
 
 
 
 

 
 
 
 
18  กุมภาพันธ์  2551     
 

เร่ือง ตอบรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 
 
เรียน  นายวิโรจน์ มงคลเทพ 
 
  ตามที่ท่านสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่  4 : 
การบริหารนวัตกรรม  ในระหว่างวันที่  28-29  กรกฎาคม  2551  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร        
จังหวัดพิษณุโลก  โดยท่านเข้าร่วมน าเสนอผลงานประเภท Postor Presentation  ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวางแผนการทดลอง” นั้น   
 
  คณะกรรมการจัดงานได้ตรวจสอบผลงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอแจ้งให้ทราบว่า
ผลงานวิจัยของท่านได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4    
 
  ทั้งนี้  ขอให้ตรวจสอบก าหนดการน าเสนอและรายละเอียดการเตรียมข้อมูลการน าเสนอทางเว็บ
ไซด์  << http://irda.research.nu.ac.th/ns4/ >>  ต้ังแต่วันที่  15  มิถุนายน  2551  เป็นต้น 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
  

ขอแสดงความนับถือ    
                 
                                                                                  

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
                                   รองอธิการบดีฝา่ยวิจยัและประกันคุณภาพ ปฏบัิติราชการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา 
โทร.0-5526-1000-4 ต่อ 1647 
โทรสาร.  0-5526-1107 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก  65000 
                                                                             

ที่ ศธ 0527.01/ว 1742  
 

 



(ราง)กําหนดการ 
ประชุมทางวิชาการ  “นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4” : การบริหารนวตักรรม 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม 2551 

 เวลา 8.30-9.00 น.  ลงทะเบียน 

 เวลา 9.00-9.30 น.  พิธีเปด 
    กลาวรายงาน  โดย รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

                                    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบูลย  วัฒนาธร 

             กลาวเปด   โดย อธิการบดี 

       รองศาสตราจารย ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 เวลา 9.30-10.00 น.        พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเดน 

 เวลา 10.00-11.30 น.  บรรยายพิเศษ : พยากรณประเทศไทยกบัภาวะโลกรอน 

     โดย ศาสตราจารย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

 เวลา 11.30-12.00 น.  ชมและนําเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster Presentation  

     และพิจารณาตัดสินผลงานวิจัย Poster Presentation ดีเดน 

♦ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
♦ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

♦ กลุมสังคมศาสตร 
♦ กลุมบัณฑิตศึกษา 

 เวลา 13.00-16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย 

♦ กลุมเครือขายวิจัยภาคเหนือตอนลาง 

♦ ื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพ

 พิธีมอบรางวัล Poster Presentation ดีเดน 

♦ กลุมวิจัยสถาบัน 

♦ กลุมคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลุมหนวยบริการเคลื่อนที่เพ

ประชาชน (Mobile Unit) 

เวลา 15.30-16.00 น. 

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551 
           

งประเทศไทย 

     resentation ดีเดน 

นโลยี 

 

 
   พิธีป

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ 

   เวลา 8.30-9.00 น.   ลงทะเบียน 

 เวลา 10.00-11.30 น.  บรรยายพิเศษ : อนาคตพลังงานทดแทนขอ

     โดย ศาสตราจารย ดร.ปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์ 

 เวลา 11.30-12.00 น.  ชมและนําเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation  

และพิจารณาตัดสินผลงานวิจัย Oral P

♦ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโ
♦ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
♦ กลุมสังคมศาสตร 
♦ กลุมบัณฑิตศึกษา 

เวลา 16.00 น.  พิธีมอบรางวัล Oral Presentation ดีเดน

ด 



 2 

 

สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทรศัพท์ 0 5526 1000-4  ต่อ 1578 , 1646-8 , 1662-4  :  http://irda.research.nu.ac.th/ns4/ 

NRC 01 
เอกสารแจ้งรายละเอียดของการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ  

“นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม  
วันที่  28-29  กรกฎาคม  2550  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  

 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงเอกสารฉบับนี้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนหน้างาน   
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
รหัสเข้างาน น าเสนอ : << ...รหัส...>> เข้าชมผลงาน : << ..ล าดับ...>> 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3500900039671 
ชื่อ-สกุล นายวิโรจน์ มงคลเทพ 
สังกัดหน่วยงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โทรศัพท์(มือถือ) 0819932744 
E-mail wiroj@rmutl.ac.th 
ข้อมูลส าหรับออกใบเสร็จ  

 ได้รับเงินจาก นายวิโรจน์ มงคลเทพ 
 หน่วยงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 
 จ านวนเงิน 1500    (ถ้าเลือก 1 ช าระ 1,200 บาท , ถ้าเลือก 2 ช าระ  1,500  บาท) 

 

ส่วนท่ี  2  การเข้าร่วมงานเลี้ยง   
ไม่เข้าร่วม  

ประเภท    
 

ส่วนท่ี  3  ผลงานวิจัย  
เร่ืองท่ี  1 ประเภท Postor Presentation 

 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวางแผนการทดลอง 
 กลุ่ม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ตีพิมพ์  ,Proceeding 

เร่ืองท่ี  2 
(ถ้ามี) 

ประเภท <<Oral Presentation / Poster Presentation>> 

 เรื่อง << ช่ืองานวิจัย>> 
 กลุ่ม <<กลุ่ม>> 
 ตีพิมพ์ <<การตีพิมพ์>> 

เร่ืองท่ี  3 
(ถ้ามี) 

ประเภท <<Oral Presentation / Poster Presentation>> 

 เรื่อง << ช่ืองานวิจัย>> 
 กลุ่ม <<กลุ่ม>> 
 ตีพิมพ์ <<การตีพิมพ์>> 

 
 



 1

การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการทดลอง 
 

กฤษฎา  ยาใจ และ วิโรจน  มงคลเทพ* 

 

Development of Data Analysis Package for Experimental Design 
 

Krissada Yajai and Wiroj Mongkolthep* 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 
Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan, 
Phupeang, Nan 55000, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail: wiroj@rmutl.ac.th (W. Mongkolthep) 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปและเขียนคูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล

สําหรับการวางแผนการทดลอง ขั้นตอนของการศึกษาเริ่มจากการสํารวจสภาพปญหาเพื่อกําหนดกรอบการวิจัย เขียนผังงาน ออกแบบ 

วิเคราะหขั้นตอน และเขียนโปรแกรม โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของผลการประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows รวมทั้งตรวจสอบดวยคาที่คํานวณไดตามทฤษฎีของการวางแผนการทดลอง ตลอดจนเขียนคูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เมื่อ

ระบบพัฒนาเสร็จไดใหผูเชี่ยวชาญทางดานสถิติ จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคลองและเหมาะสมของโปรแกรมและคูมือการใชโปรแกรม หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา นาน ระดับปริญญาตรี ที่ผานการเรียนรายวิชาการวางแผนการทดลอง จํานวน 15 คน และอาจารยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 15 คน ทดลองใชโปรแกรมและคูมือการใชโปรแกรม เพื่อสอบถามความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมและ

คูมือการใชโปรแกรม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในดานการจัดการกับขอมูล มีความพึงพอใจระดับมากในดาน

จังหวะโตตอบและผลลัพธ การนําเสนอ คูมือการใชโปรแกรม และความรูสึกเมื่อใชโปรแกรม และมีความพึงพอใจระดับปานกลางในเรื่อง

การนําเสนอบนหนาจอ ดังนั้น การศึกษาน้ีทําใหไดโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบปฏิบัติการวินโดวส พรอมกับคูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการทดลอง ที่ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว เขาใจไดงาย ถูกตองแมนยํา และสามารถศึกษาดวย

ตนเองได และเปนเครื่องมือใหหนวยงานและผูที่สนใจสามารถนําโปรแกรมไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสาํคญั: การวางแผนการทดลอง  โปรแกรมสําเร็จรูป 
Abstract 

 The purposes of this study were aimed to develop a Micro-Computer package and handbook on data 
analysis for experimental design. The steps of study were included a survey of problem, a creation of a 
flowchart, a designation and an analysis of algorithm and programming. The results of analyzing were 
checked and verified by SPSS for Windows and experimental design theorem with prepared handbook. After 
the Program test-run, the results were checked and verified by 3 specialists of statistics and another 3 
specialists of computer. The sample groups were 15 students of Rajamangala University of Technology 
Lanna Nan who used to studied experimental design course and 15 lecturers of Faculty of Science and 
Agricultural Technology which were in roles as users and surveyors of satisfaction of Micro-Computer 
package and handbook. The results showed that they most satisfied with the data management, well satisfied 
with the response and result manual, presentation, handbook, and appreciated due to the usage and 
satisfaction of the presentation on desktop. In conclusion, this study revealed Micro-Computer package and 
handbook on data analysis for experimental design which those were used conveniently, quickly, easily 
knowledge, accuracy and self study. Moreover, organizations and others who might interested in this 
program may be served as a tool to increase effectiveness. 
Keywords: Experimental design  Package 
 
บทนํา 

การวิจัยของสถาบันภาครัฐและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชสถิติ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการสรุปผลการวิจัยที่ถูกตองนาเชื่อถือ ในสวนของสถิติทางดานการวางแผนการทดลองถือ

วาเปนสถิติขั้นสูงท่ีใชวิเคราะหขอมูลจากการควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการทดลองใหหมดไปหรือใหเกิดขึ้นนอย

ท่ีสุดเพ่ือใหผลของการทดลองเปนผลที่แทจริงท่ีเกิดจากสิ่งทดลอง (Treatments) กระบวนการวางแผนการทดลอง
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ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ คือ การกําหนดปญหาที่ตองการศึกษาทดลอง การกําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานที่

ตองการทดสอบ การกําหนดหรือสุมระดับของสิ่งทดลองที่ใชในการทดลอง การกําหนดขนาดของการทดลองหรือ

จํานวนซ้ําตอหนึ่งสิ่งทดลอง การเลือกหนวยทดลองที่มีความคลายคลึงกันมากที่สุด การวางแผนการทดลอง การ

ดําเนินการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง การสรุปและแปลความหมายของผลการ

ทดลอง โดยเฉพาะในเรื่องของการวิเคราะห ขอมูลถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่งอันนําไปสูผลสรุปของ

การทดลองและการตัดสินใจที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการทดลองคอนขางยุงยากและซับซอน จึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองใชเครื่องมือในการคํานวณที่มีประสิทธิภาพ คือ มีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณมาก

ท่ีสุด ในปจจุบันไมโครคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนากาวหนาไปเปนอยางมาก สามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน

ตาง ๆ มากขึ้น เชน ระบบปฏิบัติการวินโดวสท่ีนิยมใชกัน โดยโปรแกรมดังกลาวมีการเขียนคําสั่งตาง ๆ เอาไว เม่ือ

ตองการใชคําสั่งใดเพียงใชเมาสหรือแปนพิมพเลือกสิ่งท่ีตองการ โปรแกรมจะสามารถแสดงผลงานไดทันที และ

ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปไดเขามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวาง

แผนการทดลอง เชน โปรแกรม SPSS for Windows, SAS และ Minitab เปนตน แตโปรแกรมสําเร็จรูปเหลานี้ได

คิดคนโดยชาวตางประเทศและมีลิขสิทธ์ิเขามาเก่ียวของ ทําใหตองเสียคาใชจายสูง อีกท้ังโปรแกรมดังกลาวสามารถ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีหลากหลาย ผูใชตองมีความเขาใจในการปอนขอมูลท่ีเหมาะสมกับสถิติท่ีตองการวิเคราะห

พอสมควร  ในประเทศไทยได มีการวิ จัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชสํ าหรับการวางแผนการทดลองใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งโปรแกรมใหผลลัพธท่ีดี แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาในวงการคอมพิวเตอรเปนไปอยางรวดเร็ว

ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร ในสวนซอฟตแวรมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหม ๆ มากมาย เพ่ือรองรับ

ซอฟตแวรประยุกตท่ีมีความสามารถสูง และอํานวยความสะดวกแกผูใชอยางสูงสุด 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการ

ทดลองในระบบปฏิบัติการวินโดวส พรอมกับคูมือการใชโปรแกรมที่ละเอียดและสามารถศึกษาดวยตนเองได เพ่ือให

หนวยงานและผูท่ีสนใจสามารถนําโปรแกรมไปประยุกตใชงานไดกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตรและในการ

วางแผนการทดลองดานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว เขาใจไดงาย และ

ถูกตองแมนยําในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยโปรแกรมยังใชงานไดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท่ัวไป อีกท้ัง

สามารถพิมพผลการวิเคราะหขอมูลและบันทึกเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรและแผนดิสกเก็ต เพ่ือสะดวกในการนํา

ขอมูลกลับมาใชตอไปได 

 
วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยมีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสภาพปญหาการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการทดลอง โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยผูสอนวิชาการวางแผนการทดลอง และเปนผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล

สําหรับการวางแผนการทดลอง เพ่ือเปนแนวทางกําหนดขอบเขต รูปแบบโปรแกรม   

ขั้นตอนที่ 2 สรางและหาประสิทธิภาพของโปรแกรม และคูมือการใชโปรแกรม ตามแนวทางที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1  โดยศึกษาหลักการ ขั้นตอน และวิธีการวางแผนการทดลอง 2 แบบ คือ การ

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) และการวางแผนการทดลองแบบสุม

บลอคสมบูรณ (Randomized Complete Block Design : RCBD) และศึกษาภาษาวิชวล เบสิก (Visual Basic) ท่ีจะ

นํามาเขียนโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลชุดนี้ ตลอดจนศึกษาคูมือและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่ง

เปนโปรแกรมที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตอจากนั้นเขียนผังงาน (Flowchart) โปรแกรมและทําการ

ออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล 
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เม่ือทําการเขียนโปรแกรมแลว ทําการทดสอบและแกไขโปรแกรม (Program testing and Debugging) โดย

จะทําการตรวจสอบความถูกตองของผลการประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows รวมทั้ง

ตรวจสอบดวยคาท่ีคํานวณไดตามทฤษฎีของการวางแผนการทดลอง ถาผลการวิเคราะหท่ีไดไมตรงตามโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS for Windows และคาท่ีคํานวณตามทฤษฎี ทําการปรับปรุงแกไขโปรแกรม หลังจากนั้นเขียนคูมือการ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล นําโปรแกรมและคูมือการใหผูเชี่ยวชาญทางดานสถิติ จํานวน 3 ทาน และ

ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลโปรแกรมและคูมือการใชโปรแกรม โดยทําการสรางแบบประเมินโปรแกรมและ

คูมือการใชโปรแกรม พรอมทั้งตัวอยางการวางแผนการทดลอง หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ระดับปริญญาตรี ท่ีผานการเรียนรายวิชาการวางแผนการทดลอง รหัส

วิชา 13-125-340 จํานวน 15 คน รวมทั้งอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 15 คน ไดทํา

การทดลองใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลและคูมือการใชโปรแกรม พรอมทั้งใหตอบแบบประเมินโปรแกรมและ

คูมือการใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลชุดนี้ 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาขอมูลจากการสํารวจสภาพปญหาพบวาไดขอบเขตเนื้อหาที่นํามาเขียนโปรแกรมนี้ คือ การวางแผน

การทดลองแบบสุมสมบูรณ และการวางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสิ่ง

ทดลอง 3 วิธี คือ วิธี LSD, วิธี Scheffe และวิธี Duncan 

 ตัวอยางการแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรของโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลท่ีพัฒนาขึ้น จากตัวอยาง

การศึกษาอิทธิพลของการผสมพันธุท่ีมีตอน้ําหนักของถ่ัวแดง (Red clover) ขอมูลในตารางขางลางนี้เปนน้ําหนักใน

หนวยกรัมของลูกผสม F
1
 (noninbred), slightly inbred, F

2
 และ F

3
 (สายชล, 2545) 

 

ตาราง 1 ขอมูลน้ําหนักของถั่วแดง (กรัม) ของลูกผสม F
1
 (noninbred), slightly inbred, F

2
 และ F

3
 

 F
1
 slightly inbred F

2
 F

3
  

 254 

263 

266 

249 

337 

277 

289 

244 

265 

236 

191 

209 

252 

212 

224 

253 

192 

141 

160 

229 

221 

150 

215 

232 

234 

193 

188 

173 

164 

183 

138 

146 

125 

178 

199 

170 

177 

172 

198 

 

รวม 2,444 1,324 2,408 2,023 8,199 

 

วิธีการใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูลขางตน 

1. หลังจากที่ไดติดตั้งโปรแกรมจากชุดการติดตั้ง และทําการเปดโปรแกรมเพ่ือใชงาน ใหผูใชกําหนดแบบ

การวางแผนการทดลอง ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการวางแผนการทดลอง 

 

2. เม่ือกําหนดรูปแบบการวางแผนแลว ใหกรอกขอมูล ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงมุมมองขอมูล 

 

3. โปรแกรมสามารถแสดงการคํานวณผลรวม ผลรวมกําลังสอง และผลการคํานวณคาตางๆ ดังรูปที่ 3-5 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงผลรวม 
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รูปที่ 4 แสดงผลรวมกําลังสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงผลการคํานวณคาตาง ๆ 

 

4. ฟงกชันการคํานวณ ดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ฟงกชันการคํานวณ 
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5. แสดงผลลัพธการคํานวณที่ไดจากฟงกชัน ดังรูปที่ 7-9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงผลลัพธการคํานวณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แสดงผลลัพธการคํานวณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 แสดงผลลัพธการคํานวณ 
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ผลการประเมินโปรแกรมกับคูมือการใชโปรแกรม 

จากการนําโปรแกรมสําเร็จรูปและคูมือการใชโปรแกรมไปใหกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ทดลองใช ปรากฏ

วา ทุกคนสามารถทําไดตามขั้นตอนตางๆ ในคูมือการใชโปรแกรม และประเมินเก่ียวกับโปรแกรมและคูมือการใช

โปรแกรม ในดานการนําเสนอบนหนาจอ การจัดการกับขอมูล จังหวะการโตตอบและผลลัพธ การนําเสนอ คูมือการใช

โปรแกรม ความรูสึกเม่ือใชโปรแกรม มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.98 ถึง 4.69 ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง ถึง มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาขอมูลจากการสํารวจสภาพปญหาพบวาไดขอบเขตเนื้อหาที่นํามาเขียนโปรแกรมนี้ คือ การ

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) และการวางแผนการทดลองแบบสุม

บลอคสมบูรณ (Randomized Complete Block Design : RCBD) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสิ่งทดลอง  

เปรียบเทียบ 3 วิธี  คือ วิธี LSD, วิธี Scheffe และวิธี Duncan เนื่องจากแบบแผนการทดลองและวิธีการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนการทดลองที่ถูกนําไปใชอยางกวางขวาง 

การแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอรของโปรแกรม มีการแสดงผลเปนฟอรม ซึ่งประกอบดวยฟอรมหลัก  

และฟอรมยอยที่เปนสวนชวยการทํางานของฟอรมหลัก ฟอรมที่สําคัญ ไดแก 

ฟอรมหลัก (Main Menu) เปนฟอรมที่จะประกอบดวยแถบชื่อเรื่อง มีหนาท่ีแสดงชื่อไฟลท่ีเปดใชงาน แถบ

เมนู แสดงเมนูคําสั่งของโปรแกรม แถบฟงกชัน ใชสําหรับปอนขอมูลลงเซลล หรือฟงกชันที่ตองการคํานวณ แถบเมนู

ไอคอน ใชสําหรับเรียกใชคําสั่งของโปรแกรม แท็บงานประกอบดวย 2 สวน คือ แท็บงานที่ใชแกไขขอมูล ไดแก      

แท็บงานมุมมองขอมูล (แสดงในรูปที่ 2) แท็บงานมุมมองตัวแปร แท็บงานที่ใชรายงานผล (แสดงในรูปที่ 3-5) 

ไดแก แท็บงานผลรวม แท็บงานผลรวมกําลังสอง แท็บงาน Calculatation 

แท็บงานมุมมองขอมูล เปนแท็บงานที่ผูใชกรอกขอมูลท่ีไดจัดเก็บตามรูปแบบการวางแผนการทดลองที่

กําหนดไว โดยกรอกในรูปแบบตาราง คอลัมภแสดงทรีทเมนต แถวแสดงซ้ํา 

แท็บงานมุมมองตัวแปร เปนแท็บงานที่ผูใชตั้งชื่อทรีทเมนตตางๆ และกําหนดใหทรีทเมนตใดบางท่ีตองการ

วิเคราะห 

แท็บงานที่ใชรายงานผล (แสดงในรูปที่ 3-5) ไดแก แท็บงานผลรวมทําหนาท่ีแสดงผลรวม แท็บงานผลรวม

กําลังสองทําหนาท่ีแสดงผลรวมกําลังสอง แท็บงาน Calculatation ทําหนาท่ีแสดงผลการคํานวณคา C.F., SST, SSTr, 

SSE, C.V. และตาราง ANOVA เปนตน  

ฟอรมรายงานที่พรอมรายงานทางเครื่องพิมพ (ดังรูปที่ 7-9) จะแสดงผลการคํานวณตามคําสั่งท่ีผูใชเลือก

ในฟงกชันการคํานวณ (ดังรูปที่ 6) 

 
สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผนการทดลอง  

โปรแกรมสําเร็จรูปชุดที่สรางขึ้นนี้ใชชื่อวา ExD Version 1.00 ซึ่งประกอบดวยคูมือการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปนี้   

1 เลม โปรแกรมสําเร็จรูปชุดนี้ถูกบรรจุลง CD-Rom ในรูปแบบไฟลติดตั้ง 

โปรแกรมสําเร็จรูปชุดนี้หลังจากสราง ทดลองใช และแกไขขอบกพรองหมดแลว ไดทดลองประมวลผลการ

วิเคราะหขอมูลสําหรับการวางแผน แลวใหผูเชี่ยวชาญทางสถิติ จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 

จํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความถูกตองของผลที่ไดจากการประมวลผล ปรากฏวา ผลที่ไดตรงตามทฤษฎีหรือ

หลักการทางสถิติ นอกจากนี้ยังไดนําคูมือการใชโปรแกรมกับโปรแกรมชุดนี้ไปใหกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  

ทดลองใช ปรากฏวา ทุกคนสามารถทําไดตามขั้นตอนตางๆ ในคูมือทุกขั้นตอน และผลการประเมินของกลุมตัวอยางท่ี

ทดลองใชคูมือกับโปรแกรมเกี่ยวกับการนําเสนอบนหนาจอ การจัดการกับขอมูล จังหวะการโตตอบและผลลัพธ การ

นําเสนอ คูมือการใชโปรแกรม ความรูสึกเม่ือใชโปรแกรม มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.98 ถึง 4.69 ซึ่งอยูในเกณฑปาน
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กลาง ถึง มากที่สุด จากขอเสนอแนะทุกความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีทดลองใชจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาโปรแกรมและคูมือการใชโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพตอไป ถึงแมวาโปรแกรม ExD Version 1.00 อาจไม

ครอบคลุมความตองการของผูใชงานทุกกลุม แตโปรแกรมนี้เปนระบบเปดที่สามารถพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพ่ิมเติม

ไดตามความตองการ และสําหรับคณะผูวิจัยเองจะทําการปรับปรุงและพัฒนาใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
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