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บทคดัย่อ (ABSTRACT) 
 การวจิยัเร่ือง การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกหัวแร่ทองแดง กรณีศึกษา บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออก Copper Concentrate โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพ่ือสร้างสมการการพยากรณ์
ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกสินคา้ประเภท Copper Concentrate  ของบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดัการกบัปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อปริมาณการส่งออก Copper 
Concentrate โดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ของบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน) แบบรายเดือนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 – 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชโ้ปรแกรม SPSS โดยสถิติท่ีเลือกใชใ้นการวเิคราะห์คือการ
ถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ ( Multiple regression) 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ของบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั 
(มหาชน) คือ ราคาทองแดง (X) และสมการท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ปริมาณคือ 

Ŷ = 3.635X – 12385.735 
 ดงันั้นจึงควรท าการศึกษาแนวโนม้ของราคาทองแดงในอนาคตเพ่ือก าหนดแผนการรับมือใหเ้หมาะสม และศึกษา
สาเหตุ หรือสถานการณ์ท่ีมีผลต่อกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองแดง เพ่ือท่ีบริษทัจะไดว้างแผนจดัเตรียมอุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการขนถ่าย รวมไปถึงการจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 
 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

ทองแดง นบัเป็นโลหะท่ีมนุษยรู้์จกัและน ามาใชง้านเป็นเวลานาน ทองแดงมีสัญลกัษณ์ทางเคมีคือ Cu ซ่ึงมาจาก
ภาษาลาตินว่า Cuprum หมายถึง ช่ือเกาะไซปรัส (Cyprus) เป็นแหล่งแร่ทองแดงขนาดใหญ่ท่ีมีการค้นพบและน า
โลหะทองแดงมาใชป้ระโยชน์ โดยน ามาท าเคร่ืองมือใชส้อยและอาวธุต่าง ๆ แมใ้นปัจจุบนัทองแดงก็ยงัเป็นโลหะท่ีใชง้าน
อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากมีคุณสมบติัเด่นท่ีส าคญัหลายประการและใช้มากในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตูเ้ยน็ และเคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต ์อาวธุ ฯลฯ และยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัใน
โลหะผสมหลายชนิด เช่น  ทองเหลือง โลหะผสมทองแดง นิกเกิล และสังกะสี (เรียกวา่เงินนิกเกิลหรือเงินเยอรมนั) ใชท้ า
เคร่ืองใช ้เช่น สอ้ม มีด เคร่ืองมือแพทย ์นอกจากน้ีแร่ทองแดงท่ีมีลวดลายสวยงาม เช่น มาลาไคต ์อะซูไรต ์และคริโซคอลลา 
สามารถน ามาท าเคร่ืองประดบัไดอี้กดว้ย    
 ปัจจุบนักระแสการต่ืนตวัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม (กระแสโลกสีเขียว) ส่งผลในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ี
ผ่านมา ผูน้ าทางเศรษฐกิจของโลกหลายประเทศไดอ้อกมาตรการและตั้งเป้ายกเลิกการใชร้ถยนตน์ ้ ามนัท่ีเป็นสาเหตุของ
มลพิษ และหนัมาส่งเสริมการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามากข้ึน เช่น จีน (ตลาดรถยนตข์นาดใหญ่ของโลก) ประกาศยกเลิกใชร้ถยนต์
ท่ีใชน้ ้ ามนั และก าหนดให้รถยนตท่ี์จ าหน่ายในจีน จะตอ้งเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า EV ภายในปี พ.ศ. 2578 ซ่ึงจะกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการใชแ้บตเตอร่ีรถยนตไ์ฟฟ้า และส่งผลให้ความตอ้งการแร่นิกเกิล ทองแดง และโคบอลต ์ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตแบตเตอร่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ล่าสุดซูมิโตโม คอร์ป ผูด้  าเนินการเหมืองนิกเกิลในมาดากสัการ์ คาดวา่ความตอ้งการ
นิกเกิลส าหรับอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอร่ีรถยนตจ์ะขยายตวัราว 10 เท่า เป็น 1 ลา้นตนั ภายในปี 2573 ขณะท่ีความตอ้งการ



ทองแดงส าหรับอุตสาหกรรมรถยนตจ์ะเพ่ิมข้ึน 2 เท่า เป็น 8.6 ลา้นตนั ในปี 2583 รวมทั้งคาดวา่ทองแดงจะขาดตลาดในปี 
2567 ส่วนนิกเกิลจะขาดตลาดในปี 2567-2569 (กรุงเทพธุรกิจ, 1 ธ.ค. 2563) 
 บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นท่าเรือเอกชนระหวา่งประเทศ และท่าเรือน ้ าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งแรก
ของประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยู ่ณ จุดศูนยก์ลางของแหล่งอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจในน าเขา้และส่งออกสินคา้ โดยร้อยละ 75 เป็นสินคา้ขาออก เช่น ปูนซีเมนต ์ไมส้บั และสินคา้
ทัว่ไป ซ่ึงหน่ึงในสินคา้ส่งออกนั้นมีแร่ทองแดงท่ีมีแนวโนม้จะเป็นท่ีตอ้งการในตลาดอยา่งมากในอนาคต เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการประมาณความตอ้งการ
ของสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคตท่ีเรียกวา่ การพยากรณ์ เพ่ือจะไดเ้ตรียมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นไว้
ใหพ้ร้อม 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ชลธิชา สองสี และผูแ้ต่งคนอ่ืน ๆ (2562) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจและราคา
ทองแดงในตลาดโลก รวมถึงสร้างตวัแบบการพยากรณ์ราคาทองแดงในตลาดโลกท่ีมีความแม่นย  าท่ีสุด โดยเปรียบเทียบวิธี 
Multiple Regression วิ ธี  Decomposition วิ ธี  Box-Jenkins: ARIMA Models วิ ธี  Holt’s Exponential Smoothing และวิ ธี  
Combined Forecast ส าหรับพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาราคาทองแดงในช่วง Historical Period ตั้งแต่มกราคม 2009 ถึง
ธนัวาคม 2018 และช่วง Holdout Period ตั้งแต่มกราคม 2019 ถึงธนัวาคม 2019 จากการพิจารณาตวัแปรทางเศรษฐกิจ 10 ตวั
แปรพบวา่มี 9 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาทองแดงในตลาดโลก ดงัน้ี (1) ดชันีดาวโจนส์ (2) ราคาทองค า (3) ราคาถ่าน
หิน (4) ดชันี ผูบ้ริโภคของประเทศจีน (5) ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (6) ดชันีดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (7) คลงัสินคา้ทองแดง (8) 
ดัชนี S&P500 และ (9) ราคาก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ดีวิธีการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นย  าท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ราคา
ทองแดงในตลาดโลก คือ วิธี Time-series decomposition โดย ตวัแบบให้ค่า R-Square สูงถึง 98.30% ค่า MAPE เท่ากบั 
2.05% และค่าพยากรณ์ราคาทองแดง ผิดจากค่าจริงโดยเฉล่ีย 178.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัในช่วง Historical Period 
และ ค่า MAPE เท่ากบั 0.99% โดยค่าพยากรณ์ราคาทองแดงผิดจากค่าจริงโดยเฉล่ีย 91.88 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั
ในช่วง Holdout Period ซ่ึงเกิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่วธีิอ่ืน ดงันั้นจึงเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงใน
การพยากรณ์ราคาทองแดงในตลาดโลก 

พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา และสุริยา บุตรพนัธ์ (2562) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคา
ทองแดงในตลาดโลกโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียรายสัปดาห์อา้งอิงราคาแดงยอ้นหลงั 6 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ พ.ศ. 
2555-2560 (ค.ศ 2012-2017) เป็นจ านวน 267 ตวัอย่าง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และท าการวิเคราะห์อิทธิพลของ 4 ปัจจยั
ประกอบด้วย ราคาน ้ ามันเบนซิน (Gasoline prices) ดัชนีดาวโจนส์ (DJIA) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) และ
คลงัสินคา้ทองแดง (Copper Warehouse) เพื่อท านายการเคล่ือนไหวของราคาทองแดงในตลาดโลก และท าาการวิเคราะห์
อิทธิพลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองแดงในตลาดโลกประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั กล่าวคือ ราคา
น ้ ามนัเบนซิน ดชันีดาวโจนส์ ดชันีดอลลาร์สหรัฐ และคลงัสินคา้ทองแดง 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 4 โมเดล พบว่า โมเดลท่ี 1-3 ผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกัน คือ ราคาน ้ ามนัมี
อิทธิพลเชิงบวกมากท่ีสุดตอ่การเคล่ือนไหวของราคาทองแดงในตลาดโลก รองลงมาคือดชันีดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลเชิงลบ
ต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองแดงในตลาดโลก ในขณะท่ีอิทธิพลของดชันีดาวโจนส์ และคลงัสินคา้ทองแดง มีขนาด
อิทธิพลมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.01-0.04 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 82 ทั้ง 3 โมเดล ในขณะท่ี โมเดลท่ี 4 นั้น



มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเท่ากบัร้อยละ 9 ยงัพบความสมัพนัธ์เชิงลบระหวา่งราคาน ้ ามนัและดชันีดอลลาร์สหรัฐ โดยมี
ค่าเท่ากบั -0.93 และพบว่าดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อราคาทองแดงในตลาดโลก ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัมี
อิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อราคาทองแดงโดยส่งผา่นอิทธิพลไปยงัดชันีดอลลาร์สหรัฐท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

นางสาวปภาวรา ท่อนทองมีสุข (2562) ไดศึ้กษาศึกษาวธีิการพยากรณ์การสัง่ซ้ือลวดทองแดงอาบน ้ ายาเพ่ือจดัเป็น
สินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยใชข้อ้มูลการซ้ือ-ขายลวดทองแดงอาบน ้ ายาของบริษทักรณีศึกษา
ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาวจิยัหาวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ปัญหาในธุรกิจน้ีคือมีสินคา้
ลวดทองแดงอาบน ้ ายาในสินคา้คงคลงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าความเสียหายท่ีเกิดจากท่ี
บริษทัตอ้งไปซ้ือลวดทองแดงอาบน ้ ายาจากร้านคา้ปลีกร้านอ่ืนเพ่ือน ามาขายให้ลูกคา้มีค่า ประมาณ 676,257 บาท เน่ืองจาก
บริษทัมีการพยากรณ์ท่ีไม่มีรูปแบบชดัเจน ข้ึนอยูก่บัความเห็นของผูจ้ดัซ้ือ ในการวจิยัน้ีใช ้4 เทคนิคการพยากรณ์คือ 1. การ
พยากรณ์โดยวธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2. การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั (3-2-1) 3. การพยากรณ์โดยวิธี
เอ็กซ์โพเนนเชียลแบบปรับเรียบ และ 4. การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลแนวโนม้เชิงเส้น และทดสอบความแม่นย  า
ของการพยากรณ์ดว้ย 3 เทคนิคคือ 1. ค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือน 2. ค่าเฉล่ียของก าลงัสองของความ
คลาดเคล่ือน และค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์องความคลาดเคล่ือน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การพยากรณ์โดยวิธี
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนัก (3-2-1) เหมาะสมท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 10.35 
ค่าเฉล่ียของก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 138.9 และค่าเฉล่ียของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์องความคลาดเคล่ือนอยู่
ท่ีร้อยละ 33.52 สามารถท าใหล้ดความสูญเสียจากการซ้ือลวดทองแดงอาบน ้ ายาจากร้านคา้ปลีกร้านอ่ืนลงประมาณ 364,707 
บาท คิดเป็น ร้อยละ 53.93 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ วิธีการพยากรณ์แต่ละวิธีมีค่าความแม่นย  าท่ีแตกต่างกนัไป แต่วิธีท่ีนิยมใชใ้น
การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมากกว่า 2 ตัวข้ึนไปคือวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression) 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 
 การศึกษาในการท าวิจยัฉบบัน้ี เป็นขั้นตอนการด าเนินการศึกษาขอ้มูล Sale Report ของ บริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ในส่วนของปริมาณการส่งออกสินคา้ประเภท Copper Concentrate โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 
2563 เป็นขอ้มูลในการศึกษา เพ่ือหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม และศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการส่งออก Copper 
Concentrate โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) ซ่ึงจะใช้วิธี Stepwise ในการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สู่สมการ โดยเกณฑ์ในการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้
สมการจะใชก้ารทดสอบการมีนยัส าคญัทางสถิติ (F-test) ท่ีระดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 และเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัแปร
อิสระออกจากสมการจะใชก้ารทดสอบการมีนยัส าคญัทางสถิติ (F-test) ท่ีระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.10  
 ข้อมูลทีน่ ามาใช้เป็นตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราการเติบโต GDP ของประเทศไทย แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 อา้งอิงจาก 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-
2563 อา้งอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. ขอ้มูลทุติยภูมิของราคาทองแดง แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 อา้งอิงจาก th.calcprofi.com 



4. ขอ้มูลทุติยภูมิของราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์ แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 อา้งอิงจาก U.S. Energy 
Information Administration (EIA) 

5. ขอ้มูลทุติยภูมิของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 อา้งอิงจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ตวัแปรตาม 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิของปริมารการส่งออกของสินคา้ประเภท Copper Concentrate ของบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ 

จ ากดั (มหาชน) แบบรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2563 อา้งอิงจาก Sales Report ของบริษทัฯ 
 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการใชแ้กรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ดว้ยเทคนิค Stepwise ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
 

 
จากตารางเม่ือทดสอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีเพียงแค่ปัจจยัราคาทองแดงท่ีค่าสถิติทดสอบ F มีค่า Sig. < 0.001 

ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีตวัแปรตน้อยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีสามารถท านายผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม 
ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ส่วนปัจจยัอ่ืนนั้นเน่ืองจากค่าสถิติทดสอบ F มีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
จึงถูกคดัออกตามเทคนิค Stepwise 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) ระหวา่งตวัแปรอิสระ ราคาทองแดง และตวัแปรตาม ปริมาณการส่งออก Copper 
Concentrate ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.464 พบว่า ตัวแปรอิสระ ราคาทองแดงและตัวแปรตาม ปริมาณการส่งออก Copper 
Concentrate ทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์กัน มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.215 หมายความว่า การ

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 

 B 
Std. 

Error 
Beta     

ค่าคงท่ี -12385.735 4360.382  -2.841 0.005*   
ราคาทองแดง 3.635 0.675 0.464 5.386 <0.001* 1.000 1.000 
R 0.464       
R Square 0.215       
Adjusted R 
Square 

0.207       

F-ratio 29.007 (<0.001*)      
Durbin-
Watson 

2.051       

ตวัแปรตาม คือ ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate 
*P-value < 
0.05 

       



เปล่ียนแปลงของปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ข้ึนอยู่กบัราคาทองแดง ร้อยละ 21.5 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์เม่ือปรับแลว้ (Adjusted R square) เท่ากบั 0.207 

ดงันั้น ราคาทองแดง และตวัแปรตาม ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 สามารถ
แสดงสมการไดด้งัน้ี 

Unstandardized Ŷ = 3.635X – 12385.735 
Standardized Ŷ = 0.464X 

 เม่ือ 
 Ŷ = ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate 

X = ราคาทองแดง 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DIUSCUSSION/CONCLUSION) 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร แลเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง พบวา่ 
ปัจจยัท่ีก าหนดมีผลต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ตามท่ีตั้งสมมติฐานไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของจุมพล นาคมณี (2541) ท่ีกล่าววา่สามารถน าขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั 5 ปี มาสร้างสมการการพยากรณ์โดยการใชว้ธีิการ
วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณดว้ยโปรแกรม SPSS ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์คือ ราคาทองแดง และ
สามารถสร้างสมการไดด้งัน้ี Unstandardized Ŷ = 3.635X – 12385.735 

Standardized Ŷ = 0.464X 
  เม่ือ Ŷ = ปริมาณการส่งออก Copper Concentrate, X = ราคาทองแดง 
 จากการวิเคราะห์ตวัแปรจะเห็นว่า ราคาทองแดงมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการส่งออก Copper Concentrate ใน
อตัรา 0.464 เท่า ดงันั้นจึงควรท าการศึกษาแนวโนม้ของราคาทองแดง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัของราคาทองแดง
เพ่ือท่ีจะไดก้ าหนดแผนการรับมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดได ้และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์กวีพล สวา่งแผว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาซ่ึงไดใ้ห้
ค  าปรึกษา แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่เป็นอยา่งดี 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ คุณ เยาวภา แยม้บาง ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการเรือ ท่ีให้ความรู้และสนบัสนุนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษา นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความรู้ และช่วยเหลืออีกหลาย ตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษา ซ่ึงผูจ้ดัท าไม่
สามารถกล่าวนามไดห้มด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ ดอกาสน้ีดว้ย 
 ขอขอบพระคุณบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั (มหาชน)  และผูป้ฏิบติังานในบริษทั ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ ความรู้ ค  าแนะน า และรวมถึงการใหข้อ้มูลส าคญัในการจดัท าวจิยัฉบบัน้ี 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุก
ท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีท าใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษา และประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
 
7. เอกสารอ้างองิ 
กณุฑลี ร่ืนรมย.์ (2545). การพยากรณ์การขาย (Sale forecasting). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั. 



กณุฑลี ร่ืนรมย.์ (2547). การมุ่งเน้นลกูค้าและตลาด: สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือช้ัน. กรุงเทพฯ: สถาบนัเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ. 

จุมพล นาคมณี. (2541). การพยากรณ์ การตลาดรถยนต์น่ังในปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาบริหาธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. 

ชลธิชา สองสี และผูแ้ต่งคนอ่ืน ๆ . (2562). ตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองแดงในตลาดโลก.          
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์: ม.ป.ท. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). EC_EI_005 ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 1. เขา้ถึงไดจ้าก : 
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=405&language=TH 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). FM_FX_001_S3 อัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร    
(2545-ปัจจุบัน). เขา้ถึงไดจ้าก : 
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=123&language=TH 

ปภาวรา ท่อนทองมีสุข. (2562). เทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการส่ังซ้ือลวดทองแดงอาบน า้ยา : กรณีศึกษาธุรกิจ
ค้าปลกี. (การคน้ควา้อิสระวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสยาม. 

ประวติัราคาทองแดง. (2021). เขา้ถึงไดจ้าก : https://th.calcprofi.com/Thxngdaeng-rakha.html 
พรปวณ์ี วรเศรษฐพ์งศา และสุริยา บุตรพนัธ์. (2562). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองแดงในตลาดโลก. 

เขา้ถึงไดจ้าก : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg2tOlvM3vAhV1ILc
AHfIzCU4QFjABegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FVeridian-E-
Journal%2Farticle%2Fdownload%2F147549%2F147100%2F&usg=AOvVaw2aSWr88voGjTBsjM7lEYNh 

รัตนากร จนัทร์เรือง. (2549). การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอนกรีตขนาดเลก็. 
วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี. 

ศลิษา ภมรสถิตย.์ (2547). การจัดการด าเนินงาน. กรุงเทพฯ: ทอ้ป. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2564). อัตราการเติบโต GDP ของประเทศไทยแบบราย

เดือนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2563. เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=qgdp_page 
เสรี วงษม์ณฑา. (2547). กลยทุธ์และการวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอน บิสสิเนส เวร์ิลด.์ 
Bartz, A. E. (1999). Basic statistical concepts (4th ed.). New Jersey: Merrill.  
Hutcheson, G. D., & Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist: an introduction to generalized linear 

models. New York: Sage. 
Kotler, P. (2003). Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall.  
Mayers, R. H. (1990). Classical and modern regression with applications. Boston: PWS-Kent publishing. 
Menard, S. (1995). Applied logistic regression analysis. New York: Sage. 
The U.S. Energy Information Administration (EIA). (2021). Retrieved from https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/rbrteM.htm 
Thomas, W. F., & Robert, A. S. (2002). Sale forecasting: A new approach. New York: T. F. Wallace & Company 
 

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=405&language=TH
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=123&language=TH
https://th.calcprofi.com/Thxngdaeng-rakha.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg2tOlvM3vAhV1ILcAHfIzCU4QFjABegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FVeridian-E-Journal%2Farticle%2Fdownload%2F147549%2F147100%2F&usg=AOvVaw2aSWr88voGjTBsjM7lEYNh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg2tOlvM3vAhV1ILcAHfIzCU4QFjABegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FVeridian-E-Journal%2Farticle%2Fdownload%2F147549%2F147100%2F&usg=AOvVaw2aSWr88voGjTBsjM7lEYNh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg2tOlvM3vAhV1ILcAHfIzCU4QFjABegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FVeridian-E-Journal%2Farticle%2Fdownload%2F147549%2F147100%2F&usg=AOvVaw2aSWr88voGjTBsjM7lEYNh
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=qgdp_page
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/rbrteM.htm

