบังคับและมีผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดของบุคคล โดยบุคคลจะ
เปนผูรับรู ถึงภาวะดังกลาว เพื่อเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับเหตุการณ ทําใหรางกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามทั้งในดานที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ทั้งจากภายในและภายนอก
บุคคล ในขณะเดียวกันถาบุคคลไมสามารถปรับตัวกับสภาวะดังกลาวได จะใหเกิดผลเสียตอบุคคลทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัว การทํางานและบุคลิกภาพของบุคคลที่
ผิดปกติไปจากเดิม  
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3.2 ชนิดของความเครียด 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2546: 22) ไดแบงชนิดของความเครียดไวมี 2 ประเภท 
คือ 

1. ความเครียดที่เกิดข้ึนจากรางกาย ซึ่งสามารถแบงออกตามระยะเวลาของการเกิดไดอีก 2 
ชนิด คือ 

- ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เปนสิ่งคุกคามชีวิตที่เกิดข้ึน
ทันทีทันใด เชน อุบัติเหตุตางๆ 

- ความเครียดชนิดตอเน่ือง (Continuing Stress) เปนสิ่งคุกคามที่เกิดข้ึนแลวดําเนิน
ตอไปอยางตอเน่ือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงของรางกายในวัยตางๆ ที่คุกคาม
ความรูสึก เชน การเขาสูวัยรุน การต้ังครรภ วัยหมดประจําเดือน เปนตน และ
สิ่งแวดลอมที่กอนใหเกิดความคับของใจอยางตอเน่ือง เชน การจราจรติดขัด ฝุน
ละอองจากสิ่งกอสราง เสียงดังรบกวนในโรงงาน เปนตน 

2. ความเครียดที่เกิดจากจิตใจ เปนสิ่งที่คุกคามที่สืบเน่ืองมาจากความคิด บางครั้งก็เกิดข้ึน
อยางเฉียบพลัน เพราะเปนการตอบสนองอยางทนัทีทันใด เชน เมื่อถูกดุดาก็จะเกิดความรูสกึโกรธและ
เกิดความเครียดข้ึนได หรือเปนสิ่งคุกคามที่ไดรับจากการอานหนังสือ จากการชมภาพยนตร จากคํา
บอกเลาของผูอื่นทําใหคิดวาตนจะมีอันตรายจนกอใหเกิดความเครียดข้ึนได 

3.3 สาเหตุของความเครียด 

 ความเครียดเกิดข้ึนไดจากสาเหตุหรือปจจัยหลายๆ อยาง ความเครียดที่เกิดข้ึนมีความ
แตกตางกันในแตละบุคคล แมจะมีสาเหตุเดียวกันแตอาจมีความรุนแรงไมเทากัน ทั้งน้ีมีองคประกอบที่
เกี่ยวของของบุคคลหมายประการคือ พื้นฐานดานจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน
ขณะน้ัน และยังข้ึนอยูกับระดับความมากนอยของสิ่งที่มากระตุน 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2541:35-39) ไดใหความถึงปจจัยที่สงผลตอ
ความเครียด คือปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอมดังน้ี 

3.3.1   ปจจัยสวนบุคคล แบงไดทั้งทางรางกายและจิตใจ 
3.3.1.1 ทางดานรางกาย สภาวะทางกายบางประการ ทําใหเกิดความเครียดไดใน

ลักษณะที่เรียกวา รางกายเครียดซึ่งปจจัยทางรางกายที่กอใหเกิด
ความเครียด ไดแก 
-   คุณลักษณะทางพันธุกรรม ที่ทําใหบุคคลมีลักษณะพื้นฐานที่แตกตาง

กันไมวาจะเปนเรื่อง เพศ สีผิว ความเขมแข็งหรือความออนแอ ของ
ระบบการทํางานของรางกายตลอดจนความพิการทางดานรางกายที่
เปนมาแตกําเนิด 

-   ความเหน่ือยลาทางรางกาย อันเกิดจากการไดผานการทํางานอยาง
หนักและติดตอกันเปนเวลานาน ซึ่งจะมีความเกี่ยวเน่ืองมาจากสภาพ
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ความสมบูรณแข็งแรงของรางกายที่จะทําใหแตละคนมีความพรอมใน
การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันแตกตางกัน 

-   การพักผอนไมเพียงพอ 
-   การเจ็บปวยทางรางกาย 
-   ภาวะโภชนาการไดแก ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารที่จะมีผล

ตอความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เชน การรับประทานอาหารไม
ถูกสวน ไมเพียงพอ หรือการบริโภคสารอาหารบางประเภท เชน สุรา 
บุหรี่ กาแฟ สิ่งเสพติดตางๆ ลวนทําใหเกิดความเครียดได 

-   ลักษณะทาทางที่ปรากฏเกี่ยวกับโครงสรางของกลามเน้ือผิวหนัง และ
การทรงตัว เชน การเดิน ว่ิง น่ัง นอน หากอยูในลักษณะที่ไมเหมาะสม
ยอมกอใหเกิดความเครียดได 

3.3.1.2 ทางดานจิตใจที่สําคัญและเกี่ยวของกับการเกิดความเครียดมากที่สุดไดแก 
-   บุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังกับชีวิต เปนคนที่ตองการความสมบูรณ

แบบใหกับทุกสิ่ งทุกอยาง ขยัน เจาระเบียบ ยึดมั่นกฎเกณฑ 
บุคลิกภาพน้ีทําใหตองทํางานหนักและทําทุกอยางดวยตนเอง 

-   บุคลิกภาพแบบพึ่งพิงผูอื่น เปนคนที่มีลักษณะขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเองไมกลาตัดสินใจ จะเปนคนที่วิตกกังวลงาย ทําอะไรตองอาศัย
ผูอื่น หวาดหว่ันกับอนาคตอยูเสมอ 

-   บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแลน เปนคนใจรอน คาบคุมอารมณไมได
อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของ
รางกาย 

3.3.1.3 การเผชิญเหตุการณตางๆ ในชีวิต (Live Event) เปนเหตุการณความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการทา กิจกรรมปกติของบุคคลโดย
เหตุการณที่เกิดข้ึน อาจกอใหเกิดผลทางบวกหรือลบก็ได ทําใหบุคคลตอง
ปรับตัว 

3.3.1.4 ความขัดแยงในใจ (Conflict) เกิดจากการที่บุคคลตองเผชิญทางเลือกสอง
ทางข้ึนไป แตทางเลือกอยางใดอยางหน่ึง อาจจะเปนทางเลือกในสิ่งที่ไม
ตองการไมอยากได 

3.3.1.5 ความคับของใจ (Frustration) เกิดจากการที่บุคคลไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได สาเหตุที่กอใหเกิดความคับของใจ 4 ประการ คือ 
-   ความรูสึกบางประเภท ไดแก ความรูสึกสูญเสีย อาจจะเปนการสูญเสยี

คนที่รักเกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความภาคภูมิใจ ความรูสึกอันลมเหลว
ในชีวิต ความรูสึกเหลาน้ีทําใหหมดหวัง ไมสามารถควบคุมสิ่ง ตางๆ 
ได 

-   อารมณที่ไมดีทุกชนิด ไดแก ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ 
ความเศราความทุกขใจ เปนตน 
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-   การขาดคุณสมบัติบางประการของบุคคล เชน การขาดความสามารถ 
การขาดทักษะในการทา งาน เปนตน 

-   ความลาชาของเหตุการณหรือการไปสูเปาหมายที่ตองการอันเกิดจาก
ธรรมชาติหรือลักษณะของเหตุการณน้ัน หรือเกิดจากปจจัยแวดลอม
ของเหตุการณหรือเกิดจากปจจัยภายในตัวของบุคคล 

3.3.2  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
              3.3.2.1  ทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ ภูมิอากาศ ความหนาแนนของประชากร ภัย

ธรรมชาติฯลฯ ลักษณะทางกายภาพเหลาน้ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลและทําใหตองปรับตัวอยู
ตลอดเวลาซึ่งกอใหเกิดความเครียดข้ึนได 

3.3.2.2 ทางชีวภาพ สิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิตและทา รายตัวบุคคลได เชน โรค
ตางๆ 

3.3.2.3 ทางสังคมวัฒนธรรม ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม และสิ่งที่บุคคล
กระทําจะมีผลกระทบตอกันตลอดเวลา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด 
ไดแก 
-  สถานภาพและบทบาทในสังคมของบุคคล ซึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพ

และหลายบทบาท หากบทบาทหลายอยางน้ีมีความขัดแยงหรอืเกิดความ
แตกตางกันมากก็อาจทําใหเกิดความยากลําบากในการปรับตัวและ
เครียดได 

-  บรรทัดฐานทางสังคม บางครั้งกฎเกณฑที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของ
สังคมไมสอดคลองกับความตองการของบุคคลหรือเปนกฎเกณฑที่
เครงครัดมากยอมกอใหเกิดความเครียดแกบุคคลได 

- ระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลหาก
เปนระบบการเมืองการปกครองที่เครงครัด ทําใหประชาชนรูสึกถูก
คุกคามหรือถูกควบคุมโดยเฉพาะเรื่องสทิธิ เสรีภาพตางๆ หรือเปนระบบ
การเมืองการปกครองที่ทําใหประเทศขาดความมั่นคงยอมกอใหเกิดกับ
ความเครียดกับประชาชนได 

 กนกรัตน สุขตุงคะ (2545: 2) ไดอธิบายสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีโอกาสเกิดความเครียดไดงาย 
ดังน้ี 

- รูสึกวาตัวเองมีปมดอย 
- มีความรูสึกเชิงแขงขันสูงตองการเอาชนะ 
- ขาดความยืดหยุน ทางความคิด เอาตัวเองเปนหลัก 

- คนที่ชอบเก็บกดไมกลาแสดงความรูสึกจริงๆ ของตนแมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ 
- คนที่ยอมรับความแตกตางของตนเองไมได 

- คนที่มีบุคลิกภาพออนแอมาก ออนไหวกับเรื่องตางๆ 
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- คนข้ีระแวง ข้ีสงสัยไมไววางใจใคร 
- เปนโรคเรื้อรังหรือโรครายแรง 

- อยูในสภาวะที่ไมสบายใจ โดยหลีกเลี่ยงไมได เชน ตองอยูกับงานที่ไมชอบ หรือ
เพื่อนรวมงานที่สรางปญหา 

- อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 

 วราภรณ ตระกูลสฤษดิ  (2547:117-118) ไดกลาวไววาสาเหตุของความเครียดเปนสิ่งที่มี 
อิทธิพลตออารมณสภาวะรางกายของงบุคคลเปนสิ่งที่คาดวาจะมีผลกอใหเกิดความเครียดข้ึนได และ
การเกิดความเครียดน้ันมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
 1. จากตัวบุคคลเอง ซึ่งเกี่ยวของกับสติปญญา ประสบการณชีวิต บุคลิกภาพ เฉพาะบุคคล
เปน แบบกาวราว เก็บตัว ตอตานสังคม รักและหลงตนเองมาก ความคับของใจ ความรูสึกสูญเสีย และ
รูสึกผิด ความพิการ ความเจ็บปวดทางดานรางกายและอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล 
 2. จากภายนอกตัวบุคคล เปนเรื่องของปญหาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล เชน 
ปญหาจากอาชีพการงาน เศรษฐกิจและสังคม ความยากจนและสภาพของสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิต ความรับผิดชอบ และตําแหนงหนาที่การงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวของและแวดลอมบุคคลน้ันๆ อยู 

 ไพบูลย โลสุนทร (2547: 18 ) กลาวถึงสิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางดานจิตใจ และสังคม 
(Psychosocial agent) สิ่งที่ทําใหเกิดโรคเน่ืองมาจากปจจัยดานจิตใจและสังคม สภาพปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน เงินเดือนหรือรายไดจากการประกอบอาชีพที่ไดรับไมไดสัดสวนที่ดัชนีคา
ครองชีพที่สูงข้ึน รายไดไมสมดุลกับรายจาย ทําใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเกิดความตึง
เครียดทางอารมณ เปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
เปนตน ความสัมพันธที่ไมดีกับเพื่อนรวมงานกับผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาอาจกอใหเกิด
ความเครียดข้ึนได ผลของความเครียดในระยะยาวนานกอใหเกิดโรคทางกายและทางใจ 
 จากสาเหตุตางๆ ดังที่กลาวมา สามารถสรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุ
ภายในและภายนอกตัวบุคคล สําหรับสาเหตุภายใน แบงไดเปนสาเหตุทางรางกายและสาเหตุทางจติใจ 
สาเหตุทางรางกาย ไดแก ความเหน่ือยลาทางรางกาย ไมไดรับการพักผอนเพียงพอ รับประทานอาหาร
ไมเพียงพอ ความเจ็บปวยทางรางกาย และการมีความรูสึกสูญเสียและรูสึกผิด ความคับของใจ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแตละบุคคล 

3.4 การประเมินความเครียด 
 เมื่อเกิดความเครียดข้ึนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจที่จะทราบวาบุคคลมี
ความเครียดหรือไม และมากนอยแคไหนน้ันการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบวัดความเครียดจากกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2541: 90) เพื่อวัดความเครียดของกลุมตัวอยางแบงไดดังน้ี 
 1. ความผิดปกติทางรางกาย ไดแก ปวดศีรษะ ไมเกรน ทองเสียหรือทองผูก นอนไมหลับหรือ
งวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อยกลามเน้ือ 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 ด่ืมสุรามากข้ึน ใชสารเสพติด ใชยานอนหลับ 
จูจี้ข้ีบน ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแยงกับผูอื่นบอยๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟน ผุดลุกผุดน่ัง เงียบขรึม เก็บตัว 
เปนตน 
 จากแบบประเมินขางตนสามารถนํามาวิเคราะหความเครียดได 5 ระดับดังน้ี 
 1. ระดับคะแนน 0-5 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติ ความเครียดใน
ระดับตํ่ามากเชนน้ี อาจหมายความวาผูตอบแบบประเมินตอบไมตรงตามความเปนจริง อาจเขาใจ
คําถามคลาดเคลื่อนไป ผูตอบอาจเปนคนที่ขาดแรงจูงใจ มีความเฉ่ือยชา หรือชีวิตประจําวันซ้ําซาก 
จําเจนาเบื่อ ปราศจากความต่ืนเตน 
 2. ระดับคะแนน 6-17 หมายถึง มีความเครียดอยูในเกณฑปกติ สามารถจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมรูสึก
พึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ความเครียดในระดับน้ีถือวามีประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิตได 
 3. ระดับคะแนน 18-25 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย ซึ่งถือวาเปน
ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวันอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย อารมณ ความรูสึกและพฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได อาจตองใช
เวลาในการปรับตัวแตในที่สุดก็สามารถจัดการกับความเครียดไดและความเครียดระดับน้ีไมเปนผลเสีย
ตอการดําเนินชีวิต ในกรณีน้ี สามารถผอนคลายความเครียดดวยการหากิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน การ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา ทําสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ หรือทํางาน
อดิเรกตางๆ หากตองการปองกันไมใหความเครียดมากข้ึน ในอนาคตอาจฝกความเครียดตามวิธีใน
หัวขอตอไปน้ี อยาลืมพูดคุยกับผูที่ไววางใจ พิจารณาและลงมือแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญอยาง
รอบคอบและมีสติ 
 4. ระดับคะแนน 26-29 หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะน้ีเริ่มมี
ความตรึงเครียดในระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือนรอนเปนอยางมากจากปญหาทางอารมณที่
เกิดจากปญหาความขัดแยง และวิกฤตการณ ในชีวิตเปนสัญญาณเตือนข้ันตนวากําลังเผชิญกับภาวะ
วิกฤตและความขัดแยง ซึ่งจัดการแกไขดวยความยากลําบากลักษณะดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมี
ผลกระทบตอการทํางานจําเปนตองหาวิธีการแกไขขอขัดแยงตางๆ ใหลดนอยลงหรือหมดไปดวย
วิธีการอยางใด อยางหน่ึง สิ่งแรกที่ตองการรีบจัดการคือ ตองมีวิธีคลายเครียดที่ดีและสม่ําเสมอทุกวัน 
วันละ 1-2 ครั้ง ครัง้ ละ 10 นาที โดยน่ังในทาที่สบายหายใจลึกๆ ใหหนาทองขยาย หายใจออกชาๆ 
นับ 1-10 ไปดวย หรือจะใชวิธีการน่ังสมาธิหรอืสวดมนตก็ได ควรแกไขปญหาใหดีข้ึน โดยคนหาสาเหตุ
ของปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยงหาวิธีแกไขปญหาหลายๆวิธี พรอมทั้งพิจารณาผลดี ผลเสียของแต
ละวิธี เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเองมากที่สุด ทั้งน้ีตองไมสรางปญหาใหเพิ่มข้ึน หรือทํา
ใหผูอื่นเดือนรอนวางแผนแกไขปญหาเปนลําดับข้ันตอน 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 ขาดความยับย้ังช่ังใจ อาจเกิด
อุบัติเหตุไดงาย บางครั้งอาจมีพฤติกรรม กาวราวรุนแรง เชน เอะอะโวยวาย ขวางปาขาวของ
ความเครียดในระดับน้ีถือวามีความรุนแรงมาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการแกไขอยางเหมาะสมและ
ถูกวิธี อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิดตอไปไดใน
ระดับน้ีควรตองไปปรึกษาหรือใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหมองเห็น
ปญหาและแนวทางแกไขที่ชัดเจนและเหมาะสมตอไป 
 ความเครียดที่เกิดข้ึนในแตละบุคคลน้ันจะมีระดับมากหรือนอยน้ัน ข้ึนอยูกับความสามารถใน
การรับรูและการปรบัตัวของบคุคลตอสิง่ที่มาคุกคาม สาเหตุของความเครียดเดียวกันสามารถกอใหเกิด
การรับรูและการตอบสนองแตกตางกันไปในแตละบุคคล นอกจากกรมสุขภาพจิตแลว จันทรแรม กิจ
เหมาะ (2539: 23) ยังแบงความเครียดไว 4 ระดับ ดังน้ี 

1. ความเครียดระดับปกติ (Normal Stress) หรือความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันเปน
ความเครียดที่คนสวนใหญเผชิญอยูบอยๆ จะมีผลกระทบตอชีวิตเพียงชีวิตเพียงเลก็นอย ทําใหสามารถ
ทําไดนานและขยันย่ิงข้ึน ความเครียดในระดับน้ีเกิดในชวงเวลาสั้นๆ และสามารถกลับคืนสูภาวะปกติ 
ไดโดยการพักผอนวันสุดสัปดาหในยามคํ่าคืนและวันหยุดที่เปนครั้งคราว 

2. ความเครียดในระดับรุนแรง (Sever Stress) เปนความเครียดที่เกิดข้ึนเปนเวลานานตอง
ไดรับ การบําบัดจากผูเช่ียวชาญ ความเครียดในระดับน้ีอาจทําใหเปาหมายในการดําเนินชีวิตลดลง
หรือมากข้ึนก็ได ถาไดรับการจัดการความเครียดในระดับน้ีกลับสูความเครียดระดับปกติได   

3. ความเครียดในระดับปกติ (Abnormal Stress) ความเครียดในระดับน้ีเกี่ยวของกับ
อาการทางโรคประสาทและโรคจิต อาการที่ปรากฏอาจกอใหเกิดอันตรายตอตนเองไดและผูอื่น เชน มี
อาการของโรคซึมเศรา (Melancholia) มีอาการหลงผิด (Delusion) และมีพฤติกรรมไปจากเดิม 

4. ความเครียดระดับสูง (High stress) ความเครียดระดับน้ีจะอยูนานนับสัปดาหหรืออาจ
เปนเดือน หรือเปนปก็ได เชน การตายยาก การเจ็บปวยที่รุนแรง หรือเครียดมากรางกายและจิตใจแพ
ตอความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจอยางเดนชัดทําใหการดําเนินชีวิตเสียไป การ
ตัดสินใจผิดพลาด ชวงระยะน้ีตองการดูแลชวยเหลือและบาบดัรักษา แมสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครยีด
จะหมดไปหรือรูจักผอนคลายความเครียดดวยตนเอง แตก็ยังไมสามารถทําใหความเครียดหมดไปได
โดยงาย การชวยเหลือตนเองอยางเดียวไมเพียงพอ ตองมีผูอื่นเขามาชวยเหลืออีกดวย 
 กลาวโดยสรุป ความเครียดระดับตางๆ มีไดต้ังแตระดับความเครียดในระดับที่ตํ่าหรือปริมาณ
นอย ความเครียดระดับน้ี เปนภาวะที่บุคคลสามารถปรบัตัวกับสถานการณที่กดดันจนเกิดความเคยชิน 
ไมมีแรงกดดันในชีวิต พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู และมีแรงจูงใจตํ่าในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ในระดับ
ความเครียดที่เปนปกติ เปนภาวะสมดุลที่บุคคลสามารถจัดการกับปญหาหรือสถานการณตางๆ ไดเปน
อยางดีและมีแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตไดอยางอัตโนมัติ หากระดับ
ความเครียดมีมากข้ึนเล็กนอย เปนความเครียดที่ระดับปานกลางก็จะชวยใหบุคคลน้ันๆ มีความ
กระตือรือรน มีความต่ืนตัวสูง สําหรับความเครียดระดับน้ีเปนตนเหตุของความเครียดที่เริ่มรุนแรงใน
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ระดับแรกและตองใหความสนใจอยางมาก เน่ืองจากบุคคลยังไมสามารถปรับตัวไดในระยะเวลาอันสั้น 
ความเครียดระดับสูงมาก จะมีปฏิกิริยาที่แสดงออกจากจะเปนลักษณะการปฏิเสธ กาวราว พูดนอย 
กดดัน ชีวิตไมมีความสุข อันเปนความเครียดที่เริ่มรุนแรงและมีผลกระทบตอตัวบุคคลและผูอื่น ระดับ
ความเครียดที่สูงมากจะทําใหบุคคลหมดกําลังทอแทและเบื่อหนายในชีวิต ไมสามารถจัดการหรือ
ปรับตัวได อาจสงผลใหเกิดการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงสงผลในระดับองคกรและ
ประเทศอยางมาก 
4. โปรแกรม WEKA  

โปรแกรม WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) : เริ่มพัฒนามา
ต้ังแตป 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
ชุดเครื่องมือมีฟงกชันสําหรับการทํางานรวมกับขอมูล ไดแก Pre-Processing, Classification, 
Regression, Clustering, Association rules, Selection และ Visualization โลโกของซอฟตแวร 
WEKA เปนรูปนกเฉพาะถ่ินของประเทศนิวซีแลนด  
 
ขอดีของซอฟตแวร WEKA 

1. เปนซอฟตแวรเสรีที่สามารถดาวนโหลดไดฟรี 
2. สามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัติการ  
3. เช่ือมตอ SQL Database โดยใช Java Database Connectivity  
4. มีการเตรียมขอมูลและเทคนิคในการสรางแบบจาลองที่ครอบคลุม  
5. มีลักษณะที่งายตอการใชงาน 

ความสามารถของซอฟตแวร WEKA 

1. สนับสนุนเกี่ยวกับการทาเหมืองขอมูล (Data Mining)  
2. การเตรียมขอมูล (Data Preprocessing)  
3. การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification)  
4. การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการจัดกลุม (Clustering)  
5. การทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธ (Associating)  
6. เทคนิคการคัดเลือกขอมูล (Selecting Attributes)  
7. เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ (Visualization)  



 26 

 สรุปขอดีของโปรแกรม WEKA คือ มีอัลกอริทึมที่รูจักกันดีของการทําเหมืองขอมูลใหเลือกใช
อยางครบถวนและสามารถเขียนฟงกชันเพิ่มเขาไปในโปรแกรมเองได 

 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศุกรใจ วุฒิกิจโกศล (2551 ,น.77) ใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในผูปวยขอไหลติด
โรงพยาบาลพระน่ังเกลาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการรักษาและสรางกฎความสัมพันธที่นาสนใจเพื่อเปน
แนวทางชวยสนับสนุนการตัดสินใจเลอืกเทคนิคการรักษาสาํหรบันักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลพระน่ัง
เกลา โดยใชขอมูลผูปวยโรคขอไหลติดที่ไมมีโรคประจําตัวและไมไดเกิดจากอุบัติเหตุมารับการรักษา
ทางกายภาพบําบัดโรงพยาบาลพระน่ังเกลาที่รักษาหายในชวงป พ.ศ. 2548-2550 จํานวน 550 ราย 
มีการเตรียมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และหาปจจัยที่มีผลตอการรักษา จากน้ันวิเคราะหโดยการ
ทําเหมืองขอมูลดวยเทคนิค Clustering และ Association Rule เลือกกฎความสัมพันธที่นาสนใจดวย
คาสนับสนุนของกฎไมตํ่ากวารอยละ 20 และคาความเช่ือมั่นไมตํ่ากวารอยละ 90 ผลการศึกษาพบวามี
ปจจัย อายุ ระยะเวลาที่เปน องศาการยกแขน การไขวหลัง ระดับความเจ็บปวด และเทคนิคการรักษา
ที่มีผลตอการรักษา ตัวอยางเชน เมื่อใชเทคนิค Association Rule หากฎความสัมพันธชวงองศาการ
ยกแขน 90-120 เลือกเทคนิคการรักษาดวยแผนประคบความรอนบริเวณคอ ความรอนคลื่นเหนือ
เสียงบริเวณไหลดานหนา ความรอนคลื่นเหนือเสียงบรเิวณกลามเน้ือ Infraspinatus และกระตุนไฟฟา
แบบ Surge บริเวณไหลดานหนา-หลังจะใชจํานวนครั้งในการรักษาชวง 19-24 ครั้งดวยคาสนับสนุน
ของกฎ 43.48 เปอรเซ็นตและคาความเช่ือมั่นที่ 100% 

รักถ่ิน เหลาหา (2553,น.45) ศึกษาการพยากรณความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช
ทฤษฎีของการทําเหมืองขอมูล สรางระบบที่จัดกลุมของผูปวยและพยากรณความเสี่ยงการเกิด
โรคมะเร็งปอด ทั้งน้ีการจัดกลุมจะใหทราบถึงคาความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด 
จากน้ันนําคาปจจัยเสี่ยงมาวิเคราะหและพยากรณผูปวยดวยตนไมตัดสินใจแบบ 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 
ประวัติการด่ืมสุรา และอายุ ตามลําดับ ผลการพยากรณใหคาความแมนยํา (precision) ที่ 0.796 คา
ความระลึก (recall) 0.5 และคาความถูกตอง (accuracy) ของการจําแนกประเภทเฉลี่ยมีคารอยละ 
96.8387  

มาลิวรรณ บุญพลอย (2551,น.73) ไดศึกษาเรื่องเหมืองขอมูลและการคนหาองคความรู
สําหรับโรคกลามเน้ือออนแรง นําเสนอวิธีการใชข้ันตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองช้ันเพื่อจําแนก
ประเภทขอมูลโรคกลามเน้ือออนแรงเรื้อรัง ซึ่งกระบวนการทํางานของข้ันตอนวิธีน้ีสามารถแบง
ออกเปนสองข้ันตอนใหญๆ คือ ข้ันตอนการจําแนกกลุมผูปวยปกติ (Non-fatigued -NF) และข้ันตอน
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การจําแนกกลุมผูปวยที่มีอาการผิดปกติแตไมใชเปนโรคกลามเน้ือออนแรงเรื้อรัง (Insufficient 
number of symptoms or fatigue severity - ISF) และ กลุมผูปวยที่เปนโรคกลามเน้ือออนแรง
เรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อทําการพัฒนาอัลกอริทมึ
ที่สามารถจําแนกประเภทขอมูลของโรคกลามเน้ือออนแรงเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและทําการ
คนหาองคความรูซึ่งจะทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองช้ัน (Double 
Decision Trees) วิธีกลุมของตนไม (Decision Tree Forests) และวิธีตนไมชวยตัดสินใจ (Decision 
Trees) ขอมูลที่นํามาใชในการทดลอง ประกอบดวยขอมูลของผูปวยที่เปนโรคกลามเน้ือออนแรงเรื้อรัง 
ซึ่งขอมูลของผูปวยที่เปนโรกลามเน้ือออนแรงน้ันประกอบไปดวยขอมูลผลเลือด และขอมูลอาการปวย 
ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลโรคกลามเน้ือออนแรงที่เรื้อรังโดยใช
ข้ันตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองช้ัน น้ันสามารถจําแนกประเภทของผูปวยที่เปนโรคกลามเน้ือออน
แรงเรื้อรังไดแมนยากวาวิธีกลุมของตนไมและวิธีตนไมชวยตัดสินใจ โดยวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองช้ัน
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 เน่ืองจากวิธี
ตนไมชวยตัดสินใจสองช้ันมีการแบงการจําแนกประเภทออกเปน 2 ข้ันตอนโดยอาศัยหลักการคัดกรอง
ขอมูลผูปวย ซึ่งทําใหปญหาการจําแนกประเภทขอมูลลดความซับซอนลงจากเดิมเน่ืองจากปญหาใน
การจําแนกขอมูลเปนแบบหลายคลาส (Multi-class Problem) ไดถูกลดรูปเปนปญหาแบบสองกลุม 
(Two-class Problem) ซึ่งเปนปญหาที่งายทําใหข้ันตอนวิธีตนไมชวยตัดสินใจสองช้ันสามารถจําแนก
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 

อังคณา พิจารโชติ (2552,น.73) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงการเปนโรคเบาหวานโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล เพื่อชวยในการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดโรคเบาหวาน เชน พอแมมีประวัติเปนโรคเบาหวาน มีประวัติการ
ปสสาวะบอย เปนตน ขอมูลความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหจะเปนสารสนเทศ
สําคัญที่เปนตัวชวยใหหนวยงานดานการแพทยนําไปใชสําหรับวางแผนปองกันโรคโดยระบบที่พัฒนาน้ี
จะประกอบดวยสามสวนคือ สวนของคลังขอมูลใชสาหรับเก็บขอมูลปจจัยเสี่ยงที่ไดจากการคัดกรอง
กลุมเสี่ยง สวนของเหมืองขอมูลเปนตัวคนหาความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงตางๆ และสวนการแสดง
ขอมูลรายงานซึ่งจะจัดทําในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อใหสะดวกตอการเรียกใชงาน ผลการ
คนหาความสัมพันธดวยคาสนับสนุนที่ 0.5 และคาความเช่ือมั่นที่ 0.3 พบวาประวัติครอบครัวเปน
ปจจัยเสี่ยงที่มีอัตราการเสี่ยงมากที่สุดซึ่งพบคูกับคาดัชนีมวลกาย มีคาความเช่ือมั่นที่ 0.94   

ในป 2538 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ไดใหทุนวิจัยโครงการพัฒนาแบบประเมิน
และวิเคราะหความเครียดดวยตนเองสําหรับประชาชนไทยดวยคอมพิวเตอร (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2541) รวมทั้งคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําแบบทดสอบดังกลาวข้ึน 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541) วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือ เพื่อพัฒนาแบบประเมิน 
ในการคัดกรองบุคคลที่มีความเครียด แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด รวมทั้งหา
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แนวทางในการจัดการกับความเครียดและแนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด จาก
ผลการวิจัยพบวา แบบประเมินดังกลาวมีคุณภาพเพียงพอในการนํามาใชคัดกรองบุคคลที่มี
ความเครียดแนวโนมลักษณะของบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียดพบวามี 3 ลักษณะ คือ แนวโนม
ลักษณะบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล, แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพแบบซึมเศรา และแนวโนมแบบที่จะ
เกิดอาการเจ็บปวยทางรางกายเมื่อมีความเครียด แบบประเมินน้ีมีขอคําถามเพื่อใชทดสอบ
ความเครียดจํานวน 20 ขอ ซึ่งปจจุบันไดถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย เชน คูมือคลายเครียด 
(สถาบันกัลยาณราชนครินทร, 2555) งานวิจัยช้ินน้ีจะชวยใหประชาชนตระหนักรูถึงความเครียด โดย
สามารถประเมินความเครียดที่เกิดข้ึนไดดวยตนเอง พรอมกับมีคําแนะนําเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดการกับความเครียดอยางเหมาะสม 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยช้ินน้ียังมีจุดที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดใน 3 ประเด็นดังน้ี 
1. ไมมีการนําคําตอบจากแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดมาเก็บรวบรวมไวอยาง

เปนรูปธรรม 
2. ขาดการติดตามผลหลังจากผูเขารับการประเมินทําแบบประเมินเรียบรอยแลว สงผล

ใหไมสามารถทราบไดวาผูเขารบัการประเมนิมีภาวะความเครียดเปนอยางไรเมื่อเวลา
ผานไป 

3. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดของกรมสุขภาพจิตที่ใชอยูน้ี เปนเพียงการ
วิเคราะหสภาวะของผูรับการประเมินในปจจุบัน กลาวคือ ไมสามารถทํานายหรือ
คาดการณโอกาสในการเกิดความเครียดในอนาคตอันใกลได 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาคนควาและวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยที่ไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเครียดและการทําเหมืองขอมูล มาใชกําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินความเครียด
และแบบจําลองเพื่อพยากรณความเครียดของนักศึกษา โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ ช้ันปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ป
การศึกษา 2557 จํานวน  400 คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ช้ันปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ปการศึกษา 2557 จํานวน  300 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอน
ในการเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวาจากประชากร จํานวน 400 คน โดยใชการกําหนดกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ช้ันปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ปการศึกษา 2557 จํานวน  300 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ช้ันปที่ 1-4 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จําแนกตามช้ันปที่ศึกษา จากน้ันทํา 
การกําหนดกลุมตัวอยางในแตละช้ันป โดยกําหนดจํานวน ตามตาราง 3 

3. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาแตละช้ันป โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามช้ันป 
ชั้นป จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

ช้ันปที่ 1 116 108 
ช้ันปที่ 2 95 75 
ช้ันปที่ 3 87 72 
ช้ันปที่ 4 62 45 

รวม 360 300 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการคนควาตํารา เอกสารตางๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาวาการ
ประเมินความเครียดของแตละบุคคลมีปจจัยอะไรบางในการตรวจสอบ จากการศึกษาพบวามีแบบ
ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง ที่จัดทําโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
แบบประเมินที่ไดรับการยอมรับและมีการนํามาใชประเมินความเครียดกันอยางแพรหลายต้ังแตป 
2541 โดยแบบประเมินดังกลาวมีขอคําถามจํานวน 20 ขอ ที่เกี่ยวของกับอาการ พฤติกรรม หรือ
ความรูสึกตางๆ ของผูรับการประเมิน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชแบบประเมินน้ีเปนตัวหลักในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี 

แบบประเมินที่ใชน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลทั่วไป ไดแก รหัสนักศึกษา, ช่ือ-สกุล, เพศ และช้ันป  
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกของผูรับการประเมิน

ในชวง 2 เดือนที่ผานมา ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ 
จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนของระดับอาการ ดังน้ี 

 

 การแปลความหมายของคะแนนเพื่อจัดระดับความเครียดเปน 5 ระดับ โดยใชคะแนนรวม
และใชการประเมินแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference) ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยน้ีไดนําแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง ที่จัดทําโดยกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มาใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว เน่ืองจากแบบประเมิน
ดังกลาวเปนคําถามที่ใหผูรับการประเมินทําการตรวจสอบตนเองวามีอาการทางรางกาย พฤติกรรม
หรือความรูสึกอยางไรภายในระยะเวลา  2 เดือนที่ผานมา ดังน้ัน การเก็บขอมูลในแตละครั้งจะมี

   ไมเคยเลย 0 คะแนน 
เปนครั้งคราว 1 คะแนน 
เปนบอย 2 คะแนน 
เปนประจํา 3 คะแนน 
   

0-5     คะแนน หมายถึง มีความเครียดตํ่ากวาเกณฑปกติ / ตอบไมตรง
ความจริง / เขาใจคําถามคลาดเคลื่อน 

6-17    คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูในเกณฑปกติ / ไมเครียด 
18-25  คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย 
26-29  คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง 
30-60  คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก 
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ระยะเวลาหางกัน  2 เดือน โดยมีเงื่อนไขวา กลุมตัวอยางทั้ง 4 รอบ จะตองเปนนักศึกษากลุมเดิม
ทั้งหมด 

จากที่กลาวไววา ผูรับการประเมิน 1 คนตองตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบ เมื่อผูรับการ
ประเมินทําแบบสอบถามครบทั้ง 4 รอบแลว ขอมูลที่ไดจากผูรับการประเมิน 1 คน จะถูกนํามา
เขารหัสเพื่อเก็บลงในโปรแกรม Excel โดยเก็บขอมูล 1 บรรทัด (เรดคอรด) ตอ 1 ผูรับการประเมิน 
ภายในบรรทัดจะประกอบดวยแอทริบิวตจํานวน 84 แอทริบิวต น่ันคือ ขอมูลพื้นฐานจํานวน 4 แอทริ
บิวต ไดแก ลําดับที่, รหัสนักศึกษา, ช่ือ-สกุล, เพศ และ ขอคําถาม 80 แอทริบิวต (จากการเก็บขอมูล
จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 20 ขอ) ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางของขอมูลเบื้องตนที่ถูกเก็บอยูใน Excel 

 

ภาพท่ี 6 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาซึง่อยูในรปูแบบ Excel 
 
4. การเตรียมขอมูล (Pre-processing) และวิเคราะหขอมูล 
 เน่ืองจากขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวยังไมอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการสรางและทดสอบ
แบบจําลองดวยเครื่องมือการทําเหมืองขอมูล จึงตองมีการเตรียมขอมูลในเบื้องตนกอนนําไปใชเพื่อให
ไดผลการทดลองที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด ในข้ันตอนน้ีจะประกอบดวยข้ันตอนยอยตามลําดับคือ 1) การ
ตัดขอมูล 2) การแกไขขอมูลใหถูกตอง 3) การเพิ่มขอมูล 

4.1 การตัดขอมูล 
เน่ืองจากขอมูลมีบางแอริบิวตที่ไมเกี่ยวของกับการวิเคราะหและประเมินความเครียดอยู 

จึงจําเปนตองมีการตัดแอทรบิิวตบางตัวออกไป ไดแก ลําดับที่, รหัสนักศึกษา, ช่ือ-สกุล นอกจากน้ียังมี
กลุมตัวอยางบางคนที่ทําแบบประเมินไมครบทั้ง 4 ครั้ง ดังน้ันจึงทําการตัดขอมูลบางเรคอรดออกไป 
ดังแสดงในภาพที่ 7 เมื่อตัดแอทริบิวตเหลาน้ีออกไป 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 

 

 
 
  

ภาพท่ี 7 การตัดแอทริบิวตและเรคอรดที่ไมใชในการวิเคราะหและประเมินความเครียด 
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 จากการตรวจสอบขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจากไฟล Excel โดยใชคําสั่งเรียงลําดับ
จากมากไปนอยในแตละแอทริบิวตเพื่อใหสังเกตขอมูลที่มีคาผิดพลาดไดงาย พบวามีแอทริบิวตที่คา
ขาดหายไปจํานวน 9 คา จึงแกไขโดยการนําคาจากคําตอบขอเดียวกันของครั้งที่แลวของเรคอรด
เดียวกันมาเติมให ตัวอยางดังภาพที่ 8 เชน ในการเก็บแบบประเมินครั้งที่ 2 ขอมูลในขอ 3 ของ       
เรคอรดที่ 16 ไดหายไป จึงไดนําคําตอบขอ 3 ของเรคอรดเดียวกันในแบบประเมินครั้งที่ 1 มาเติมให 

 
4.3 การเพิ่มขอมูล 

ในข้ันตอนการเพิ่มขอมูลน้ี การตอบแบบประเมินแตละครั้งใน Excel จะมีการเพิ่มแอทริ
บิวตจํานวน 2 แอทริบิวต ดังภาพที่ 9 คือ คะแนนรวม และระดับความเครียด ดังน้ัน สําหรับผูรับการ
ประเมิน 1 คน (1 เรคอรด) จะมีแอทริบิวตเพิ่มเทากับ 2 แอทริบิวต X 4 ครั้ง เมื่อเสร็จข้ันตอนน้ีทําให
มีแอทริบิวตจํานวน 89 แอทริบิวต สําหรับแอทริบิวตระดับความเครียดจะมีการแทนคาที่เปนไปได
ต้ังแต 0-4 ดังตอไปน้ี 

 

    
- คะแนนรวม 0-5     คะแนน แทนคาดวย 0 

- คะแนนรวม 6-17    คะแนน แทนคาดวย 1 

- คะแนนรวม 18-25  คะแนน แทนคาดวย 2 

- คะแนนรวม 26-29  คะแนน แทนคาดวย 3 

- คะแนนรวม 30-60  คะแนน แทนคาดวย 4 

ภาพท่ี 8 การแกไขขอมูลบางแอทรบิิวตที่ขาดหายไป 
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 กอนจะทําการสรางและทดสอบแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลาย
ระดับดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บไดมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ 
ดังตอไปน้ี 
 

1) วิเคราะหขอมูล เพศ ช้ันป โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
2) วิเคราะหขอมูลอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกจากขอคําตอบจํานวน 20 ขอ จํานวน     

4 รอบ โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
3) วิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ จํานวน  4 รอบ โดยการแจกแจง

ความถ่ีและคารอยละ 
4) วิเคราะหระดับความเครียด 5 ระดับ จํานวน  4 รอบ โดยการแจกแจงความถ่ีและคา

รอยละ 
 

ขอมูลที่ใชในการทดลองทั้งหมดสามารถวิเคราะหแยกตามแตละขอไดดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4 - 8 และภาพที ่10 – 14 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาของขอมูลเพศและช้ันป 

ช้ันป เพศ จํานวน (เรคอรด) รอยละ 

ช้ันปที่ 1 
ชาย 77 25.67 
หญิง 31 10.33 

ช้ันปที ่2 ชาย 51 17.00 

ภาพท่ี 9 การเพิ่มขอมลูคะแนนรวมและระดับความเครียด 
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หญิง 24 8.00 

ช้ันปที่ 3 
ชาย 46 15.33 
หญิง 26 8.67 

ช้ันปที่ 4 
ชาย 38 12.67 
หญิง 7 2.33 

รวม 
ชาย 212 70.67 
หญิง 88 29.33 
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 ภาพท่ี 11 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 2 

ภาพท่ี 10 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 1 
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ภาพท่ี 12 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 3 

ภาพท่ี 13 การวิเคราะหคะแนนรวมของคําตอบจํานวน 20 ขอ รอบที่ 4 
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 จากภาพที่ 14 แสดงใหเห็นวาผลการแจกแจงความถ่ีทั้ง 4 รอบสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันน่ันคือ นักศึกษาสวนใหญไมเครียด รองลงมาคือเครียดสูงกวาเกณฑปกติเล็กนอย 
 
5. การสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณความเครียด 
 ในการศึกษาและสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณน้ีใชเทคนิคการจําแนกกลุมซึ่งเปนเทคนิคหน่ึง
ของการทําเหมืองขอมูล โดยเทคนิคน้ีจะใหผลลัพธเปนกฎเพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงายและ
สามารถนํากฎไปใชพยากรณความเครียดได ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเทคนิคที่ไดรับความนิยมสําหรับการ
จําแนกกลุม 3 เทคนิคเชนเดียวกับงานวิจัยของชัชชฎา และคณะ (2556) น่ันคือ เทคนิคการเรียนรู
แบบเบย (Bayesian Learning) เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree: 4.5) และเทคนิคโครงขาย
ประสาทเทียม (Neural Network) สําหรับเทคนิคการเรยีนรูแบบเบยจะแบงออกเปน 2 อัลกอริทึมคือ 
Bayesian Network และ Naïve Bayesian พรอมกันน้ียังมีการนําอัลกอริทึม Decision Table และ
อัลกอริทึม Partial Rules (PART) เขามาทดลองเปรียบเทียบกับ Decision Tree:4.5 เชนเดียวกับ
งานวิจัยของเสถียร (2553) ดวย สวนเทคนิคโครงขายประสาทเทียมน้ันเลือกใชอัลกอริทึม Multilayer 
Perceptron (MLP) เชนเดียวกับงานวิจัยของชัชชฎา และคณะ (2556) โดยสรุปแลวอัลกอรทิึมในการ
จําแนกกลุมที่ถูกนํามาใชสรางแบบจาํลองพยากรณความเครียดในงานวิจัยน้ีมีจํานวน 6 อัลกอริทึม คือ  

1. Bayesian Network (Kantardzic M., 2003) หรือเรียกยอวา Bayesnet เปนวิธีการลด
ขอจํากัดของ Naïve Bayesian ในสมมุติฐานของความไมข้ึนตอกันระหวางแอทริบิวตใน
วิธีของ Naïve Bayesian แตในความเปนจริงแลวแอทริบิวตบางตัวจะข้ึนตอกัน และควร
ที่จะนําความข้ึนตอกันน้ีเขามาใสไวในแบบจําลองดวย จึงใช Bayesnet ในการอธิบาย
ความไมข้ึนตอกันอยางมีเงื่อนไขระหวางตัวแปรเพื่อใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

2. Naïve Bayesian (Kantardzic M., 2003) ทํานายผลโดยหลักการจําแนกประเภทโดย
ทฤษฎีของเบย (Bayes Theorem) การเรียนรูเบยอยางงาย(Naïve Bayesian) เปนวิธี
จําแนกประเภทขอมูลที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงเหมาะกับกรณีของเซตตัวอยางมีจํานวน

ภาพท่ี 14 การวิเคราะหระดับความเครียด 5 ระดับ จํานวน 4 รอบ 
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มากและแอทริบิวตของตัวอยางไมข้ึนตอกัน มีการจําแนกประเภทเบยอยางงายไป
ประยุกตใชในงานดานการวินิจฉัย (Diagnosis) และพบวาใหประสิทธิภาพที่ดี 

3. Decision Tree: C4.5 (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม Weka ใชช่ือวา 
Classifiers trees J48 เปนการจัดกลุมโดยผลลัพธที่ไดอยูในรูปของตนไมการตัดสนิใจทีม่ี
กิ่งตนไมจานวนมาก โดยคาของขอมูลของ แอทริบิวตที่มีคาตอเน่ืองจะใชเครื่องหมาย 
“<”, “<=”, “=>”, “>” ในการพิจารณา สวนขอมูลที่เปนคาไมตอเน่ืองจะใช
เครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข "AND" ในการเช่ือมโยงระหวางแอทริบิวต จะเช่ือมโยง
ไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได 

4. Decision Table (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม Weka ใชช่ือวา Classifiers 
Decision Table เปนการจัดกลุมในลักษณะตารางการตัดสินใจโดยการนําผลที่ไดจาก
การเรียนรูจากขอมูลที่นําเขามาที่มีลักษณะของขอมูลที่ใกลเคียงกันใหมาอยูในกลุม
เดียวกัน โดยแอทริบิวตสุดทายของตารางจะใชกําหนดกลุมที่ตองการแบง 

5. Decision Rules: Partial Rules (Kantardzic M., 2003) หรือในโปรแกรม Weka ใช
ช่ือวา Classifiers PART เปนการจัดกลุมโดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของกฎที่นําเอา
ขอมูลแตละแอทริบิวตมาเปนเงื่อนไขในการตัดสินใจลักษณะของขอมูลที่ใกลเคียงกันให
มาอยูในกลุมเดียวกันโดยคาของขอมูลของแอทริบิวตที่มีคาตอเน่ืองจะใชเครื่องหมาย 
“<”, “<=”, “=>”, “>” ในการพิจารณา สวนขอมูลที่เปนคาไมตอเน่ืองจะใช
เครื่องหมาย “=” และใชเงื่อนไข "AND" ในการเช่ือมโยงระหวางแอทริบิวต จะเช่ือมโยง
ไปจนถึงแอทริบิวตสุดทายที่จะแบงกลุมได 

6. Multilayer Perceptron เปนอัลกอริทึมรูปแบบหน่ึงของกรรมวิธี Neuron ที่ตองการ
คาดการณขอมูลที่เปนลักษณะเชิงปริมาณ โดยการทํางานเปนการประมวลผลโดยใชการ
คํานวณการใหนํ้าหนักของการเช่ือมตอในแตละโหนด ลักษณะการเช่ือมตอเปนแบบ
เครือขายและมีการปรับคาถวงนํ้าหนักของการสงผานขอมูลไปในแตละโหนด ซึ่งจะมีการ
สงคายอนกลับเพื่อปรับคานํ้าหนักจนไดคาผลลัพธที่ยอมรับได  ในการสรางเครือขายจะมี
ระดับโหนดขอมูลเขา (input node) และระดับโหนดซอน (hidden node) จํานวนของ
ช้ันโหนดซอนอาจมีหลายช้ันก็ได 

 ขอมูลที่ใชในการสรางและทดสอบแบบจําลองมีจํานวนทั้งสิ้น 300 เรคอรด สําหรับการ
ทดสอบไดใชวิธี Cross-validation test เน่ืองจากเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด (เอกสิทธ์ิ, 2557) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธี Split test หรือวิธีสราง Testing set ข้ึนมาเอง นอกจากน้ีวิธี Cross-validation 
test ยังเหมาะสมกับขอมูลจํานวนไมมากนัก (เชน 300 เรคอรด) ทําใหสามารถทดสอบซ้ําหลายรอบ
ไดและสงผลใหการทดสอบโดยวิธี Cross-validation test มีความนาเช่ือถือกวาวิธีการทดสอบแบบ
อื่น (เอกสิทธ์ิ, 2557) ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงใช 10-folds cross-validation แบงกลุมขอมูลออกเปน  10 
กลุม ในแตละรอบจะนํากลุมขอมูลจํานวน 9 กลุมเปนกลุมศึกษา (Training Set) และกลุมขอมูลที่
เหลือเปนกลุมทดสอบ (Testing Set) โดยจะทําซ้ําจํานวน 10 รอบ เพื่อเปลี่ยนกลุมทดสอบใหครบทุก
กลุม และนําผลลัพธที่ไดมาหาคาเฉลี่ย โดยเกณฑที่ใชในการพิจารณาคุณภาพของแบบจําลองที่ไดจาก



 44 

แตละอัลกอริทึม จะพิจารณาจากคาความถูกตอง (Accuracy), คาความแมนยํา (Precision), คาความ
ระลึก (Recall) และคาความเหว่ียง (F-measure) ที่มากที่สุด 

 การนําเขาขอมลูของโปรแกรม Weka 3.7.3 ตองทําการแปลงไฟลขอมลูจาก .xls ใหเปน
นามสกลุ csv กอนดังภาพที่ 15 จึงจะสามารถนําขอมลูเขาในโปรแกรม Weka ได 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 ข้ันตอนตอมาคือการแปลงไฟล .csv ใหเปนไฟล .arff เพื่อใหเปนรูปแบบมาตรฐานสําหรับใช
ในโปรแกรม Weka โดยเขาไปแปลงไฟลไดที่ http://ikuz.eu/csv2arff/   ดังภาพที ่16 
แฟมขอมูล .arff จะ สามารถแจกแจงขอมูลในแตละแอทริบิวตใหเปนคาไมตอเน่ืองได ซึ่งโดยปกติเมื่อ
ทําการบันทึก เปน .arff แลว คาปริยายของแตละแอทริบิวตที่เปนตัวเลขจะถูกกําหนดใหเปน 
numeric สําหรับการแกไขขอมูลในไฟล .arff สามารถกระทําไดโดยเปดแฟมขอมูลดวยโปรแกรม 
WordPad ดังภาพที่ 17  
 

ภาพท่ี 15 การบันทึกขอมลูในรปูแบบนามสกลุ *.csv 

http://ikuz.eu/csv2arff/
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 ข้ันตอนตอมาคือการนําขอมูลในไฟล .arff เขาสูโปรแกรม Weka สามารถทําไดโดยเปด
โปรแกรม Weka เลือก Explorer >> Preprocess>> Open file… เลือกไฟลขอมูลที่ตองการ ดัง
ภาพที่18 สําหรับตัวอยางการอานคาของหนาจอแรกน้ีแสดงไวดังภาพที่ 19 น่ันคือ ไฟลช่ือ 
merge3_300recordsClean3 มีทั้งหมด 300 เรคอรด (Instances) แตละเรคอรดมี 89 แอทริบิวต 
แอทริบิวตที่ถูกเลือกในขณะน้ีคือ 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 

ภาพท่ี 16 เว็บที่ใชในการแปลงไฟล *.csv เปน *.arff 

ภาพท่ี 17 การใชโปรแกรม WordPad เปดไฟล *.arff ข้ึนมาแกไข 
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(19.67%) และจํานวนเรคอรดที่มีคา 3 มีจํานวน 26 เรคอรด (8.67%) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลใน
ตารางที่ 5  
 สําหรับการสรางแบบจําลองเพื่อการพยากรณความเครียดน้ัน จะทําการสรางแบบจําลอง 6 
แบบจาก 6 อัลกอริทึมเพื่อใชในการเปรียบเทียบวาอัลกอริทึมใดใหผลดีที่สุด โดยการทดลองจะทํา
ตามลําดับอัลกอริทึม ดังน้ี 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 
 

 
 
 ภาพท่ี 18 การใชโปรแกรม Weka เพื่อเปดไฟล *.arff ข้ึนมาทํางาน 



 47 

 
 

 
 

ภาพท่ี 19 การใชโปรแกรม Weka เพื่อวิเคราะหขอมลูในเบือ้งตน 

ภาพท่ี 20 การใชโปรแกรม Weka เพื่อสรางแบบจําลอง 6 อัลกอริทึม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 สําหรับผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับคือ การประเมินประสิทธิภาพ การออกแบบ
การทดลอง และผลการทดลองเพือ่ประเมินวา 1) อัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด 2) แอทริบิวใดที่เหมาะสมในการนํามาใชสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณ
ความเครียด 
 
1.  การประเมินประสิทธิภาพ 

 การประเมินประสทิธิภาพจะดูจากผลการทํานายของแบบจาํลองแตละอลักอริทึมซึ่งหาไดจาก 
Confusion matrix แสดงไวดังตารางที่ 9 โดย matrix น้ีจะเปนการประเมินผลลัพธการทํานายกับ
ผลลัพธจริงๆ ที่หาได และคาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยํา (Precision) คาความระลึก
(Recall) และคาความเหว่ียง (F-Measure) (Yang G., Mukherjee S., and I. V. Ramakrishnan, 
2003) สามารถหาไดจากการนําเอาขอมูลในตารางที่ 9 มาคํานวณดวยสมการที่ 1 ถึงสมการที่ 4 
ตามลําดับ จากหนาจอโปรแกรม Weka จะพิจารณาจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Avg.) จาก
ทุกๆ คลาส ดังแสดงในภาพที่ 21 
 
ตารางท่ี 9 Confusion matrix  

 Predicted Class 

Actual Class Class = Yes Class = No 

Class = Yes a (TP) b (FN) 

Class = No c (FP) d (TN) 

a dAccuracy
a b c d

+
=

+ + +
      (1) 

aPrecision
a c

=
+

                                                          (2) 

 aRecall
a b

=
+

                                                            (3) 

2
2

aF Measure
a b c

− =
+ +

                                                      (4) 
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2. การออกแบบการทดลอง 
 การเก็บขอมูลของงานวิจัยน้ีใชวิธีการใหนักศึกษาตอบแบบประเมินความเครียดจากการ
สังเกตอาการ, พฤติกรรมหรือความรูสึกของตนเองในระยะเวลา 2 เดือน โดยกําหนดใหชวงเวลาของ
การเก็บขอมูลในแตละรอบเปนดังน้ี 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 
ความหมายของการทดลองแตละแบบมีดังน้ี 

1. การทดลองที่ 1 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 1 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 8 เดือนตอเน่ือง 

2. การทดลองที่ 2 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 3 – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 6 เดือนตอเน่ือง 

3. การทดลองที่ 3 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 5  – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 4 เดือนตอเน่ือง 

4. การทดลองที่ 4 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 7  – 8 รวมระยะเวลายอนหลัง 2 เดือนตอเน่ือง 

5. การทดลองที่ 5 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 1  – 6  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 4 

ภาพท่ี 21 วิธีการวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
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(เดือนที่ 7 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 6 เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8 

6. การทดลองที่ 6 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 1 – 4 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 3 – 4 
(เดือนที่ 5 – 8) มาใช จึงเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 4เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8 

7. การทดลองที่ 7 คือ การพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 โดยใชขอมูลความเครียด
ต้ังแตเดือนที่ 1 – 2 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยไมไดนําขอมูลที่เก็บไดในรอบที่ 2, 3, 4 
(เดือนที่ 3 – 8) มาใช นับเปนการใชขอมูลต้ังแตเดือนที่ 1 – 2 เพื่อพยากรณความเครียด
ตอนปลายเดือนที่ 8  

 โดยสรุปคือ การทดลองที่ 1, 2, 3, 4 เปนการทดลองทีช่วงเวลาของการเกบ็ขอมูลกับชวงเวลา
ของการพยากรณตอเน่ืองกัน สวนการทดลองที่ 5, 6 และ 7 น้ัน เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการ
เก็บขอมูลกับชวงเวลาในการพยากรณไมตอเน่ืองกัน ดังน้ัน ในแตละอัลกอริทึมจะทําการทดลอง
จํานวน 7 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงจาํนวนแอทริบวิตนํามาใชในการประมวลผล ดัง
สรุปไวใน ตารางที่ 10  
        ตารางท่ี 10 แอทริบิวตที่ใชในแตละการทดลอง 

แอทริบิวตที่ใชในการทดลอง 
การทดลองที ่

1 2 3 4 5 6 7 
ขอมูลรอบที่ 1 จํานวน  20   แอทริบิวต √    √ √ √ 
ขอมูลรอบที่ 2 จํานวน  20   แอทริบิวต √ √   √ √  
ขอมูลรอบที่ 3 จํานวน  20   แอทริบิวต √ √ √  √   
ขอมูลรอบที่ 4 จํานวน  20   แอทริบิวต √ √ √ √    
ระดับความเครียดของการเก็บขอมูลรอบที่ 4 √ √ √ √ √ √ v 
 
 
 
3. ผลการทดลอง 

 ผลของการทดลองจะทําใหทราบวา 1) อัลกอริทึมใดที่เหมาะสมในการสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณความเครียด 2) แอทริบิวใดที่เหมาะสมในการนํามาใชสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณ
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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ตารางท่ี 11 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Bayesian Network 

การทดลองที ่ Accuracy Precision Recall F-Measure 

1 75% 0.762 0.75 0.753 

2 76.67% 0.785 0.767 0.772 

3 82.33% 0.829 0.823 0.824 

4 82.667% 0.84 0.827 0.828 

5 41.67% 0.435 0.417 0.422 

6 44.33% 0.454 0.443 0.446 

7 35.33% 0.354 0.353 0.348 

 
ตารางท่ี 12 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Naïve Bayesian 

การทดลองที ่ Accuracy Precision Recall F-Measure 

1 74.67% 0.754 0.747 0.748 

2 77.67% 0.796 0.777 0.783 

3 81.67% 0.824 0.817 0.817 

4 82% 0.832 0.82 0.82 

5 40.67% 0.418 0.407 0.409 

6 44.67% 0.456 0.447 0.449 

7 36% 0.354 0.36 0.35 

 
 ตารางท่ี 13 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Multilayer Perceptron (MLP) 

การทดลองที ่ 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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ตารางท่ี 14 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Decision Table 

การทดลองที ่ Accuracy Precision Recall F-Measure 

1 59% 0.598 0.59 0.578 

2 58.33% 0.584 0.583 0.57 

3 58.33% 0.59 0.583 0.571 

4 60% 0.624 0.607 0.595 

5 39% 0.353 0.39 0.345 

6 37.67% 0.349 0.377 0.337 

7 36% 0.345 0.36 0.325 

 
ตารางท่ี 15 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Partial Rules Decision (PART) 

การทดลองที ่ 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 

 
ตารางท่ี 16 ประสิทธิภาพของแตละการทดลองโดยใช Decision Tree (C4.5) 

การทดลองที ่ Accuracy Precision Recall F-Measure 

1 72.33% 0.717 0.723 0.716 

2 77% 0.771 0.77 0.765 

3 76.33% 0.765 0.763 0.762 

4 73% 0.726 0.73 0.727 

5 51.33% 0.5 0.513 0.503 

6 51% 0.49 0.51 0.497 

7 47.67% 0.462 0.477 0.466 
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ภาพท่ี 22 ผลลัพธบางสวนของการทดลองที่ 2 อัลกอริทมึ Multilayer Perceptron (MLP) 
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3.1 การเลือกอัลกอริทึมท่ีเหมาะสม 

ภาพที่ 23 – ภาพที่ 29 เปนการนําขอมูลจากตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 16 มาแสดงในรูปแบบ
ของแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบคา Accuracy, Precision, Recall, F-Measure จําแนกตามอัลกอริทึม 
ต้ังแตการทดลองที่ 1 ถึงการทดลองที่ 7 ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- จากภาพที่ 23 การทดลองที่ 1 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 
- จากภาพที่ 24 การทดลองที่ 2 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 

- จากภาพที่ 25 การทดลองที่ 3 อัลกอรทิึม Bayesian Network ใหผลดีทีสุ่ด 
- จากภาพที่ 26 การทดลองที่ 4 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 
- จากภาพที่ 27 การทดลองที่ 5 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 

- จากภาพที่ 28 การทดลองที่ 6 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 
- จากภาพที่ 29 การทดลองที่ 7 อัลกอรทิึม Multilayer Perceptron (MLP) ใหผลดีทีสุ่ด 

ดังน้ัน อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) คืออัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาใชเพื่อ
พยากรณความเครียด 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ผลการทดลองที่ 1 จําแนกตามอัลกอริทมึ  
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ภาพท่ี 24 ผลการทดลองที่ 2 จําแนกตามอัลกอริทมึ  

ภาพท่ี 25 ผลการทดลองที่ 3 จําแนกตามอัลกอริทมึ  
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ภาพท่ี 26 ผลการทดลองที่ 4 จําแนกตามอัลกอริทมึ  

ภาพท่ี 27 ผลการทดลองที่ 5 จําแนกตามอัลกอริทมึ  
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3.2 การเลือกแอทริบิวตท่ีเหมาะสม 

เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 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 เหตุผลเน่ืองจากตัวแปรตามคือระดับความเครียดของการเก็บขอมูลรอบที่ 4 น่ันเอง หากไมนับ

ภาพท่ี 28 ผลการทดลองที่ 6 จําแนกตามอัลกอริทมึ  

ภาพท่ี 29 ผลการทดลองที่ 7 จําแนกตามอัลกอริทมึ  







 58 

การทดลองที่ 4 แลว การทดลองที่ใหผลดีรองลงมามีความแตกตางกันในแตละอัลกอรทิึม สามารถสรปุ
ผลไดดังน้ี 

- จากภาพที่ 30 สําหรบัอลักอริทึม Bayesian Network, การทดลองที่ 3 ใหผลดีที่สุด 
- จากภาพที่ 31 สําหรบัอลักอริทึม Naïve Bayesian, การทดลองที่ 3 ใหผลดีที่สุด 
- จากภาพที่ 32 สําหรบัอลักอริทึม Multilayer Perceptron, การทดลองที่ 2 ใหผลดีทีสุ่ด 

- จากภาพที่ 33 สําหรบัอลักอริทึม Decision Table, การทดลองที่ 1 ใหผลดีที่สุด 
- จากภาพที่ 34 สําหรบัอลักอริทึม Partial Rules Decision, การทดลองที่ 2 ใหผลดีทีสุ่ด 

- จากภาพที่ 35 สําหรบัอลักอริทึม Decision Tree (C4.5), การทดลองที่ 2 ใหผลดีทีสุ่ด 
 จะเห็นวา โดยสวนใหญแลวการทดลองที่ 2 ใหผลดีรองลงมาจากการทดลองที่ 4 จึงกลาวได
วาการทดลองที่ 2 ซึ่งใชขอมูลตอเน่ือง 6 เดือนยอนหลัง เชน ใชขอมูลเดือนมีนาคม – สิงหาคมเพื่อ
พยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคมเหมาะสมที่สุดในการนํามาใชเพื่อพยากรณความเครียด 
การใชขอมูลยอนหลังที่เพิ่มข้ึนจาก 6 เดือนเปน 8 เดือน เชน ใชขอมูลเดือนมกราคม – สิงหาคม (แบบ
การทดลองที่ 1)กลับทําใหประสิทธิภาพในการพยากรณลดลง 
 สําหรับการทดลองที่ 5, 6 และ 7 น้ัน เปนการทดลองที่ชวงเวลาของการเก็บขอมูลกับ
ชวงเวลาในการพยากรณไมตอเน่ืองกัน จึงทําใหผลการทดลองของทุกอัลกอริทึมตํ่ากวาการทดลองที่ 
1, 2, 3 และ 4 (ที่ชวงเวลาของการเก็บขอมูลตอเน่ืองกับชวงเวลาในการพยากรณ) จากการ
เปรียบเทียบระหวางการทดลองที่ 5, 6 และ 7 พบวาการทดลองที่ 7 ใหคา Accuracy, Precision, 
Recall, F-Measure ตํ่าที่สุด เน่ืองจากมีระยะหางถึง 6 เดือนระหวางชวงการเก็บขอมูลและชวงการ
พยากรณ เชน เก็บขอมูลความเครียดชวงสิ้นเดือนกุมภาพันธเพียงครั้งเดียวเพื่อนําไปใชพยากรณ
ความเครียดตอนสิ้นเดือนสิงหาคม จึงทําใหความถูกตองในการพยากรณตํ่าน่ันเอง 
 

 
 ภาพท่ี 30 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Bayesian Network โดยใชขอมูลในตารางที่ 11  
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ภาพท่ี 31 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Naïve Bayesian โดยใชขอมูลในตารางที่ 12  

ภาพท่ี 32 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Multilayer Perceptron โดยใชขอมูลในตารางที่ 13 
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ภาพท่ี 33 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Decision Table โดยใชขอมูลในตารางที่ 14 

ภาพท่ี 34 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Partial Rules Decision โดยใชขอมูลในตารางที่ 15 







 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 ประสทิธิภาพของอัลกอรทิึม Decision Tree (C4.5) โดยใชขอมูลในตารางที่ 16 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

1.  สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแบบจําลองเพื่อพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับดวยเทคนิคการ
ทําเหมืองขอมูลน้ี เริ่มตนจากการเก็บขอมูลความเครียดของกลุมตัวอยางจํานวน 300 คนตลอด
ระยะเวลา 8 เดือน เพื่อนํามาสรางแบบจําลองเพื่อใชในการพยากรณโอกาสการเกิดความเครียดเมื่อ
สิ้นเดือนที่ 8 โดยมีการนําอัลกอริทึมทางดานการทําเหมืองขอมูลจํานวน 6 อัลกอริทึมมาสราง
แบบจําลอง ไดแก Bayesian Network, Naïve Bayesian, Multilayer Perceptron, Decision 
Table, Decision Rules: Partial Rules และ Decision Tree: C4.5 นอกจากน้ีในแตละอัลกอริทึม
จะมีการทดลองจํานวน 7 ครั้ง โดยการทดลองแตละครั้งจะมีความแตกตางกันตรงแอทริบิวตที่นํามา
ทดลอง ทั้งในสวนของจํานวนของแอทริบิวและชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลแตละแอทริบิวตน้ัน 
งานวิจัยน้ีมุงเนนตอบโจทยวิจัยใน  2 ประเด็น คือ 1) แบบจําลองที่สรางโดยอัลกอริทึมใดใหผลดีที่สุด
ในการพยากรณความเครียด 2) ควรใชระยะเวลาเทาใดในการเก็บขอมูลจึงจะใหผลดีที่สุดในการ
พยากรณความเครียด 
 
2.  การอภิปรายผล 
 จากการทดลองสามารถตอบโจทยวิจัยไดดังน้ี 1) อัลกอริทึม Multilayer Perceptron (MLP) 
คืออัลกอริทึมที่เหมาะสมทีสุ่ดในการนํามาใชเพื่อพยากรณความเครยีด ซึ่งโดยสวนใหญแลวการทดลอง
ที่ 2 ใหผลดีรองลงมาจากการทดลองที่ 3 จึงกลาวไดวา 2) ควรใชขอมูลยอนหลัง 6 เดือนตอเน่ืองเพื่อ
พยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 เน่ืองจากการทดลองที่ 2 ซึ่งใชขอมูลตอเน่ือง 6 เดือนยอนหลัง 
เชน ใชขอมูลเดือนที่ 3 – 8 เพื่อพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือนที่ 8 เหมาะสมที่สุดในการนํามาใช
เพื่อพยากรณความเครียด สวนการใชระยะเวลาที่ไมตอเน่ืองระหวางชวงการเก็บขอมูลกับชวงการ
พยากรณ เชน นําขอมูลที่เก็บไดเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธมาใชพยากรณความเครียดตอนสิ้นเดือน
สิงหาคม จะทําใหประสิทธิภาพของการพยากรณไมดีเทาที่ควร 
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3.  ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการตอยอดเพื่อใหงานวิจัยมีความละเอียดมากย่ิงข้ึนน้ัน มีแนวทางคือ  
 1.  นอกจากแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิตแลว แบบประเมินสามารถนํามา
จากแหลงอื่นๆ ที่มีความนาเช่ือถือ แลวนําปจจัยทั้งหมดมารวมกันเพื่อนํามาวิเคราะหปจจัย (Factors 
Analysis) ในการเลือกทําแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือในแบบสอบถามและในตัวงานวิจัย 
 2. กลุมตัวอยางควรมีความหลากหลายเพราะความเครียดอาจมี เหตุผลจากปจจัยที่
หลากหลาย เชน อายุ อาชีพ พื้นที่ การศึกษา และที่สําคัญคือชวงเวลา เชน ชวงการสอบ ชวงการ
ประทวงทางการเมือง ชวงเทศกาลตางๆ เปนตน ซึ่งความเครียดจะแตกตางกันไป จึงควรนําปจจัย
เหลาน้ีมารวมวิเคราะหดวย 
 3. ในอนาคตอาจมีการจําแนกการทดลองโดยแยกขอมูลออกเปนภูมิภาคตางๆ เชน ภาคเหนือ 
ภาคกลาง เปนตน เพราะลักษณะของคนในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน จะทําใหงานวิจัยมีความ
ละเอียดมากย่ิงข้ึน 
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แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 
 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมาน้ี ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปน้ีมากนอย
เพียงใด โปรดขีดเครื่องหมาย " X " ลงในชองแสดงระดับอาการทีเ่กิดข้ึนกับตัวทานตามความเปนจรงิ
มากที่สุด 
 

อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก 

ระดับอาการ 
0 1 2 3 

ไมเคยเลย เปนคร้ังคราว เปนบอยๆ เปนประจํา 

1. นอนไมหลบัเพราะคิดมากหรอืกังวลใจ     
2. รูสึกหงุดหงิด หรือรําคาญใจ     
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด     
4. มีความวุนวายใจ     
5. ไมอยากพบปะผูคน     
6. ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับ 
    ทั้ง 2 ขาง 

    

7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง     
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต     
9. รูสึกวาชีวิตตนเองไมมีคุณคา     
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา     
11. รูสึกวาตนเองไมมสีมาธิ     
12. รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไร     
13. รูสึกเหน่ือยหนายไมอยากทําอะไร     
14. มีอาการหัวใจเตนแรง     
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่น เวลาไม    

พอใจ 
    

16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการกระทําสิง่ตางๆ     
17. ปวดหัวหรือเกรง็กลามเน้ือบริเวณทาย
ทอย หรือหัวไหล 

    

18. ต่ืนเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุนเคย     
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     
20. ความสุขทางเพศลดลง     
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ผลการประเมินและวิเคราะหความเครียด  
    

คะแนนท่ีได ความหมายของคะแนน 

0 - 5  

ทานมีความเครียดในระดับตํ่ากวาเกณฑอยางมาก ทฤษฎีถือวามีความเปนไปไดเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน ที่จะมีความเครียดในระดับตํ่ามากเชนน้ี ในกรณีของทานอาจมี
ความหมายวา 
          * ทานตอบคําถามไมตรงตามความเปนจรงิ หรอื 
          * ทานอาจเขาใจคําสั่งหรือขอความคลาดเคลื่อนไป 
          * ทานอาจจะเปนคนที่ขาดแรงจงูใจในการดําเนินชีวิต มีความเฉ่ือยชา 
ชีวิตประจําวันซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อหนาย ปราศจากความต่ืนเตน 
 

6 - 17  

ทานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ สามารถจัดการกับความเครียดที่ เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูสึกพึง
พอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก รูสึกมีพลัง มีชีวิตชีวา กระตือรือรน 
มองสิ่งเราหรือเหตุการณรอบตัววาเปนสิ่งทาทายความสามารถ มีความสามารถในการ
จัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดเหมาะสม ผลผลิตของการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ความเครียด
ในระดับน้ีถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิต ประจําวัน เปนแรงจูงใจที่จะนําไปสู
ความสําเร็จได 
 

18 - 25  

ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย มีความไมสบายใจอันเกิดจากปญหา
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยที่ปญหาหรือขอขัดแยงของทานอาจจะยังไมไดรับการ
คลี่คลายหรือแกไข ซึ่งถือวาเปนความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวัน อาจไมรูตัววามี
ความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณความรูสึกและ
พฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได แมวาทานจะมีความยุงยากในการ
จัดการกับปญหาอยูบางและอาจตองใชเวลาในการปรับตัวมากข้ึนกวาเดิม ทานก็
สามารถจัดการกับความเครียดได และไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิตในกรณีน้ีทาน
ควรผอนคลายความเครียดดวยการหาความเพลิดเพลินใจ เชน ออกกําลังกาย ดูหนัง 
ฟงเพลง สังสรรคกับเพื่อน ฯลฯ 
 
 

26 - 29 

ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะน้ีทานเริ่มมีความตึงเครียดใน
ระดับคอนขางสูงและไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหาทางอารมณที่เกิด
จากปญหาความขัดแยงและวิกฤติในชีวิต เปนสัญญาณเตือนข้ันตนวา ทานกําลังเผชิญ
กับภาวะวิกฤติ และความขัดแยงซึ่งทานจัดการแกไขดวยความยากลําบาก ลักษณะ
อาการดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรงซึ่งมีผลกระทบตอการทํางาน จําเปนตองหาวิธีแกไข
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คะแนนท่ีได ความหมายของคะแนน 

ขอขัดแยงตาง ๆ ใหลดนอยลง หรือหมดไปดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงและควร
คลี่คลายความเครียดดวยการพูดคุย ปรึกษากับคนที่ไววางใจ หรือปรึกษาทางโทรศัพท 
(Hotline) 
 

30 - 60 

 ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก กําลังตกอยูในภาวะตึงเครียดหรือกําลัง
เผชิญกับวิกฤติการณในชีวิตอยางรุนแรง เชน การเจ็บปวยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ 
การสูญเสีย ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตอยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข ฟุงซาน ตัดสินใจผิดพลาด ขาด
ความยับย้ังช่ังใจ อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย  ความเครียดในระดับน้ีถือวามีความรุนแรง
มาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการอยางใดอยางเหมาะสมและถูกวิธีอาจนําไปสูความ
เจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิดตอไปได ในระดับน้ี
ควรขอรับบริการHotline และคลินิกคลายเครียด ซึ่งมีอยูตามสถานบริการทั่วไป 
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ประวัตผิูวิจัย 
 
1. ชื่อ สกุล ดร.ปวีณา ชัยวนารมย 
 
2. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
                          คณะบริหารธุรกจิ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 
 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  

คณะบริหารธุรกจิ (บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ) 
  264  ถนนจักรวรรดิ   แขวงจักรวรรดิ   เขตสัมพันธวงศ   กรุงเทพฯ  10100  

หมายเลขโทรศัพท 02-222-2814  โทรสาร  02-226-4879  
e-mail:  paweena.c@rmutr.ac.th, cc.paweena@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

- Ph.D  in Computer Science, Chulalongkorn University, Thailand, 2014.  
- M.Sc. Program in Computer Science, National Institute of Development 

Administration (NIDA), Thailand, 2004. 
- B.Sc. Program in Computer Science (2nd Class Honors), King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok, Thailand, 2000. 
 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ   
Data Mining, Information Retrieval, Social Network Analysis 
 

6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานวิจัย  
- หัวหนาโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผนดิน ประจําป 2558: การพัฒนาแบบจําลองเพื่อ

พยากรณโอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมลู 
- หัวหนาโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผนดิน ประจําป 2557: เครื่องมือชวยบรหิารการ

พัฒนาและทดสอบระบบสําหรบัผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวร. 
- หัวหนาโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประจําป 2556: ตัวแบบวิเคราะหโอกาสการ

ทํางานวิจัยรวมกันโดยใชความคลายคลึงกันของผลงานวิจัยตีพิมพ 
-   หัวหนาโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประจําป 2555: การพัฒนาตนแบบชวย

ประเมินความเขาใจการเลือกเกมสเพื่อสงเสริมทักษะแกเยาวชน  


	ปก_thai
	สนับสนุนงบประมาณโดย

	ปก_eng
	Granted by

	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ฉบับแก้ไข)
	การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์โอกาสการเกิดความเครียดในหลายระดับด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ตำรา เอกสาร ที่เป็นประโยชน์ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมารวบรวมและสรุปเป็นสาระสำคัญ มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
	1. การพยากรณ์
	2. การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
	3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress)
	4. โปรแกรม WEKA
	5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


