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คํานํา 

 
 หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เลมน้ี เขียนขึ้นโดยคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตรและคณะอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ตองศึกษาวิชาน้ีเปนวิชาพ้ืนฐาน คณะผูเขียนไดเรียบเรียงมาจากหนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาค
หลายเลมทั้งหนังสือในประเทศและตางประเทศเพื่อใหมีสาระครบถวน อีกทั้งการใชภาษาและสํานวนที่อานทําความ
เขาใจไดงายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถอานทําความเขาใจลวงหนากอนการเรียนและทบทวนหลังจากเรียนแลว ซ่ึงจะ
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจไดดีย่ิงขึ้น 

 หนังสือเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหในการอานและใหคําแนะนําในหลายๆ ประเด็นจาก      

ผูชวยศาสตราจารยสุมาณี  ไพศาลเวชกรรม คณะผูเขียนใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดสนับสนุนในดานการจัดพิมพจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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