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คํานํา 

 
 นับต้ังแตผูเขียนไดสอนวิชา ศศ. 104 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1 ไดพบวาตําราภาษาไทยเพื่อ
ใชในการประกอบการเรียนการสอน ยังมีเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสูตรของคณะ ผูเขียนจึงมีความตั้งใจในการ
เขียนตําราวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1 ขึ้น เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและการอางอิงอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในตําราเลมนี้ ผูเขียนไดพยายามเขียนดวยภาษาที่กระชับ เขาใจงาย มีเนื้อหาที่
สอดคลองกับหลักสูตรของคณะเพื่อใชสําหรับสอนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปที่ 1 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
 ในการเขียนตําราเลมนี้ ผูเขียนขอขอบคุณ ดร.วิลาสินี  บุณยะศรี ที่เสียสละเวลาอันมีคายิ่ง ในการอาน
ตนฉบับอยางละเอียดและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูเขียน ขอขอบคุณสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
ที่ชวยจัดพิมพตําราเลมนี้ จนทําใหตําราเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ทั้งผูใหความรูโดยตรงและผูสรางตําราและเอกสาร
ตางๆ ที่ผูเขียนสามารถคนควาหาความรู จนกระทั่งตําราเลมนี้เสร็จสมบูรณลงได 
 ผูเขียนหวังวาตําราเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูใฝรูทุกทานในอันที่จะชวยใหสามารถทําความ
เขาใจกับเนื้อหาของวิชา หากมีขอบกพรองใดผูเขียนขอนอมรับไวและยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ ทั้งนี้เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
 
 
         วีนัส  เอมวัฒนา 
          กันยายน 2549 
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