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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี* เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีการดาํเนินการโดยการปรับกลยทุธ์ กระบวนการดาํเนินงานใหม่ ควบคู่กบัการ

กาํหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-RS และเพืUอใหส้อดคลอ้งตามหลกั

กฎหมายและขอ้ปฏิบติัของกรมการขนส่งทางบกโดยการเปรียบเทียบมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  

Covid-19 ของบริษทัฯ และกรมการขนส่งทางบก พบวา่ มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การ

ใหบ้ริการจดัส่งพสัดุภายในประเทศทีUมีมาตรฐานสาํหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม ดว้ยบริการทีUหลากหลาย ภายใตก้ารสร้างมาตรการ

ความปลอดภยัใหก้บัองคก์ร และการหลีกเลีUยงความเสีUยงจากแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในการส่งมอบพสัดุใหก้บั

ลูกคา้ อาทิ การใหพ้นกังานปฏิบติังานทีUบา้น (Work from home) กรณีทีUบุคลากรของบริษทักลบัมาจากพื*นทีUเสีUยงต่อการแพร่

ระบาดของไวรัส Covid-19 ตอ้งถูกกกัตวัเป็นเวลา Rh วนั การไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ภายในบริเวณคลงัสินคา้ การ

กาํชบัใหพ้นกังาน ทุกคนสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดการปฏิบติังาน ในภาพรวมของบริษทัเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ยงัคงรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ยิUงขึ*น ทีUสาํคญัคือการคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ และปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  

 

*.บทนํา 

บริษทั ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ทีUเกีUยวกบัสินคา้ทางดา้นออนไลนแ์ละการ

รับส่งพสัดุต่างๆ ผูที้Uทาํหนา้ทีUในการเขา้ไปรับสินคา้และส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้นั*น ซึU งเป็นตวักลางระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้*อ โดย

ทางขนส่งจะเขา้ไปรับพสัดุหรือสินคา้ต่างๆจากผูข้ายเพืUอนาํมาไวที้U Hub แลว้ส่งต่อศูนยก์ระจายสินคา้เพืUอใหศู้นยก์ระจาย

สินคา้ส่งสินคา้ต่อใหถึ้งมือลูกคา้ ถือไดว้า่กลุ่มนี* เป็นกลุ่มทีUมีความเสีUยงต่อการติดต่อโรคไวรัส Covid-RS เป็นอยา่งมากเพราะผู ้

ขนส่งจะตอ้งเขา้ไปรับสินคา้หรือส่งสินคา้ในพื*นทีUโดยตรงซึUงอาจจะเป็นพื*นทีUทีUมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  

จึงตอ้งการทีUจะศึกษาถึงสภาพการทาํงาน ผลกระทบและมาตรการรับรองความปลอดภยัทีUไดรั้บจากการทาํงานในช่วงการ

แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

 

 /.ทบทวนวรรณกรรม 

     /.* งานวจิยัในประเทศไทย 

     ศริญญา ฉิมจิoว (pqpq) กรณีศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมรถยนตจ์ากการแพร่ระบาดของ 

COVID-RS การแพร่ระบาดของเชื*อไวรัส COVID-RS ไดส่้งผลต่อปริมาณการผลิตรถยนตใ์นไทยวา่มีความ เป็นไปไดที้U

ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นปี pvwx นี*อาจหดตวัลงอยา่งมากประมาณร้อยละ pR-pv หรือผลิต รถยนตไ์ดเ้พียง R,520,qqq ถึง 

1,590,qqq คนั โดยการผลิตทีUลดลงนี*คาดวา่เป็นผลมาจากการส่งออกทีUอาจลด ตํUาลงมากไปแตะระดบั }vq,qqq ถึง }~q,000 

คนั หดตวัสูงถึงร้อยละ pw-pS จากทีUเคยส่งออกได ้ R,054,Rqx  คนั ในปี pvwp ขณะทีUยอดขายในประเทศกมี็ความเสีUยงทีUจะ

ลดลงไปแตะระดบั ~qq,000-820,qqq คนั หรือ หดตวัร้อยละ RS-pR จากปีก่อนทีUทาํไดR้,007,vvp คนั ส่วนการฟื* นตวัของ



อุตสาหกรรมรถยนตสู่์ภาวะปกติอีก ครั* งคาดวา่อาจเป็นช่วงกลางปี pvwh หรือตน้ปี pvwv หลงัเศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื* นฟู

ในช่วงปี pvwv  

     นางสาวพรสวรรค ์ รักเป็นธรรม,นางยวุวรรณ รัฐกลุ,ดร. เสาวณี จนัทะพงษ ์ (pqpq) กรณีศึกษาผลวกิฤต 

COVID-19 กบัธุรกิจเทรนดใ์หม่ การขนส่งภายใต ้Next Normal การศึกษาในอดีต พบวา่มูลค่าธุรกิจ e-Commerce เติบโต 

 8-10% ต่อปี ขณะทีUธุรกิจรับส่งพสัดุด่วนทีUเป็นธุรกิจเกีUยวเนืUองขยายตวัประมาณ 11% ต่อปี และในช่วง 5 ปีทีUผา่นมาธุรกิจ

ขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลีUย 10% ต่อปี เนืUองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีUตอ้งการความสะดวกและประหยดัเวลามากขึ*น 

รวมทั*งผูป้ระกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเลก็ทีUตอ้งการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดง่้ายขึ*นหลงัจากวกิฤต COVID-19  

เราอาจเขา้สู่ “Next Normal” ทีUสภาพสงัคมหรือพฤติกรรมบริโภคมุ่งไปสู่ยคุ On Demand ผูใ้ชบ้ริการสัUงซื*อสินคา้ผา่นแอป

พลิเคชนัไดใ้นพริบตา ดงันั*นธุรกิจขนส่งควรพร้อมปรับตวัรับโอกาสใหม่นี* ทีUจะสามารถเติบโตตราบเท่าทีUคนยงัมีสมาร์ท

โฟนติดตวัไปทุกทีUทุกเวลา 

     รองศาสตราจารย ์ ดร. รุธิร์ พนมยงค ์ (pqpR) กรณีศึกษาการปรับตวัของระบบโซ่อุปทาน เพืUอตอบสนองต่อ

วกิฤต COVID-19หวัใจสาํคญัของความรวดเร็วในระบบโซ่อุปทาน (Velocity)ประการแรกคือการกาํจดักิจกรรมใดๆกต็ามทีU

ไม่ไดส้ร้างมูลค่าในกระบวนการทาํงาน  (Reduce non-value adding activity) เช่น กิจกรรมการรอคอย (Waiting)  ซึU งทาํให้

เกิดการเสียเวลาในการปฏิบติังานและส่งผลใหค้วามรวดเร็วลดลงไปดว้ย  ดงันั*นจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดกรอบการทาํงาน

ทีUชดัเจนตั*งแต่เริUมตน้ และมีการ บริหารจดัการคอขวดของปัญหา (Bottleneck Management) ต่าง ๆ ทีUเกิดขึ*นใน ระบบให้

เรียบร้อย เพืUอใหร้ะบบสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่เกิดการรอคอย 

     /./ งานวจิยัในต่างประเทศ 

       Ramesh Kumar, Rohit Panchal, กรณีศึกษาผลกระทบของ COVID-RS ต่อระบบโลจิสติกส์และการหยดุชะงกั

ของห่วงโซ่อุปทาน ผลกระทบของ COVID-RS พบเห็นไดท้ัUวไปในหน่วยงานทุกประเภทจากภาคส่วนต่างๆแสดงใหเ้ห็นถึง

การหยดุชะงกัในห่วงโซ่อุปทานความยากลาํบากเพิUมขึ*นในการจบัคู่อุปสงคแ์ละอุปทานในเครือข่าย PDS จาํนวนมาก

เนืUองจากสถานการณ์ทีUเปลีUยนแปลงไปพร้อมกบักรณีการแพร่ระบาดของเชื*อไวรัสและการฟื* นตวั ความสาํคญัของห่วงโซ่

อุปทานทีUยดืหยุน่ในระหวา่งการแพร่ระบาด เพืUอใหต้รงกบัความตอ้งการทีUแตกต่างกนั ช่วยเพิUมเติมใหก้ารสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในการเปลีUยนเสน้ทางยานพาหนะตามขอ้จาํกดั การเดินทางในพื*นทีUโดยเนน้ทีUสาํคญัในพฒันาเครือข่ายห่วงโซ่

อุปทานอาหารทีUแขง็แกร่งยิUงขึ*น  

     Gartner (pqpq) กรณีศึกษาผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ทีUกาํลงัส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซพัพลายเชนทั*ง

ระบบโควดิ-RS ส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชน ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ หรือสินคา้สาํเร็จรูป ทีUขนส่งผา่นศูนย ์

โลจิสติกส์ในพื*นทีUทีUไดรั้บผล กระทบดา้นแรงงาน อาจเกิดการขาดแคลนพนกังานออฟฟิศ หรือคนงานในโรงงานเนืUองจาก

การถูกกกักนัโรค หรือจากอาการเจบ็ป่วย ทั*งกระทบการเขา้ถึงแหล่งตน้ทางของสินคา้หรือการบริการ เนืUองจากการเดินทาง

อาจถูกจาํกดัในบางพื*นทีU เกิดขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง  

      Drewry (pqpq) กรณีศึกษาผลกระทบอุตสาหกรรมท่าเรือขนส่งตูสิ้นคา้จาก COVID-RS อตัราความเร็วในการ

ขยายศกัยภาพดา้นการบริการของท่าเทียบเรือตูสิ้นคา้ มีแนวโนม้หดตวัลงอยา่งนอ้ย hq เปอร์เซ็นต ์อนัเนืUองมาจากผลกระทบ

ของ COVID-RS ซึU งทาํใหป้ริมาณสินคา้ผา่นท่าชะลอตวัลง โดยขีดความสามารถในการรองรับตูสิ้นคา้ของท่าเทียบเรือตู้

สินคา้ทัUวโลก คาดวา่จะมีการขยายตวัเฉลีUย p.R เปอร์เซ็นตต่์อปี หรือคิดเป็นการเพิUมขึ*น pv ลา้นทีอีย ูต่อปี ซึU งปรับลดลงจาก

ตวัเลขการเติบโตเฉลีUย hq ลา้นทีอีย ูของช่วงทศวรรษทีUผา่นมา 

 

 



?.วธีิการวจิยั 

การวิจยัครั* งนี* ไดท้าํการวิจยัดว้ยวิธีคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ เพืUอทาํการศึกษามาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ของบริษทั ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เนืUองดว้ย บริษทั 

ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีความห่วงใยในสุขภาพของพนกังาน และครอบครัว และมุ่งมัUนทีUจะ

ทําให้สถานทีUทํางานมีความปลอดภัย ดังนั* นเพืUอให้การป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา COVID-19 มี

ประสิทธิภาพมากยิUงขึ*น บริษทัฯ จึงได้กาํหนดมาตรการให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดขึ*นมา คน้ควา้

มาตรการป้องกนัและแนวทางช่วยเหลือสําหรับผูป้ระกอบการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของ

ประเทศไทยและการจดัสรรวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในประเทศไทยโดยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มแรกทีUจะไดรั้บ

วคัซีน ประกอบดว้ย  

• บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขด่านหนา้ทั*งภาครัฐและเอกชน 

• ผูที้Uมีโรคประจาํตวั เช่น โรคทางเดินหายใจเรื* อรังรุนแรง, โรคหวัใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื*อรังระยะ 5 ขึ*นไป, 

โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดทีUอยูร่ะหวา่งเคมีบาํบดั, โรคเบาหวาน, โรคอว้นทีUมีนํ* าหนกัมากกวา่ 100 

กก. ขึ*นไป 

• ผูมี้อายตุั*งแต่ 60 ปีขึ*นไป 

• เจา้หนา้ทีUทีUเกีUยวขอ้งกบัการควบคุมโรคโควดิ-19 ทีUมีโอกาสสมัผสัผูป่้วย 

รวมถึงคน้ควา้เกีUยวกบัการจดัสรรวคัซีนป้องกนัไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในต่างประเทศ 

 

B.ผลการดาํเนินการ 

เปรียบเทียบมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ของบริษทั ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส 

โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และกรมการขนส่งทางบก 

 

ลาํดบั มาตรการของ 

กรมการขนส่งทางบก 

มาตรการของ  

DHL e-Commerce 

ความสอดคลอ้งในมาตรการของ  

DHL e-Commerce  

ทีUมีต่อมาตรการของรัฐ 

สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง

บางส่วน 

ไม่

สอดคลอ้ง 

1 กาํชบัใหผู้ข้บัรถสวมใส่

หนา้กากอนามยั ขณะเดินทางไป

สถานทีUทีUมีคนหนาแน่น หมัUน

ลา้งมือดว้ยนํ*าและสบู่ หรือ

แอลกอฮอล ์หลีกเลีUยงการสมัผสั

บุคคลอืUนในขณะเดินทาง  
 

ใหพ้นกังานทุกคนหลีกเลีUยง

การเดินทางไปต่างประเทศ ใน

กรณีทีUมีความจาํเป็นตอ้ง

เดินทางไปต่างประเทศ 

พนกังานตอ้งไดรั้บการอนุมติั

ล่วงหนา้จากประธานบริหาร  

 
✔  

 



2 ใหผู้ข้นส่งสินคา้ ผูข้บัรถ และ

ผูติ้ดตามประจาํรถทีUทาํการ

ขนส่งสินคา้ทางถนนระหวา่ง 

ประเทศ ปฏิบติัตามมาตรการ

และแนวทางการดาํเนินการเพืUอ

เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุม

โรคติดเชื*อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) อยา่งเคร่งครัด  

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

COVID-19 ของบริษทัฯ 

รวมถึงการจงใจบิดเบือน 

ปกปิด หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

เทจ็ ใหถื้อวา่พนกังานกระทาํ

ผดิทางวนิยั และตอ้งไดรั้บการ 

พิจารณาลงโทษตาม 

✔  
  

3 กาํชบัใหเ้จา้หนา้ทีUและผูข้บัรถ

สวมหนา้กากอนามยัหรือ

หนา้กากผา้ตลอดเวลา ขณะ

ปฏิบติังาน หรือเดินทางไปในทีU

ทีUมีคนหนาแน่น  
 

หากมีการประชุมกบั

บุคคลภายนอกทีUเดินทางมา

จากต่างประเทศ ขอให้

หลีกเลีUยงการคลุกคลีใกลชิ้ด 

และสวมหนา้กากอนามยั

ป้องกนั 

✔  
  

4 ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ

ระยะห่างทางสงัคม (Social 

Distancing) โดยเวน้ระยะห่างใน

ระยะอยา่งนอ้ย R เมตร เพืUอ

ป้องกนัการติดต่อสมัผสั หรือ

แพร่เชื*อโรค  
 

ใหพ้นกังานปฏิบติังานทีUบา้น 

(work from home)  
 

 
✔  

 

5  ใหมี้การประชาสมัพนัธ์ สร้าง

ความรู้ความเขา้ใจ และรณรงค์

แนะนาํการปฏิบติั เพืUอหลีกเลีUยง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื*อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) แก่ผูข้บัรถและเจา้หนา้ทีU ใน

สถานประกอบการขนส่ง  

หากพบผูที้Uมีอุณหภูมิสูงเกิน

กวา่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี

อาการไอ เจบ็คอ หอบเหนืUอย 

จะตอ้งใหค้าํแนะนาํในการ

ปฏิบติัตน และใหพ้บแพทย์

เพืUอรับการตรวจวนิิจฉยัหรือ

ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
 

 
✔  

 

6  มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีทีUผูข้บัรถหรือพนกังาน

ประจาํรถ ถูกตรวจพบวา่มี

อุณหภูมิสูงเกินกวา่ 37.5 องศา

เซลเซียส ณ ด่านตรวจคดักรอง 
 

พนกังานทีUป่วยดว้ยการติดเชื*อ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 

สามารถใชสิ้ทธิลาป่วยตาม

ขอ้บงัคบัเกีUยวกบัการทาํงาน

ของบริษทัฯ ไดจ้นกวา่จะหาย 

และใหน้าํใบรับรองแพทยที์U

ยนืยนัวา่ตรวจไม่พบเชื*อแลว้   

✔  
  



7 ติดตั*งจุดบริการแอลกอฮอลเ์จล 

เพืUอใหบ้ริการแก่ผูข้บัรถรวมถึง

พนกังานในพื*นทีU ส่วนกลางและ

บริเวณทีUมีการใชง้านร่วมกนั 
 

กรณีทีUบุคคลภายนอกทีUเขา้มา

ติดต่อ ตอ้งทาํการตรวจวดั

อุณหภูมิ และรายงานขอ้มูล

การเดินทาง ชืUอผูติ้ดต่อตาม

แบบฟอร์มทีUบริษทัฯ กาํหนด 

 

  

✔  
  

8 ใหผู้ข้นส่งกาํชบัผูข้บัรถและ

ผูติ้ดตามประจาํรถไม่ใหอ้อก

นอกรถโดยไม่จาํเป็นหลีกเลีUยง

การสมัผสับุคคลอืUน และเมืUอ

เสร็จภารกิจแลว้ใหเ้ดินทางกลบั

ทนัที  
 

ใหง้ดเวน้การประชุมกบั

บุคคลภายนอกทีUเดินทางมา

จากต่างประเทศ โดยอาจเลืUอน

การประชุมออกไป หรือใชก้าร

ประชุมทางโทรศพัท ์

(conference call) หรือวธีิการ

อืUนทีUเหมาะสม 

✔  
  

 

 

E.อภปิรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาตารางเปรียบเทียบมาตรการ การป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 ของบริษทั 

 ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และกรมการขนส่งทางบก (ตารางทีU x) พบวา่ มีความสอดคลอ้งไปใน

ทิศทางเดียวกนั โดยบริษทัดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มุ่งเนน้การใหบ้ริการจดัส่งพสัดุ

ภายในประเทศทีUมีมาตรฐานสาํหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม ดว้ยบริการทีUหลากหลาย และเครือข่ายการจดัส่งทีUครอบคลุมทัUวทั*ง

ประเทศ ภายใตก้ารสร้างมาตรการความปลอดภยัใหก้บัองคก์ร และการหลีกเลีUยงความเสีUยงจากแพร่ระบาดของไวรัส 

Covid-19 ในการส่งมอบพสัดุใหก้บัลูกคา้ อาทิ การใหพ้นกังานปฏิบติังานทีUบา้น (Work from home) เพืUอลดความเสีUยงการ

แพร่กระจายของไวรัส Covid-19 จากการสมัผสักนั การไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ภายในบริเวณคลงัสินคา้ และพื*นทีU

โดยรอบ การตรวจสอบสภาพร่างกายเจา้หนา้ทีUและพนกังานขบัรถ โดยจดัใหมี้การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายเพืUอคดักรอง

รายวนัก่อนปฏิบติังานทุกวนั การกาํชบัใหพ้นกังาน เจา้หนา้ทีUทุกคนสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดการปฏิบติังาน การส่ง

มอบพสัดุ และการบริการลูกคา้ ในภาพรวมของบริษทัเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยงัคงรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการ

ลูกคา้ไดดี้ยิUงขึ*น 

 

J.กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี*  มีจุดประสงค์เพืUอศึกษาการทํางานและผลกระทบของบริษัท DHL e-Commerce ในช่วง

สถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-RS ซึU งเหมาะกบัการแกปั้ญหาช่วงสถานการณ์ในปัจจุบนันี*  

งานวจิยัครั* งนี*  ประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบพระคุณ อาจารยที์Uปรึกษา วา่ทีUร้อยตรี ดร. มธัยะ ยวุมิตร 

ผูซึ้U งสนบัสนุนงานวจิยั ใหค้าํแนะนาํ แนวคิด ขอ้คิดเห็นทีUเป็นประโยชนต่์องานวจิยั รวมถึงการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

งานวจิยัเพืUอปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิUงขึ*น ตลอดจนใหค้าํปรึกษาและประสานงานกบับริษทัฯใหก้บัผูว้จิยั 



ขอขอบคุณ บริษทั ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชัUนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ทีUใหโ้อกาสผูว้จิยัในการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา ใหผู้ว้จิยัไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ผา่นการทาํงานร่วมกบับุคลากรภายในบริษทัฯ สุดทา้ยนี*  ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่ม

ทุกคนทีUใหค้วามร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี จนทาํใหง้านวจิยัฉบบันี* เสร็จสมบูรณ์ 

 

 K.เอกสารอ้างองิ 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_14Apr2020.aspx. 

https://www.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/TBS-Insights.pdf.  
https://www.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/TBS-Insights.pdf.  
https://www.bbc.com/news/health-51665497.  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1792000. 

 

 

 

	
	
 


