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บทคัดย่อ 

ในปัจจบุนัน ้ามนัดิบเป็นสินคา้โภคภณัฑท่ี์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจโลก และยงัเป็นตวั

ขบัเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจดงันั้น น ้ามนัดิบจึงเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นและมีความตอ้งการสูง และราคาของ

น ้ามนัดิบมีความผนัผวนตลอดเวลา งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการ

แลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคาของน ้ามนัดิบ ซ่ึงมีการเลือกปัจจยัอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ไดแ้ก่ อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบเยนญ่ีปุ่ น ( USD/JPY) อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐกบัยโูร (USD/EUR) อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนดส์เตอร์ริง (USD/GBP) 

และอตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัฟรังกส์วิส (USD/CHF) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563  จ านวน 12  เดือน โดยการ

วิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient (r)) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel และ การ

วิเคราะหห์าหาสมการเส้นตรงท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล โดยประเมินจากค่า MAE ดว้ย Google Colab 

โดยใชวิ้ธีสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 

       ผลการศึกษาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐ

กับราคาของน ้ ามันดิบ พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับราคาน ้ ามนัดิบท่ีสุดคือ อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์สเตอร์ริง (USD/GBP) และ อตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคาน ้ ามันดิบ 

Brent ท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ อัตราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับปอนด์สเตอร์ริง 

(USD/GBP) เช่นกนั ในส่วนของผลการศึกษาค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) พบว่าอตัราการแลกเปล่ียนท่ี

จะมีการพยากรณ์ท่ีแม่นย  าท่ีสุดต่อราคาน ้ามนัดิบ WTI  คืออตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์

สเตอร์ริง (USD/GBP) และ อตัราการแลกเปล่ียนท่ีจะมีการพยากรณ์ท่ีแม่นย  าท่ีสุดต่อราคาน ้ ามนัดิบ Brent  คือ

อตัราการแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐกบัยโูร (USD/EUR) 

บทน า 

ในปัจจุบนัน ้ ามนัดิบเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโลก และยงัเป็นตวั

ขบัเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจดงันั้น น ้ ามนัดิบจึงเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นและมีความตอ้งการสูง ตลาดน ้ ามนัดิบเป็น

ตลาดท่ีมีความอ่อนไหวสูงต่อเหตุการณ์ทางการเมืองอุปสงคข์องสินคา้โภคภณัฑ์ชนิดน้ีก็สูงดว้ยเช่นกนั เพราะ

น ้ ามนัดิบถูกน า ไปใชท้างในการขนส่งเช้ือเพลิงการผลิตพลาสติก ผา้ใยสังเคราะห์ปุ๋ ย คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส าอาง

เป็นตน้ ความตอ้งการใชน้ ้ามนัดิบขน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจโลกและการเก็งก าไรในตลาด ราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงแหล่ง



น ้ ามันดิบในโลกจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั จึงมีการก าหนดราคาตามคุณภาพของน ้ ามันดิบในแต่ละแหล่งให้

เป็นไปตามมาตรฐานโลก 

สาเหตุของการปรับตวัของราคาน ้ามนัดิบมีอยูห่ลายปัจจยั เช่น ราคาทอง อตัราการแลกเปล่ียนและดชันี

หุ้น เป็นตน้ การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของราคาน ้ ามนัดิบกบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินดอลลาร์

สหรัฐ เน่ืองจากตลาดน ้ามนัดิบส าคญัๆ ของโลกมกัซ้ือขายกนั ดว้ยเงินดอลลาร์สหรัฐความแตกต่างระหว่างอตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินทอ้งถ่ิน กบัดอลลาร์สหรัฐจึงมีผลกระทบต่อตน้ ทุนการซ้ือน ้ามนัดิบ ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนสกุล

เงินท่ีจะน า มาใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบเยนญ่ีปุ่ น (USD/JPY) อตัรา

การแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัยโูร (USD/EUR) อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์

สเตอร์ริง (USD/GBP) และอตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัฟรังกส์วิส (USD/CHF) 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีมีต่อราคาน ้ามนัดิบ

เพื่อการพยากรณ์” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคา

น ้ ามนัดิบ, เพ่ือศึกษาการพยากรณ์ราคาน ้ ามนัดิบจากอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐ, และเพื่อศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัดิบ โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1. น ้ามนัดิบ (Crude oil) 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ 

 3. ทฤษฎีการวิเคราะห์ความถดถอย 

 4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 5. ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย 

 6. การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดดว้ยวิธี Gradient method 

พรนภา เถาวลัย ์(2558) การวิเคราะห์ความผนัผวนของราคาน ้ ามันดิบต่อดัชนีหลกัทรัพยใ์นแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ราคาน ้ามนัดิบมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง และเน่ืองจากน ้ามนัดิบเป็นปัจจยั

การผลิตท่ีส าคญั การเปล่ียนแปลงในราคาน ้ ามนัดิบจึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองสูงภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นอย่าง

มาก งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกต่อดชันีหลกัทรัพยใ์น

แต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจ าลอง VAR และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพย ์เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนั (Shock) ในราคาน ้ ามันดิบ โดยใช้ข้อมูลดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมและ

บริการท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัราคาน ้ามนัไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนต์ 

ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ทางออ้ม ไดแ้ก่ ดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มคา้ปลีก ขอ้มู ลท่ีใชใ้น

การศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายสัปดาห์ตั้งแต่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นขอ้มูล



อนุกรมเวลา รวมทั้งส้ิน 315 สัปดาห์  จากการทดสอบ Impulse Response Function พบว่าเม่ือราคาน ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลกเพ่ิมขึ้น 1 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการท่ีมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงมากกว่ากลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ทางออ้ม โดยในกลุ่มแรก ดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม พลงังานมี

การเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด ในขณะท่ีตวัแปรอื่นไดรั้บผลกระทบลดนอ้ยลงมา ส่วนกลุ่มท่ีมี ความสัมพนัธ์ทางออ้ม

จะไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั ในขณะท่ีการทดสอบ Variance Decomposition ไดผ้ลท่ีแตกต่างจาก IRF โดยพบว่า

ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก อธิบายความแปรปรวนในดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีสองไดม้ากกว่าดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มแรก อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนของดัชนีหลกัทรัพยท่ี์ใช้ในการศึกษาน้ีทุกตัวสามารถถูก

อธิบายไดด้ว้ยความแปรปรวนในราคาน ้ามนัดิบโลกไม่มากนกั 

วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ราคาน ้ ามันดิบ จาก www.investing.com น ้ ามันดิบเป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดสินคา้โภค

ภณัฑ์ (Commodity Markets) และมีความตอ้งการสูง ตลาดน ้ ามนัดิบเป็นตลาดท่ีมีความอ่อนไหวสูงต่อเหตุการณ์

ทางการเมืองอุปสงคข์องสินคา้โภคภณัฑ์ชนิดน้ีก็สูงดว้ยเช่นกนั เพราะน ้ ามนัดิบถูกน า ไปใช้ทางในการขนส่ง

เช้ือเพลิงและการผลิต ราคาน ้ ามันดิบท่ีจะน ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ ราคาน ้ ามันดิบ WTI (West Texas 

Intermediate) และราคาน ้ามนัดิบ Brent 

อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ  เป็นอีกปัจจยัท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆ 

ของแต่ละประเทศ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะใชอ้ตัราการแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัอตัราการแลกเปล่ียนของสกุล

เงินต่างๆท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัเยนญ่ีปุ่ น (USD/JPY) อตัราการ

แลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัยูโร (USD/EUR) อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์

สเตอร์ริง (USD/GBP) และอตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัฟรังกส์วิส (USD/CHF) 

2.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในงานวิจยัน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  จ านวน 12  เดือน โดยขอ้มูลท่ีไดท้  าการรวบรวมคือ 

ราคาน ้ ามัน ดิบ  และอัตราการแลกเป ล่ียนต่อดอลลา ร์สหรัฐ  ซ่ึ งได้ท าการดาวน์โหลดข้อมูลจาก 

www.investing.com ซ่ึงมีการเรียงล าดบัขอ้มูลตามวนัท่ี และจะมีขอ้มูลเฉพาะวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เน่ืองจากตลาด

น ้ามนัดิบมีการปิดทุกวนัเสาร์ และอาทิตย ์

3.วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในการศึกษาจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยตอ้งการ

หาความสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐ กบัราคาน ้ ามนัดิบ WTI (West Texas Intermediate) 

และราคาน ้ามนัดิบ Brent ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient (r)) โดยการใชเ้คร่ืองมือ 



Data Analysis ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการหาสมการเส้นตรงท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ย

ท่ีสุดกับข้อมูล โดยประเมินจากค่า MAE (Mean Absolute Error)โดยใช้ Google Colab เป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient)   

ผลการวิ เคราะห์หาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Correlation Coefficient) ด้วยสมการถดถอย 

(Regression) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคา

น ้ามนัดิบ ไดค้่าดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคาน ้ามนัดิบ 

อตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่า r (WTI) ค่า r (Brent) 
USA/JPY 0.049983 0.138451 
USA/EUR 0.327298 0.34258 
USA/GBP 0.682141 0.6621 
USA/CHF 0.207756 0.22587 

  

จากตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคาน ้ามนัดิบ 

WTI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.051 ถึง 0.178 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัราคาของน ้ ามนัดิบ WTI และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของอตัราการแลกเปล่ียนต่อดอลลาร์สหรัฐกบัราคาน ้ ามนัดิบ Brent มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.138 ถึง 0.662 มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัราคาของน ้ามนัดิบ Brent 

       2.ค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย  MAE (Mean Absolute Error) 

       ผลการวิเคราะห์หาสมการเส้นตรงท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล โดยประเมินจากค่า MAE โดยใช ้Google 

Colab ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่า MAE เพื่อคาดการณ์อตัราการแลกเปล่ียนเงินต่อดอลลาร์สหรัฐในอนาคต

จากสมการความสัมพนัธ์ท่ีไดเ้น่ืองจากอตัราการแลกเปล่ียนเงินต่อดอลลาร์สหรัฐมีผลกระทบต่อตน้ทุนการซ้ือ

น ้ ามันดิบ และจะท าการวิเคราะห์หาค่า MAE โดยการตัดปัจจัยออกทีละตัว เพื่อหาการพยากรณ์ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดโดยมีค่า Epoch = 900  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ไดค้่าดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: ค่าคลาดเคล่ือนสัมบรูณ์เฉล่ีย MAE 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ MAE (WTI) MAE [Brent] 
ปัจจยัครบทุกตวั 4.364 3.9827 
ตดั USA/JPY 4.9132 4.4486 
ตดั USA/EUR 4.7073 4.1423 
ตดั USA/GBP 5.6424 5.167 
ตดั USA/CHF 4.4559 4.005 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1:  แผนภูมิแสดงค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) 

       จากตารางท่ี 1  จะเห็นไดว่้าการท่ีน าปัจจยัทุกตวัใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย 

(MAE) จะมีความแม่นย  ามากกว่าการตดัปัจจยัตวัใดตวันึงออกไป และยงัแสดงให้เห็นอีกว่า เม่ือท าการตดัปัจจยั  

USA/GBP ออกไป จะท าให้ค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์มีการเพ่ิมมากขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดัท าให้การตดั USA/GBP นั้น

มีความแม่นย  าท่ีลดลงท าให้การตดัปัจจยัออกไม่ช่วยให้การพยากรณ์มีความแม่นย  ามากขึ้นกว่าเดิม  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

        จากการวิเคราะห์การหาความสัมพนัธ์โดยหาค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่าง อตัราการแลกเปล่ียนต่อ

ดอลลาร์สหรัฐกบัราคาน ้ ามนัดิบ WTI ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐกบัปอนด์สเตอร์ริง (USD/GBP) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) = 0.682141 และ อตัราการแลกเปล่ียน



ต่อดอลลาร์สหรัฐกับราคาน ้ ามันดิบ Brent ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด คือ อัตราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐกบัปอนดส์เตอร์ริง (USD/GBP) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)  = 0.6621 

       จากการวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย MAE (Mean Absolute Error) ท่ีมีการก าหนดค่า Epoch  = 900 

เพ่ือให้ได้การพยากรณ์ท่ีแม่นย  ามากย่ิงขึ้น จากผลการวิเคราะห์จะสรุปได้ว่าอตัราการแลกเปล่ียนท่ีจะมีการ

พยากรณ์ท่ีแม่นย  าท่ีสุดต่อราคาน ้ามนัดิบ WTI  คืออตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์สเตอร์ริง 

(USD/GBP) ซ่ึงมีค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE)  = 4.364 และ อตัราการแลกเปล่ียนท่ีจะมีการพยากรณ์ท่ี

แม่นย  าท่ีสุดต่อราคาน ้ามนัดิบ Brent  คืออตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัยโูร (USD/EUR) ซ่ึงมีค่า

คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE)  = 3.9827  และจากการทดลองตดัปัจจยัออกทีละตวั จะเห็นไดว่้าเม่ือขาดอตัรา

การแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์สเตอร์ริง (USD/GBP) ไปค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) 

จะมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงหมายความว่ามีความแม่นย  าลดน้อยลงดว้ยเช่นกนั จึงสรุปไดว่้าอตัราการแลกเปล่ียนสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐกบัปอนด์สเตอร์ริง (USD/GBP) เป็นปัจจยัท่ีมีความแม่นย  าท่ีสุดท่ีจะใชพ้ยากรณ์ราคาน ้ ามนัดิบ

ในอนาคตได ้

กิตติกรรมประกาศ 

       งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์นและความกรุณาจาก อาจารยเ์กรียงศกัด์ิ  วณิชชากรพงศ์ 

อาจารยค์ณะโลจิสติกส์  ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าแนวทางในการด าเนินงานวิจยัท่ีถูกตอ้งตลอดจนแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ อย่างถ่ีถว้นดว้ยความเอาใจใส่ดีเสมอมา ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของ

ท่านเป็นอยา่งย่ิง จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

       ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้แนวทางในการท ารูปเล่มรายงาน อีกทั้งยงัเป็น

สถานท่ีให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีศึกษา และขอขอบคุณนายนางสาวณัฐติยา โสทรจิตร  ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้

ค  าปรึกษา แนะน าแนวทางและถามไถ่ความคืบหนา้ของรายงานฉบบัน้ี 
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