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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั$งนี$ มีวตั ถุประสงค์เพื'อศึกษาเปรี ยบเทียบความน่าเชื'อถือของโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงาน
วิเคราะห์ ทางสถิ ติ ซึ' งในงานวิจ ัย ได้ทาํ การประมาณค่าทางสถิ ติ 3 ชนิ ด คื อ การวิเคราะห์ สถิ ติตวั แปรเดี ย ว
(Univariate Summary Statistic), การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
และการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression Analysis) ของโปรแกรมสําเร็ จรู ป 5 โปรแกรม
ประกอบด้วย โปรแกรม SAS 9, R 2.6.2, Microsoft Excel 2007, SPSS 15 และ Minitab15 โดยใช้ขอ้ มูลจาก The
National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึ' งแบ่งข้อมูลตามระดับความยาก 3 ระดับ คือ ระดับตํ'า,
ระดับปานกลาง และระดับสู ง โดยกําหนดเลขนัยสําคัญของผลลัพธ์ (Significant Digit) 15 ตําแหน่ ง ซึ' ง
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ดังนี$ การวิเคราะห์สถิติตวั แปรเดียว พบว่า ค่าเฉลี'ย ให้ค่าความแม่นอยูใ่ นระดับสู งทั$ง
5 โปรแกรม แต่ค่าความแม่นของส่ วนเบี'ยงเบนมาตรฐานมีค่าอยูใ่ นระดับสู ง เมื'อความยากของข้อมูลอยูใ่ นระดับ
ตํ'า และค่าความแม่นจะมีค่าตํ'าลงเมื'อข้อมูลมีระดับความยากสู งขึ$นเหมือนกันทั$ง 5 โปรแกรม ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พบว่า โปรแกรม SAS 9, R 2.6.2, Microsoft Excel 2007 และ SPSS 15 ให้ค่า
ความแม่นไม่แตกต่างกัน ซึ' งค่าความแม่นของสถิ ติทดสอบเอฟ และค่าคลาดเคลื'อนกําลังสองเฉลี' ย ขึ$นอยู่กบั
จํานวนค่าสังเกตกับระดับความยากของข้อมูล และโปรแกรม SPSS 15 และ Microsoft Excel 2007 จะให้ค่าตํ'าลง
มาก เมื'อจํานวนหลักของค่าคงตัวหน้าทศนิ ยมมีมากขึ$น สําหรับโปรแกรม Minitab 15 ให้ค่าความแม่นสู งสุ ดเมื'อ
ข้อมูลมี ระดับความยากตํ'าและระดับปานกลาง เนื' องจากขี ดความสามารถของโปรแกรมซึ' งไม่สามารถแสดง
ผลลัพธ์ได้ถึง 15 ตําแหน่ง และค่ามาตรฐานหลังทศนิยมมีคา่ เป็ นศูนย์ ในการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ค่าความ
แม่นของสถิติทดสอบเอฟ ของโปรแกรม SAS 9, R 2.6.2 และ Microsoft Excel 2007 มีค่าความแม่นอยูใ่ น
ระดับสูง ส่วนโปรแกรม SPSS 15 และ Minitab 15 เมื'อข้อมูลมีความยากระดับสู ง จะให้ค่าความแม่นอยูใ่ นระดับ
ตํ'า ส่วนค่าความแม่นของ ค่าสัมประสิ ทธิhการถดถอย เมื'อข้อมูลมีความยากระดับตํ'าและปานกลาง ทั$ง 5 โปรแกรม
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จะให้ค่าความแม่นอยูใ่ นระดับสู ง แต่เมื'อข้อมูลมีความยากระดับสู ง พบว่า โปรแกรม โปรแกรม SAS 9, R 2.6.2,
Microsoft Excel 2007 และ Minitab 15 ให้คา่ ความแม่นไม่แตกต่างกัน แต่โปรแกรม SPSS 15 ให้ค่าความแม่นตํ'า
กว่าโปรแกรมอื'น
คําสําคัญ: ความน่าเชื'อถือ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ความแม่น

Abstract
The purpose of this research is to compare the reliability of five software packages for statistical
analysis. The computation is consisting of univariate summary statistic, one-way analysis of variance, and linear
regression analysis. There are five software packages - SAS 9, R 2.6.2, Microsoft Excel 2007, SPSS 15, and
Minitab15. The reference data set provided by The National Institute of Standards and Technology (NIST)
which datasets are ordered by level of difficulty (lower, average, and higher) at 15 significant digits are used.
The result of univariate summary statistic shows that there is high level of accuracy from five software
packages. However, the accuracy of standard deviation is high when level of difficulty is low or vice versa. For
one-way analysis of variance, there is no difference among SAS 9, R 2.6.2, Microsoft Excel 2007, and SPSS 15
and the accuracy of F statistic and mean square error depends on observations and level of difficulty. Obviously,
the accuracy level from SPSS 15 and Microsoft Excel 2007 decreases when the constant leading digits increase.
Only if the level of difficulty is low or medium is the accuracy level of Minitab 15 high due to the limitation of
the program that it cannot provide more than 15-digit result. For the regression analysis, the accuracy of F
statistic of SAS 9, R 2.6.2, and Microsoft Excel 2007 is high while the accuracy of SPSS 15 and Minitab 15
drops when the level of difficulty increases. The level of accuracy of coefficient of regression of five software
packages is high when the level of difficulty is low or medium. When the level of difficulty is high, SAS 9, R
2.6.2, Microsoft Excel 2007, and Minitab 15 show no difference in the result; however, SPSS 15 has obviously
low accuracy level.
Keywords: Reliability, Software Packages, Accuracy
ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ทั$ง นี$ การวิเ คราะห์
ข้อมูลด้วยเครื' องคอมพิวเตอร์มีขอ้ ดีหลายประการเช่น
เสี ยเวลาในการคํานวณน้อยกว่า มีขีดความสามารถใน
การคํา นวณสู ง สามารถแยกแยะข้อ มู ล ได้ร วดเร็ ว
คํานวณค่าสถิติและพิมพ์คา่ สถิติตา่ งๆ ในเวลาเดียวกัน

1. บทนํา
ในการวิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ ที' ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบต่ างๆนั$น แต่เ ดิ มนัก วิจ ัย จะคํา นวณค่า สถิ ติ
ด้ ว ยมื อ ทํ า ให้ เ สี ยเวลา เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ง่ า ย
จนกระทัง' ต่อมาได้มีการใช้เครื' องคอมพิวเตอร์เข้าช่วย
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ประกอบกับเครื' องคอมพิวเตอร์ เป็ นที'นิยมใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย เนื' องจากประสิ ทธิ ภาพของเครื' อง
คอมพิวเตอร์ ที'มีสูงขึ$น ทั$งในด้านหน่วยความจํา และ
ความเร็ วในการทํางาน รวมไปถึงราคาของเครื' องที'
ถูกลง จึงทําให้เครื' องคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวติ ประจําวันของมากขึ$น [1]
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ใ นปั จ จุ บัน
พบว่าโดยส่ วนใหญ่จะนําเครื' องคอมพิวเตอร์ มาช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื'อให้ได้ขอ้ สารสนเทศสําหรับ
ช่วยในการตัดสิ นใจ สาเหตุเนื' องมาจาก การวิเคราะห์
ทางสถิ ติมกั มี วิธี การคํานวณที' ซับ ซ้อน ดังนั$น จึ งใช้
เวลามากในการคํานวณผลและหากมีการคํานวณด้วย
มืออาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั$นจึงทําให้
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ถู ก นํา มาใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลาย
เพราะสามารถเรี ยนรู ้การใช้ได้รวดเร็ วและไม่จาํ เป็ นที'
จะต้องมีความรู ้เกี'ยวกับการเขียนโปรแกรมที'ซบั ซ้อน
อี ก ด้ ว ย แต่ โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ปที' ถู ก สร้ า งและ
พัฒ นาขึ$ นมานั$ น อาจมี ค วามคลาดเคลื' อ นในการ
วิเคราะห์ แตกต่างกัน ดังจะเห็ นได้จากงานวิจ ัยของ
แมคคอลเลาจ์ [3] ได้ขอ้ สรุ ปว่าโปรแกรมสําเร็ จรู ปที'
ต่างกันเมื'อคํานวณค่าสถิติตวั เดียวกันส่งผลให้ผลลัพธ์
ที'ได้น$ นั ต่างกัน และมีบทความเกี'ยวกับความผิดพลาด
ของโปรแกรมสําเร็ จรู ปออกมาอย่างต่อเนื' อง ([3], [4],
[5], [6], [7], [8]) ผูว้ ิจ ัยจึ งเล็งเห็ นว่าในแต่ล ะ
หน่วยงานที'เกี'ยวข้องกับการวิจยั ที'มีการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปที'ใช้แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น หน่ วยงาน
โดยทัว' ไปมักจะใช้ Microsoft Excel หน่ วยงานที'
เกี'ยวข้องทางคณิ ตศาสตร์ มักจะใช้โปรแกรม Matlab,
Mathematica หน่ ว ยงานทางการแพทย์ มัก จะใช้
โปรแกรม Stata, Winnonlin หน่วยงานทางการเกษตร
มักใช้โปรแกรม Irristat และในหน่ วยงานทางสถิติ
เองก็มกั จะใช้โปรแกรม SPSS, SAS, Minitab, R, S-

plus ซึ' งในแต่ ล ะหน่ ว ยงานก็ จ ะใช้โ ปรแกรมที'
หน่วยงานของตนเองมีความชํานาญ
การตรวจสอบความน่าเชื'อถือของโปรแกรม
สําเร็ จรู ปนั$น เพื'อสร้างความน่าเชื'อถือของโปรแกรม
ดั ง นั$ นการวิ จ ั ย ครั$ งนี$ ต้อ งการเปรี ยบเที ย บความ
น่ า เชื' อ ถื อ ในการประมาณค่ า ทางสถิ ติ ข องการ
วิเ คราะห์ ส ถิ ติ ต ัว แปรเดี ย ว (Univariate Summary
Statistic) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทาง
เดี ยว (One-Way Analysis of Variance) และการ
วิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression
Analysis) ของโปรแกรมสําเร็ จรู ป 3 โปรแกรม โดย
ได้ แ บ่ ง โปรแกรมออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
โปรแกรมที' ต ้อ งเขี ย นคํา สั'ง ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ขึ$นมาเอง (User programming) เป็ นโปรแกรมที'ผวู ้ ิจยั
ต้องอาศัยความรู ้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
เขี ย นโปรแกรมสํา หรั บป้ อนข้อมู ลโดยเฉพาะ และ
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป (Package program) เป็ น
โปรแกรมที' มี ผู ้จัด สร้ า งขึ$ น มาแล้ว และมี ใ ช้อ ย่า ง
แพร่ หลาย ผูว้ ิจยั ไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นการเขียน
โปรแกรม เพียงแต่เรี ยนรู ้วธิ ีการใช้โปรแกรมนั$นๆ [9]
ในการวิจยั ครั$งนี$ ส่วนของโปรแกรมที'ตอ้ งเขียนคําสัง'
ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ขึ$ น มาเองนั$น ประกอบด้ว ย
โปรแกรม SAS 9 และ R 2.6.2 ในส่ วนของ
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป นั$น ประกอบด้ว ย โปรแกรม
Microsoft Excel 2007, SPSS 15 และ Minitab15 โดย
แบ่งระดับความยากของข้อมูลเป็ น 3 ระดับคือ ระดับ
ตํ'า ระดับปานกลาง และระดับสู ง ตามเกณฑ์ของ The
National Institute of Standards and Technology
(NIST) เพื' อ ให้ค รอบคลุ ม ทุ กกรณี ใ นการคํา นวณ
ผลลั พ ธ์ ที' เ ป็ นไปได้ สํ า หรั บ เป็ นข้ อ มู ล ในการ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้โปรแกรม
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ค่า LRE ของแต่ละโปรแกรมคํานวณโดยโปรแกรม
Maple รุ่ น 9.5

2. ขอบเขตการศึกษาและข้ อตกลงเบือQ งต้ น
การวิจ ัยครั$ งนี$ ศึ กษาโปรแกรมสําเร็ จ รู ป 5
โปรแกรม ประกอบด้ว ยโปรแกรม SAS รุ่ น 9,
โปรแกรม Microsoft Excel รุ่ น 2007 และ โปรแกรม
Minitab รุ่ น 15 โดยศึ กษาจากค่าประมาณของการ
วิเ คราะห์ ส ถิ ติ ต ัว แปรเดี ย ว (Univariate Summary
Statistic) การวิเคราะห์ความแปร ปรวนจําแนกทาง
เดี ยว (One-Way Analysis of Variance) และการ
วิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression
Analysis) โดยที'ขอ้ มูลที'ใช้ในการวิจยั แบ่งความยาก
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1.ระดับความยากของข้อมูลอยูใ่ นระดับตํ'า
(lower level of difficulty)
2.ระดับความยากของข้อมูลอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (average level of difficulty)
3.ระดับความยากของข้อมูลอยูใ่ นระดับสู ง
(higher level of difficulty)
โดยข้อ มู ล ที' นํ า มาใช้ ใ นการวิ จ ั ย จะแบ่ ง
ระดับ ความยากง่ า ยของข้อ มู ล ตามเกณฑ์ข อง The
National Institute of Standards and Technology และ
พิจารณาความแม่นของโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยดูจาก
ความแม่นของการประมาณค่าทางสถิติ และสรุ ปผล
จากค่า LRE (The base-10 Logarithm of the Relative
Error) หรื อ LAR (The base-10 Logarithm of the
Absolute Error) [3] และค่าผลลัพธ์ที'ได้จากโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทั$ง 5 โปรแกรม กําหนดให้เท่ากับ 15 หลัก
และถ้าโปรแกรมไม่สามารถให้ค่าได้ถึง 15 หลัก ให้
เติ ม 0 ลงไปจนเท่ า กับ หลัก ที' ต ้อ งการ ซึ' งการใช้
โปรแกรมประเภทที' ตอ้ งเขียนคําสั'งในการวิเคราะห์
ข้อมูลขึ$นมาเอง (User programming) นั$น จะเลือก
เขียนคําสั'งที' ให้ผลลัพธ์ที'แม่นที' สุด และการคํานวณ

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจ ัย นี$ นํา ข้อ มู ล มาตรฐานจาก The
National Institute of Standards and Technology
(NIST) Statistical Reference DataSet (STrD) [10] ใน
การทดสอบการประมาณค่าทางสถิติแต่ละชนิ ด โดย
แบ่งข้อมูลออกตามประเภทของการประมาณค่าทาง
สถิติ คือ
(1) สถิ ติ ต ัว แปรเดี ย ว มี จ ํา นวนข้อ มู ล
ทั$งหมด 9 ชุด แบ่งออกเป็ นข้อมูลที'มีความยากระดับ
ตํ'า 6 ชุด ปานกลาง 2 ชุด และสูง 1 ชุด
ชุด
ข้ อมูล

ระดับ
จํานวน
ความยาก ค่ าสังเกต

PiDigits

ตํ'า

5000

Lottery

ตํ'า

218

Lew

ตํ'า

200

Mavro

ตํ'า

50

Michelso

ตํ'า

100

NumAcc1

ตํ'า

3

NumAcc2

ปานกลาง

1001

NumAcc3

ปานกลาง

1001

NumAcc4

สูง

1001

(2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทาง
เดียว มีจาํ นวนข้อมูลทั$งหมด 9 ชุด แบ่งออกเป็ นข้อมูล
ที'มีความยากระดับตํ'า 3 ชุด ปานกลาง 3 ชุด และสู ง 3
ชุด
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ชุด
ข้ อมูล

ผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการวัดความแม่นของผลลัพธ์
สําหรับการประมาณค่าสถิติดงั กล่าว และสามารถวัด
ค่ า ของความแม่ น จากค่ า LRE และ ค่ า LAR
ดังต่อไปนี$
1. LRE (The base-10 Logarithm of the
Relative Error) ลอการิ ทึมฐาน10 ของค่าความ
คลาดเคลื'อนสัมพัทธ์

ระดับ
จํานวน
จํานวน
ความยาก ค่ าสังเกต ทรีตเมนต์

SmLs01

ตํ'า

21

9

SmLs02

ตํ'า

201

9

SmLs03

ตํ'า

2001

9

SmLs04

ปานกลาง

21

9

SmLs05

ปานกลาง

201

9

LRE = − log10

SmLs06

ปานกลาง

2001

9

q คือ ค่าที'คาํ นวณจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป

SmLs07

สูง

21

9

c คือ ค่ามาตรฐาน (certified values) ซึ' ง

SmLs08

สูง

201

9

SmLs09

สูง

2001

9

ทั$งหมด 5 ชุด แบ่งออกเป็ นข้อมูลที'มีความยากระดับ
ตํ'า 1 ชุด ปานกลาง 2 ชุด และสูง 3 ชุด

Norris

ระดับ
ตัวแบบ
ความยาก

พารา
มิเตอร์

จํานวน
ค่ า
สังเกต

เชิงเส้น

2

36

เชิงเส้น

1

11

NoInt2

ตํ'า
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

เชิงเส้น

1

3

Wampler3

สูง

พหุนาม

6

21

Wampler4

สูง

พหุนาม

6

21

Wampler5

สูง

พหุนาม

6

21

NoInt1

(1)

ได้มาจาก The National Institute of Standards and
Technology (NIST)
2. LAR (The base – 10 Logarithm of the
Absolute Error)ลอการิ ทึ ม ฐาน10 ของค่ า ความ
คลาดเคลื'อนสัมบูรณ์
ซึ'งในกรณี ที' q - c = 0 เราจะได้
(2)
LAR = − log10 q
โดยที' q คือ ค่าที'คาํ นวณจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ซึ'งถ้า q = c จะนิยามให้
(3)
LRE = t
โดยที' t คือ ตําแหน่งที'ถูกต้องของเลขนัยสําคัญ
การเปรี ยบเทียบความแม่น และสรุ ปผล ใน
การวิจยั ครั$งนี$ พิจารณาความแม่นของการประมาณค่า
ทางสถิ ติ และสรุ ป ผลจากค่ า LRE (The base-10
Logarithm of the Relative Error) หรื อ LAR (The
base – 10 Logarithm of the Absolute Error) ซึ' งทั$ง 2
ค่า ถ้ามี ค่ามากแสดงว่ามีความแม่นสู ง และมีค่าน้อย
แสดงว่า มี ค วามแม่ น ตํ'า โดยกํา หนดให้ มี ท ศนิ ย ม
นัย สํา คัญ (Significant Digit) 15 ตําแหน่ ง นั'น
หมายความว่า เมื'อความแม่นสูงสุดมีคา่ เท่ากับ 15 และ
สรุ ปผลโดยมีเกณฑ์เปรี ยบเทียบค่าความแม่น ดังนี$

(3) การวิเคราะห์การถดถอย มีจาํ นวนข้อมูล

ชุด
ข้ อมูล

q−c
c
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1. เมื'อความแม่นมีคา่ มากกว่า 80% นัน' คือ มี
ค่าความแม่น มากกว่า 12 ถือว่า มีคา่ ความแม่นสูง
2.เมื'อความแม่นมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 60% - 80%
นัน' คือ มีคา่ ความแม่น ระหว่าง 9 – 12 ถือว่า มีคา่
ความแม่นปานกลาง
3.เมื'อความแม่นมีคา่ น้อยกว่า 60% นัน' คือ มี
ค่าความแม่น น้อยกว่า 9 ถือว่า มีคา่ ความแม่นตํ'า
ซึ'งผลลัพธ์ที'ได้จะเปรี ยบเทียบค่าความแม่น
จากค่าพารามิเตอร์ที'ตา่ งกัน ดังนี$
- สถิติตวั แปรเดียว เปรี ยบเทียบความแม่น
จากค่าเฉลี'ย และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทาง
เดี ยว เปรี ยบเที ยบความแม่นจาก ค่าสถิ ติทดสอบ F
และค่าคลาดเคลื'อนกําลังสองเฉลี'ย
- กา ร วิ เ ค ร าะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง เ ส้ น
เปรี ยบเทียบความแม่นจาก ค่าสัมประสิ ทธ์ของสมการ
ถดถอยเชิงเส้น และค่าสถิติทดสอบ F

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทาง
เดี ย ว ค่ า ความแม่ น ของค่ า สถิ ติ ท ดสอบเอฟของ
โปรแกรมทั$ง 5 ที'มีความยากของข้อมูลระดับตํ'า ให้คา่
ความแม่นมีค่าสู ง ที' ระดับความยากปานกลาง ทุ ก
โปรแกรมให้ค่าความแม่นปานกลาง ยกเว้น Minitab
15 ที'ให้ค่าความแม่นสู ง และที'ระดับความยากสู ง ทุก
โปรแกรมให้คา่ ความแม่นตํ'า ยกเว้น Minitab 15 ที'ไม่
สามารถคํา นวณค่ า ได้ แ ละค่ า ความแม่ น ของค่ า
คลาดเคลื'อนกําลังสองเฉลี'ย ในกรณี ที'มีความยากของ
ข้อมูลระดับตํ'า ค่าความแม่นของทุกโปรแกรมมีค่าสู ง
ในกรณี ความยากของข้อมูลระดับปานกลาง ค่าความ
แม่นของทุ กโปรแกรมมี ค่าอยู่ในระดับปานกลาง มี
เพียงโปรแกรม Minitab 15 ให้ค่าความแม่นมีค่าสู ง
และที' ความยากของข้อมูลระดับสู ง พบว่าค่าความ
แม่น ของทุกโปรแกรมอยูใ่ นระดับตํ'า
3. การวิเคราะห์การถดถอย ค่าความแม่น
ของค่าสถิติทดสอบเอฟที'ความยากของข้อมูลระดับตํ'า
โปรแกรม SAS 9, R 2.6.2 และ Microsoft Excel 2007
ให้คา่ อยูใ่ นระดับสูง ส่วนค่าความแม่นของโปรแกรม
SPSS และ Minitab 15 ให้คา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ใน
ข้อมูลที' มีความยากระดับปานกลาง ให้ค่าความแม่น
อยูใ่ นระดับสู ง ยกเว้นโปรแกรม Minitab 15 ที' ชุด
ข้อมูล NoInt2 ให้ค่าอยู่ในระดับ ตํ'า และข้อมูลที' มี
ความยากระดับสู ง ค่าความแม่นของโปรแกรม SAS
9, R 2.6.2 และ Microsoft Excel 2007 มีค่าความแม่น
อยูใ่ นระดับสูง ส่ วนโปรแกรม SPSS และ Minitab 15
มีค่าความแม่นอยูใ่ นระดับตํ'า และค่าความแม่นของ
ค่าสัมประสิ ทธิh ของการถดถอยของข้อมูลที' มีระดับ
ความยากตํ'ามีคา่ อยูใ่ นระดับสูง ที'ความยากระดับปาน
กลาง ซึ' งมีค่าสัมประสิ ทธิh ของการถดถอยเพียง 1 ตัว
คือ b1 พบว่ามีค่าความแม่นอยูใ่ นระดับสู ง และข้อมูล
ที' มีความยากระดับสู ง ซึ' งมี ค่า สัมประสิ ท ธิh ของการ

4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย จํา แนกตามประเภทของการ
วิเคราะห์ 3 ประเภทคือ การวิเคราะห์สถิติตวั แปรเดียว
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดี ยว และ
การวิเคราะห์การถดถอย ของโปรแกรม 5 โปรแกรม
1. การวิเคราะห์สถิติตวั แปรเดียว ความแม่น
ของการประมาณค่ า เฉลี' ย ที' ทุ ก ระดั บ ความยาก
โปรแกรมทั$ง 5 โปรแกรม ให้ค่าความแม่นสู ง และค่า
ความแม่นของส่ วนเบี'ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที' มี
ความยากระดับตํ'า ทั$ง 5 โปรแกรมมีค่าความแม่นสู ง
ที'ระดับความยากปานกลาง ทุกโปรแกรมให้ค่าความ
แม่นสู งและปานกลาง ยกเว้น Microsoft Excel 2007
2007 ให้ค่าความแม่นปานกลางเท่านั$น และที' ระดับ
ความยากสูง ทั$ง 5 โปรแกรมให้คา่ ความแม่นตํ'า
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ความแม่นของค่าสัมประสิ ทธิh ของการถดถอยทุกตัว
ตํ'ากว่าโปรแกรมอื'น
ผลการวิจยั แสดงค่าความแม่นของค่าเฉลี' ย
ในการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ต ัว แปรเดี ย ว ความแม่ น ของ
ค่าสถิติทดสอบเอฟของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จําแนกทางเดียว และค่าความแม่นของสถิติทดสอบ
เอฟของการวิเคราะห์การถดถอย แสดงในตารางที' 1,
2 และ 3 ตามลําดับ

ถดถอย 6 ตัว คือ b0, b1 b2, b3, b4 และb5 ในชุดข้อมูล
Wampler3 มีค่าความ แม่นอยูใ่ นระดับปานกลาง
และสู ง ในชุดข้อมูล Wampler4 ค่าความแม่นของค่า
สัมประสิ ทธิh ของการถดถอยของทุกโปรแกรมอยูใ่ น
ระดับปานกลางและตํ'า และในชุ ดข้อมูล Wampler5
โปรแกรม SAS 9, R 2.6.2, และ Microsoft Excel
2007 ให้ ค่ า ความแม่ น ใกล้เ คี ย งกัน อยู่ใ นระดับ
ปานกลางและตํ'า สําหรับโปรแกรม SPSS นั$นให้ค่า

ตารางที 1 แสดงค่าความแม่นของค่าเฉลี'ยในการวิเคราะห์สถิติตวั แปรเดียวที'เกิดจากการใช้โปรแกรมทั$ง 5
ระดับ
SAS
R
Excel SPSS Minitab
ชุดข้ อมูล
ความยาก
9
2.6.2
2007
15
15
ตํ'า
Norris
13.00292 13.27291 13.95716 9.85200 9.83339
NoInt1
13.59523 13.19729 15 12.96684
15
ปานกลาง
NoInt2
15
15
15 13.87313 4.95231
Wampler3 14.22758 13.71570 13.68351 0.70894 8.58416
สูง
Wampler4
15
15
15
4.70894 8.44122
Wampler5 13.14840 14.82964 12.90536 0.70894 0.31846
หมายเหตุ ค่าความแม่นสูงสุด คือ 15
ตารางที 2 แสดงค่าความแม่นของค่าสถิติทดสอบเอฟของการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวที'เกิดจาก
การใช้โปรแกรมทั$ง 5
ระดับ
SAS
R
Excel
SPSS
Minitab
ชุดข้ อมูล
ความยาก
9
2.6.2
2007
15
15
SmLs01
15
15
15
14.322
15
ตํ'า
SmLs02
14.002
15
13.826
14.002
15
SmLs03
12.688
15
13.022
12.757
15
SmLs04
10.432 10.432 10.432
8.544
15
ปานกลาง
SmLs05
10.209 10.209 10.209
8.292
15
SmLs06
10.191 10.191 10.191
6.470
15
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ตารางที 2 แสดงค่าความแม่นของค่าสถิติทดสอบเอฟของการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวที'เกิดจาก
การใช้โปรแกรมทั$ง 5 (ต่อ)
ระดับ
SAS
R
Excel
SPSS
Minitab
ชุดข้ อมูล
ความยาก
9
2.6.2
2007
15
15
SmLs07
4.413 4.433
4.189
2.742
N/A
สูง
SmLs08
4.189 4.190
1.846
2.178
N/A
SmLs09
4.171 4.171
-0.795
0.000
N/A
หมายเหตุ ค่าความแม่นสูงสุด คือ 15
N/A หมายถึง ไม่สามารถคํานวณค่าได้
ตารางที 3 แสดงค่าความแม่นของค่าสถิติทดสอบเอฟของการวิเคราะห์การถดถอยที'เกิดจากการใช้โปรแกรมทั$ง 5
ระดับ
SAS
R
Excel
SPSS
Minitab
ชุดข้ อมูล
ความยาก
9
2.6.2
2007
15
15
ตํ'า
Norris 13.00292 13.27291 13.95716 9.85200 9.83339
NoInt1 13.59523 13.19729
15
12.96684
15
ปานกลาง
NoInt2
15
15
15
13.87313 4.95231
Wampler3 14.22758 13.71570 13.68351 0.70894 8.58416
สูง
Wampler4
15
15
15
4.70894 8.44122
Wampler5 13.14840 14.82964 12.90536 0.70894 0.31846
หมายเหตุ ค่าความแม่นสูงสุด คือ 15
ปานกลางและสูง ซึ'งเป็ นข้อมูลที'มีจาํ นวนหลักของค่า
คงตัว หน้ า ทศนิ ย ม และจํา นวนค่ า สั ง เกตมากขึ$ น
ตามลําดับ พบว่าโปรแกรม SAS 9, R 2.6.2, SPSS
และ Minitab 15 ให้ความแม่นสู งสุ ด แม้วา่ จํานวน
หลักของค่าคงตัวหน้าทศนิ ยม และจํานวนค่าสังเกต
จะมี ค่ า สู ง ขึ$ น และความแม่ น ของส่ ว นเบี' ย งเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์สถิติตวั แปรเดียวของข้อมูล
ที' มี ค วามยากระดับ ตํ'า พบว่า ทุ ก ชุ ด ข้อ มู ล ของทุ ก
โปรแกรมจะให้ค่าความแม่นอยูใ่ นระดับสู ง สําหรับ
ข้อมูลที' มีความยากระดับปานกลาง ในชุ ดข้อมูลที' มี

5. สรุปผลการวิจัยและข้ อสั งเกต
ผลการวิจ ัยจําแนกตามการวิเคราะห์ พบว่า
ความแม่นของการประมาณค่าเฉลี'ยของโปรแกรมทั$ง
5 เป็ นดังนี$
1. การวิเคราะห์ สถิตติ วั แปรเดียว
การประมาณค่าเฉลี'ย พบว่าข้อมูลที'มีความ
ยากระดับตํ'า คื อ ข้อมูลที' มีจาํ นวนหลักของค่าคงตัว
หน้าทศนิ ยม หรื อจํานวนค่าสังเกตน้อย ค่าเฉลี'ยของ
ข้อมูลในการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทั$ง 5 โปรแกรม
ให้ความแม่นสู งสุ ด สําหรับข้อมูลที'มีความยากระดับ
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จํานวนหลักของค่าคงตัวหน้าทศนิ ยมน้อยให้ค่าความ
แม่น อยู่ในระดับ สู ง ยกเว้น แต่ โปรแกรม Microsoft
Excel 2007 ส่ วนข้อมูลที'มีจาํ นวนหลักของค่าคงตัว
หน้าทศนิ ยมมากขึ$นให้ค่าความแม่นอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยทุกโปรแกรมให้คา่ ใกล้เคียงกัน และสําหรับ
ข้อมูลที' มีความยากระดับสู งโปรแกรมทั$ง 5 ให้ค่า
ความแม่นอยูใ่ นระดับตํ'าและมีคา่ ใกล้เคียงกัน
ค่าความแม่นของการประมาณค่าเฉลี'ยของ
โปรแกรมไม่ข$ ึนอยูก่ บั ระดับความยากของข้อมูล แต่
ความแม่ น ของค่ า ส่ ว นเบี' ย งเบนมาตรฐานของ
โปรแกรมขึ$นอยูก่ บั ระดับความยากของข้อมูล คือเมื'อ
ข้อมูลมีความยากมากขึ$น คือจํานวนหลักของค่าคงตัว
ตัวหน้าทศนิยมหรื อจํานวนค่าสังเกตมีจาํ นวนมากขึ$น
จะทําให้ค วามแม่น ของโปรแกรมมี ค่า ตํ'า ลง ดังนั$น
สํ า หรั บ การเลื อ กใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ปในการ
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ต ัว แปรเดี ย วทุ ก โปรแกรมมี ค วาม
น่ าเชื' อ ถื อ และประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน มากนัก
เนื' อ งจากการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ต ัว แปรเดี ย วเป็ นการ
วิเคราะห์พ$นื ฐานที'ความสลับซับซ้อนในด้านสูตรและ
กระบวนการหาค่าผลลัพธ์ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
มากนัก
2. การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทาง
เดียว
การประมาณค่ า สถิ ติ ท ดสอบเอฟ และค่ า
คลาดเคลื'อนกําลังสองเฉลี'ยของโปรแกรม สามารถ
สรุ ปได้วา่ ความแม่นของโปรแกรมขึ$นอยูก่ บั จํานวน
ค่า สัง เกต คื อ เมื' อ จํานวนค่ าสัง เกตมากขึ$ นค่ า ความ
แม่นของค่าประมาณมี แนวโน้มตํ'าลง นอกจากนี$ ยงั
พบอี ก ว่าถ้าระดับ ความยากของข้อมู ล มี ม ากขึ$ น ค่ า
ความแม่ น ของค่ า ประมาณมี แ นวโน้ ม ตํ'า ลงด้ ว ย
กล่ า วคื อ จํา นวนหลัก ของค่ า คงตัว หน้า ทศนิ ย มมี
จํานวนมากขึ$ นจะทําให้ค่าความแม่นตํ'ามี ค่าลง จาก

การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว สรุ ปได้
ว่าโปรแกรม SAS 9 และ R 2.6.2 มีความน่าเชื'อถือ
เนื' องจากมี ค่าความแม่นสู งกว่าโปรแกรมอื'น ยกเว้น
โปรแกรม Minitab 15 ซึ' งจากการวิเคราะห์ พบว่า
ถึงแม้โปรแกรม Minitab 15 จะมีความแม่นสู ง แต่
ความแม่นที' มีค่าสู ง นั$นอาจเกิดจากการที' โปรแกรม
Minitab 15 มีการแสดงผลที'จาํ กัด
3. การวิเคราะห์ การถดถอย
ค่า ความแม่ น ของค่ าสัม ประสิ ท ธิh ของการ
ถดถอย และค่าความแม่นของสถิติทดสอบเอฟในการ
วิเ คราะห์ ก ารถดถอยขึ$ น อยู่กับความยากของข้อ มู ล
โดยที'ขอ้ มูลที' มีความยากระดับตํ'าจะให้ค่าความแม่น
สู ง และความแม่นจะลดลงตามระดับความยากของ
ข้อมูลที' มากขึ$น โดยเฉพาะโปรแกรม SPSS และค่า
ความแม่นของค่าสัมประสิ ทธิh ของการถดถอยขึ$นอยู่
กับ ตัว แบบกาถดถอย กล่ า วคื อ ตัว แบบการถดถอย
อย่างง่ายทั$งสมการพยากรณ์ที'ผ่านจุดกําเนิ ด และไม่
ผ่านจุดกําเนิ ด จะมีค่าความแม่นสู งกว่าตัวแบบที'เป็ น
เชิ งเส้นโค้งแบบโพลิ โนเมี ยล แต่ในทางกลับกันค่า
ความแม่นของเอฟในการวิเคราะห์การถดถอย นั$นไม่
ขึ$นอยูก่ บั ตัวแบบ ในการเปรี ยบเทียบความน่ าเชื'อถือ
ของแต่ละโปรแกรม โดยพบว่าโปรแกรม SPSS ใน
กรณี ตวั แบบที'มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรง และเป็ นตัว
แบบเชิ ง เส้ น โค้ ง แบบโพลิ โ นเมี ย ลนั$ น มี ค วาม
น่าเชื' อถือค่อนข้างตํ'ากว่าโปรแกรมอื'น ๆ และในชุด
ข้อมูลที' มีการกระจายไม่มากนัก คือ ข้อมูลที' มีความ
ยากระดับสู ง โปรแกรม SAS 9 ให้ค่าความแม่นสู ง
กว่าโปรแกรมอื'น แต่ในชุดข้อมูลที'มีการกระจายมาก
ขึ$น โปรแกรม Minitab 15 ให้คา่ ความแม่นสูงกว่า
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