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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างดียิ่งของ อาจารย์
ดร.ประทานทิ พ ย์ กระมล อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุ ข
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมวิทยานิ พนธ์ ที่เป็ นผูก้ รุ ณาให้ความรู ้ คาปรึ กษา และชี้ แนวทางตรวจทานแก้ไข
วิทยานิ พนธ์นิพนธ์ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ย ์ เชื้ อเมืองพาน ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณาให้ความรู ้ คาชี้ แนะ
เป็ นอย่างดี รวมทั้งกรุ ณ าเป็ นประธานกรรมการในการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ในครั้ งนี้ เพื่ อช่ วยแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล ที่ให้ความรู ้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา
ให้กบั ผูเ้ ขียนจนสามารถจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้
ขอขอบคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ มนตรี สิ งหะวาระ ที่ ให้คาปรึ กษา แนะนาด้านการจัดการ
ข้อมูลวิจยั ตลอดจนเพื่อนนักศึก ษาปริ ญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรทุ ก ๆคนสาหรับความ
ช่วยเหลือต่างๆและให้กาลังใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชาทุกท่านที่กรุ ณาติดต่อประสานงาน
และอานวยความสะดวกด้านวิช าการศึ ก ษาให้ เป็ นอย่างดี ม าโดยตลอด และขอขอบคุ ณ เกษตรกร
ตัวอย่างทุ กท่านที่สละเวลาให้ขอ้ มูลด้านการผลิ ตสับปะรดที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั จนทาให้การ
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณพ่อและคุณแม่ ครอบครัวชุ บทองและครอบครัวแซ่ จิว ที่คอย
ให้ ก าลั ง ใจและสนั บ สนุ น ในทุ ก ด้ า นมาโดยตลอด หากมี ข ้อ บกพร่ อ งประการใดอัน เกิ ด จาก
วิทยานิ พนธ์ เล่มนี้ ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดี ยวและขออภัยเป็ นอย่างสู งในความผิดพลาดนั้น
และหวัง อย่า งยิ่ ง ว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งและผู ้ที่ ส นใจที่ จ ะ
ทาการศึกษาต่อไป
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