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กิตติกรรมประกาศ
วิทยำนิ พนธ์น้ ี สำเร็ จลุ ล่วงได้ดว้ ยควำมกรุ ณำและควำมอนุ เครำะห์เป็ นอย่ำงดี ยิ่งจำก ผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์ ดร. กมล งำมสมสุ ข อำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณำให้ควำมรู้ คำแนะนำ คำปรึ กษำ
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่ำงๆ ในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ให้มีควำมถูกต้องแก่ขำ้ พเจ้ำเป็ นอย่ำง
ดี ยิ่งขอกรำบขอบพระคุ ณ เป็ นอย่ำงสู งไว้ ณ โอกำสนี้ ข อกรำบขอบพระคุ ณ อำจำรย์ ดร. จิ รวรรณ
กิจชัยเจริ ญ อำจำรย์ที่ปรึ กษำร่ วมผูซ้ ่ ึ งกรุ ณำให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
วิทยำนิ พ นธ์ ที่ เป็ นประโยชน์ แก่ ข ้ำพเจ้ำ และขอกรำบขอบพระคุ ณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์
ปั ญ ญำวดี ประธำนกรรมกำรวิท ยำนิ พ นธ์ ผูซ้ ่ ึ ง กรุ ณ ำให้ ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่ อกำรแก้ไ ข
วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสำทวิชำควำมรู ้ให้แก่ขำ้ พเจ้ำมำโดยตลอด
ขอขอบพระคุ ณ เจ้ำหน้ำที่ ส ำขำวิช ำเศรษฐศำสตร์ เกษตร เจ้ำหน้ำที่ บณ
ั ฑิ ตวิทยำลัย กรุ ณำให้ควำม
ช่ วยเหลื อติ ดต่อประสำนงำนต่ำงๆ ให้ส ำเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุ ณสำนักงำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตร กรมศุลกำกร กรมวิชำกำรเกษตร ที่กรุ ณำให้ควำมอนุเครำะห์ขอ้ มูลในกำรศึกษำครั้งนี้
ขอกรำบขอบพระคุณครอบครัว ผูซ้ ่ ึ งให้ควำมรัก พลัง กำลังใจ แก่ขำ้ พเจ้ำเสมอมำ ขอบคุ ณ
เพื่อนๆ รุ่ นพี่ รุ่ นน้อง ทุกคนที่เป็ นกำลังใจที่ดีและช่วยเหลือแก่ขำ้ พเจ้ำ
ท้ ำ ยที่ สุ ดนี้ คุ ณ ประโยชน์ ข องวิ ท ยำนิ พ นธ์ เล่ ม นี้ ข้ ำ พเจ้ำ ขอมอบให้ แ ด่ ทุ ก คน หำกมี
ข้อผิดพลำดประกำรใด ข้ำพเจ้ำขออภัยเป็ นอย่ำงสู งมำ ณ ที่น้ ีดว้ ย

อัศนีย ์ เครื อดวงคำ
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