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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่การประยุกต์ใชง้านโปรแกรม R ในการวเิคราะหป์จัจยัจากฐานขอ้มลูเงนิยมืทดรอง

จ่ายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยเปรยีบเทยีบกบั SPSS ภายใต้แนวความคดิการท าเหมอืงขอ้มลู เกบ็รวบรวมขอ้มลู
เงนิยมืจากฐานขอ้มูลและสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ผูดู้แลระบบและผู้ปฏบิตังิาน โดยใช้หลกัการของการท าเหมอืงขอ้มูลด้วย
วธิกีารกรองขอ้มลู เตรยีมขอ้มลู จากนัน้ท าการสรา้งโมเดลจ าแนกการยมืคนืเงนิยมืทดรองจ่ายโดยใชโ้ปรแกรม R และ 
SPSS และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการท างานและประสทิธภิาพของโปรแกรม 

ผลการวจิยัพบว่า โปรแกรม R มคีวามยืดหยุ่นของรูปแบบไฟล์ขอ้มูลที่น าเข้ามากกว่าโปรแกรม SPSS 
โปรแกรม R มกีารจดัการขอ้มลูทีร่วดเรว็ ใชง้านงา่ยไมต่่างกบั SPSS โปรแกรม R ใหผ้ลวเิคราะห์ทีก่ระชบัตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชม้คีวามน่าเชือ่ถอืและใหผ้ลวเิคราะหท์ีเ่ป็นรปูแบบกราฟิกทีส่วยงามมคีวามทนัสมยั ผูใ้ชง้านสามารถเขยีน
พฒันาโปรแกรมเพิม่ไดอ้กีทัง้ยงัไม่มคี่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรม เหมาะส าหรบัการสนับสนุนการสรา้งงานวจิยัของ
สถานศกึษาและองค์กรที่มขีอ้จ ากดัด้านงบประมาณ ส่วนโปรแกรม  SPSS เหมาะส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ
ข ัน้ตน้และผูใ้ชท้ีไ่มม่คีวามรูด้า้นการเขยีนโปรแกรมมากนกั นอกจากนัน้จากการวจิยัสามารถน าผลการวเิคราะห์ไปใชช้่วย
แกป้ญัหาเงนินอน การยมืเงนิเกนิกว่าการใชจ่้ายจรงิและลดความเสีย่งในการสญูเงนิของระบบเงนิยมืทดรองจ่าย อกีทัง้ยงั
ช่วยเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและก าหนดนโยบายเงนิยมืทดรองจ่ายของมหาวทิยาลยัขอนแก่นใหเ้ขม้งวดมากขึน้โดย
ออกเป็นประกาศฉบบัที ่1269/2556 ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหย้อด
การคา้งช าระเงนิยมืทดรองจ่ายลดลงเหลอืประมาณ 10 ลา้นบาทจากยอดโดยประมาณ 400 ลา้นบาท ก่อนน าแนวปฏบิตัิ
ออกใชง้าน 

ค าส าคญั : การจ าแนกประเภทขอ้มลู  การเปรยีบเทยีบโปรแกรม R และโปรแกรม SPSS  การท าเหมอืงขอ้มลู 
 

Abstract 

This research aimed to apply R Project in the factor analysis of Khon Kaen University’s borrowed money 

database by comparison with SPSS program under the concept of data mining. Data collection was done by 

use of the borrowed money database and interviews with administrators and operators of the university. A 

model of the university’s borrowed money data was constructed by the use of R Project and SPSS and its 

efficiency was analyzed. The results showed that R Project is able to analyze more types of input data than 

SPSS, it can execute data faster, it is easier for users, and its results can fit what users claim and are 
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trustworthy. R Project results have excellent graphics and are easy to understand. Also, it is an open-source 

free software that allows users to add additional functionality by defining new functions corresponding to 

requirements. R Project is suitable for support and researchers can use it for their own investigations with no 

payment, except costs involved in learning. It was found that SPSS is suitable for analyzing basic statistics and 

users do not need the same amount of knowledge about programming language that R Project demands. It is 

anticipated that Khon Kaen University can apply the results of this research to solve the problems of stagnant 

money and borrowing more money than the actual expenditure, and reduce the risk of losing money in the form 

of borrowed money. The study helped the university as a guide to the improvement and establishment of a strict 

and efficient borrowed money policy (declaration No.1269/2556). As a result of this declaration, the total unpaid 

borrowed money was reduced to about 10 million baht from 400 million baht. 

Keywords:  Data classification, R Project, Comparison with SPSS program, Data mining 
 

บทน า 

ปจัจุบันบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความ

สน ใ จกับข้อ มู ลที่ ถู ก จัด เ ก็บ ไ ว้ เ พิ่ ม ม ากขึ้ น โ ดยม ี

วตัถุประสงค์เพื่อน าลกัษณะเฉพาะที่แฝงอยู่ภายในกลุ่ม

ขอ้มลูมาใชส้นับสนุนการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพต่อ

การด าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ตวัอย่างเช่น การ

ให้บริการ เว็บไซต์ เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวส ารและ

แลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต์จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถน าขอ้มลูมาใช้

ในการวางแผนพฒันาเว็บไซต์ให้ตรงกบัความต้องการใช้

งานหรอืใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนัได ้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษา

ขนาดใหญ่ที่มหีน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมากกว่า 30 

หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไปยัง

ฐานข้อมูลกลางโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิเ์ข้าถึงข้อมูลในระบบ 

ข้อมูลที่ส าคัญเหล่ านี้ ถู กจัด เก็บภายในฐานข้อมูล

เปรยีบเสมอืนเป็นคลงัเอกสารขนาดใหญ่ที่สามารถเรยีกดู

ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้อย่างไรกต็ามขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็

ยงัไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์หรอืน ามาวเิคราะห์เพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการหรือก าหนดนโยบายจาก

ขอ้มูลจริงที่เกิดขึ้นภายในมหาวทิยาลยั เนื่องจากข้อมูล

ภายในฐานขอ้มลูมหาวทิยาลยัมจี านวนมาก ผูว้จิยัจงึไดน้ า

ขอ้มลูเพยีงบางส่วนมาท าการวเิคราะห์เพื่อเป็นกรณีศกึษา 

ซึ่งขอ้มลูทีเ่ลอืกคอื ระบบ KKU-FMIS ในส่วนของเงนิยมื

ทดรองจ่ายของมหาวทิยาลยั เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีส่ าคญั

เพราะจ านวนเงนิทีห่มนุเวยีนมจี านวนมาก มคีวามเสีย่งสูง 

หากมีระบบการจัดการที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะมี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ข้อมูลเงนิยืมทดรองจ่ายนัน้ ยงัสามารถน ามา

จากขอ้มูลจรงิทีถู่กใชง้าน โดยการส่งออก (Export) จาก

ฐานขอ้มลูทีม่กีารใชง้านอยู่ ณ ปจัจุบนั 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็น

กระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหา

รปูแบบและความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มลูจ านวนมาก

ทีเ่กบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู [1] เพือ่สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ ซึ่งในปจัจุบนัการท าเหมอืงขอ้มูลได้ถูกน ามา

ประยุกต์ใชใ้นงานหลายประเภท ทัง้ดา้นธุรกจิทีช่่วยในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย ์

รวมทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม นอกจากนัน้ยงัมกีารน า

การท าเหมอืงขอ้มูลมาใช้ในงานวจิยัเป็นจ านวนมาก [2], 

[3], [4] และ [5] 
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การเลอืกเครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นขัน้ตอน

ทีส่ าคญัมากในการท าเหมอืงขอ้มลู โดยซอฟต์แวร์ดา้นการ

วเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายและไดร้บัความนิยม

มากคอื โปรแกรม SPSS ส่วนโปรแกรม SAS, Stata , S-

Plus, หรอื Statistica มผีูใ้ชอ้ยู่พอสมควร [6] โปรแกรม 

SPSS มผีูน้ิยมใชม้าเป็นเวลานาน [7] จงึท าให้ผูใ้ช้ส่วน

ใหญ่มองว่าโปรแกรม SPSS เป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพราะมี

ผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากง่ายต่อการคน้ควา้เอกสารแนะน าและ

เป็นโปรแกรมที่มรีูปแบบไม่ซบัซ้อนง่ายต่อการใชง้าน [8] 

แต่โปรแกรม SPSS มคี่าใชจ้่ายในการใชง้าน เป็นอุปสรรค

ในการสรา้งงานวจิยัและไม่เหมาะส าหรบัสถานศกึษาหรอื

หน่วยงานทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ซึ่งอาจน าไปสู่การ

ใชง้านโปรแกรมทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์แนวโน้มการใชโ้ปรแกรม

แบบเปิดเผยรหัสจึงเ ป็นทางเลือกที่ เหมาะสม โดย

โปรแกรม R เป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมคีวาม

นิยมสูงโดยผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากหลายองค์กร เช่น Google, 

Facebook, Twitter, Pfizer และ Shell หรอืองค์กรของรฐั

ระดบันานาชาตมิากมาย [9, 10] กล่าวไดว้่าภาษา R เป็น

อนาคตอนัใกล้ในฐานะภาษากลางของการวเิคราะห์ขอ้มูล

ทางสถติิ [11] นอกจากนัน้ในดา้นการท างานโปรแกรม R 

มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติข ัน้สูงและการ

แสดงผลกราฟิกคุณภาพสูงตามความต้องการ มีความ

สวยงามทนัสมยั [12] แต่ผูใ้ชย้งัมคีวามเชือ่เก่าว่าโปรแกรม 

R เป็นโปรแกรมที่ซบัซ้อนใช้งานยากและไม่มเีอกสาร

แนะน า [7] ซึ่งปจัจุบนัโปรแกรม R ได้มกีารปรบัปรุง

รูปแบบของโปรแกรมใหใ้ชง้านง่ายและยังมกีารเปิดอบรม

การใชง้านโดยผูเ้ชีย่วชาญ เช่น Reinforce BI เป็นต้น ทัง้

ยงัไมม่ภีาระค่าใชจ้่ายในการจดัหา เหมาะส าหรบัการสรา้ง

และพฒันางานวจิยัเพิม่มากขึน้ 

ง าน วิจัย นี้ จึ ง มี เ ป้ า หมาย เพื่ อ เ ป รี ย บ เ ทีย บ

ประสทิธภิาพผลการท างานและผลการวเิคราะห์ทางสถิติ

ของโปรแกรม R และโปรแกรม SPSS ในกรณีการจ าแนก

ประเภทขอ้มลู (Data Classification) [13, 14] การบรหิาร

จัดการเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภายใตแ้นวความคดิของการท าเหมอืงขอ้มลู 
  

วิธีด าเนินการวิจยั 

หลงัจากศึกษาปญัหาและก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การวจิยัรวมทัง้ท าการศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง

แลว้ จากหลกัในการท าเหมอืงขอ้มลูทัง้ 6 ขัน้ตอน คอื การ

ท าความเขา้ใจปญัหา การท าความเขา้ใจขอ้มลู การเตรยีม

ขอ้มลู การสรา้งแบบจ าลอง การประเมนิ และการน าไปใช ้

ผูว้จิยัได้ก าหนดวธิดี าเนินการวจิยัเป็น 6 ขัน้ตอน เขยีน

เป็นแผนผงัล าดบังานวจิยัไดด้งัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 แผนผงัล าดบังานวจิยั 

1.  การศึกษาและส ารวจปัญหา 

 การตั ้ง เ ป้ าหมายในการท า งานวิจัย เพื่ อ
แก้ปญัหาของระบบเงินยืมทดรองจ่าย จากการศึกษา
ส ารวจขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมจากฐานขอ้มลูและ
การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบเงนิยืมทดรองจ่าย 
รวมถงึบุคลากรทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารเงนิยมื
ทดรองจ่าย เพื่อส ารวจปญัหาที่เกดิขึ้นของระบบเงนิยืม 
ทดรองจ่ายทีต่อ้งการการแกไ้ข 

2.  การศึกษาและส ารวจข้อมูลเงินยืมทดรอง

จ่าย  

 การศึกษาส ารวจข้อมูลใช้วิธีการเก็บรวบรวม 
ทบทวนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยรวมถึงเงินยืม     
ทดรองจ่าย เพื่อทราบถึงระบบการจดัการฐานขอ้มูลและ
ระบบการยมืเงนิทดรอง รวมถงึศกึษาเงนิยมืแต่ละประเภท
โดยการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งและจากเอกสารเงนิ

ยมืฉบบัจริง เพื่อวิเคราะห์แล้วเสนอแนะ น าไปใช้ในการ
ตดัสนิใจของผู้บรหิารเงนิยืมทดรองจ่ายและพฒันาระบบ
ต่อไป 

3.  การเตรียมข้อมลู 
 ขอ้มูลเงนิยืมทดรองจ่ายที่วิเคราะห์เป็นขอ้มูล

เงนิยืมทดรองจ่ายในรูปตาราง (Ms-Excel) ที่น ามาจาก

ฐานขอ้มลูของมหาวทิยาลยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเริม่จาก

การคดัเลอืกขอ้มลูที่ต้องการและตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มลู ต่อจากนัน้น าแนวคดิการกรองขอ้มลูของเหมอืง

ขอ้มูล [15, 16] มาใชใ้นการจดัการ เช่น ตดัแอตตรบิวิ 

(Attribute) ทีไ่ม่จ าเป็น แอตตรบิวิที่ซ ้าซ้อน แอตตรบิวิที่

เป็นค่าคงทีแ่ละแถว (record) ทีไ่มส่มบรูณ์ออกจากขอ้มลูที่

น ามาวเิคราะห ์(ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์คอืขอ้มลูเงนิยมื

ทดรองจ่าย ตัง้แต่ปีงบประมาณ  2552-2554 เนื่องจาก

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและจ านวนขอ้มลูมากพอส าหรบั

เริม่ตน้ 

ศกึษาและส ารวจปญัหา 

ศกึษาและส ารวจเงนิยมืทดรอง 

เตรยีมพรอ้มขอ้มลูใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู 

สรา้งโมเดลจ าแนกการยมืคนืเงนิยมืทดรองด้วยโปรแกรม R 

สรา้งโมเดลจ าแนกการยมืคนืเงนิยมืทดรองด้วยโปรแกรม SPSS 

วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบโปรแกรม R และโปรแกรม SPSS 

จบการวจิยั 
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การน ามาวิเคราะห์) นอกจากนัน้ยงัใช้หลกัการของการ

กรองขอ้มลูช่วยในการจดัการขอ้มลูทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด

ของระบบจดัเกบ็ฐานขอ้มูล เช่น ขอ้มลูไม่ตรงตามสัญญา

ยมืจรงิ ขอ้มลูเงนิดอกเบีย้ตดิลบ เป็นตน้ โดยการตดัขอ้มลู

ส่วนนัน้ออกไมน่ ามาวเิคราะห์ 

4.  การสร้างโมเดลจ าแนกประเภทการยืมคืน

เงินยืมทดรองจ่ายโดยใช้โปรแกรม R 

 การใชง้านโปรแกรม R ในการวเิคราะห์ขอ้มูล
เป็นอีกแนวความคดิของการท าเหมอืงขอ้มูลในการสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้เครื่องมอืช่วยในการวิเคราะห์ผล [11] 
ทางผู้วิจ ัยท าการเก็บข้อมูลและทดสอบการท างานของ
โปรแกรมตัง้แต่กระบวนการน าเขา้ขอ้มลูในกรณกีารรองรบั
รูปแบบไฟล์ขอ้มูล การจดัการข้อมูลน าเขา้เพื่อเข้าสู่การ
วเิคราะห ์และการสรา้งโมเดลในการวจิยัซึง่เป็นแบบจ าลอง
โครงสรา้งตน้ไมใ้ชห้ลกัการการจ าแนกประเภทของเหมอืง
ขอ้มลู โดยท าการทดสอบประมวลผลไฟล์ขอ้มลูขนาดต่าง 
ๆ เพื่อเปรียบเทียบการท างานและผลการวิเคราะห์กับ
โปรแกรม SPSS นอกจากนัน้ยงัใช้โปรแกรม R ช่วยใน
การจ าแนกและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพโดยใชจุ้ดเด่นใน
เรื่องของกราฟิกของโปรแกรม R เพื่อเปรียบเทียบกบั
โปรแกรม SPSS 

 
 

5. การสร้างโมเดลจ าแนกประเภทการยืมคืนเงิน

ยืมทดรองจ่ายโดยใช้โปรแกรม SPSS 

 วธิกีารในการสร้างโมเดลโครงสรา้งแบบต้นไม้
ของโปรแกรม SPSS คลา้ยกนักบัโปรแกรม R แตกต่าง
กนัที่รูปแบบการท างาน และข้อจ ากดัของรูปแบบไฟล์ที่
รองรบั 

6. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโปรแกรม R 

และ SPSS 

 การเปรยีบเทยีบโปรแกรม R และ SPSS เริม่
ตัง้แต่ส่วนการรองรบัข้อมูลน าเข้าและการจดัการข้อมูล 
ความสามารถในการท างานทั ้งประสิทธิภาพการ
ประมวลผลและผลของการวิเคราะห์ รวมถึงรูปแบบการ
แสดงผลการวเิคราะห์และการเปรยีบเทยีบจุดเด่นจุดดอ้ย
โดยรวมของโปรแกรมทัง้สอง 

ผลการวิจยั 

ผลการวจิยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
1.  โมเดลจากการวิเคราะหด้์วยโปรแกรม R 

และ SPSS 
การสรา้งโมเดลโครงสรา้งแบบต้นไมด้้วยโปรแกรม 

R และ SPSS ใชข้อ้มลูเงนิยมืทดรองจ่ายทีผ่่านการกรอง
ซึง่เป็นเทคนิคหนึ่งของการท าเหมอืงขอ้มลูไดข้อ้มลูส าหรบั
การวเิคราะหด์งัตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจ่ายทีผ่่านการกรองขอ้มลู  
 

คอลมัน์ ประเภทข้อมูล ความหมาย 
1 DIV_CODE รหสัหน่วยงาน รหสัแทนหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั 
2 FUND_CODE รหสักองทุน รหสัแทนเงนิกองทุน 
3 PLAN_CODE รหสัแผนงาน รหสัแทนแผนงานทีย่มืเงนิ 
4 PROJ_ID รหสัโครงการ รหสัแทนโครงการทีย่มืเงนิ 
5 ATV_CODE รหสักจิกรรรม รหสัแทนกจิกรรมทีย่มืเงนิ 
6 BUDGET_YEAR ปีงบประมาณ ปีทีท่ ารายการยมืเงนิ 
7 BUDGET_YEAR_CONTROL ปีงบประมาณควบคุม ปีทีม่กีารใชจ้่ายเงนิจรงิ 
8 CONTRACT_DATE วนัทีท่ าสญัญา วนัทีท่ าสญัญายมืเงนิ 
9 CONTRACT_TYPE_CODE รหสัประเภทสญัญายมื รหสัแทนประเภทของสญัญายมืเงนิ 
10 PERIOD_TIMES จ านวนงวด จ านวนงวดที่ช าระเงนิคนื 
11 PR_ATM เงนิตน้ เงนิทีท่ าการยมื 
12 INT_ATM ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทีค่ดิจากการช าระเงนิล่าชา้ 
13 TOT_ATM จ านวนเงนิรวม ยอดเงนิรวมทีต่อ้งช าระ 
14 BAL_PR_ATM ยอดเงนิคงเหลอืของเงนิตน้ เงนิตน้คงเหลอืทีต่อ้งช าระ 
15 BAL_INT_ATM ยอดเงนิคงเหลอืของดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงเหลอืทีต่อ้งช าระ 
16 BUILD_DATE วนัทีต่ ัง้หนี้ วนัทีร่ายการเงนิยมืจดัเกบ็เขา้ระบบ 
17 DUE_DATE วนัทีส่ิน้สุดโครงการ วนัทีถ่งึก าหนดช าระเงนิ 
18 CHARGE_DATE วนัทีค่ดิค่าปรบั วนัทีเ่ริม่คดิดอกเบี้ย 
19 CHARGE_STATUS สถานการณ์คดิค่าปรบั คดิดอกเบี้ยหรอืไม่ “Y” คอื ไม่คดิดอกเบี้ย และ “N” คอืคดิ

ดอกเบี้ย 

 
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการจ าแนกประเภท

ขอ้มูลเพื่อให้ทราบถึงปจัจยัที่ท าให้เกดิการคืนเงนิล่าช้า 
ก าหนดใหเ้อาต์พุตคอื สถานะการคดิค่าปรบั ส่วนตวัแปร
ในเรื่องเวลา เช่น วนัที่ต่างๆ ก าหนดให้เป็นตวัแปรอิสระ 

เนื่องจากต้องการสร้างโมเดลที่สามารถใช้ท านายผลที่
เกดิขึน้ในทุกช่วงเวลาทีเ่กดิขึน้ และแอตตรบิวินอกจากนัน้
ก าหนดให้เป็นอินพุต ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ตามรูปที่ 2 
และ 3 
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รปูท่ี 2 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งแบบตน้ไมด้ว้ยโปรแกรม SPSS 
 
 

 
 

รปูท่ี 3 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งแบบตน้ไมด้ว้ยโปรแกรม R 
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จากรปูที ่2 และ 3 โปรแกรม R และ SPSS ใหผ้ล
การวเิคราะห์ด้วยโครงสร้างแบบต้นไมท้ี่ใกล้เคยีงกนัคือ 
หน่วยงานเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อลกัษณะการคนืเงนิล่าชา้เป็น
ปจัจยัแรกโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะเทคนิค
การแพทย์มีปญัหาการคืนเงินล่าช้า ปจัจัยต่อมาเป็น
ประเภทของกจิกรรมซึ่งลกัษณะการคนืที่มปีญัหาล่าชา้จะ
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการด าเนินงาน กจิกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนสาขา
เทคนิคการแพทย์ ประเภทของสญัญายมืโดยเงนิยมืแทน

เงนิเดือนและค่าจ้างประจ ามปีญัหาการคนืเงนิล่าช้ามาก
ที่สุด ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยรวมของการยมืเงนิยมืทดรองจ่าย ซึ่งเป็นขอ้สงัเกตใน
การพจิารณาในรายละเอยีดของแต่ละปจัจยัเพื่อน าไปใชใ้น
การพจิารณาตดัสนิใจให้ยมืของผู้บรหิาร ปรมิาณการยืม
และมาตรการในการแกไ้ขปญัหาการคนืเงนิล่าชา้ต่อไป 

2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการ
ท างานของโปรแกรม R และ SPSS 

การเปรยีบเทยีบโปรแกรม R และ SPSS กรณี

รปูแบบการน าเขา้ขอ้มลูเพือ่วเิคราะห ์ดจูากรปูที ่4 และ 5 

 

 
รปูท่ี 4 รปูแบบไฟลข์อ้มลูทีโ่ปรแกรม SPSS รองรบั 
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รปูท่ี 5 รปูแบบไฟลข์อ้มลูทีโ่ปรแกรม R รองรบั 

 

จากรูปที ่4 และ 5 เป็นการแสดงใหเ้หน็ประเภท

ของไฟล์ข้อมูลที่สามารถน าเข้าวิเคราะห์ของแต่ละ

โปรแกรม โดยโปรแกรม R มคีวามยืดหยุ่นมากกว่า 

รองรบัรูปแบบไฟล์ข้อมูลหลายชนิด นอกจากจะรองรับ

ขอ้มูลประเภทขอ้ความ เช่น text csv ฯลฯ แล้วนัน้ยงั

รองรับไฟล์จากโปรแกรมค านวณสถิติอื่นๆ เช่น Weka 

และ SPSS เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม R สามารถจดัการ
ขอ้มูลและท างานได้รวดเร็วกว่าโปรแกรม SPSS และใน
กรณขีอ้มลูมขีนาดใหญ่การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS 
จ าเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงจากการ
ทดสอบ เช่น คอมพวิเตอรแ์รม (RAM) 3 กกิะไบต์ กบัไฟล์
ขนาด 8.02 เมกะไบต์ โปรแกรม R ใชเ้วลาในการค านวณ
สร้างโมเดลโครงสร้างแบบต้นไม้ 9.64 วินาที ส่วน

โปรแกรม SPSS ใชเ้วลาถงึ 18.1 วนิาท ีและไฟล์ขนาด 
13.9 เมกะไบต์ โปรแกรม R ใชเ้วลาค านวณสรา้งโมเดล 
11.95 วนิาท ีส่วนโปรแกรม SPSS ใชเ้วลา 31.7 วนิาท ี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม R ใหผ้ลที่
กระชบัตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการเท่านัน้ [17] แตกต่างกบั
โปรแกรม SPSS ซึง่จะใหผ้ลการวเิคราะห์ทีม่ากเกนิความ
จ าเป็นท าให้ผู้ใช้ที่ไม่ช านาญการใช้งาน ไม่ทราบผลการ
วเิคราะหท์ีต่อ้งการอยู่ส่วนใดและอาจส่งผลใหว้เิคราะห์ผล
คลาดเคลือ่นไมต่รงตามวตัถุประสงค์ได ้ดงัแสดงในรูปที ่2 
และ 3 

ในส่วนของกราฟิกโปรแกรม R และ SPSS มกีาร
ท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั แต่จะแตกต่างในเรือ่งของ
รปูแบบทีน่ าเสนอ ดงัโครงสรา้งแบบตน้ไมใ้นรปูที ่2, 3, 6 
และ 7 
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รปูท่ี 6 ตวัอย่างกราฟิกโดยโปรแกรม R 
 
 
 
 
 

(6.2) (6.1) 

(6.5) (6.4) 

(6.3) 
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รปูท่ี 7 ตวัอย่างกราฟิกโดยโปรแกรม SPSS 
 
จากรูปที่ 6 และ 7 เป็นการเปรยีบเทียบกราฟ

ประเภทต่างๆ ระหว่างโปรแกรม R และ SPSS โดยใช้
ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจ่ายเป็นกรณีตวัอย่าง เช่น กราฟรูปที ่
6.1 และ 7.1 ใชข้อ้มลูยอดเงนิยมืทดรองจ่ายน าเสนอใน
รปูแบบ Box Plot เพือ่ดกูารกระจายตวัของขอ้มลู และบอก
ถึงค่าที่กระโดดจากกลุ่ม รูปที่ 6.2 และ 7.2 ใช้ข้อมูล
ประเภทสัญญายืมน าเสนอในรูปแบ Bar Plot เพื่อ
เปรียบเทียบประเภทสัญญาได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 
โปรแกรม R มกีราฟหลากหลายประเภทให้เลือกใช้
มากกว่าไม่ว่าจะเป็นกราฟ Mosaic ซึ่งใชอ้ธบิายปรมิาณ

ของขอ้มูลทีส่นใจโดยจากรูปที่ 6.3 อธบิายไดว้่าประเภท
เงนิยมือื่นๆ มยีอดการยมืที่มากที่สุด เนื่องมาจากผูก้รอก
ข้อมูลการยืมไม่ระบุประเภทที่ช ัดเจนส่งผลเสียต่อการ
ตรวจสอบของผูดู้แลระบบ หรอื รูปที ่6.5 กราฟ Benford’ 
s Law อธบิายความผดิปกตขิองชุดขอ้มูล ซึ่งมจีุดเด่นใน
เรื่องกราฟิกที่สวยงามและมีความทันสมัยมากกว่ า
โปรแกรม SPSS สามารถอธบิายผลการวเิคราะห์ไดด้กีว่า 
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผู้ใช้งาน จากการวจิยัและ
การสบืคน้โปรแกรม R และ SPSS มขีอ้แตกต่างดงัตาราง
ที ่2 

 

 

 

 

 

(7.2) (7.1) 

(7.3) 

(7.4) 
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบระหว่างโปรแกรม R และ SPSS 
 

ประเดน็การพิจารณา R SPSS 

1 ค่าใชจ้า่ยในการใชง้าน โปรแกรมเปิดเผยรหสัไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใน

การใชง้านและสามารถพฒันาเพิม่เตมิโดย

ผูใ้ช ้

โปรแกรมส าเรจ็รปูมคีา่ใชจ้า่ยในการใช้

งาน 

2 ระบบปฏบิตักิาร Windows, Mac OS, Linux, USD และ 

Unix 

Windows, Mac OS และ Linux 

3 ANOVA method ทีร่องรบั One-way, Two-way, MANOVA, GLM, 

Mixed model, Post-hoc และ Latin 

squares 

One-way, Two-way, MANOVA, GLM, 

Mixed model, Post-hoc และ Latin 

squares 

4 Regression  method ทีร่องรบั OLS, WLS, 2SLS, NLLS, Logistic, GLM, 

LAD, Stepwise, Quantile, Probit, Cox , 

Poisson และ MLR 

OLS, WLS, 2SLS, NLLS, Logistic, 

GLM และ Stepwise 

5 Time series analysis method ที่

รองรบั 

ARIMA, GARCH, Unit root test, 

Cointegration test, VAR และ Multivariate 

GARCH 

ARIMA 

  

จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่าโปรแกรม SPSS มี

ขอบเขตการใชง้านทีแ่คบเมือ่เทยีบกบัโปรแกรม R ไม่ว่า

จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้งาน ในส่วนการ

จ าแนกประเภทขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยักเ็ช่นเดยีวกนัไม่ว่าจะ

เป็นรูปแบบขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะห์ ปรมิาณขอ้มลู รวมถึง

การวเิคราะห์และแสดงผลโปรแกรม R สามารถใชง้านได้

ดกีว่า 

 

 

3. ระบบเงินยืมทดรองจ่ายและฐานข้อมลู 
ระบบฐานขอ้มลูมหาวทิยาลยัเป็นระบบขนาดใหญ่

มกีารจัดเก็บโดยข้อมูลถูกส่งจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ 
มายงัฐานขอ้มูลกลาง ขอ้มูลมจี านวนมากและยงัไม่มกีาร
น าไปใชป้ระโยชน์อย่างจรงิจงั รวมถงึยงัขาดความสมบูรณ์ 
ความถูกต้องและความคงเส้นคงวา ส่วนข้อมูลเงินยืม          
ทดรองจ่ายมกีารจดัเก็บแยกรายละเอียดเป็นส่วนๆ แล้ว
เชือ่มโยงถงึกนั จากการท าวจิยัสามารถน าผลการวเิคราะห์
มาช่วยในการแกป้ญัหาระบบเงนิยมืทดรองจ่าย ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 การแกป้ญัหาระบบเงนิยมืทดรองจ่ายก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 

รายการดชันีช้ีวดั ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุด้วยโปรแกรม R และ SPSS 
1. การยมืเงนิกอ้นงวดเดยีว
ของโครงการระยะยาว 

เกดิปญัหาเงนินอนเน่ืองจากไมไ่ดใ้ชจ้า่ย
จรงิในคราวเดยีว 

ก าหนดใหย้มืเงนิเทา่จ านวนทีต่อ้งจา่ยตามเวลาทีใ่ช้
จา่ยจรงิ 

2. การยมืเงนิเกนิกว่าการใช้
จา่ย 

ยมืจากการคาดคะเนรายจา่ยท าใหเ้กดิ
เงนินอนในส่วนตา่ง สง่คนืล่าชา้หรอืไม่
น าส่ง 

ก าหนดใหแ้สดงแผนการใชเ้งนิทัง้จ านวนและเวลาที่
ชดัเจน 

3. การคนืเงนิล่าชา้ คนืเงนิยมืทดรองจา่ยลา่ชา้หรอือยู่ใน
สถานะเงนิสูญไมส่ามารถตดิตามได ้

ก าหนดนโยบายทีเ่ขม้งวดในการตรวจสอบและเรยีก
เกบ็เงนิคนื เรยีกเกบ็ดอกเบีย้กรณคีนืเงนิเกนิ
ก าหนดเวลา 

4. สทิธิก์ารยมืเงนิทดรอง ผูย้มืรายเก่าทีย่งัไมค่นืเงนิแตส่ามารถยมื
เงนิใหมไ่ด ้

ตรวจสอบสทิธิเ์ขม้งวดไมส่ามารถยมืไดห้ากยงัไมค่นื
เงนิยมืเก่า 

5. สทิธิก์ารบรหิารเงนิของ
ผูร้บัผดิชอบโครงการเพยีงผู้
เดยีว 

เกดิปญัหาเงนินอนไวท้ีผู่ร้บัผดิชอบและ
เสีย่งต่อการสญูเงนิ 

เบกิจา่ยไดต้ามจ านวนและเวลาทีใ่ชจ้า่ยจรงิและบาง
รายการเบกิจา่ยโดยงานกองคลงัทีร่บัผดิชอบเงนิยมื
โดยตรง 

6. ยอดเงนิยมืทดรองจา่ยที่
คา้งช าระ 

ยอดการคา้งช าระสงูถงึประมาณ 400 
ลา้นบาทก่อนน าระบบออกใชง้าน 

ยอดการคา้งช าระลดลงเหลอืประมาณ 10 ลา้นบาท 

 
ขอ้มลูจากตารางที ่3 อธบิายเพิม่เตมิจากประกาศ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที ่1269/2556 เรื่องหลกัเกณฑ์
และแนวปฏบิตักิารยมืเงนิทดรองจ่ายจากเงนิรายได ้ซึ่งเป็น
ผลจากการวิจัยเสนอแนะการก าหนดนโยบายช่วยให้
มหาวทิยาลยัลดความเสีย่งในการใชจ้่ายงบประมาณไดเ้ป็น
อย่างมาก โดยท าใหย้อดการคา้งช าระเงนิทดรองจ่ายลดลง
เหลอืประมาณ 10 ลา้นบาทจากประมาณ 400 ลา้นบาท ซึ่ง
จากยอดที่ลดลง เนื่องมาจากระเบยีบเงนิยมืทดรองจ่ายที่
เขม้งวดขึน้เรือ่งการคดิดอกเบีย้และการคนืเงนิยมืทดรองได้
หลายงวด เพื่อให้ยอดค้างเงนิยืมไม่สูงเกินจริง (กรณีใช้

เอกสารเบกิจ่ายจรงิในการคนืเงนิยมืตามโครงการนัน้ๆ ไป
พลางก่อน เหลือเพียงเงนิส่วนต่างที่ยงัค้างอยู่ ) ท าให้
สามารถน าเงนิในส่วนนี้ไปใชใ้นการพฒันามหาวทิยาลยัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 

นอกจากนั ้นจากการท าวิจัยท าให้ทราบว่าอีก
สาเหตุของการคืนเงนิล่าช้าเนื่องจากผู้ยืมลมืก าหนดการ
ช าระเงนิ เนื่องจากไม่มกีารแจ้งเตือนที่สะดวกรวดเร็ว จึง
น าเสนอแนวคดิการแจง้เตอืน ทีผู่ย้มืสามารถตรวจสอบเงนิ
ยืมได้ด้วยตัวเอง โดยผู้ดูแลระบบเงินยืมทดรองจ่ายได้
จดัท าโปรแกรมแบบออนไลน์ ดงัรปูที ่8 
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รปูท่ี 8 หน้าเวบ็ไซตร์ะบบตรวจสอบเงนิยมืมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 
จากรูปที ่8 ผูย้มืสามารถตรวจสอบสถานะเงนิยมื

ปจัจุบนัได้ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้
ระบบการยืนยันตัวตนที่ เชื่ อมโยงกับระบบ LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) ของ
มหาวทิยาลยั ท าให้สามารถวางแผนการช าระเงนิได้ตรง
ตามก าหนดเวลา 

สรปุและเสนอแนะ 

 การวจิยัเพื่อวเิคราะห์ปจัจยัจากฐานขอ้มูลเงนิ
ยมืทดรองจ่าย เป็นการวจิยัจากไฟล์น าออกของฐานขอ้มลู
โดยใช้เทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล ได้แก่ การกรองขอ้มูล
และการจ าแนกประเภทขอ้มลู โดยประยุกต์ใชโ้ปรแกรม R 
เป็นเครือ่งมอืเปรยีบเทยีบกบัโปรแกรม SPSS ผลการวจิยั
ท าใหไ้ดแ้บบจ าลองโครงสรา้งแบบต้นไม ้พบคุณลกัษณะ
ของหน่วยงาน ประเภทของสัญญายืม และประเภท
กจิกรรมมคีวามสมัพนัธ์ต่อลกัษณะการคืนเงนิ ซึ่งท าให้
ทราบถงึหน่วยงาน ประเภทสญัญาและกจิกรรมทีม่ปีญัหา
ในการคนืเงนิล่าชา้ สามารถน าไปใชป้ระกอบการพจิารณา
อนุมตัเิงนิยมืและเป็นแนวทางการแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ของ
ผู้บรหิาร นอกจากนัน้จากการวจิยัได้ชี้ให้เห็นปญัหาของ
ระบบเงินยืมทดรองจ่ายและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงและก าหนดนโยบายเงินยืมทดรองจ่ายของ

มห าวิทย าลัย ข อน แก่ น ใ ห้ เ ข้ม ง ว ดม ากขึ้ น  ท า ง
มหาวทิยาลยัจงึไดอ้อกเป็นประกาศฉบบัที ่1269/2556 ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ยอดการคา้งช าระเงนิยมืทดรอง
จ่ายลดลงเหลือประมาณ 10 ล้านบาทจากยอด
โดยประมาณ 400 ลา้นบาท อนัน าไปสู่การลดความเสีย่ง
ในการสญูเงนิงบประมาณและสามารถน าเงนิส่วนต่างไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป 

การ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน
โปรแกรม SPSS มขีอ้จ ากดัในการท างานและวเิคราะห์
ข้อมูลค่อนข้างมากเมื่อเทียบกบัโปรแกรม R ซึ่งเป็น
โปรแกรมแบบเปิดเผยรหสัทีส่ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติ
ข ัน้สูงได้และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย
รูปแบบเป็นทีน่่าเชื่อถอืในการใชง้านของนักวจิยัส่วนใหญ่
และองค์กรแนวหน้าของโลก [18] แต่ถงึอย่างไรกต็าม แต่
ละโปรแกรมต่างก็มจีุดเด่นของตนเองแลว้แต่ผู้ใช้จะเลอืก
น าไปใชใ้หต้รงตามความต้องการและเหมาะสม โปรแกรม 
SPSS เหมาะส าหรบันักวจิยัทีย่งัไม่มคีวามรูด้า้นสถติมิาก
นักและไม่มีความด้านการเขียนโปรแกรม แต่ SPSS 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข ัน้ต้นได้และยังมี
ค่าใชจ้่าย ส่วนโปรแกรม R ไมม่คี่าใชจ้่าย ยกเวน้ค่าใชจ้่าย
ในการเรยีนรู ้เหมาะส าหรบัการสนบัสนุนการสรา้งงานวจิยั
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ของสถานศกึษาและองค์กรที่มขีอ้จ ากดัด้านงบประมาณ 
สามารถพฒันาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
ท างานตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีสุ่ด แต่ผูใ้ชต้อ้ง
มคีวามรูด้า้นสถติพิอสมควรและตอ้งมคีวามรูด้า้นการเขยีน
โปรแกรมเป็นอย่างดี หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระดบัสูงขึน้ไป แต่ปจัจุบนัโปรแกรม R กไ็ดม้กีารปรบัปรุง
รูปแบบของโปรแกรมให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้แล้ว
เช่นกนั ทัง้ยงัมกีารเปิดอบรมการใช้งานท าให้สามารถใช้
งานไดง้า่ยขึน้ในอนาคต 

การประยุกต์ใชง้านโปรแกรม R หรอื SPSS กบั
ระบบเงนิยมือื่นๆ สามารถเลอืกใช้ได้ตามความเหมาะสม
และขอ้จ ากดัของแต่ละหน่วยงาน ซึง่สามารถน าไปใชไ้ดใ้น
การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของขอ้มลูแต่ละส่วนเพื่อหา
ปจัจัยอื่นที่มีผลต่อการเกิดปจัจัยที่ผู้ใช้สนใจ การหา
ความสัมพนัธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล และการจัดจ าแนก
ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการบรหิารงานต่อไป 
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