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ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ
การใช้โปรแกรมลิขสิ ทธิ์ เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากไวรัส และ Malicious Software ต่างๆแล้ว
ยังเป็ นการเคารพต่อความสามารถของผูเ้ ขียนโปรแกรมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมลิขสิ ทธิ์ ก็มีขอ้ จํากัด
สําหรับบางคนที่มีทุนทรัพย์นอ้ ย หรื อมีความจําเป็ นอย่างอื่นมากกว่า แต่ในโลกนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อุทิศ
ตนเพื่ อ ประโยชน์ ข องชาวโลก เพื่ อ ความสุ ข ในการที่ ไ ด้ท าํ งานที่ ช อบ โดยทํา โปรแกรมแจกฟรี หรื อ
Freeware เพื่อให้ได้ใช้งานกันอย่างอิสระ จะ Copy แจกจ่าย หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โปรแกรมอย่างไรก็ได้
โปรแกรม Freeware ไม่เหมือนกับ Shareware โปรแกรม Shareware เป็ นโปรแกรมให้ทดลองใช้
งาน โดยมีขอ้ จํากัด เช่น อาจจะกําหนดวันหมดอายุ หรื อจํากัดด้านการทํางานของโปรแกรมบางอย่างเอาไว้
แต่โปรแกรม Freeware สามารถนําไปใช้งานได้ทนั ที เต็มความสามารถของโปรแกรม ไม่มีการหมดอายุ แต่
ต้องระวังโปรแกรม Freeware ที่เป็ นมิจฉาชี พ แอบเอาไวรัส หรื อ Malware ติดไปด้วย ตรงนี้ ต้องดูความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่งที่มา เช่น มีองค์กรรับรองหรื อไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็ น GNU Project ก็เชื่ อถือได้ ร้อยละ
100 อีกอย่าง ก็คือต้องดูว่า โปรแกรม Freeware นั้น มีผพู ้ ฒั นาที่มีตวั ตน เช่น อาจจะเป็ นองค์กร หรื อบุคคล
ซึ่งเชื่อถือได้ สามารถติดต่อได้ มีปัญหาสอบถามได้ เป็ นต้น ก็น่าจะถือว่าปลอดภัยใช้ได้
จากการตรวจสอบราคาโปรแกรม SPSS จาก http://www.globalsoftthailand.com มีราคาประมาณ
34,800 ถึง 62,400 บาท สําหรับหน่ วยงาน องค์กร ที่จาํ เป็ นต้องใช้งาน แต่ถา้ นักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั ที่
ต้องการทําวิจยั ที่มีทุนทรัพย์นอ้ ย คงต้องมาใช้โปรแกรม PSPP
โปรแกรม PSPP ( a program of statistical analysis of sample data) ถูกนําเสนอโดย John Darrigton
ในการประชุม The seventh Free and Open source Software Develops European Meeting 2007 โปรแกรม
PSPP เกิดจาก GNU Project (เดิมโครงการนี้ เรี ยกว่า Fiasco) ที่ตอ้ งการพัฒนามาใช้แทนโปรแกรม SPSS
โปรแกรม PSPP เป็ น GNU Project เป็ น Freeware
ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถทดแทนโปรแกรม SPSS ได้
เป็ นอย่ า งดี โดยมี ก ารทํา งานที่ ค ล้า ยกัน มาก เช่ น การ
กําหนดค่าตัวแปร การป้ อนข้อมูล ตลอดจนการแสดงผล
การวิ เ คราะห์ ตารางต่ า ง ๆ เป็ นต้น มี ข ้อ แตกต่ า งเพี ย ง
เล็ก น้อ ยเท่ า นั้น ที่ สํา คัญ คื อ ไม่ มี ร ะเบิ ด เวลา ใช้ง านได้
ตลอดกาล ไม่มีวนั หมดอายุ ไม่จาํ กัดจํานวนตัวแปร หรื อ จํานวนข้อมูล คือ มีจาํ นวนข้อมูลได้มากกว่า 1 พัน
ล้า นเรคคอร์ ด มี ต ัว แปรได้ม ากกว่ า 1 พัน ล้า นตัว เช่ น ถ้า ใช้กับ แบบสอบถาม ก็ ส ามารถวิ เ คราะห์
แบบสอบถามได้มากกว่า 1 พันล้านฉบับ แบบสอบถามสามารถมีขอ้ คําถามได้มากกว่า 1 พันล้านข้อ ซึ่ ง
มากมายมหาศาล พูดได้ว่า โปรแกรมไม่มีขอ้ จํากัดก็ว่าได้ นอกจากนี้ โปรแกรม PSPP ยังมีความสมบูรณ์ใน

ตัวเอง ไม่ตอ้ งมี Package เพิ่มเติม ถ้าต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติระดับสู ง เพราะ PSPP มีความสมบูรณ์ในต้ว
เอง ทุกอย่างมีอยู่ใน Core package แล้วทั้งหมด ไม่ตอ้ งมีอะไรมาเสริ ม และอีกอย่าง โปรแกรมนี้ ยังมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
โปรแกรม PSPP เป็ นโปรแกรมที่ มีเ สถี ย รภาพ เชื่ อ ถื อ ได้ หรื อ มี ปั ญ หาในการใช้ง าน สามารถ
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณา (descriptive statistics) ค่าสถิติ T-tests, ANOVA, linear and logistic regression,
measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests และอื่ น ๆ
โปรแกรมออกแบบให้ส ามารถวิ เ คราะห์ ผ ลได้อ ย่า งรวดเร็ ว ไม่ ว่า ข้อ มู ล จะมี ข นาดใหญ่ เ พีย งใดก็ตาม
สามารถเลือกใช้เมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม หรื อ ใครถนัดแบบเดิม จะเรี ยกใช้งานเป็ นคําสั่งโดยตรงก็ได้ แต่
ถนัดใช้งานตามเมนู หน้าจอที่เขาออกแบบมามากกว่า เพราะง่ายดี แต่บางคนอาจจะชอบพิมพ์คาํ สัง่ โดยตรง
เพราะสั้น รวดเร็ ว ตรงประเด็น อันนี้กแ็ ล้วแต่ความชอบ
คุณลักษณะของโปรแกรม PSPP มีดังนี้
1. สามารถใช้ขอ้ มูลได้ มากกว่า 1 พันล้านรายการ (over 1 billion cases)
2. สามารถใช้ตวั แปรได้ มากกว่า 1 พันล้านตัวแปร (over 1 billion variables)
3. ไวยากรณ์และไฟล์ขอ้ มูล เข้ากันได้กบั โปรแกรม SPSS
4. สามารถเลือกการใช้งานได้หลายโหมด เช่น แบบ terminal หรื อแบบเมนู หน้าจอของโปรแกรม
5. สามารถพิ ม พ์ร ายงานได้ห ลายรู ปแบบ เช่ น ข้อ ความธรรมดา (text) postscript, pdf, open
document หรื อเป็ นเว็บเพจ html ก็ได้
6. สามารถทํางานร่ วมกับโปรแกรมเอกสารฟรี เช่น Numeric, LibreOffice, OpenOffice.Org เป็ น
ต้น
7. สามารถนําข้อมูลเข้าจาก โปรแกรม spreadsheets เช่น Excel หรื อไฟล์ text หรื อ จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
8. สามารถใช้งานการวิเคราะห์ขอ้ มูลพร้อมกันได้ 2 ชุด (datasets) ซึ่ งสามารถนําข้อมูลมารวมกัน
หรื อต่อกันได้ เป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน
9. สนับสนุนได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย และใช้ Font ที่นิยมเป็ นมาตรฐานได้
10. วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ ว แม้วา่ จะมีขอ้ มูลจํานวนมากก็ตาม
11. ใช้ได้ฟรี ไม่มีค่า license
12. ไม่มีวนั หมดอายุ
13. ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นเอาเปรี ยบ ไม่เป็ นธรรมที่มาในรู ปของ “end user license agreements”
14. มีคู่การใช้งานที่ใช้ง่าย ค้นหาง่าย และสมบูรณ์
15. มีความเป็ นอิสระ ลิขสิ ทธิ์ภายใต้ GPLv3 หรื อสู งกว่า สามารถใช้งาน คัดลอก แจกจ่ายโปรแกรม
ได้อย่างอิสระ แก้ไขโปรแกรมก็ได้ (ถ้าทําได้)

16. พกพาได้สะดวก ใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ หลายประเภท หลายระบบปฏิ บตั ิการหลายอย่าง ทั้ง
Windows Linux เป็ นต้น
ตัวอย่ างหน้ าจอการกําหนดตัวแปร (ภาษาไทย) Variable View

วิธีการใช้ เหมือนกับการใช้ SPSS เกือบทุกอย่าง
อ้ างอิง
http://www.gnu.org/software/pspp/
http://www.globalsoftthailand.com/php/shopping_cart/product.php?sub_cate_id=00077
http://www.thongjoon.com/2015/03/pspp-spss.html

