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เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ” ซ่ึงประสงคจะใหผูเรียนนําความรูทางสถิติที่ไดจากการเรียนวิชาน้ีไปเปนพ้ืนฐานในการ

วิจัย ซ่ึงวิชาน้ีประกอบดวยเน้ือหาที่คอนขางกวางขวาง เร่ิมต้ังแตการเกร่ินนําสถิติศาสตร สถิติเชิงบรรยายไปจนถึง

สถิติเชิงอางอิงอีกหลายแบบ แตดวยขอจํากัดในเร่ืองของเวลาเรียน จึงทําใหผูเขียนไมสามารถลงรายละเอียดใน 

แตละบทไดอยางลึกซ้ึงละเอียดถี่ถวน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหผูเรียนไดประโยชนจากการเรียนมากยิ่งขึ้น ผูเขียนจึงได

นําเสนอวิธีการแปลผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS for windows ลงในเน้ือหา

บางบท ทั้งน้ีเน่ืองจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเปนเคร่ืองมือสําคัญในการอํานวยความสะดวกใหสามารถ

วิเคราะหขอมูลที่ซับซอนและมีเปนจํานวนมากได  

 ผูเขียนหวังวา เอกสารเลมน้ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษาและผูสนใจอื่นๆ บางตามสมควร  
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