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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (action research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าเซรามิกส์ในร้านจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษา จากการศึกษาถึง
ปั ญหาการจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ในแต่ละร้าน
พบว่าปั ญหาหลักคือปริ มาณสิ นค้าที่ผลิตในบางช่วงเวลาผลิต
สิ นค้ามากเกินความต้องการของผูซ้ ้ือ
และบางช่วงเวลาผลิตน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการของผูซ้ ้ือ
นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาการนําสิ นค้าเพื่อวางจําหน่ายในแต่ละร้านของบริ ษทั บางร้านวางสิ นค้าแต่ละประเภทน้อย
หรื อมากเกินไปไม่เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละร้าน ส่งผลให้บริ ษทั พลาดโอกาสใน
การจําหน่ายสิ นค้า และสูญเสี ยรายได้จากการจําหน่ายสิ นค้าเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นงานวิจยั จึงได้พฒั นาแบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าแต่ละร้านของบริ ษทั และคํานวณค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการใช้
แบบจําลอง ผลการศึกษาพบว่า แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ดงั กล่าวสามารถพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าได้ใกล้เคียงกับ
ยอดจําหน่ายจริ งในแต่ละช่วงเวลา ช่วยลดปั ญหาการผลิตสิ นค้า และช่วยในการวางจําหน่ายในแต่ละร้านที่ไม่
เหมาะสมกับความต้องการของผูซ้ ้ือ มีค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดจําหน่ายจริ งเฉลี่ย
ตลอดปี เพียง 3.70% ซึ่งเป็ นค่าที่ต่าํ กว่าการคาดคะเนจากผูจ้ ดั การบริ ษทั และส่งผลให้ยอดจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: แบบจําลองคณิ ตศาสตร์, พยากรณ์, ยอดจําหน่ายสิ นค้าเซรามิค
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Abstract

This research utilized an action research model that aimed to develop a mathematical model for
forecasting number of ceramic sales at the studied ceramic company's outlet. From the study of the problem
related to company’s product sales at each outlet, it was found that the main problems were the excess amount of
products producing at certain times more than the demand of the market as well as there was insufficient amount
of products producing at some periods less than the demand in the market. Besides, the type of product displayed
at each outlet was also one of the problems. Some outlets displayed some types of products more or less than the
need of a group of customers. This imbalance of the product display led to the loss of company’s opportunity to
sale and high sales revenue. Thus, this research had developed mathematical model for forecasting number of
products in each ceramic outlet of the company and calculating the error occurred during the study. It was
revealed that this mathematical model could forecast the product sales closed to the real one in each period, reduce
production problem and assist the imbalanced product display in each outlet. There was an error on the forecast
only at 3.70% when compared with the real annual product sales which was less than the expectation from
company manager and elevated product sales of the company.
Keywords: mathematical model, forecast, sales of ceramic products
บทนํา

การวางแผนการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นสิ่ งสําคัญต่อธุรกิจยุคปั จจุบนั เนื่ องจากส่ งผลต่อต้นทุนรวม หรื อ
ยอดขาย รวมทั้งโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ หากผูป้ ระกอบการไม่มีการวางแผนการผลิตและจําหน่ายที่เหมาะสม
จะเกิดปั ญหาสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรื อมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อกําไรของผูป้ ระกอบการ อุตสาหกรรม
เซรามิกส์ของจังหวัดลําปาง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด แต่เดิมการผลิต
เซรามิกส์ของจังหวัดลําปางเป็ นเพียงการผลิ ตภายในครัวเรื อนโดยใช้แรงงานภายในครัวเรื อนเท่ านั้น ต่อมาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางมีการขยายตัวมากขึ้น นักท่องเที่ยวต่างมีความสนใจซื้อสิ นค้าเซรามิกส์กนั มากขึ้น ทําให้
สิ นค้าจําพวกเซรามิกส์กลายเป็ นที่นิยมและสร้างชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป ปั จจุบนั การผลิตภายในครัวเรื อนจึง
ได้พฒั นาเป็ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์มากขึ้น
Rangavibha (1991) ศึกษาการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเซรามิกส์ ได้แก่ ของใช้ และของที่ระลึก
ซึ่ งมีร้านจําหน่ายจํานวน 9 ร้าน โดยบริ ษทั จะผลิตสิ นค้าและนําส่ งไปยังร้านจําหน่าย ปั ญหาหลักที่พบในปั จจุบนั
ของบริ ษทั คือ ปริ มาณสิ นค้าที่ผลิตในบางช่วงเวลาผลิตสิ นค้ามากเกินความต้องการของผูซ้ ้ือ และบางช่วงเวลาผลิต
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น้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการของผูซ้ ้ื อ นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาการนําสิ นค้าเพื่อวางจําหน่ายในแต่ละร้าน
บางร้านวางสิ นค้าแต่ละประเภทน้อยหรื อมากเกินไปไม่เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละ
ร้าน ส่งผลให้บริ ษทั พลาดโอกาสในการจําหน่ายสิ นค้า สูญเสี ยรายได้จากการจําหน่ายสิ นค้าเป็ นจํานวนมาก จากการ
วิเคราะห์ปัญหาพบว่าสาเหตุเกิดจากปริ มาณการผลิตและวางจําหน่ายในแต่ละร้านที่ผิดพลาดของผูจ้ ดั การ เนื่ องจาก
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการวางแผนที่แน่นอนเป็ นการใช้ประสบการณ์ของผูจ้ ดั การโดยพิจารณาจากข้อมูลยอดขายใน
อดีตที่ผา่ นมา ถ้าสิ นค้าใดขายดี ก็จะผลิตเป็ นปริ มาณมาก
แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ คือ การนําเอาหลักการคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการจําลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
เกิดประโยชน์ในธุ รกิ จต่าง ๆ เช่น ช่วยลดต้นทุน ช่วยในการวางแผนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (Rompho, 2012)
และจากปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผูว้ ิจยั จึงศึกษาลักษณะของความต้องการซื้ อสิ นค้า เพื่อนําไปวางแผนการผลิต และ
จําหน่ายสิ นค้าเซรามิกส์ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนาแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เพื่อช่วยการวางแผนการผลิต
สิ นค้า และจําหน่ ายสิ นค้าเซรามิกส์ในบริ ษทั ให้เกิ ดความคลาดเคลื่อนจากความต้องการของซื้ อจริ งน้อยที่ สุด ลด
ปั ญหาปริ มาณการผลิตสิ นค้า และปริ มาณการวางจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ในแต่ละร้านที่ ไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูซ้ ้ือ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดขายการจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ให้สูงขึ้น
วิธีการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ได้พฒั นาแบบจําลองคณิ ตศาสตร์เพื่อช่วยวางแผนการผลิต และการจําหน่ายสิ นค้าเซรามิกส์
ช่วยลดปั ญหาปริ มาณการผลิตสิ นค้า และปริ มาณการวางจําหน่ายสิ นค้า ไม่เหมาะสมกับความต้องการของผูซ้ ้ื อ โดย
มีวธิ ีดาํ เนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ร้านจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ลําปางศิลปนคร จํากัด มีผลิตภัณฑ์เซรามิคจํานวน 93 รายการโดยผูว้ จิ ยั เลือก
ศึกษายอดจําหน่ายสิ นค้าที่มียอดขายสูงจํานวน 3 รายการ
2. ขั้นตอนการวิจยั มีดงั นี้
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลแบบปฐมภูมิซ่ ึ งได้จากการเก็บข้อมูลยอดขายสิ นค้า
จํานวน 3 รายการจากทุกร้านจําหน่ายของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 9 ร้าน ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนธันวาคม
2558 และตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559
2.2 นําข้อมูลที่ รวบรวมได้ไปสร้างแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์แนวโน้มเชิ งเส้น
(linear trend analysis) เนื่ องจากเป็ นวิธีการพยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ต่าํ ที่สุด (Nananok,
2010) ใช้โปรแกรม Visual Basic (version 6.0, Microsoft®) มาช่วยในการสร้างแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เพื่อการ
พยากรณ์หาจํานวนยอดขายสิ นค้า และนําข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการวางแผนจํานวนสิ นค้าที่ตอ้ งนํามาวางจําหน่าย
ในแต่ละร้านของบริ ษทั
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หลักการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเส้น (linear trend analysis) แสดงได้ดงั สมการที่ 1
(1)
โดยที่
และ

เป็ นค่าแนวโน้มเชิงเส้นที่มีจาํ นวน n ตัว

ตัวอย่างหน้าจอแบบจําลองคณิ ตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้าที่สร้างจากโปรแกรม Visual Basic
แสดงไว้ดงั รู ปที่ 1 โดยสามารถป้ อนข้อมูลย้อนหลังก่อนถึงปี พยากรณ์ได้ 1 ปี ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1. ตัวอย่างหน้าจอแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ที่สร้างจากโปรแกรม Visual Basic

รู ปที่ 2. ตัวอย่างหน้าจอแสดงการทดลองป้ อนข้อมูลยอดขายในปี 2558 เพื่อการพยากรณ์ในปี 2559
- 104 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 101-110 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.06.001

และเมื่ อทดลองกดปุ่ มคํานวณในโปรแกรม สามารถแสดงผลลัพธ์จากแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เพื่อการ
พยากรณ์หาจํานวนยอดขายสิ นค้า ได้ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 3. ตัวอย่างหน้าจอแสดงการทดลองคํานวณค่าพยากรณ์ยอดขายประจําปี
3. ทดสอบแบบจําลอง เป็ นการทดสอบความถูกต้องและแม่นยําของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ โดยหาค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ เกิ ดขึ้ นในการใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบจากยอดขายสิ นค้าแต่ละ
รายการในร้านจําหน่ ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกับการคํานวณที่ ได้จากแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ โดยการหาค่าเปอร์ เซนต์ค่า
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute percentage error หรื อ MAPE) เป็ นค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์
โดยพิจารณาจากขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริ ง โดยค่า MAPE ที่ต่าํ บ่งบอกว่าเทคนิ ค
ที่ใช้น้ นั มีความแม่นยํา ดังสมการที่ 2
(2)
โดยที่

D = ยอดขายที่เกิดขึ้นจริ ง
F = ยอดขายที่เกิดจากการพยากรณ์
n = จํานวนครั้ง
4. พัฒนาแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเฉพาะยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคที่มียอดขายสู งจํานวน 3 รายการ จาก
93 รายการ ได้แก่ ถ้วย (CR001) จาน (CR002) และแก้วกาแฟ (CR003) โดยการพยากรณ์จะทําเฉพาะในปี 2559
ส่วนยอดขายในปี 2558 เป็ นการเก็บข้อมูลยอดขายเดิมเพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในการพยากรณ์ในปี 2559 ผลการ
ดําเนิ นงานวิจยั สามารถใช้โปรแกรม Visual Basic มาช่วยในการสร้างแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เพื่อการพยากรณ์หา
จํานวนยอดขายสิ นค้าได้ โดยโปรแกรมสามารถพยากรณ์ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดได้จริ งดังรู ปที่ 4 ถึง 6

รู ปที่ 4. หน้าจอแสดงการคํานวณสิ นค้าถ้วย (CR001)

รู ปที่ 5. หน้าจอแสดงการคํานวณสิ นค้าจาน (CR002)
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รู ปที่ 6. หน้าจอแสดงการคํานวณสิ นค้าแก้วกาแฟ (CR003)
เมื่ อได้ค่าจากการพยากรณ์โดยการใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ คาํ นวณยอดขายสิ นค้ากลุ่มตัวอย่างของ
บริ ษทั จํานวน 3 รายการ ในร้านจําหน่ายสิ นค้าจํานวน 9 ร้าน ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลยอดจําหน่ายสิ นค้าจริ งแต่
ละรายการจากร้านจําหน่ายของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. แสดงยอดขายสิ นค้าตามจริ งทั้ง 3 รายการจํานวน 9 ร้าน (ชิ้น) ในปี 2558 และ 2559
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

CR001
ปี 2558
1267
1200
1120
1450
1550
1256
1301
1259
1412
1450
1360
1220

ปี 2559
1320
1350
1251
1450
1420
1520
1420
1223
1325
1562
1356
1470

CR002
ปี 2558
1076
1085
926
1115
854
1145
1166
1182
1188
1253
1179
1285
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CR003
ปี 2559
1326
1213
1123
1364
1365
1325
1421
1400
1512
1324
1521
1624

ปี 2558
1199
1230
1237
1268
1324
1289
1322
1295
1326
1363
1402
1457

ปี 2559
1425
1429
1491
1510
1510
1530
1561
1596
1625
1615
1595
1625
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เมื่อนํายอดจําหน่ายสิ นค้าจริ งในแต่ละรายการจากร้านจําหน่ายของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึง
เดือนธันวาคม 2559 มาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้จากการพยากรณ์ แล้วคํานวณหาเปอร์เซนต์ค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
เฉลี่ย (MAPE) จะปรากฎผลดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าจากแบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้านี้มีค่าเฉลี่ยของ MAPE เพียง 3.70 % และเมื่อได้เปรี ยบเทียบกับการ
คาดคะเนจากผูจ้ ดั การบริ ษทั ลําปางศิลปนคร จํากัด พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนการคาดคะเนเปรี ยบเทียบกับยอด
จําหน่ายจริ งเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 15.35 % ดังนั้นการพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าจากแบบจําลองฯ นี้ จึงมีค่าความ
คาดเคลื่อนตํ่ากว่าการคาดคะเนจากผูจ้ ดั การบริ ษทั และสามารถพยากรณ์ยอดจําหน่ายได้ใกล้เคียงกับยอดจําหน่าย
จริ งของบริ ษทั
ตารางที่ 2. แสดงค่าพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าปี 2559 (ชิ้น) เมื่อเทียบกับยอดขายสิ นค้าตามจริ งทั้ง 3 รายการ
จํานวน 9 ร้าน (ชิ้น)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
MAPE

CR001

CR002

CR003

ค่าพยากรณ์

จํานวนขายจริง

ค่ าพยากรณ์

จํานวนขายจริง

ค่ าพยากรณ์

จํานวนขายจริง

1372
1380
1388
1396
1404
1412
1420
1428
1436
1444
1452
1460

1320
1350
1251
1450
1420
1520
1420
1223
1325
1562
1356
1470

1277
1301
1325
1349
1373
1397
1421
1445
1469
1493
1517
1541

1326
1213
1123
1364
1365
1325
1421
1400
1512
1324
1521
1624

1433
1452
1471
1490
1509
1528
1547
1566
1585
1604
1623
1642

1425
1429
1491
1510
1510
1530
1561
1596
1625
1615
1595
1625

5.50

4.46

1.15

ในการพัฒนาแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด งานวิจยั นี้ ได้ใช้หลักการวิเคราะห์
แนวโน้มเชิงเส้นร่ วมกับโปรแกรม Visual Basic มาพัฒนา และเมื่อได้นาํ ค่าพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าปี 2559 มา
ใช้จริ ง พบว่าส่งผลให้ยอดจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวน 187,550.00 บาท
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เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้นาํ ข้อมูลจากการพยากรณ์มาใช้ในการวางแผนการผลิตและจําหน่ าย แทนการคํานวณจาก
ผูจ้ ดั การบริ ษทั จึงช่วยลดปั ญหาการผลิต และการจําหน่ายไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละร้าน โดย
ข้อมูลการจําหน่ายสิ นค้าจริ งจากฝ่ ายขายของบริ ษทั เมื่อเปรี ยบเทียบยอดจําหน่ายสิ นค้าในปี 2558 กับปี 2559 มียอด
จําหน่ายสิ นค้าเท่ากับ 2,825,140 และ 3,012,690 บาท ตามลําดับ ดังนั้นค่าจากการพยากรณ์โดยการใช้แบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์คาํ นวณยอดขายสิ นค้ากลุ่มตัวอย่างของบริ ษทั จึงช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั ได้จริ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ditsa & Prasomsin (2008) ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนจัดการ
ผลิตสวนป่ าไม้สกั โดยการประยุกต์เทคนิคกําหนดการเชิงเส้น (linear programming technique) ทําให้ได้กาํ ไรตลอด
ระยะเวลาในการวางแผน 925,569.00 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jongraklikhit (2009) ที่สร้างแบบจําลอง
เชิงเส้น (linear programming) เพื่อสร้างแผนการผลิต แล้วเปรี ยบเทียบกับการวางแผนการผลิตแบบเดิมและการผลิต
จริ ง และพบว่าแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผนการผลิต สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริ ง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 153,018 บาท หรื อร้อยละ 0.30 จนถึง 214,582 บาท/เดือน หรื อร้อยละ 0.44
สรุปผลการทดลอง
แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ในงานวิจยั นี้เป็ นแบบจําลองที่พฒั นาขึ้นเพื่อพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าเซรามิกส์
โดยใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเส้น (linear trend analysis) ประยุกต์เข้ากับโปรแกรม
Visual Basic ซึ่ งสามารถนําไปพยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ลําปางศิลปนคร จํากัด ได้ใกล้เคียงกับยอด
จําหน่ายจริ งในแต่ละช่วงเวลา จึงช่วยลดปั ญหาการผลิตสิ นค้า และการวางจําหน่ายในแต่ละร้านน้อยหรื อมากเกินไป
ซึ่ งไม่เหมาะสมกับความต้องการของผูซ้ ้ื อ และเมื่อคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ในการ
พยากรณ์ยอดจําหน่ายสิ นค้าแล้ว พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดจําหน่ายจริ งเฉลี่ย
ตลอดปี เพียง 3.70 % ซึ่งเป็ นค่าความคลาดที่ต่าํ กว่าการคาดคะเนจากผูจ้ ดั การบริ ษทั
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
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