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FREE

Fast 

Good for statistical modelings

Strong community

(R-blogger,Twitter(#rstats),Stackoverflow)

Great online learning resources
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การติดตั้งโปรแกรม (Installation) R

การติดต้ัง R  สําหรับ Linux         https://cran.r-project.org/bin/linux/ 

การติดต้ัง R  สําหรับ MacOS X https://cran.r-project.org/bin/macosx/ 

การติดต้ัง R  สําหรับ windows    https://cran.r-project.org/bin/windows/

http://www.rstudio.org/

เลือก RStudio for Desktop 

การติดตั้งโปรแกรม (Installation) RStudio
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Rstudio

 การกําหนด directory สําหรบัการทํางาน
setwd() 
setwd(“c:/RFiles”)

 ตรวจสอบ Working directory ปจจุบัน

getwd()

 คําส่ังชวยเหลือใน R

help(….)
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การนําเขาขอมูล
Excel

# read in the first worksheet from the workbook myexcel.xlsx

# first row contains variable names

library(xlsx)

mydata <- read.xlsx("c:/myexcel.xlsx", 1)

# read in the worksheet named mysheet

mydata <- read.xlsx("c:/myexcel.xlsx", sheetName = "mysheet")
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การนําเขาขอมูล
SPSS

# save SPSS dataset in trasport format

get file="c:\mydata.sav".

export outfile="c:\mydata.por".
# in R

library(Hmisc)

mydata <- spss.get("c:/mydata.por", use.value.labels=TRUE)
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การนําเขาขอมูล
SAS

# save SAS dataset in trasport format

libname out xport "c:/mydata.xpt";

data out.mydata;

set sasuser.mydata;

run;

# in R

library(Hmisc)

mydata <- sasxport.get("c:/mydata.xpt")                   
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การนําเขาขอมูล
Stata

# input Stata file
library(foreign)
mydata<-read.dta("c:/mydata.dta")

systat
# input Systat file

library(foreign)
mydata <- read.systat("c:/mydata.dta")
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การนําเขาขอมูล   (Import data) 

R เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการวเิคราะหขอมูล การปอนขอมูลลงใน นั้นมักจะเก็บอยูในรูปแบบอื่นๆ 

มากอน เชน spreadsheet (MS Excel) หรือ SPSS แลวคอยนําเขา ขอมูลดังกลาวเขามาวิเคราะหใน  

โดยสามารถนําเขาขอมูลดวยคําส่ัง Command ดานลางน้ี

นําเขาไฟลขอมูลนามสกุล .csv  เชน data.csv

 data = read.table (“c:/data.csv”, header=TRUE, sep=“,”, row.names=“id”)

นําเขาไฟลขอมูลนามสกุล .txt 

 data = read.table (“c:/data.txt”, header=FALSE, sep=“ ”, row.names=“id”)
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การสงออกขอมูลใน R 

Text File

write.table(mydata, "c:/mydata.txt", sep="\t“)

Excel Spreadsheet

library(xlsx)

write.xlsx(mydata, "c:/mydata.xlsx")
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การสงออกขอมูลใน R 

SPSS

library(foreign)

write.foreign(mydata, "c:/mydata.txt", 

"c:/mydata.sps", package="SPSS")

Stata

library(foreign)

write.dta(mydata, "c:/mydata.dta") 12



การจดัการขอมูล  (Data Management)

การสงออกขอมูล   (Export data) 

นําเขาไฟลขอมูลนามสกุล .csv  เชน data.csv

 write.csv (ชื่อตัวแปร,“c:/ชื่อไฟล.csv”, header=TRUE, sep=“,”, 

row.names = TRUE, col.names =TRUE)

write.table (ชื่อตัวแปร,“ชื่อไฟล”, header=TRUE, sep=“ ”, 

row.names=TRUE, col.names =TRUE)
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การติดตั้ง และ Update Packages ใน R 

install.packages("package name") 

update.packages("package name") 
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ประเภทของขอมูลใน R 

Numeric

Integer

Character

Logical (True/False)

Complex (rarely used)
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การคํานวณพ้ืนฐานใน R 

การบวก (+)                 

การลบ (-)

การคูณ (*)

การหาร (/)

ยกกําลัง (^)

รากที่สอง ( )

คาสมบูรณ ( ) 16



ขอมลูที่เปน Charactor ตองเขียนภายใต “….”
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Logical Operators

เทากับ

ไมเทากับ

มากกวา

นอยกวา

มากกวาหรือเทากับ

นอยกวาหรือเทากับ
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สัญญลักษณพิเศษ

 inf (Infinity)

NaN (Not a Number) 

NA (Not Available) 
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ขอมลูใน R 
vectors

ขอมูลพื้นฐานสําหรับโปรแกรม R เปนขอมูลแบบเวกเตอร มีขอมูลตัวเดียว

หรือหลายตัวก็ได แตจะตองเปนขอมูลประเภทเดียวกัน เชน character, 

numeric, Integer, complex number และ logical(True/False)

คําส่ังนําเขาขอมูลในรูปเวกเตอร 

X=c(10,5,23,18)

Y=c(TRUE,FALSE,FALSE,TRUE)

Z=c(“Hello”, “World”, “Thanks”) 20



นําเขาขอมูลแบบเวกเตอรโดยใชคําส่ัง scan()

>x=scan() 

>1 3 2 3 3 3 4 2 1 2 2 1 1 4 3 3 2 1 2 3 (การเวนวรรคมีความหมาย

เชนเดียวกับ , และการขึ้นบรรทัดใหมหมายถึงการส้ินสุดการนาํเขาขอมูล

ของตัวแปร x)

หากตองการนําเขาขอมูลตางประเภทกัน เชน เปนตัวเลขบาง ขอความบาง 

สามารถนําเขาไดโดยใชคําส่ัง list และอางขอมูลเฉพาะตาํแหนงได 

> l=list(‘male’’,34, ‘single’, 67.8)

> l[3] 21



การกระทําของเวกเตอร

การบวก

การลบ

การคูณ

การหาร

22



Subsetting a vector

แสดงคาบางตัวในเวกเตอร 

ชื่อเวกเตอร[ลําดับ]

ชื่อเวกเตอร[c(ลําดับ1, ลําดับ2)]

ชื่อเวกเตอร[c(ลําดับ 1: ลําดับ n)]
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Subsetting a vector

แสดงคาบางตัวในเวกเตอรดวยเง่ือนไข 

เวกเตอร เง่ือนไข

เวกเตอร[เวกเตอร เง่ือนไข]
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ประเภทของขอมูลใน R (ตอ)
Matrices

ขอมูลสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติขอมูลมีหลายตัวแปร และมีลักษณะ

เปนตาราง ขอมูลแตละคอลัมนแทนตัวแปรแตละตัว ขอมูลหลายมิตินี้จะ

เรยีกวาขอมูลแบบ matrix หรือเรียกวา data frame 

matrix  ขอมูลจะตองมีลักษณะเดียวกันทั้งหมด 
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Matrices
matrix (data, nrow, ncol, byrow)

Subsetting

แสดงคาบางตัวในเมทริกซ

ชื่อเมทริกซ[แถว,คอลัมน]

ชื่อเวกเตอร[แถว, )]

ชื่อเวกเตอร[, คอลัมน]
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การคํานวณ Matrix ใน R 

การบวก (Addition)

การลบ (Subtraction)

อินเวอรส (Inverse)

ทรานสโพส (Transpose)

การคูณ (Multiplication) (หาคาไดเม่ือเมทริกซมคุีณสมบัตทิี่

สามารถคูณกันได)

การคูณดวยจํานวน 27



## input Matrix 

mat1=matrix(1:6,2)

mat1

mat2=matrix(c(rep(1,3),rep(2,3)), nrow = 2,byrow=T)

mat2

##addition

mat1+mat2

mat2+3

##subtraction

mat1-mat2

##inverse

solve(mat1[,2:3])
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##transpose

t(mat2)

##multiplication

mat1%*%t(mat2)

##element -wise multiplication

mat1*mat2

mat1*4

##division

mat1/mat2

mat2/2
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Data frame

data frame  ขอมูลเปนตารางที่ขอมูลตางคอลัมนเปนขอมูล

ตางชนิดได data frame เปนขอมูลที่ใชบอยสําหรับการ

วิเคราะหขอมูล
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ตัวอยางคําสั่งการรวมขอมูลจาก vector เปน data frame 

 คําส่ัง data.frame   data.frame (เวกเตอร1, เวกเตอร2,….., เวกเตอร n)

 ในทางปฏบิัติเราควรเตรยีมขอมูลโดยพิมพเขาใน Excel กอน จากนั้นเก็บไฟลในรปูที่สามารถ

นําเขา R  แลวใชคาํส่ังในการนําเขาขอมูล read.table 31



Control flow

If

If…else

ifelse(test, yes, no)

loop for

While-loop

repeat
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องคประกอบของโปรแกรม R 

Input Function Output
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การวเิคราะหขอมลูดวย RStudio
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เรียกใชขอมูลช่ือ data.txt
  คําส่ังสําหรับเรียกดูสารสนเทศของขอมูล

ls(ชื่อขอมูล)                    

names(ชื่อขอมูล)

str(ชื่อขอมูล)    ใชสําหรับการเรยีกดูโครงสรางของชุดขอมูล เชน จํานวนตัวแปร 
จํานวนคาสังเกตทั้งหมด และชนิดของตัวแปรแตละตัว

dim(ชื่อขอมูล)  เรียกดูมิตขิอง เมทริกซ

class(ชื่อขอมูล) เรียกดูคุณลักษณะของชุดขอมูล เชน numeric, matrix, data 
frame เปนตน 

levels(ชื่อขอมูล) เรียกดูคาในขอมูล 

ใชสําหรับเรียกดูชื่อตัวแปรในชดุขอมูล
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Subsetting data
selecting(Keeping) Variable

   ##select variables read, write, math, science, socst

myvars=c(“read”, “write”, “math”, “science”, “socst”)

newdata=mydata[myvars]

   ##select 7th to 11th 

newdata <- mydata[c(7:11)]

36



Subsetting data

## exclude variables ID, female, race, ses, schtype,prog

myvars <- names(mydata) %in% c(“ID", “female",    

“race“, “race”, “ses”, “schtype”, “prog”)

newdata <- mydata[!myvars]

## exclude 1rd to 6th variable

newdata <- mydata[c(-1:-6)]
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การวเิคราหขอมูลเชิงสถติิ
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Source : Jowaheer (2009)
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ระดับการวดัของขอมูล
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วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานจาํแนกตามกลุม

desg=describeBy (score,mydata$female,mat=TRUE)

desgF

desFR=describeBy (score,lisy(mydata$female,mydata$race),mat=TRUE)

desFR

write.csv (desgF, file=“DesScorbyFemale.csv”)

write.csv(desFR, file=“DesScorbyFemaleRace.csv”)
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วิเคราะหความถ่ีและรอยละของตัวแปรเชิงคุณภาพ

ตัวแปรเดียว

table

              table(ชื่อขอมูล$ตวัแปร)

count

             library(plyr)

          count(mydata$female)
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วิเคราะหความถ่ีและรอยละของตัวแปรเชิงคุณภาพ

2 way fequency table

table

          table(ตัวแปรที่ 1,ตัวแปรที่ 2)

addmargins

 a=table(ตัวแปรที่ 1,ตัวแปรที่ 2)

addmargins(a) ----->แสดงผลรวมของตัวแปร
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วิเคราะหความถ่ีและรอยละของตัวแปรเชิงคณุภาพ
3 way fequency table

table

          table(ตัวแปรที่ 1,ตัวแปรที่ 2,ตวัแปรที่ 3)

addmargins

 a=table(ตัวแปรที่ 1,ตัวแปรท่ี 2,ตัวแปรที่ 3)

addmargins(a) ----->แสดงผลรวมของตัวแปร
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วิเคราะหความถ่ีและรอยละของตัวแปรเชิงคณุภาพ

2 way Cross tabulation

    library(gmodel) ----->gmodel package

    crosstable(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร1, ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร2)
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การคํานวณสถิติพ้ืนฐานสําหรับตัวแปรเชิงปรมิาณ 

 คาตํ่าสดุ (Minimize)

 คาสูงสดุ (Maximize)

 หาคาเฉล่ีย (Mean)

 หาคาคามัธยฐาน (Median) 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardization)

 ความแปรปรวน (Variance)

 พิสัย(Range)

>min(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร) 

>Max(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)

>mean(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)  

>median(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)  

>sd(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)  

>var(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)  

>range(ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร)
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คํานวณสถิติพื้นฐาน R
กรณตีองการคาํนวณคาสถิติพื้นฐานพรอมกันหลายตัวแปร

summary (ชื่อขอมูล)

describe (ชื่อขอมูล) ภายใต psych package เรยีก library (psych)
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คําสั่ง summary
mydata =read.table ("data.txt", header=TRUE)

score=mydata[c(7:11)]

sum=summary(score)

sum

write.csv(sum,file="SumScore.csv")
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คําสั่ง describe

library(psych)

des=describe(score)

des

write.csv(des, file=“DesScor.csv”)
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Bar plots เรยีกขอมูลชื่อ mtcars 

เรียกขอมูลช่ือ mtcars

Simple Bar plot

counts <- table(mtcars$gear)

barplot(counts, main="Car Distribution",

xlab="Number of Gears")
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counts <- table(mtcars$gear)

barplot(counts, main="Car Distribution", horiz=TRUE,

names.arg=c("3 Gears", "4 Gears", "5 Gears"))

Simple Horizontal Bar Plot with Added Labels
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Stracked Bar Plot

counts <- table(mtcars$vs, mtcars$gear)

barplot(counts, main="Car Distribution by Gears and VS",

xlab="Number of Gears", col=c("darkblue","red"),

legend = rownames(counts))
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Grouped Bar Plot

counts <- table(mtcars$vs, mtcars$gear)

barplot(counts, main="Car Distribution by Gears and VS",

xlab="Number of Gears", col=c("darkblue","red"),

legend = rownames(counts), beside=TRUE)
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การสรางกราฟในโปรแกรม R 

Histrogram

   hist(ชื่อขอมูล$ช่ือตัวแปร, col=“สี”,xlab=“ชื่อแกน x”,

 ylab =“ชื่อแกน y”,main=“ชื่อกราฟ”)
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Histrogram with Normal Curve

x <- mydata$read

m=mean(mydata$read)

std=sd(mydata$read)

hist(x, col="red", prob=TRUE, xlab="Score", main="Histogram with Normal 

Curve") 

curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="darkblue", lwd=2, add=TRUE)
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Kernel Density Plots

density(ชื่อขอมลู$ชื่อตัวแปร)

d <- density(mydata$write)

Plot(d, xlab=“……”, 

main=“………………..”)

polygon(d, col="red", border="blue")
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Boxplot

boxplot(ช่ือขอมูล$ช่ือตัวแปร1, ช่ือขอมูล$ช่ือตัวแปร2, names=c(“ชื่อกราฟแต

ละกลอง”,......),ylab=“..........”, xlab=“............”,main=“.......”)

boxplot(mydata$read,mydata$write,mydata$math, mydata$science, 

mydata$socst, names=c(“read”, “write”, “math”, “science”, 

“scost”),xlab=“SIPA SCORE”)
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Scatterplots

Simple Scatterplot
attach(mtcars)

plot(wt, mpg, main="Scatterplot Example",

xlab="Car Weight ", ylab="Miles Per Gallon ", pch=19)

# Add fit lines

abline(lm(mpg~wt), col="red")                     # regression line (y~x)

lines(lowess(wt,mpg), col="blue") # lowess line (x,y)
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Scatterplot Matrices
# Basic Scatterplot Matrix

pairs(~mpg+disp+drat+wt,data=mtcars,

main="Simple Scatterplot Matrix")

# Scatterplot Matrices from the car Package

library(car)

scatterplot.matrix(~mpg+disp+drat+wt|cyl, 

data= mtcars,main="Three Cylinder Options")
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High Density Scatterplots

library(hexbin)

x <- rnorm(1000)

y <- rnorm(1000)

bin<-hexbin(x, y, xbins=50)

plot(bin, main="Hexagonal Binning")
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3D Scatterplots

library(scatterplot3d)

attach(mtcars)

scatterplot3d(wt,disp,mpg, main="3D Scatterplot")

or

scatterplot3d(wt,disp,mpg, pch=16, 

highlight.3d=TRUE,

type="h", main="3D Scatterplot")
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Spinning 3D Scatterplots

library(rgl)

plot3d(wt, disp, mpg, col="red", size=3)

library(Rcmdr)

attach(mtcars)

scatter3d(wt, disp, mpg)
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การคํานวณ Z-score

     เปนการวิธีปรับคาตวัเลข โดยที่คา Z จะบอกถึง  

probability ที่ตําแหนงนั้นได เชน

เก็บขอมูลความสูงมีคาเฉลี่ยเปน 170 และคา sd เปน 8  หากตองการรู

วาจํานวนคนที่มีความสงูนอยกวา 160 คํานวณไดจาก z=(160-

170)/8=-1.25 ส่ัง pnorm(-1.25) ไดคา 0.1055498 หมายถึงมี 10%
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Z-score

คําส่ังแปลงขอมูลเปนคา Z-score

Scale(ชื่อชุดขอมูล$ชื่อตัวแปร)

คํานวณคา ความนาจะเปนของคา Z

pnorm(ชื่อชุดขอมูล$ชื่อตัวแปร)
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Test Normality 

Anderson darling                              

Shapiro wilk normality test

Kolmogorov smirnov test 

H0: specific distribution

H1: not specific distribution

histogram

qqplot
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library(nortest)

Anderson darling

ad.test(ชื่อตัวแปร) 

Shapiro wilk normality test

shapilo.test(ชื่อตัวแปร) 

Kolmogorov smirnov test

lillie.test(ชื่อตัวแปร) 

Histogram

hist(ชื่อตัวแปร)

qqplot

qqnorm(ชื่อตัวแปร)
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Inferential statistics

Hypothesis testing
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t-test
t-test เปนสถิติพื้นฐานตัวหนึ่งที่ใชกนัอยางแพรหลาย 

เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตวัอยางกับคาเฉล่ียประชากรวาคาเฉล่ียที่

ไดมาจากประชากรนี้หรือไม 

เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตวัอยางวามาจากประชากรเดียวกันหรอืไม

t-test ใชกับตัวอยางนอยกวา 30 
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t-test

t.test(ชื่อขอมลู$ชื่อตัวแปร, 

mu= คาเฉล่ียประชากร,

       alternative = "two.sided“, "less", "greater", 

       paired = FALSE, var.equal = FALSE, 

       conf.level = 0.95)
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t-test

t.test (mydata$read, mu=50)

One Sample t-test data: mydata$read 

t = 3.0759, df = 199, p-value = 0.002394 

alternative hypothesis: true mean is not equal to 50 

95 percent confidence interval: 50.80035 53.65965 

sample estimates: mean of x 

52.23 70



t-test

t.test (mydata$read, mu=50)

t.test (mydata$read, mu=50, alternative="greater")

One Sample t-test data: 

mydata$read t = 3.0759, df = 199, p-value = 0.001197 

alternative hypothesis: true mean is greater than 50 

95 percent confidence interval: 51.03192 Inf 

sample estimates: mean of x 52.23 
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t-test 
 t-test เหมาะกับขอมูลที่มีการกระจายตัวแบบ normal distribution

 ถา มีการกระจายตัวแบบ skewness distribution  ใช  Wilcoxon test

 wilcox.test (ชื่อขอมูล$ชื่อตัวแปร, 

mu= คาเฉล่ียประชากร,

alternative = "two.sided“, "less", "greater", 

paired = FALSE, conf.level = 0.95)
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Two sample t-test

## independent two group  

## where y is numeric and x is a binary factor

t.test(y~x)

## where y1 and y2 are numeric

t.test(y,x)

73



Mann-Whitney U Test

#where y is numeric and A is A binary factor

wilcox.test(y~A)

# where y and x are numeric

wilcox.test(y,x)
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Paired t-test

t.test(ตัวแปรที่1, ตัวแปรที่ 2, paired=TRUE)

Paired t-test data: mydata$read and mydata$write 

t = -0.86731, df = 199, p-value = 0.8066 

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0 

95 percent confidence interval: -1.583431 Inf 

sample estimates: mean of the differences 

-0.545 75



Wilcoxon Signed Rank Test

# where y1 and y2 are numeric

wilcox.test (y1,y2,paired=TRUE)
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การคํานวณคา Chisquare
เปนสถิติแบบนอนพาราเมทริกซ ใชกับขอมูลที่เปน categories และเปน

จํานวนนับความถี่ 

คําส่ัง chisquare test คือการเปรียบเทียบวาคาที่พบ(observe)นี้แตกตาง

จากคาที่ควรจะเปน (Expected) อยางผิดปกติหรือไม 

Null hypothesis คาที่พบนี้ไมแตกตางไปจากคาที่ควรจะเปน หรือตัวแปร

ทั้งสองมีความสัมพันธกัน
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Chisquare test 

chisq.test(ชื่อขอมูลที่อยูในรูปตารางแจกแจงความถี่)

คําส่ังจัดรูปแบบขอมูลในรปูตาราง 

Xtabs(~ตัวแปรที่1+ตัวแปรที2่,data=.............)
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การคํานวณ ANOVA
เปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากรต้ังแต 2 กลุมขึ้นไป

ควบคุมความคลาดเคล่ือนในการทดสอบ

one-way anova  : ตัวแปรอิสระ 1 ตวั

two-way anova  : ตัวแปรอิสระ 2 ตัว

three-way anova : ตัวแปรอิสระ 3 ตัว
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ANOVA Analysis

สมมติฐาน 

 null hypothesis  : คาเฉล่ียของแตละกลุมมีคาเทากัน

alternative hypothesis: มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูไมเทากัน

oneway.test (ตัวแปรเชิงปริมาณ~ ตวัแปรเชงิกลุม, data=mydata, var.equal = TRUE)

***ถา reject H0 ทําการเปรียบเทียบรายคู 
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การเปรียบเทียบรายคู่  

ที่มา: O'Mahony, 1986
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LSD 

pairwise.t.test(ตัวแปรปริมาณ, ตวัแปรคุณภาพ, p.adjust="none") 

Bonferroni

pairwise.t.test(ตัวแปรปริมาณ, ตัวแปรคุณภาพ, p.adjust=“bonf") 
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Tukey HSD

TukeyHSD(aov(ตัวแปรปรมิาณ,ตัวแปรคณุภาพ,data=.........)
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Linear correlation
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Correlation method

Pearson r correlation 

Kendall Rank correlation

Spearman rank correlation
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Correlation

Correlation เปนการดูความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณเชิง

เสนตรงของตัวแปรสองตัว 

cor(mtcar,use=“complete.obs”,method=“pearson”, 

“kendall”, “spearman”)
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Regression
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Assumptions of multiple regression

Linear relationship.

Multivariate normality.

No or little multicollinearity.

No auto-correlation.

Homoscedasticity.

correlation

Shapiro test, mardia MVN test

VIF

Durbin Watson test

Bartlett test
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การวิเคราะหการถดถอย Regression

fit=lm(ตัวแปรตาม(ปริมาณ)~ตวัแปรอิสระ1+..............., 

data=...........)

summary (fit) 

reduced.model=step(fit,direction=“both”,“backward”

, “forward”)
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outlier
outlierTest (fit) 

qqPlot(fit, main="QQ Plot") 

#qq plot for studentized residual

leveragePlots(fit)
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Multicollinearity (VIF)

# Evaluate Collinearity

vif(fit) # variance inflation factors

sqrt(vif(fit)) > 2 # problem?
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Non-independence of Errors

# Test for Autocorrelated Errors

durbinWatsonTest (fit)
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