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การใชโ้ปรแกรมลิขสิทธ์ิ เพราะนอกจากจะปลอดภยัจากไวรัส และ Malicious Software ต่างๆแลว้
ยงัเป็นการเคารพต่อความสามารถของผูเ้ขียนโปรแกรมอีกดว้ย  อยา่งไรกต็าม โปรแกรมลิขสิทธ์ิ กมี็ขอ้จาํกดั
สาํหรับบางคนท่ีมีทุนทรัพยน์อ้ย หรือมีความจาํเป็นอยา่งอ่ืนมากกวา่ แต่ในโลกน้ี ยงัมีคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชน์ของชาวโลก เพื่อความสุขในการท่ีได้ทาํงานท่ีชอบ โดยทาํโปรแกรมแจกฟรี หรือ 
Freeware เพื่อใหไ้ดใ้ชง้านกนัอยา่งอิสระ จะ Copy แจกจ่าย หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม โปรแกรมอยา่งไรกไ็ด ้

โปรแกรม Freeware ไม่เหมือนกบั Shareware โปรแกรม Shareware เป็นโปรแกรมให้ทดลองใช้
งาน โดยมีขอ้จาํกดั เช่น อาจจะกาํหนดวนัหมดอาย ุหรือจาํกดัดา้นการทาํงานของโปรแกรมบางอยา่งเอาไว ้
แต่โปรแกรม Freeware สามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที เตม็ความสามารถของโปรแกรม ไม่มีการหมดอาย ุแต่
ตอ้งระวงัโปรแกรม Freeware ท่ีเป็นมิจฉาชีพ แอบเอาไวรัส หรือ Malware ติดไปดว้ย ตรงน้ี ตอ้งดูความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา เช่น มีองคก์รรับรองหรือไม่ โดยเฉพาะถา้เป็น GNU Project ก็เช่ือถือได ้ร้อยละ 
100 อีกอย่าง ก็คือตอ้งดูว่า โปรแกรม Freeware นั้น มีผูพ้ฒันาท่ีมีตวัตน เช่น อาจจะเป็นองคก์ร หรือบุคคล
ซ่ึงเช่ือถือได ้สามารถติดต่อได ้มีปัญหาสอบถามได ้เป็นตน้ กน่็าจะถือวา่ปลอดภยัใชไ้ด ้ 

จากการตรวจสอบราคาโปรแกรม SPSS จาก http://www.globalsoftthailand.com มีราคาประมาณ 
34,800 ถึง 62,400 บาท สําหรับหน่วยงาน องคก์ร ท่ีจาํเป็นตอ้งใชง้าน แต่ถา้นักเรียน นักศึกษา นักวิจยั ท่ี
ตอ้งการทาํวิจยั ท่ีมีทุนทรัพยน์อ้ย คงตอ้งมาใชโ้ปรแกรม PSPP 

โปรแกรม PSPP ( a program of statistical analysis of sample data) ถูกนาํเสนอโดย  John Darrigton  
ในการประชุม   The seventh Free and Open source Software Develops European  Meeting 2007  โปรแกรม 
PSPP  เกิดจาก GNU Project (เดิมโครงการน้ี เรียกวา่ Fiasco) ท่ีตอ้งการพฒันามาใชแ้ทนโปรแกรม SPSS 

โปรแกรม PSPP เป็น GNU Project เป็น Freeware 
ท่ีใชว้ิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถทดแทนโปรแกรม SPSS ได้
เป็นอย่างดี โดยมีการทํางานท่ีคล้ายกันมาก  เช่น การ
กาํหนดค่าตวัแปร การป้อนขอ้มูล ตลอดจนการแสดงผล
การวิเคราะห์ ตารางต่าง ๆ เป็นต้น มีข้อแตกต่างเพียง
เล็กน้อยเท่านั้ น ท่ีสําคญัคือ ไม่มีระเบิดเวลา ใช้งานได้

ตลอดกาล ไม่มีวนัหมดอาย ุไม่จาํกดัจาํนวนตวัแปร หรือ จาํนวนขอ้มูล คือ มีจาํนวนขอ้มูลไดม้ากกว่า 1 พนั
ล้านเรคคอร์ด มีตัวแปรได้มากกว่า 1 พันล้านตัว  เช่น ถ้าใช้กับแบบสอบถาม ก็สามารถวิเคราะห์
แบบสอบถามไดม้ากกว่า 1 พนัลา้นฉบบั แบบสอบถามสามารถมีขอ้คาํถามไดม้ากกว่า 1 พนัลา้นขอ้ ซ่ึง
มากมายมหาศาล พูดไดว้่า โปรแกรมไม่มีขอ้จาํกดัก็ว่าได ้นอกจากน้ี โปรแกรม PSPP ยงัมีความสมบูรณ์ใน



ตวัเอง ไม่ตอ้งมี Package เพิ่มเติม ถา้ตอ้งการวิเคราะห์ค่าสถิติระดบัสูง เพราะ PSPP  มีความสมบูรณ์ในตว้
เอง ทุกอย่างมีอยู่ใน Core package แลว้ทั้งหมด ไม่ตอ้งมีอะไรมาเสริม และอีกอย่าง โปรแกรมน้ี ยงัมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

โปรแกรม PSPP เป็นโปรแกรมท่ีมีเสถียรภาพ เช่ือถือได้ หรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถ
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) ค่าสถิติ T-tests, ANOVA, linear and logistic regression, 
measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests และ อ่ืน  ๆ 
โปรแกรมออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าขอ้มูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม 
สามารถเลือกใชเ้มนูต่าง ๆ ของโปรแกรม หรือ ใครถนดัแบบเดิม จะเรียกใชง้านเป็นคาํสั่งโดยตรงก็ได ้แต่
ถนดัใชง้านตามเมนู หนา้จอท่ีเขาออกแบบมามากกว่า เพราะง่ายดี แต่บางคนอาจจะชอบพิมพค์าํสั่งโดยตรง 
เพราะสั้น รวดเร็ว ตรงประเดน็ อนัน้ีกแ็ลว้แต่ความชอบ 

 
คุณลักษณะของโปรแกรม PSPP มีดังนี ้ 
1. สามารถใชข้อ้มูลได ้มากกวา่ 1 พนัลา้นรายการ (over 1 billion cases) 
2. สามารถใชต้วัแปรได ้มากกวา่ 1 พนัลา้นตวัแปร (over 1 billion variables) 
3. ไวยากรณ์และไฟลข์อ้มูล เขา้กนัไดก้บัโปรแกรม SPSS 
4. สามารถเลือกการใชง้านไดห้ลายโหมด เช่น แบบ terminal หรือแบบเมนู หนา้จอของโปรแกรม 
5. สามารถพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ เช่น  ข้อความธรรมดา  (text) postscript, pdf, open 

document หรือเป็นเวบ็เพจ html กไ็ด ้
6. สามารถทาํงานร่วมกบัโปรแกรมเอกสารฟรี เช่น  Numeric, LibreOffice, OpenOffice.Org เป็น

ตน้ 
7. สามารถนาํขอ้มูลเขา้จาก โปรแกรม spreadsheets เช่น Excel หรือไฟล ์text หรือ จากฐานขอ้มูล

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
8. สามารถใชง้านการวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมกนัได ้2 ชุด (datasets) ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลมารวมกนั 

หรือต่อกนัได ้เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั  
9. สนบัสนุนไดห้ลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย และใช ้Font ท่ีนิยมเป็นมาตรฐานได ้
10. วิเคราะห์ผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมว้า่จะมีขอ้มูลจาํนวนมากกต็าม 
11. ใชไ้ดฟ้รี ไม่มีค่า license 
12. ไม่มีวนัหมดอาย ุ
13. ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรมท่ีมาในรูปของ “end user license agreements” 
14. มีคู่การใชง้านท่ีใชง่้าย คน้หาง่าย และสมบูรณ์ 
15. มีความเป็นอิสระ ลิขสิทธ์ิภายใต ้GPLv3 หรือสูงกว่า สามารถใชง้าน คดัลอก แจกจ่ายโปรแกรม

ไดอ้ยา่งอิสระ แกไ้ขโปรแกรมกไ็ด ้(ถา้ทาํได)้ 



16. พกพาไดส้ะดวก ใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์หลายประเภท หลายระบบปฏิบติัการหลายอย่าง ทั้ง 
Windows Linux เป็นตน้ 

 
ตัวอย่างหน้าจอการกําหนดตัวแปร (ภาษาไทย) Var iable View 

 

 
 

 
 



 
 
วิธีการใช ้เหมือนกบัการใช ้SPSS เกือบทุกอยา่ง  
 

อ้างอิง 
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 

  


