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บทคัดย่อ  

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) โดยมีการ

จัดท าคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูลการส่งออกสินค้าของ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์   

(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกช้ินที่มีการส่งออกภายใต้นาม บริษัทฯ ในระยะเวลา 

2 ปีที่ผ่านมาและน าข้อมูลดังกลา่วมา ทบทวน คัดแยกประเภทและข้อมูลที่ซ า้กันออก หลังจากนั้นน ามาส ารวจ

ว่าเป็นสินค้าสองทาง (DUI) หรือไม่ โดยส ารวจผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการก้าวเข้าสู่กฎหมายใหม่ของธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับการควบคุม

สินค้าสองทาง (DUI) ให้ทางแผนกส่งออกได้มีต้นฉบับข้อมูลในการลงทะเบียนสินค้า ขอรับเลขที่อ้างอิงการ

รับรองการสง่ออก เมื่อระบบจริงเปิดใช้งาน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้กับทางแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

น าข้อมูลไปอ้างอิงและตรวจสอบที่มาที่ไปได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีคู่มือรองรับการใช้งานของระบบที่จัดท าข้ึน 

เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบใหม่สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจในข้ันตอนการด าเนินการบนหน้าเว็บไซต์ของ

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้โดยง่ายอีกด้วย 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ส าคัญและมีขนาด

ใหญ่ที่สุด ในเครือไดกิ้นกรุ๊ป ในการส่งออกสินค้าไปในเขตประเทศเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่ งองค์กร

สหประชาชาติ (UNSCR) ได้มีข้อมติของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน  

พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาก าหนดให้ประเทศสมาชิกทั้ งหมดรวมถึงประเทศไทยด้วย ต้องออกมาตรการ

ภายในประเทศที่เหมาะสมในการก ากับดูแลและป้องกันสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ รวมถึงสินค้าที่

ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ที่เป็นสินค้าที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งทางการพาณิชย์และทางการทหาร

ที่สามารถน าไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ล าเลียง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้

ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เพื่อให้การส่งออกของประเทศไทยเป็นไปตามมติคณะมนตรี  

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดังกล่าว ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 กระทรวงพาณิชย์ จึงอาศัยอ านาจ

ตามมาตราการส่งออกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 



ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง

สูงเพื่อให้มีกฎหมายควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสองทาง (Dual-use Items : DUI) แต่ภายหลังได้มี

ประกาศให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกในภาคธุรกิจ 

จึงมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมภายในกิจการของตนสู่การปฏิบัติภายใต้ พรบ. 

ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ที่คาดว่าจะมีการ

ประกาศบังคับใช้ในอีกไม่ช้าในอนาคตอันใกล้นี้ 

       จากข้อมูลที่กล่าวมาทางบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะผู้ส่งออกสินค้า

จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มใช้งานในระบบ (Dual-use Items : DUI) อย่างสมบูรณ์ในอนาคต  

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบว่า ส่วนประกอบภายในของเครื่องปรับอากาศบางช้ินสามารถท าให้

เกิดความร้อนและอาจน าไปใช้งานผิดรูปแบบ ผิดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และสามารถตีความตามข้อ

กฎหมายได้ ว่าเป็นสินค้าที่ ใช้ ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ภายใต้ เงื่อนไขของข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติเรื่องการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่จะมีการประกาศการบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้  

และเพื่อลดความเสี่ยงในการกระท าผดิกฎหมาย ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูล

ของสินค้าของกิจการ โดยจะน าข้อมูลการส่งออกสินค้าที่ผ่านมาตลอด 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2562        

ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มาท าการตรวจสอบและแยกประเภทตามพิกดัศุลกากร (HS CODE) แล้วน าข้อมูล

ไปแยกสินค้าที่ไม่เป็นสินค้าสองทาง (Non Dual-use Items : Non DUI) และสินค้าที่เข้าข่ายสินค้าสองทาง 

(Dual-use Items : DUI) กับระบบของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านทาง

เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแยกสินค้าที่ไม่เข้าข่ายและสินค้าเข้าข่ายสินค้าสองทางออกจากกัน

และจัดท าเป็นฐานข้อมูลให้กับกิจการเพื่อใช้งานในอนาคต นอกจากนั้นแล้วผู้ศึกษาจะท าการจัดท าคู่มือการใช้

งานในระบบการตรวจสอบการเข้าข่ายของสินค้าสองทางที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปใช้งาน โดยจะอธิบายถึงข้ันตอน

และวิธีการใช้งานเพื่อให้เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ (2557) ได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

ในประเทศไทยและปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติที่ 1540 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้สามารถ

ควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี



ระหว่างประเทศและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่ภาคเอกชน จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการ

ส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางในปริมาณค่อนข้างสูง แต่ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมสินค้าประเภทดังกล่าว

โดยตรง โดยมีสินค้าที่ใช้ได้สองทางเพียงบางรายการเท่าน้ันที่อยู่ในความควบคุมและยังกระจัดกระจายอยู่ใน

พระราชบัญญัติต่าง ๆ หลายฉบับ ท าให้ประเทศไทยอาจถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการส่งผ่านสินค้าที่ใช้ได้สอง

ทางเพื่อสนับสนุนและใช้ในการก่อการร้ายและอาจกระทบต่อความเช่ือมั่นของประเทศอื่น ๆ ในการตัดสินใจ

น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามการก าหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางภายใต้กฎหมาย

ของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสามารถท าได้ในขอบเขตที่จ ากัด เพราะพระราชบัญญัติการส่งออกไป

นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการส่งออกและการ

น าเข้าสินค้าเท่านั้น ประเทศไทย จึงยังไม่มีกฎหมายควบคุมการส่งผ่าน การถ่ายล า การน าเข้ามาเพื่อส่งกลับ

ออกไป และการให้บริการนายหน้าของสินค้าที่ใช้ได้สองทาง นอกจากนี้การก าหนดมาตรการใด ๆ เพื่อควบคุม

สินค้าที่ใช้ได้สองทางย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึง

เสนอแนะมาตรการในระยะสั้นให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติการ

ส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ก าหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็น

สินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนส่งออกสินค้าดังกล่าวและก าหนดมาตรการระยะยาวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อสร้างระบบควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง

ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ทั้งนี้มาตรการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางดังกล่าวควรด าเนินการ

ควบคู่ไปกับโครงการผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิด

ข้ึนกับภาคเอกชน  

3.วิธีการวิจัย 

การจัดท าวิจัยดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (Dual-use 

Items : DUI) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีการส่งออกภายใต้นาม บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลและข้ันตอนการตรวจสอบสินค้าของทางเว็บไซต์กรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท เพื่อที่จะเข้าสู่กฎหมายของการส่งออก 

เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งสองทาง (DUI) เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการลงทะเบียนสินค้า 

และขอรับเลขที่อ้างองิการรับรองการส่งออกและมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียงพอที่สามารถรองรับการใช้งานบน

ระบบจริง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้   

  



ข้ันตอนการศึกษา   

 1. ก าหนดหัวข้องานวิจัย         6. จ าแนกสินค้าตาม HS CODE 

 2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    7. น า HS CODE ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ 

 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา     8. แยกสินค้าที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายออกจากกัน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 4. ติดตามข้อมูลของระบบ    9. จัดท าคู่มือ    

 5. วางแผนการด าเนินงาน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  : บุคคลของบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด แผนก Export & Free Trade 

Group จ านวน 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสองทาง (DUI) 

กลุ่มตัวอย่างของสินค้าที่เกี่ยวข้องในการวิจัย :  

1. สินค้าที่เข้าข่ายสินค้าสองทาง (Dual use items : DUI) เช่น แผงวงจร, โลหะ, อลูมิเนียม 

2. สินค้าที่ไม่เข้าข่ายสินค้าสองทาง (Non Dual use items : Non DUI) เช่น ไม้กั้นตู้, ถุงพลาสติก

ใส 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS ) ของ

กลุ่มส่งออกและสนับสนุนการค้าเสรี (Export & Free Trade Group) บริษัท ไดกิ้นอินทัสทรัส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ที่ได้ท าการส่งออกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารวมไปถึง

สินค้าที่ได้ผลิตออกมาใหม่ ตลอดจนช้ินส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศทั้งที่เป็นสินค้าที่เข้าข่ายสินค้าสอง

ทาง (DUI) และสินค้าที่ไม่เข้าข่ายสินค้าสองทาง (Non DUI) ซึ่งได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้าสองทาง (DUI) วิธีการจ าแนกสินค้าสองทางและจดัท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือของพนักงานภายในแผนก เพื่อน ามาใช้

วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของวิจัยดังกล่าว 

5.อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย  

 จากที่ได้จัดท าวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) 

ของแผนกส่งออกและการค้าเสรี (Export & Free Trade Group) บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 



จ ากัด จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาข้ันตอนการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) 

และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา

ท างานใหม่และนักศึกษาฝึกงานของแผนกส่งออกและการค้าเสรี (Export & Free Trade Group) บริษัท  

ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีแนวทางในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงได้

เรียบเรียงสรุปผลการด าเนินงานและอภิปรายวิเคราะห์ข้อมูลตาม SWOT เรื่องสินค้าสองทาง (DUI) รวมถึงได้

มีการรวมข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าโครงงานในครั้งต่อไปดังนี้ 

อภิปรายวิเคราะห์ข้อมูลตาม SWOT 

จุดแข็ง (S : Strengths) 

1) เป็นระบบการตรวจสอบสนิค้าสองทาง (DUI) โดยอ้างอิงกฎหมายจากฝั่งยุโรปและลดความเสี่ยงใน

การส่งออกสินค้าที่สามารถน าไปประกอบเป็นอาวุธท าลายล้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้  

2) มีต้นแบบที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

3) มีการเข้าถึงมาตราการในการตรวจสอบสินค้าก่อนท าการส่งออกของสินค้าทุกประเภท ได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

1) ยังไม่มีการจัดอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการใช้กฎหมายและการ

เตรียมความพร้อม ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้ที่ เพียงพอ เนื่องจากต้องรอการประกาศใช้ 

ข้อกฎหมายอย่างเป็นทางการในอนาคต 

2) ทางกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่มีการจัดเตรียมระบบที่สามารถใช้ได้อย่างเป็น

ทางการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการใช้กฎหมายของสินค้าสองทาง (DUI) จึงท าให้เกิดความยุ่งยากใน

การเตรียมข้อมูลและต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ ๆ 

โอกาส (O : Opportunities) 

1) ลดความเสี่ยงในการส่งออกสินค้าที่สามารถน าไปดัดแปลงเป็นอาวุธท าลายล้างได้ 

2) สามารถน าข้อมูลที่ได้ท าการคัดแยกประเภทของสินค้าที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายสินค้าสองทาง 

(DUI) น าไปจัดเก็บเป็นข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลส่วนกลางของแผนกหรือบริษัทได้ 

อุปสรรค (T : Threats)  

1) ข้อมูลยังไม่เพียงพอในการอ้างอิง เนื่องจากงานค้นคว้าวิจัยส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากต่างประเทศ 



2) มีการตอบค าถามในส่วนของสินค้าที่เข้าข่ายสินค้าสองทาง (DUI) ซึ่งมีค าถามที่ค่อนข้างละเอียด  

จึงจ าเป็นต้องสอบถามจากผู้เช่ียวชาญในการตอบค าถามค่อนข้างสูง 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากยังไม่มีการประกาศใช้ข้อกฎหมายอย่างเป็นทางการ จึงท าให้ผู้ศึกษาวิจัยต้องคอยติดตาม

ข้อมูลข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงข้ันตอนในการใช้คู่มือบนเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวง

พาณิชย์ที่จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ไปเรื่อย ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ได้ มีการประสานงานไปยังแผนก 

INFORMATION TECHNOLOGY ของบริษัท ให้มีการออกแบบโปรแกรมการติดตั้งระบบการแจ้งเตือนของ

สินค้าที่มีการผลิตสินค้าตัวใหม่ ๆ ออกมา เพื่อแจ้งมายังแผนกการส่งออก (EXPORT) เพื่อให้ทางแผนกนั้น

สามารถจัดเตรียมข้อมูลไว้ยื่นสินค้าที่เป็นสินค้าสองทาง (DUI) ในอนาคต เมื่อมีการประกาศใช้ข้อกฎหมาย

อย่างเป็นทางการ 

6. กิติกรรมประกาศ 

การจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) 

โดยมีการจัดท าคู่มือและการรวบรวมข้อมูลการส่งออกของบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร. อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ ที่กรุณาให้

ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 

ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดโอกาสให้เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาใน

สถานที่ประกอบการ 

ขอขอบคุณ คุณนฤมล สุขมั่นคง ผู้จัดการฝ่ายการส่งออกและการค้าเสรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ

เตรียมข้อมูลความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ คุณอังคณา เสือสิงห์  พนักงานพี่เลี้ยงในฝ่าย การส่งออก และการค้าเสรี ที่ให้ความรู้ใน

การท างานแต่ละข้ันตอนภายในแผนกและให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ข้ึน รวมถึง

ช่วยในการรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง (DUAL UESD ITEMS) ตลอดจน

ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลสินค้าภายใต้การส่งออกของบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด    

ขอขอบคุณพี่พนักงานทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน าในด้านต่าง  ๆ  

ต่อการท าวิจัยฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งการดูแลและให้ความรู้ประสบการณ์การท างานในสถาน

ประกอบการจริง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
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