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การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นบนเว็บ
Development of the Elementary Statistical Analysis Software (ESAS) on Web
มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ Ph.D. (Manoonpong Srivirat, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา Algorithms ภาษา FORTRAN เป็น Algorithms ภาษา PHP และพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP เพือ่ ให้ได้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ บือ้ งต้นบนเว็บ มีชอ่ื ว่า Elementary Statistical Analysis
Software (หรือ โปรแกรม ESAS) โดยโปรแกรมดังกล่าวทำาให้มีระบบสารสนเทศทางสถิติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจสำาหรับการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความเป็นอิสระ
ต่อกันของข้อมูลสองประชากรตามลำาดับ โดยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีค่าสถิติ และ
ค่า Sig. (Significance : P-value) มีค่าเท่ากันกับการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social
Science) นอกจากนั้น โปรแกรม ESAS สามารถคำานวณค่าวิกฤต F พร้อมทั้งสามารถรสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็น
ภาษาไทย จะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นอันมีประโยชน์ต่อการใช้งานในอนาคตต่อไป
คำาสำาคัญ : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ระบบสารสนเทศทางสถิติ เว็บ

Abstract
This research focused on developing of Algorithms of FORTRAN to be PHP, and developing a PHP
computer language program to obtain an elementary statistical analysis on web, called an Elementary Statistical Analysis Software (or program ESAS). This program makes statistical information system available
in making decisions to test mean for the two populations (t-test for two populations), regression analysis,
analysis of variance and Chi-Square test, respectively. So, the program was developed in this research to
enable data processing with the same result (Statistic value and Significance: P-value) as using the SPSS
(Statistical Package for the Social Science). In addition, the ESAS program can compute F-critical value and
summary statistical analysis in Thai. This will enable users to understand the results of the analysed data
that will be useful to better use in the future.
Keywords : Computer program for statistical analysis, Statistical Analysis Software, Web
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บทนำา

เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนและการวิจัยบางสาขาจำาเป็นจะต้องใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ของต่างประเทศ เช่น โปรแกรม ESBStats (Statistical Analysis made easy for Windows) โปรแกรม Minitab (Minitab) โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System) โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
โปรแกรม STATA (STATA) และโปรแกรม SYSTAT (SYSTAT) เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้จำาเป็นที่หน่วย
งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยจะต้องมีค่าใช้จา่ ยสำาหรับการจัดหามาใช้งานเนือ่ งจากเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ โดยทีโ่ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ถกู หมายความว่าเป็น “วรรณกรรม” อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์:ออนไลน์) ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้มีการกำาหนดให้สนับสนุน
การพัฒนาเนื้อหาสาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ : ออนไลน์) นอกจากนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย (แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ออนไลน์) ได้กำาหนดส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและการดำารงชีวิตประจำาวันที่ใช้งานและสืบค้นง่ายสำาหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีก
ทั้ง ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ได้กำาหนดเป้าหมายหลักที่ว่า “ประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้” ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำาหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินั้น Siegmund (1999) ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา FORTRAN เพื่อใช้วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ต่อมาเมื่อการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์สำาหรับการประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษาหรือภาค
เอกชนของต่างประเทศได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเป็น
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติสำาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เป็นฟรีแวร์(freeware) (Assistat - Statistical Assistance
: ออนไลน์) หรือโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติประมวลผลแบบโอเพนซอร์สผ่านเว็บ (Open Source) ซึ่งมีทั้งเขียนด้วยภาษา
JavaScript (VassarStats : ออนไลน์) (Analysis of Covariance: Comparing Two Linear Regressions : ออนไลน์)
และเขียนด้วยภาษา ASP (Online Linear Regression : ออนไลน์) โดยทั้งหมดสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ที่ Free Statistical
Software (Free Statistical Software : ออนไลน์) สำาหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา โดยเป็นลักษณะที่พัฒนาต่อยอดใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel
2007 (ครูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ วัชรารัตน์, 2552) ซึง่ ไม่ได้เป็นการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะทีเ่ ป็น ฟรีแวร์(freeware) หรือ ไม่ใช่โอเพนซอร์ส
ผ่านเว็บที่สามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดได้
ดังนัน้ ทำาให้ผวู้ จิ ยั สนใจพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ บือ้ งต้นบนเว็บ (Elementary Statistical Analysis
Software : ESAS on Web) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย ในประเด็นการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะทำาให้เกิดผลงานที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเบื้องต้นของคนไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาสถิติต่อไป โดยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาในการวิจัย
ครั้งนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ www.ubu.ac.th/~esas-manoon
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาโปรแกรมข้อมูลทางสถิตเิ บือ้ งต้นบนเว็บให้ได้มาตรฐานโดยสามารถแปลผลลัพธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สรุปเป็นภาษาไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมที่พัฒนา (โปรแกรม ESAS) กับโปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้จะดำาเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP สำาหรับวิเคราะห์ทางสถิติ
สำาหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลการทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations) การวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และการทดสอบความเป็นอิสระต่อ
กันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ทำาให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นผ่านเว็บที่สามารถแปลผลการวิเคราะห์เป็นภาษาไทย
วิธีดำาเนินการวิจัย
วิธีการดำาเนินงานของโครงการวิจัยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องการพัฒนาโปรแกรม ESAS โดยศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
PHP และศึกษา Algorithms ภาษา FOTRAN Siegmund (1999)
2. ศึกษาการออกแบบระบบโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นบนเว็บ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงแผนผัง (Flowchart) การออกแบบระบบระบบโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเบื้องต้นบนเว็บด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP
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3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ e-Service ด้วยภาษา
PHP ได้ใช้ Algorithms ภาษา FOTRAN Siegmund (1999) เพื่อให้ได้โปรแกรม ESAS
4. ทดสอบระบบ ผลลัพธ์ และสารสนเทศทางสถิติว่ามีความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ทางสถิติที่มาตรฐานคือ โปรแกรม SPSS ทั้งนี้ มีการใช้ตัวอย่างข้อมูลในการทดสอบ สำาหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2
ประชากร (t-test for two populations) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance) และการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test) เป็นจำานวน 30
ตัวอย่างข้อมูล
5. สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. การทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations)
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีทดสอบค่าเฉลีย่ ข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations) ทั้ง
จากโปรแกรม SPSS และโปรแกรม ESAS ให้ค่าสถิติ t-test และค่า Sig. มีค่าเท่ากันทั้งกรณีที่ความแปรปรวนของข้อมูลทั้ง
สองกลุ่มประชากรเท่ากันและไม่เท่ากัน ดังภาพที่ 2, 3 และ 4 ตามลำาดับ โดย ค่า t-test จากโปรแกรม SPSS มีค่าเท่ากับ -.016
(กรณีความแปรปรวนของข้อมูลสองกลุ่มเท่ากัน) และ t-test จากโปรแกรม SPSS มีค่าเท่ากับ -.020 (กรณีความแปรปรวนของ
ข้อมูลสองกลุ่มไม่เท่ากัน) และค่า Sig.(จากโปรแกรม SPSS) และ ค่า P-value (จากโปรแกรม ESAS) มีค่าเท่ากันคือ 0.987
(กรณีความแปรปรวนของข้อมูลสองกลุ่มเท่ากัน) และ 0.984 (กรณีความแปรปรวนของข้อมูลสองกลุ่มไม่เท่ากัน) ตามลำาดับ
ทั้งนี้ ผลจากการใช้โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “ค่าเฉลี่ยข้อมูลสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ 0.05”

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations)
โดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้ ค่า t-test = -0.016, P-value = 0.987 ตามลำาดับ

ภาพที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations)
โดยใช้โปรแกรม ESAS กรณีที่ความแปรปรวนของข้อมูล 2 กลุ่มเท่ากัน (S21 = S22)
ทั้งนี้ ค่า t-test = -0.016, P-value = 0.987 ตามลำาดับ
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ภาพที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations)
โดยใช้โปรแกรม ESAS กรณีที่ความแปรปรวนของข้อมูล 2 กลุ่มไม่เท่ากัน (S21 ≠ S22)
ทั้งนี้ ค่า t-test = -0.020, P-value = 0.984 ตามลำาดับ
2. การทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations) กรณี Paired t-test
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร (t-test for two populations)
กรณี Paired t-test ทั้งนี้ จากโปรแกรม SPSS และโปรแกรม ESAS ให้ค่าสถิติ t-test และค่า Sig. มีค่าเท่ากัน ดังภาพที่
5 และ 7 โดย ค่า t-test จากโปรแกรม SPSS มีค่าเท่ากับ -16.195 และค่า Sig.จากโปรแกรม SPSS มีค่าเท่ากับ .000 ทั้งนี้
ผลจากการใช้โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “ค่าเฉลี่ยข้อมูลสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่
ระดับ 0.05”

ภาพที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร
(t-test for two populations) กรณี Paired t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS

ภาพที่ 6 แสดงผลการเลือกข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร
(t-test for two populations) กรณี Paired t-test โดยใช้โปรแกรม ESAS
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ภาพที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร
(t-test for two populations) กรณี Paired t-test โดยใช้โปรแกรม ESAS
3. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ทั้งนี้ จากโปรแกรม
SPSS และโปรแกรม ESAS ให้ค่าสถิติ t-test , F-test, R-Square (Correlation) และ Sig. มีค่าเท่ากัน ดังภาพที่ 8 และ
9 ตามลำาดับ ทั้งนี้ ผลจากการใช้โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 และระดับความสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.91913302047641”

ภาพที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS
ทั้งนี้ ค่า F-test = 193.222, Sig = 0.000 ตามลำาดับ
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ภาพที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม ESAS ทั้งนี้
ค่า F-test = 193.222, F Critical = 4.451 P-value = 0.000, Correlation 0.919 ตามลำาดับ
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4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
ทั้งนี้ จากโปรแกรม SPSS และโปรแกรม ESAS ให้ค่าสถิติ F-test และ Sig. มีค่าเท่ากันตามลำาดับ ดังภาพที่ 10 และ 13 ทั้งนี้
ผลจากการใช้โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของแต่
กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05”

ภาพที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
โดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้ ค่า F-test = 352.285, Sig. = 0.000 ตามลำาดับ

ภาพที่ 11 แสดงผลการเลือกข้อมูลกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance กรณี ONEWAY) โดยใช้โปรแกรม ESAS
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ภาพที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
ข้อมูลพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน) โดยใช้โปรแกรม ESAS

ภาพที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
โดยใช้โปรแกรม ESAS ทั้งนี้ ค่า F-test = 352.285, ค่าวิกฤต F = 3.340, P-value = 0.000 ตามลำาดับ
5. การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test)
ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square
Test) ทั้งนี้ จากโปรแกรม SPSS และโปรแกรม ESAS ให้ค่าสถิติ Chi-Square, และ Sig. มีค่าเท่ากันตามลำาดับ คือ 42.385
และ 0.000 (ตามภาพที่ 10, และ 13) ทั้งนี้ ผลจากการใช้โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “ข้อมูลทั้งสอง
กลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างมีสำาคัญที่ระดับ 0.05 และมีค่า Pearson’s Contingency Coefficient เท่ากับ 0.760” โดยที่ค่า
Pearson’s Contingency Coefficient ใช้สูตรการคำานวณ ตามสูตรต่อไปนี้ (การทดสอบไคสแควร์ : ออนไลน์)
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1.00) โดยที่

ดังนี้
เมื่อ C คือ ค่า Pearson’s Contingency Coefficient (ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์และมีค่าไม่เกิน
คือ ค่า Chi-Square และ n คือ จำานวนข้อมูล

ภาพที่ 14 แสดงผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test)
โดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้ ค่า Pearson Chi-Square=42.385 Asymp.Sig. = 0.000 ตามลำาดับ
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ภาพที่ 15 แสดงผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test)
โดยใช้โปรแกรม ESAS ทั้งนี้ ค่า Chi-Square = 42.385, P-value = 0.000,
Pearson’s Contingency Coefficient เท่ากับ 0.760” ตามลำาดับ
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นผ่านเว็บโดยการพัฒนาAlgorithms ภาษา
FORTRAN (Siegmund, 1999) เป็น Algorithms ภาษา PHP และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ทำาให้
ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสารสนเทศทางสถิติ (Statistical Information System) โดยโปรแกรมที่ถูกพัฒนา
ในการวิจัยครั้งนี้มีชื่อว่า Elementary Statistical Analysis Software (หรือ โปรแกรม ESAS) ทั้งนี้ โปรแกรม ESAS
สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS สำาหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2
ประชากร (t-test for two populations) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance) และการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test) ตามลำาดับ
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แต่สำาหรับการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสองประชากร (Chi-Square Test) ได้มีการคำานวณค่า Pearson’s
Contingency Coefficient (
C คือค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์และมีค่าไม่เกิน 1.00) โดยที่ คือ ค่า
Chi-Square และ n คือ จำานวนข้อมูล) ทั้งนี้ ผลการประมวลข้อมูลทำาให้ได้สารสนเทศเพิ่มเติมจากการใช้โปรแกรม ESAS คือ
การสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบภาษาไทยเพิ่มขึ้นทำาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ได้ดียิ่งขึ้นอันมีประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ต่อไป ดังนั้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม SPSS กับ โปรแกรม
ESAS โดยพิจารณาค่าสถิติ (Statistic) และ ค่า Sig. (Significance : P-value) ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็น
การทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร
(t-test for two populations)
การทดสอบค่าเฉลี่ยข้อมูลกรณี 2 ประชากร
(t-test for two populations) กรณี Paired t-test
การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance กรณี ONEWAY)
การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลสอง
ประชากร (Chi-Square Test)

ผลการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม SPSS กับ ESAS
ทั้งโปรแกรม SPSS และ ESAS คำานวณค่าสถิติและค่า Sig. มีค่าไม่แตกต่างกัน
แต่โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาษาไทย
ทั้งโปรแกรม SPSS และ ESAS คำานวณค่าสถิติและค่า Sig มีค่าไม่แตกต่างกัน
แต่โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาษาไทย
ทั้งโปรแกรม SPSS และ ESAS คำานวณค่าสถิติและค่า Sig. มีค่าไม่แตกต่างกัน
โดยที่โปรแกรม ESAS สามารถคำานวณค่าวิกฤต F (F-Critical value) พร้อม
ทั้งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาษาไทย
ทั้งโปรแกรม SPSS และ ESAS คำานวณค่าสถิติและค่า Sig. มีค่าไม่แตกต่างกัน
โดยที่โปรแกรม ESAS สามารถคำานวณค่าวิกฤต F (F-Critical value) พร้อม
ทั้งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาษาไทย
ทั้งโปรแกรม SPSS และ ESAS คำานวณค่าสถิติและค่า Sig. มีค่าไม่แตกต่างกัน
แต่โปรแกรม ESAS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบภาษาไทย และ
คำานวณค่า Pearson’s Contingency Coefficient (C) โดยที่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรม ESAS เป็นวิจัยสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเป็นการเปรียบ
เทียบกับโปรแกรม SPSS ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปรียบเทียบโปรแกรม ESASกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรม SAS
โปรแกรม STATA และโปรแกรม SYSTAT เป็นต้น นอกจากนั้น ในอนาคตอาจจะต้องมีการพัฒนาสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติขั้นสูงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตคาดว่าจะมี Smart Devices จำานวนมากที่จะถูกใช้งานสำาหรับ Social
Media ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผ่านเว็บควรจะพัฒนาให้สามารถ
เป็นลักษณะ Application บน Smart Devices ต่อไป อันจะทำาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
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