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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัศาสตร์ทางดา้นภูมิสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่องานวจิยัในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ดา้นภูมิสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการแสดงผลข้อมูลซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการวิจัยและวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งในเชิงเวลาและพ้ืนท่ี โดยนอกเหนือจากซอฟตแ์วร์สิขสิทธ์ิท่ีมีราคาแพง โปรแกรม R จึงเป็นทางเลือก

ท่ีน่าสนใจในประยกุตใ์ชเ้พ่ือแสดงผลขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) 

ท่ีใชง้านฟรี อีกทั้งยงัมีแพค็เกจดา้นการแสดงผลขอ้มูลภูมิสารสนเทศท่ีหลากหลาย จึงทาํใหโ้ปรแกรม R ไดถู้กนาํไป

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายในการแสดงผลขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศ 
 

คาํสําคญั: โปรแกรม R , การแสดงผลขอ้มูล , ภูมิสารสนเทศ 

 

Abstract 

Nowadays, geoinformatic science has played an important role in current research, especially natural 

resource and environmental management. The high efficiency geoinformatic software is importnant to display the 

geoinformatic data, which is virtal for researches and the effective natural resource and environmental 

management in both temporal and spatial analysis. Beside the copyrighted and expensive geoinformatic softwere, 

R may be a good choice for display the geoinformatic data.   In addition, R is copyrighted, but it is open source,  
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free to use and provide in number of geoinformatic packages. Thus, R is widely applied to display geoinformatic 

data.    

 

Keywords: R programming, display, geoinformatic science 

 

บทนํา 

ภาษา R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาและเผยแพร่โดย GNU project ภายใต ้ GNU General Public 

License ซ่ึงสามารถใชง้านไดท้ั้งในระบบปฏิบติัการ Windows Mac Os และ Unix (Khoomsab, 2016; Paradis, 

2005) โดยในระดบันานาชาติ มูลนิธิ R เพ่ือการคาํนวญทางสถิติ (R foundation for statistical computing) จะทาํ

หนา้ท่ีจดัการประชุมเพ่ือรายงานความกา้วหนา้และการพฒันาโปรแกรม R โดยในประเทศไทยนั้น มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ เป็นแหล่งคู่สาํเนา (mirror) ท่ีใหบ้ริการดา้นการดาวน์โหลด (download)  

โปรแกรม R และแพค็เกจ (package) ต่าง ๆ สาํหรับโปรแกรม R เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านท่ีอยูใ่นประเทศไทยสามารถเรียกใช้

งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยในปัจจุบนั โปรแกรม R มีแพค็เกจหลายตวัพฒันาข้ึนเพ่ือใชง้านในดา้นภูมิสารสนเทศ ซ่ึง

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น สมุทรศาสตร์ (Kelley et al., 2018) อุตุนิยมวทิยา (Guijarro, 

2016) ภูมิสารสนเทศ และสถิติเชิงพ้ืนท่ี (Hijmans, 2017; Pebesma et al., 2018; Na-U-Dom et al., 2017) เป็นตน้   

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแนะนาํการใชโ้ปรแกรม R ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับการแสดงผลขอ้มูลทางภูมิ

สารสนเทศเพ่ือใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี โดยมีการนาํเสนอตั้งแต่การใชโ้ปรแกรม R เบ้ืองตน้ โปรแกรม R  

กบัแพค็เกจดา้นสารสนเทศภูมิสารสนเทศ และโปรแกรม R สาํหรับการแสดงผลขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศ ซ่ึง

สามารถนาํไปใชป้ระกอบการแสดงผลขอ้มูลภูมิสารสนเทศท่ีสวยงามสาํหรับนาํเสนอขอ้มูล หรือใชใ้นการนาํใชใ้น

งานวจิยั นอกจากน้ียงัเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการต่อยอดดา้นการใชโ้ปรแกรม R ใหเ้กิดประโยชนด์า้นการวเิคระห์

และแสดงผลขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในเร่ืองของลิขสิทธ์ิและยงัสามารถปรับปรุงแกไ้ข  

รหสัตน้ฉบบั (source code) ใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชไ้ดอี้กดว้ย 

 

โปรแกรม R เบือ้งต้น 

โปรแกรม R  รุ่น (version) 3.5.0 (R Core Team, 2018) หรือรุ่นก่อนหนา้น้ีสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 

https://www.r-project.org (รูปท่ี 1) จากนั้นจึงเลือกดาวน์โหลด โดยเลือกจากคู่สาํเนาดาวน์โหลดในประเทศไทย 

(http://mirrors.psu.ac.th/pub/cran) ท่ีจดัทาํโดย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ ่ จากนั้นจึงดาวน์

โหลดโปรแกรม R ซ่ึงมีบริการระบบปฏิบติัการ Windows Mac Os และ Unix แลว้จึงทาํการติดตั้ง (install) ลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ 
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รูปที ่1. หนา้ต่างของ https://www.r-project.org 

 

เม่ือตอ้งการเปิดโปรแกรม R ใหด้บัเบิลคลิก (double click) ท่ีสญัรูป (icon) R ในโฟลเดอร์ (folder) ท่ีผู ้

ใชไ้ดติ้ดตั้งโปรแกรมไว ้ จากนั้นหนา้ต่างของโปรแกรม R (R console) จะปรากฏดงัรูปท่ี 2 โดยประกอบดว้ยเมนู

ต่างๆ เช่น File, Edit, Misc, Packages, Window และ Help โดยเม่ือสญัลกัษณ์ > (prompt) ปรากฏ แสดงวา่โปรแกรม 

R พร้อมท่ีจะทาํงานและรับคาํสัง่จากผูใ้ชง้าน (Jansakul, 2009) อยา่งไรก็ตาม โปรแกรม R จะรับคาํสัง่และแสดงผล

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยมีขอ้ควรระวงัท่ีระบุไวใ้น R Console ความวา่   “R is free software and comes with 

ABSOLUTELY NO WARRANTY.” ซ่ึงหมายถึง โปรแกรม R เป็นซอฟตแ์วร์ (software) ท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย และไม่

รับประกนัขอ้ผิดพลาดจากระบบของโปรแกรม เช่น อาการคา้ง (hang) และการหยดุทาํงานของซอฟตแ์วร์ ทาํให้

ขอ้มูลท่ีทาํไวน้ั้นสูญหายหรือเกิดความเสียหาย ซ่ึงขอ้ควรระวงัดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนไดก้บัซอฟตแ์วร์ทัว่ ๆ ไป ไม่

เฉพาะ R เท่านั้น (Khoomsab, 2016) 

โปรแกรม R แสดงผลการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ได ้ โดยใชค้าํสัง่ บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) และหาร (/) 

ดว้ยการพิมพค์าํสัง่ท่ีสญัลกัษณ์ > ใน R console เช่น 2+2 จากนั้นจึงกดปุ่มป้อนเขา้ (enter) ท่ีแผงแป้นอกัขระ 

(keyboard) เพ่ือทาํการประมวลผลคาํสัง่และไดผ้ลลพัธ์ออกมา (= 4) ดงัรูปท่ี 2 นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถขอความ

ช่วยเหลือออนไลน์ (online help) ในกรณีท่ีไม่ทราบวากยสมัพนัธ์ (syntax) ของคาํสัง่ต่าง ๆ โดยการพิมพค์าํสัง่ ? 

ตามดว้ยฟังกช์นั (function) ท่ีจะขอความช่วยเหลือ  หรือพิมพ ์help  (ฟังกช์นัท่ีจะขอความช่วยเหลือ) ท่ีสญัลกัษณ์  >  
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ใน R console ตวัอยา่งเช่น ?lm หรือ help(lm) เป็นการคน้หาคาํอธิบายและตวัอยา่งการใชข้องฟังกช์นั lm ซ่ึงเป็น

ฟังกช์นัในการวเิคราะห์สมการเชิงเสน้ เป็นตน้ โดยโปรแกรม R สามารถเรียกดูคาํสัง่เก่าไดโ้ดยกดลูกศรข้ึนลงท่ี

แป้นพิมพ ์ นอกจากน้ียงัเพ่ิมหมายเหตุ (comment) โดยใชส้ญัลกัษณ์ # (number sign) ซ่ึงโปรแกรม R จะไม่

ประมวลผลคาํสัง่หลงัสญัลกัษณ์ # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที ่2. หนา้ต่างและตวัอยา่งการแสดงผลการคาํนวญใน R console 

 

การออกจากโปรแกรม R สามารถทาํไดโ้ดยการพิมพค์าํสัง่ q() จากนั้นจะมีหนา้ต่างปรากฏข้ึนเพ่ือถามผูใ้ช้

วา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูล (save) ท่ีทาํไวห้รือไม่ก่อนออกจากโปรแกรมดงัรูปท่ี 3 โดยหากตอบ yes แลว้โปรแกรม R 

จะบนัทึกส่ิงท่ีสร้างข้ึนในรูปของ .Rdata ไวใ้นสารบบการทาํงาน (working directory) โดยสามารถตรวจสอบ           

สารบบการทาํงานของโปรแกรม R ไดด้ว้ยคาํสั่ง getwd() และผูใ้ชส้ามารถระบุสารบบการทาํงานของโปรแกรมได้

ดว้ยคาํสั่ง setwd(“ท่ีอยู่ของสารบบใหม่ท่ีผูใ้ชก้าํหนด”) โดยท่ีการระบุและกาํหนดช่ือโฟลเดอร์ของสารบบการ

ทาํงานตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

 

โปรแกรม R กบัแพค็เกจด้านภูมสิารสนเทศ 

ภูมิสารสนเทศเป็นศาสตร์ท่ีเนน้การบูรณาการทางดา้นการสาํรวจ จดัทาํแผนท่ี และการแสดงผลเชิงพ้ืนท่ี

เขา้ดว้ยกนั อนัประกอบไปดว้ย การสาํรวจขอ้มูลระยะไกล (remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(geographic   information   system)     และ ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก   (global   positioning   system)   เพ่ือ 
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ประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่าง ๆ (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency & Remote Sensing 

and Geographic Information System Association of Thailand, 2009) ขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศแบ่งไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลแบบเวคเตอร์ (vector data structure) ซ่ึงจะประกอบดว้ยจุด (points) เสน้ (lines) และรูป

หลายเหล่ียม (polygons) และ 2) ขอ้มูลแบบแรสเตอร์ (raster data structure) เป็นการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ

จุดภาพ (pixels) ท่ีเรียงต่อเน่ืองกนัไปตามแถวแนวตั้งและแนวนอน (Department of Marine and Coastal Resources, 

2015) โดยโปรแกรม R มีความสามารถในการแสดงผลดา้นภูมิสารสนเทศ ตวัอยา่งเช่น การแสดงผลการ

เปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลาของค่า NDVI (normalized different vegetation index) และสภาพภูมิอากาศในเขต

ลุ่มนํ้ าโขง  (Na-U-Dom et al., 2017) เป็นตน้ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ และขาดความยดืหยุน่ในการ

ทาํงาน ท่ีผา่นมา การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี การวเิคราะห์แนวโนม้ และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิง

พ้ืนท่ีนั้น ส่วนใหญ่ตอ้งซ้ือแพค็เกจเสริมท่ีมีราคาแพง ซ่ึงอาจเป็นขอ้จาํกดัสาํหรับการใชเ้พ่ือการศึกษาสาํหรับ

นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3. การออกจากโปรแกรม R และการบนัทึกการทาํงานเขา้สู่สารบบ 

 

 สาํหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งแพค็เกจดา้นภูมิสารสนเทศ ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดแพค็เกจได ้2 วธีิ คือ 

1) ดาวน์โหลดจากฟังกช์นั  install.packages (“ช่ือแพค็เกจท่ีจะตอ้งการติดตั้ง”)  เช่น  install.packages(“raster”)  หรือ  
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2) เลือกเมนู Packages เลือก Install package(s) จากนั้นจะเขา้สู่หนา้ต่าง secure CRAN mirror เลือก Thailand คล๊ิก 

ok แลว้จึงเลือกแพค็เกจท่ีจะติดตั้ง (เช่น raster) จากนั้นคล๊ิก ok เป็นการเสร็จส้ินกระบวนการการติดตั้งแพค็เกจ  

บทความน้ีจะนาํเสนอการใชแ้พค็เกจดา้นภูมิสารสนเทศ 3 แพค็เกจในการแสดงผลขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 

แพค็เกจ raster sp และ prettymapr   

 

1. แพค็เกจ raster  

แพค็เกจ raster เป็นแพค็เกจท่ีมีฟังกช์นัในการสร้าง อ่าน จดัการ และเขียนขอ้มูลแรสเตอร์ การจดัการ           

ขอ้มูลแรสเตอร์โดยใชแ้พค็เกจ raster เช่น การอ่านกลุ่มของไฟลแ์รสเตอร์ รวมถึงการแสดงผลไฟลแ์รสเตอร์ ซ่ึงมี

ตวัอยา่งการใชง้านดงัน้ี (Hijmans, 2017)  

> Install.packages(“raster”)  #ดาวน์โหลดและติดตั้งแพค็เกจ raster 

> library(raster)  #เรียกแพค็เกจ raster ข้ึนมาใชง้าน 

> filename <- system.file("external/test.grd",package="raster") #เรียกตวัอยา่งไฟลจ์ากแพค็เกจ raster 

>                                 #แสดงถึงปริมาณความเขม้เขน้ของสงักะสี   

>                                 #ในดินบริเวณแม่นํ้ าเมิซ (Meuse River)      

>                                 #ประเทศฝร่ังเศส (Hijmans, 2017)  

># หากผูใ้ชต้อ้งการเรียกไฟลแ์รสเตอร์ส่วนตวัจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใหใ้ชค้าํสัง่ raster ตวัอยา่งเช่น 

>#userdata <- raster(“ท่ีอยูไ่ฟลแ์รสเตอร์ท่ีผูใ้ชก้าํหนด/ไฟลแ์รสเตอร์.tif”) 

> ZincC<-raster(filename) #เปล่ียน grid file (.grd) ใหอ้ยูใ่นรูปของ RasterLayer (ในตวัแปรท่ีช่ือ ZincC)  

> #พลอ็ต (Plot) ไฟลแ์รสเตอร์ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 4 

> plot(ZincC,main="Zinc concentration (ppm) at topsoil",xlab="x",ylab="y")               

 

2. แพค็เกจ sp  

แพค็เกจ sp (Pebesma et al., 2018) เป็นแพค็เกจท่ีใชจ้ดัการกบัระบบฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีแบบเวกเตอร์ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลแบบจุด เช่น ท่ีตั้งของครัวเรือน หมู่บา้นเป็นตน้  ขอ้มูลแบบเสน้ เช่น ถนน แม่นํ้ า เป็นตน้  

และรูปหลายเหล่ียม เช่น พ้ืนท่ีจงัหวดั ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า เป็นตน้ โดยขอ้มูลในแพค็แกจ sp จะไดเ้ป็น 

SpatialPoints(DataFrame) SpatialLines(DataFrame) และSpatialPolygons(DataFrame) ซ่ึงมีตวัอยา่งการใชง้านดงัน้ี  

> Install.packages("sp")  #ดาวน์โหลดและติดตั้งแพค็เกจ sp 

> library(sp) #เรียกแพค็เกจ sp ข้ึนมาใชง้าน 

> data(meuse) #เรียกขอ้มูลตวัอยา่งจากแพต็เกจ sp  

> coordinates(meuse)=~x+y #กาํหนดจุดระบบพิกดัใหก้บัขอ้มูล (ดูวากยสมัพนัธ์ไดจ้าก ?coordinates) 
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> data(meuse.riv) #เรียกขอ้มูลแม่นํ้ าเมิซ 

> # ระบุขอ้มูลแม่นํ้ าเมิซ ใหอ้ยูใ่นรูปของ SpatialPolygons (ในตวัแปรท่ีช่ือ meuse.sr) 

> meuse.sr = SpatialPolygons(list(Polygons(list(Polygon(meuse.riv)),"meuse.riv"))) 

> plot(meuse.sr, axes=TRUE,col="darkblue") #พลอ๊ตแม่นํ้ าเมิซ (รูปท่ี 5) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4. ตวัอยา่งการพลอ็ตไฟลแ์รสเตอร์ดว้ยแพค็เกจ raster 

 

3. แพค็เกจ prettymapr (Dunnington, 2017)                     

เป็นแพค็เกจท่ีใชใ้นการพลอ๊ตลูกศรทิศเหนือและมาตราส่วนแผนท่ีรวมถึงการสร้างกราฟิก (graphic)  ดา้น

ภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคาํสั่งการใชง้านท่ีไม่ซบัซอ้น โดยในหัวขอ้น้ีนั้น จะใชข้อ้มูลจาก แพค็เกจ raster และ sp 

ร่วมดว้ย (รูปท่ี 6) เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํไปปรับและประยกุตใ์ชก้บัการแสดงผลดา้นภูมิสารสนเทศของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

> Install.packages("prettymapr")  #ดาวน์โหลดและติดตั้งแพค็เกจ prettymapr 

> library(raster) 

> library(sp) 

> library(prettymapr) #เรียกแพค็เกจ prettymapr ข้ึนมาใชง้าน 
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> ##### ขอ้มูลแรสเตอร์ความเขม้ขน้ของสงักะสีบริเวณแม่นํ้ าเมิซจากแพค็เกจ raster ###### 
> filename <- system.file("external/test.grd",package="raster") 

> ZincC<-raster(filename)  

>##### ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีแม่นํ้ าเมิซจากแพค็เกจ sp ###### 

> data(meuse)  

> coordinates(meuse)=~x+y  

> data(meuse.riv)  

> meuse.sr = SpatialPolygons(list(Polygons(list(Polygon(meuse.riv)),"meuse.riv"))) 

>##### แสดงผลขอ้มูลความเขม้ขน้ของสงักะสีบริเวณแม่นํ้ าเมิซ###### 

> plot(ZincC,main="Zinc concentration (ppm) at topsoil",xlab="x",ylab="y") #แสดงผลขอ้มูลแรสเตอร์ 

>#####พลอ๊ตซอ้นทบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเขา้กบัขอ้มูลแรสเตอร์ ดว้ยคาํสัง่ add=TRUE###### 

> plot(meuse.sr, axes=TRUE,col="darkblue",add=TRUE)  

>##### พลอ๊ตลูกศรแสดงทิศเหนือและมาตราส่วนแผนท่ีจากแพค็เกจ prettymapr###### 

> addnortharrow(pos = "topleft", cols = c("white", "black"),text.col = "black") #พลอ๊ตลูกศรแสดงทิศเหนือ 

> addscalebar(plotunit = "km", label.col = "black", pos = "bottomleft") #พลอ๊ตมาตราส่วนแผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5. เสน้ขอบเขตแม่นํ้ าเมิซท่ีไดจ้ากแพค็เกจ sp 
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รูปที ่6. การแสดงผลดา้นภูมิสารสนเทศโดยการใชแ้พค็เกจ raster sp และ prettymapr 

 

การอ้างองิโปรแกรม R  

ผูใ้ชส้ามารถเขียนอา้งอิงโปรแกรม R ในเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรมได ้โดยพิมพค์าํสัง่ citation() ท่ี R 

console โดยจะปรากฏขอ้ความดงัรูปท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7. ตวัอยา่งการอา้งอิงโปรแกรม R 
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สรุป 

 การใชโ้ปรแกรม R เพ่ือการแสดงผลขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับนกัวจิยัท่ี

ทาํงานดา้นการแสดงผลขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีหรือใชใ้นการเรียนการสอนวชิาภูมิสารสนเทศ โดยบทความน้ีผูเ้ขียนไดท้าํ

การแนะนาํแพค็เกจดา้นภูมิสารสนเทศจาํนวน 3 แพค็เกจ คือแพค็เกจ raster, sp และ prettymapr ซ่ึงมีการใชง้าน

ฟังกช์นัท่ีไม่ซบัซอ้น เหมาะสาํหรับการเรียนรู้สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ และใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการใชโ้ปรแกรม R เพ่ือการ

แสดงผลดา้นภูมิสารสนเทศในขั้นสูงต่อไป  

 ขอ้ดีของโปรแกรม R คือเป็นโปรแกรมท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายและมีแพค็เกจดา้นภูมิสารสนเทศอีกมากมาย เช่น

แพค็เกจ rasterVis และ rgdal เป็นตน้ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมและวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย 

ทาํใหโ้ปรแกรม R มีความยนืหยุน่ในการใชง้าน อยา่งไรก็ตามโปรแกรม R ก็มีขอ้เสียท่ีสาํคญั คือผูใ้ชต้อ้งเรียนรู้และ

เขียนคาํสัง่ดว้ยภาษา R ซ่ึงอาจเป็นปัญหาสาํหรับผูเ้ร่ิมตน้อยูบ่า้ง แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มผูพ้ฒันาโปรแกรม R ไดท้าํจดั

เอกสารการใชโ้ปรแกรม R  และคู่มือการใชแ้พค็เกจต่าง ๆ รวมถึงการขอความช่วยเหลือออนไลนใ์นการใชฟั้งกช์นั

ต่าง ๆ จึงทาํใหโ้ปรแกรม R เป็นท่ีแพร่หลายและนาํไปใชใ้นการวจิยัเพ่ิมมากข้ึน 
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