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คํานํา 
 
  เอกสารประกอบการสอนเลมนี้  จัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนวิชา    
ศศ. 106 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรธุรกิจ  ใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร สาขา 
วิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมีความมุงหมายใหนักศึกษาสามารถนําความรู
ความเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและการวิเคราะห
เชิงปริมาณเกี่ยวกับการตัดสินใจปญหาทางดานธุรกิจ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความชัดเจนมากขึ้น  
และเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาข้ันตอไป 
  เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนแบงออกเปน 2  สวน ตามชื่อสาขาวิชา คือ สวน
ที่ 1  ประกอบดวยบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 เนนการประยุกตใชกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค ไดแก 
ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต  การหาคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  และการหากําไร
สูงสุดของผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดผูกขาด  สวนที่ 2 ประกอบดวยบทที่ 6 ถึงบทที่ 9 
เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณทางดานธุรกิจ  ไดแก ทฤษฎีการตัดสินใจ  ทฤษฎีเกม  ตัวแบบพัสดุคง
คลังและการบริหารโครงการ โดยใชเทคนิคของ CPM และ PERT 
  ผูเขียนขอขอบพระคุณครูบาอาจารยที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูทั้งหลายทั้งมวลให 
แกผูเขียน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคลากรอื่นๆ 
ที่มีสวนชวยใหเอกสารประกอบคําสอนเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี และบุคคลสําคัญที่ผูเขียนใคร
ขอขอบคุณเปนพิเศษคือ ดร.ศรีสุดา  ถุงสุวรรณ และอาจารยปาน  จินดาพล ผูซึ่งไดสละเวลาอันมี
คาย่ิง  รับเปนผูอานผลงานวิชาการและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูเขียน  ทําใหเนื้อหาของ
เอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
  ทายสุดนี้  ผูเขียนหวังใจวา  เอกสารประกอบการสอนเลมนี้คงจะมีประโยชนแก
นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  หากมีขอผิดพลาดและขอบกพรองประการใด  ผูเขียนขอนอมรับไวแต
เพียงผูเดียวและยินดีรับฟงความคิดเห็น  รวมทั้งขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปแกไข
และ  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหมีคุณคาทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
 
          ธนดล  พรพุทธพงศ   
             กันยายน  2552 
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