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 คํานํา (3) 

คํานํา 
 
 หนังสือ การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ (Project Feasibility Study and 
Appraisal) เลมน้ี ผูเขียนมีความตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเพ่ือเปนตําราประกอบการเรียนในวิชา การจัดทําและการ
วิเคราะหโครงการ (Project Preparation and Appraisal) ของคณะเศรษฐศาสตร และวิชา การบริหาร
โครงการ (Project Management) ของ คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความสะดวกที่จะนํามาใชเปนตําราหลักใน
การเรียนการสอนวิชาดังกลาวขางตน 
 ในการเขียนหนังสือเลมน้ี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานอธิการบดี ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ไดใหเวลา  
และโอกาสตลอดจนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้ออํานวยใหการผลิตหนังสือเลมนี้ดําเนินไปไดโดยราบรื่น 
ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยธนดล  พรพุทธพงศ ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาอานและแนะนําแกไข
ผลงานฉบับนี้ใหเนื้อหาสมบูรณยิ่งขึ้น และความดีของหนังสือเลมนี้ผูเขียนขอมอบใหบุพการี คุณครูอาจารย 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผูมีอุปการะทุกๆ ทาน ถาหากมีขอผิดพลาดบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับ
ไวเพ่ือปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้นในโอกาสตอไป 
 สุดทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ทานที่มีชื่ออยูทายหนังสือเลมนี้  ที่ผูเขียนไดนําผลงานของ 
ทานท้ังหลายมาอางอิง 
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