
โปรแกรมสําหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPSS Statistics Base)    
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  1  ชุด 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถนําเข้าและส่งออกข้อมูลเป็น Text, Excel, Lotus, Sylk, dbase, SAS, Stata, Systat, 
Portable, IBM SPSS data collection และข้อมูลจากฐานข้อมูล เชิ ง สัมพัน ธ์  (Relational 
Database) ได้ 

2. สามารถส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ Word, Excel, .PDF และ PowerPoint (เฉพาะ Windows) ได้ 
3. สามารถส่งออกกราฟในรูปแบบ BMP, EMF, EPS, JPG, PCT, PNG, TIF and WMF ได้ 
4. มีความสามารถในการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เช่น Filter-Query, Append Table, 

Transpose, Split Column, Data Standardization, Sampling เป็นต้น 
5. สามารถทําการเปลี่ยนค่าข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ (Automatic Recode) และเปล่ียนค่าข้อมูลตาม

ความต้องการของนักวิเคราะห์ได้ (Data Recoding) นอกจากน้ียังสามารถทํา Visualize Binning ได้ 
6. สามารถประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเชิงสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัย (Range) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าความคลาดเคล่ือนจากการ ประมาณค่า (Standard 
Error of Estimate: SE) ได้เป็นอย่างน้อย 

7. สามารถทําการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ากลาง (Compare means) เช่น ตัวสถิติ
ที (t-Test) ตัวสถิติเอฟ (F-Test) ไคร์กําลังสอง (Chi-square’s statistics) และการหาความสัมพันธ์
ของข้อมูล (Correlate) ด้วยวิธี Pearson’s r correlation, Spearman’s correlation, Kendall’s 
tau correlation ได้เป็นอย่างน้อย 

8. สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และความแปรร่วม (Analysis 
of Covariance: ANCOVA) ได้ 

9. รองรับการหาค่าความน่าเช่ือถือของข้อมูล (ค่า Reliability) 
10. รองรับการวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric tests) การวิเคราะห์ค่า 

Multiple response 
11. มีตัวช่วยในการทําแบบจําลองโดยใช้ Monte Carlo simulation 
12. สามารถทําการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วยวิธี K-Mean Clustering , Nearest 

Neighbor และ Hierarchical Clustering และการวิเคราะห์ Factor Analysis การวิเคราะห์ Two 
steps Cluster Analysis รวมทั้งการวิเคราะห์แบบ Discriminant Analysis ได้ เป็นต้น 

13. สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม R รองรับการทํางานร่วมกับPython 2.6 และสามารถทํางาน
ร่วมกับแอพลิเคช่ันอ่ืนๆ เช่นการสร้างโดยใช้Visual Basic PowerBuilder และ C++ได้ 

14. มีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ แผนที,่ categories chart, Scatter Plots, Density charts ได้ 
15. สามารถทําการวิเคราะห์สถิติการควบคุมคุณภาพ (Quality control charts) ด้วยวิธี X-Bar Chart, 

Pareto, Range, Sigma, Individuals, Moving range, Control chart ได้เป็นอย่างน้อย 



16. มีเครื่องมือรองรับการพัฒนาการสร้างเมนูในการใช้งานสาหรับผู้ใช้งาน (Custom Dialog Builder) 
17. มีความสามารถด้านสถิติ ข้ันสูง เ ช่น   generalized linear models (GENLIN), generalized 

estimating equations (GEE), mixed level models, general linear mixed models 
(GLMM), variance component estimation, MANOVA, Kaplan-Meier estimation, Cox 
regression, hiloglinear, loglinear และ survival analysis 

18. มีความสามารถด้าน custom tables เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า การทํา
โพล  และรายงานที่ เ ป็นที่ ยอมรับ ด้ วยรูปแบบของ  table builder preview, Tables of 
Frequencies และค่าสถิติเชิงอนุมาน รวมถึงความสามารถด้าน data management ทําให้ง่าย
ต่อการนําเสนอผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

19. มีความสามารถด้าน Regression เช่น ทํานายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ เม่ือข้อมูลไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Linear regression ประกอบด้วย multinomial และ 
binary Logistic Regression, nonlinear regression, weighted least squares, two-stage 
least squares และ probit analysis  

20. สามารถทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการเคร่ืองลูกข่ายที่มีอยู่หรือที่นําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 ผู้ใช้งาน 

ข้อกําหนดทั่วไป 
1. เป็นชุดโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
2. ชุดโปรแกรม IBM SPSS Statistics Standard เวอร์ช่ันปัจจุบัน สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ 

Windows Mac และ Linux ได้  
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสิทธิในการใช้งานโดยไม่กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิดาวน์โหลดโปรแกรมและตรวจสอบสิทธิการใช้งาน

จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรม 
5. มีบริการให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) เป็นภาษาไทย ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ 

ต้ังแต่เวลา 08.30–17:30 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
6. ระยะเวลาการรับประกัน  2  ปี  หากมีปรับรุ่นการทํางานของซอฟต์แวร์ ผู้ซ้ือสามารถดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์รุ่นปัจจุบันจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์และติดต้ังได้ 
7. ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีการเปล่ียนแปลงรุ่นของซอฟต์แวร์ ผู้ขายจะต้อง

นําส่งซอฟต์แวร์ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ พร้อมคู่มือการใช้งานในรูปแบบของ PDF ไฟล์ 
8. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน

ของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยต้องย่ืนเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการย่ืนเสนอราคา 
9. ผู้ขายจะต้องมีหนังสือแสดงสิทธ์ิที่ครบถ้วน ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยฯ  ได้รับสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

จากบริษัทผู้ผลิต 
10. กําหนดส่งมอบภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
11. กําหนดส่งคู่มือการติดต้ังภาษาไทย  จํานวน 1 ชุด 

--------------------------------------- 


