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บทคดัย่อ 

งานบริหารคลงัและขนส่งสินคา้ เป็นงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่คนงานและสินคา้ เน่ืองจาก

ความประมาท หรือบกพร่องดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน บริษทั ดีเอชแอล ซพัพลาย

เชน (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบกิจการทางดา้นบริหารคลงัสินคา้ และขนส่งสินคา้แบบครบวงจร และให้

ความส าคญักบัดา้นความปลอดภยัในการท างานของคนพนกังาน จากการประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิม

โครงการ ขั้นตอนการขนยา้ยสินคา้โดยใชร้ถโฟลคลิฟท ์มีผลการประเมินความเส่ียงอยูใ่นระดบัยอมรับได้

แต่ตอ้งมีมาตรการลดความเส่ียง จึงไดมี้การจดัท าโครงการ Key Control โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อ

วิเคราะห์ความเส่ียงจากสถานประกอบการ (2) เพื่อพจิารณามาตรการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม (3) เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการลดความเส่ียงจากมาตรการท่ีด าเนินการ จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจาก

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัมาตรการ Key Control แก่พนกังานมีพนกังานน ามาตรการ Key Control ไปปฏิบติัในการ

ท างานร้อยละ 95.81 เม่ือท าแบบสอบถามความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการ Key Control ในพนกังาน พบวา่ร้อย

ละ 70 ของพนกังานเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัตามมาตรการ Key Control ส าหรับเหตุผลของพนกังาน

ท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการ Key Control พบวา่ส่วนใหญ่มาจากการ “ลืม” ถึงร้อยละ 38.8  การกลวักญุแจสูญ

หาย อ่ืนๆ และไม่เขา้ใจในมาตรการ เท่ากบั 27.7, 22.22 และ 11.10 ตามล าดบั นอกจากน้ีการปฏิบติั

มาตรการ Key Control ในกระบวนการ Transport loading ของ DHL สาขาบางนา คลงั4 ท าใหผ้ลการ

ประเมินความเส่ียงลดลงจาก 6คะแนน (ความรุนแรง 3 คะแนน และโอกาส 2 คะแนน) เหลือ 3 คะแนน

(ความรุนแรง 3 คะแนน และโอกาส 1 คะแนน) 
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ดงันั้น ความเส่ียงกรณีอุบติัเหตุจากช่องระหวา่งตูค้อนเทนเนอร์ ควรเพิม่มาตรการ Key Control เขา้

ไปในขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อความปลอดภยั ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 
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Abstract 

 Transportation and logistics management is a field that may cause harm to workers and products 
due to carelessness or a lack of occupational health and safety in the workplace. DHL Supply Chain 
(Thailand) Limited, a warehouse management company that manages business product transportation, has 
prioritized worker safety by conducting risk assessments during the initial stages of work. The process of 
moving products with a forklift has an acceptable level of risk assessment (6 points of risk assessment 
level), but some steps should be added to reduce the risk. This project used the key control’s process. The 
aims of this project were: 1) to analyze workplace risks 2) to consider the appropriate processes that 
reduce risk; and 3) to assess the effectiveness of risk reduction processes. The results showed that 95.81% 
of workers who learned about key control processes could apply their knowledge to their work. A 
questionnaire was used to check the worker’s understanding of the key control process, it was discovered 
that 70% of the workers correctly understood the key control process. "Forgetting" was the most checked 
reason that the workers cannot do the key control process, which accounts for 38.8%, and "afraid the key 
was lost," "miscellaneous," and "misunderstanding the key control process," which account for 27.7% , 
22.22% , and 11.10%, respectively. In addition, the key control process can reduce the level of risk 
assessment from 6 points (consequence = 3, likelihood = 2) to 2 points (consequence = 3, likelihood = 1) 
in the transport loading department of DHL Company (Bang-Na) Warehouse 4th.   

Therefore, risk issues related to the gap between containers and warehouses in the moving 
product with a forklift’s process. We should incorporate key control processes into local safety processes 
that reduce the possibility of accident in the workplace.  

Keyword: warehouse, accidence, risk assessment   
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมาและความส าคญั 

 บริษทั DHL Supply Chain เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์แบบรับเหมาชั้นน าของโลก ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ DPDHL Group ท่ีมีผลประกอบการมูลค่า 56.6 พนัลา้นยโูร โซลูชัน่ดา้นโลจิสติกส์แบบบูรณาการ
ท่ีออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงรวมบริการการเพิ่มมูลค่าและบริการดา้นการบริหารจดัการ       
เขา้กบัการจดัเกบ็ บรรจุ จดัส่งสินคา้ และกระจายสินคา้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ พฒันาคุณภาพ และสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้DHL Supply Chain มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นการรับรองพร้อมใหบ้ริการ ในภาค
ธุรกิจยานยนต ์สินคา้อุปโภคบริโภค เคมีภณัฑ ์พลงังาน วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ชีววทิยา
ศาสตร์และสินคา้เพื่อสุขภาพ ธุรกิจคา้ปลีก และเทคโนโลย ีปัจจุบนัตลาดทัว่โลกมีการเติบโตข้ึน โซลูชัน่
ดา้นโลจิสติกส์ท่ีทนัสมยัของเราพร้อมใหบ้ริการ 

บริษทั DHL Supply Chain (ประเทศไทย) จ ากดั สาขา บางนา (BLC) คลงั4 เป็นสถานประกอบการ
ทางดา้นการบริหารคลงัสินคา้แบบครบวงจร รวมถึงบริการทางดา้นการจดัขนส่งสินคา้ จากการท่ีประเมิน
ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 3ล าดบั ท างานของแผนก Transport พบวา่ขั้นตอนพนกังาน
ขนส่งยกสินคา้ข้ึนรถ,พนกังานขนส่งลากพาเลทสินคา้ เขา้วางพื้นท่ีตรวจเช็คดว้ย Hand Pallet Jack, และ
ขั้นตอนการล าเลียงสินคา้ข้ึนรถบรรทุกขนส่ง โดยรถโฟร์คลิฟท ์ ข้ึนตูค้อนเทนเนอร์ มีความเส่ียงและ
โอกาส ท่ีอาจจะเกิดอุบติัเหตุอยูน่ระดบัยอมรับไดแ้ต่ตอ้งมีมาตรการลดความเส่ียง ทางผูบ้ริหาร และแผนก
อาชีวอนามยั รวมถึงขอความร่วมมือพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ ไดร่้วมกนัหามาตรการเพื่อควบคุมความ
เส่ียงในขั้นตอนการล าเลียงสินคา้ข้ึนรถบรรทุกขนส่ง โดยรถโฟร์คลิฟท ์ ข้ึนตูค้อนเทนเนอร์ เป็นล าดบัแรก
เน่ืองจากในขั้นตอนการล าเลียงสินคา้ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนพนกังานตกช่องระหวา่งตูค้อน
เทรนเนอร์กบัพื้นคลงัสินคา้ อาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุท าใหพ้นกังานบาดเจบ็ และสินคา้ตกเสียหายเพือ่หายจึง
ไดจ้ดัท ามาตรการลดความเส่ียง โครงการ Key Control หรือ การควบคุมกญุแจรถพนกังานขบัรถขนส่ง
สินคา้ เพื่อเป็นการแกไ้ขลดโอกาสเส่ียงท่ีจะน ามาสู่การเกิดอุบติัเหตุได ้และมีการจดัท าแบบ Checklist เช็ค
พนกังานขนส่งท าตามกฎระเบียบการข้ึนลงสินคา้หรือไม่ และน าผลท่ีไดจ้ากการเร่ิมมาตรการควบคุมกญุแจ
รถเพื่อเป็นมาตรการลดความเส่ียง และผลท่ีไดจ้ากการ Checklist มาศึกษาพนกังานไดมี้การจดัท าตาม
กฎระเบียบการข้ึนลงสินคา้มากนอ้ยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขและลดอุบติัเหตุ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงจากสถานประกอบการ 

2. เพื่อพิจารณามาตรการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลดความเส่ียงจากมาตรการท่ีด าเนินการ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 โครงการจดัท ามาตรการควบคุมความเส่ียงของพนกังานระหวา่งตูค้อนเทนเนอร์กบัคลงัสินคา้ 

ดว้ยระบบ Key Control  

1. บริเวณเกบ็ขอ้มูล จุดข้ึนลงสินคา้ (ประตูคลงัสินคา้ท่ี 8-16) คลงั 4 บริษทั DHL Supply Chain 

(ประเทศไทย) 

2. ระยะเวลาด าเนินการเกบ็ขอ้มูล 1ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2565  

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สถานประกอบการไดผ้ลวิเคราะห์ความเส่ียงของกระบวนการ Transport Loading  

2. สถานประกอบการไดก้ารจดัท ามาตรการเพื่อลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

3. สถานประกอบการไดท้ราบถึงประสิทธิภาพของมาตราการท่ีจดัท า 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การด าเนินโครงการคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัท ามาตรการควบคุมความเส่ียงของพนกังานระหวา่ง

ตูค้อนเทนเนอร์กบัคลงัสินคา้ดว้ยระบบ Key Control ประกอบไปดว้ยเน้ือหา ดงัต่อไป 

2.1 การประเมินความเส่ียง  

2.1.1 ความเส่ียง (Risk)  

ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถท่ีจะด าเนินการใหว้ตัถุประสงคข์องงานประสบ 

ความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การ

จดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จ ากดัมาด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ ภายใตกร้อบเวลาอนัจ ากดัซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการในอนาคต 

ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจดัการของทรัพยากร

โครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดกัารความเส่ียงของ โครงการ เพื่อใหปั้ญหาของโครงการลดนอ้ยลง 

และสามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอย้า่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

การบริหารความเส่ียง คือกระบวนการด าเนินงานขององคก์รท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้

องคก์รลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ใหร้ะดบัของความเสียหายและ ขนาดของความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดป้ระเมินไดค้วบคุม ไดแ้ละตรวจสอบไดอย้า่งมี

ระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รเป็น ส าคญั (ศูนยบ์ริการ เหลก็สยาม 

จ ากดั คู่มือความเส่ียง 2563 , หนา้ 3-6 ) 

ความเส่ียงจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกษัณะ ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)  

2. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)  

3. ความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk : OR) 

 4. ความเส่ียงทางดา้นนกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร (Compliance Risk : CR) 
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2.1.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คือ กระบวนการในการระบุระดบัความรุนแรงและการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียงโดย

ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ท่ี จะเกิดข้ึน  

 โอกาส (Likelihood) หมายถึงความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึน 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากผล

สืบเน่ือง ของเหตุการณ์ความเส่ียง  
ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยมาก 
2.1.3 ปัจจัยเส่ียง  

 ปัจจยัความเส่ียง หมายถึง ตน้เหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ ก าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน กระบวนงานใด เม่ือใดและจะ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและ ท าไมถึงเกิด ทั้งน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะได้
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ ป้องกนัความเส่ียงในภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.1.4 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการใหโ้อกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง ลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรืออยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรับได ้ซ่ึงการจดัการความเส่ียงมีหลายวิธีดงัน้ี (TCEB THAILAND CONVENTION &EXHIBITION 
BUREAU,การบริหารความเส่ียง, หนา้1-2) 

1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากไม่คุม้ค่า 
ใน การจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง  

2) การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการ ท างานใหม่เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ 

3) การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเส่ียงให ้ผูอ่ื้นช่วยแบ่งความรับผดิชอบไป  

4) หลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมากและ
หน่วยงานไม่ อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 
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2.1.5 การควบคุม (Control) 

 การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงกระท าเพื่อลดความเส่ียง 
และท าให ้การด าเนินขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย แบ่งได ้4 ประเภท คือ  

1) การควบคุมเพื่อการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวธีิการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนั
ไม่ให ้เกิดความเส่ียง และขอ้ผดิพลาดตั้งแต่แรก  

2) การควบคุมเพื่อใหต้รวจพบ (Detective Control) เป็นวธีิการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อคน้พบ
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ใหเ้กิด
การป้องกนั  

4) การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพือ่แกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด ท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้งหรือเพื่อหาวิธีการแกไ้ขไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดซ ้าอีกในอนาคต(TCEB 
THAILAND CONVENTION &EXHIBITION BUREAU,การบริหารความเส่ียง, หนา้3-4) 

2.1.6 กจิกรรมควบคุม (Control Activities)  

เม่ือความเส่ียงไดรั้บการประเมินและบ่งช้ีตามระดบั ความส าคญัแลว้ตอ้งมีการประเมินวิธีการ
จดัการความเส่ียงท่ีสามารถนาไปปฏิบติัไดเ้พื่อใหก้ารบริหารความ เส่ียงมีประสิทธิผล ผูป้ระเมินตอ้งเลือก
วิธีการจดัการความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนั เพื่อลด ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและความ
รุนแรง ของเหตุการณ์ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 2.1.7 การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

องคก์รจะตอ้งมีการติดตามผล เพื่อใหท้ราบถึงผลการ ด าเนินงานวา่เหมาะสมและสามารถจดัการ
ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การจดัการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความ
เหมาะสม มีการควบคุมและจดัการอยา่งมีประสิทธิผล จึงตอ้งมีการติดตามผล ประกอบดว้ย ความเส่ียง 
กิจกรรมท่ีควบคุม ผลลพัธ์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ความคืบหนา้ ปัญหาและอุปสรรค 
ซ่ึงมีการติดตามผลดงัน้ี  

1. หน่วยงานท่ีมีความเส่ียงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีวางไวเ้พียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบติังานจริงและมีประสิทธิผล สามารถ
ป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

2. มีการตรวจสอบเพื่อแนะน าใหป้รับปรุงขอ้บกพร่องใหเ้หมาะสมกบัเวลา 

3. มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2.1.8 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
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 เป็นการวดัความเป็นไปไดข้องโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood Score) และระดบัผลกระทบ (Impact 
Score) ของปัจจยัเส่ียงทั้ง 8 ดา้น โดยน าความเส่ียงท่ีระบุไวแ้ลว้ทั้งหมดมาพิจารณาเพือ่จดัล าดบัความเส่ียง 
และการประเมินความเส่ียงจ าแนกเป็น 2 มิติ คือ  

โอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีน ามา พิจารณา
เกิดข้ึนมากนอ้ยเพยีงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดบัของโอกาสท่ีจะเกิด ดงัน้ี 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกดิ ค าอธิบาย 

5 บ่อยมาก Expected to occur often in our business (> 1 in 100 times) e.g. 
(spilling coffee walking with a full cup, cuts from sharp edges on 
packaging, banging thumb in cash register) 
คาดว่าจะเกดิขึน้บ่อยคร้ังในธุรกิจของเรา (> 1 คร้ังต่อ 100 คร้ัง) (เช่น
กาแฟหกขณะเดิน ถูกบาดจากขอบคมบนบรรจุภัณฑ์ ) 

4 บ่อย  Expected to occur sometimes in pour business (~1 in 1,000-
10,000times) (e.g. bleeding requiring band aid from sharp edges on 
packaging) 
คาดว่าจะเกดิขึน้ในบางคร้ังในธุรกจิของเรา (1 คร้ังใน 1,000 - 10,000 
คร้ัง) (เช่นการถูกบาดจากขอบคมในบรรจุภัณฑ์และมีเลือดไหล) 

3 เป็นไปได้  Expected to have a possible chance of occurrence (~1 in 50,000 
times) (e.g. cuts from a protruding nail on pallet) 
 คาดว่าจะมีโอกาสเกดิขึน้ได้ (1 คร้ังใน 50,000 คร้ัง) (เช่น ถูกบาดจาก
สินค้าที่ย่ืนออกมาบนพาเลท) 

2 น้อย Foreseeable but not expected to occur in any given year in our 
business (~1 in 100,000 times) (e.g. infected finger due to sharp 
edges on packaging, racking collapse, amputation of finger through 
catching in cash register) 
คาดการณ์ได้ แต่ไม่คาดว่าจะเกดิขึน้ในปีใดกต็ามในธุรกจิของเรา (1 คร้ัง
ใน 100,000 คร้ัง) (เช่นนิว้ท่ีติดเช้ือเน่ืองจากขอบคมในบรรจุภัณฑ์ 
แร๊คล้ม) 

1 เป็นไปได้ยาก Hardly ever expected to occur in our business (e.g. systemic injury 
due to blood infection initiated from cut finger, dust explosion) 
แทบจะไม่เคยคาดว่าจะเกดิขึน้ในธุรกจิของเรา (เช่นการบาดเจ็บท่ีระบบ
เน่ืองจากการติดเช้ือในเลือดท่ีเร่ิมต้นจากการตัดนิว้ การสัมผสัฝุ่น) 
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ระดบัผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือคาดคะเนวา่จะเกิด 
เหตุการณ์นั้น ๆ และเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กบัส่ิงต่าง ๆ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ในดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) ดา้นนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ 
ขอ้บงัคบั (Policy and Compliance Risk) ดา้นการเงิน (Financial Risk) ดา้นสุขภาพ (Healthy Risk) ดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Risk) ดา้นชุมชน (Community Risk) ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียง (Image and 
Reputation Risk) แลว้ใหพ้ิจารณาความรุนแรงวา่อยูใ่นระดบัเท่าใด ดงัตารางต่อไปนี 

เกณฑ์ระดบัความรุนแรงในด้านสุขภาพ 

 

โดยการค านวณระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์

นั้น ซ่ึงระดบัของความเส่ียงท่ีไดรั้บน้ีจะแสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยพจิารณา 

ระดบัของความเส่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามตาราง คือ 

หมายเหตุ: - ความน่าจะเป็นและผลท่ีตามมาควรอยูบ่นพื้นฐานของผลลพัธ์ท่ีปฏิบติัได้
และสมเหตุสมผล 

(L) โอกาสเกิด 

1 2 3 4 5 

เป็นไปได้ยาก โอกาสน้อย เป็นไปได้ บ่อย บ่อยมาก 

(C
) ค

วา
มรุ

นแ
รง

 1 ไม่มนีัยส าคญั ต ่ามาก ต ่ามาก ต ่า ต ่า ปานกลาง 

2 เลก็น้อย ต ่ามาก ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 

3 ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 

4 ร้ายแรง ต ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

5 ร้ายแรงมาก ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก 

 

 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกดิ ค าอธิบาย 

5 Critical/ Extreme Harm 
อนัตรายร้ายแรงมาก/ รุนแรง

มาก 

Potential Fatality 
มีโอกาสเสียชีวิต 

4 Major/ Major Harm  
ร้ายแรง/ อนัตรายร้ายแรง 

Permanent Disability e.g. loss of sight or limb 
ทุพพลภาพถาวร เช่น การสูญเสียการมองเห็นหรือแขนขา 

3 Moderate/ Harmful 
ปานกลาง/ อนัตราย 

Broken Limb or Non-permanent incapacity 
แขนขาหักหรือไร้ความสามารถที่ไม่ถาวร 

2 Minor/ Slightly Harmful  
เลก็น้อย / เป็นอนัตรายเลก็น้อย 

First Aid or Muscular Strain 
ปฐมพยาบาลหรือความตึงของกล้ามเน้ือ 

1 Insignificant/ Minor Harm 
ไม่มีนัยส าคญั / อนัตราย

เลก็น้อย 

Minor injury, no treatment required 
การบาดเจ็บเลก็น้อยไม่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา 

ต ่ามาก ต ่า  = ยอมรับได ้

ปานกลาง ปานกลาง  = ยอมรับไดโ้ดยมีการลดความเส่ียง 

สูง สูงมาก  = ยอมรับไม่ได ้
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2.2 มาตรการ key Control (ฝากกญุแจ) 

 Key Control เป็นมาตรการลดความเส่ียงเพือ่ๆไม่ใหเ้กิดอุบติับติเหตุระหวา่งปฏิบติังาน จากท่ีไดท้ า

การประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิมงานพบวา่ การปฏิบติังานในขั้นตอน โหลดสินคา้พนกังานตกช่องระหวา่งตู้

คอนเทรนเนอร์กบัพื้นคลงัสินคา้ อาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุท าใหพ้นกังานบาดเจบ็ และสินคา้ตกเสียหาย ซ่ึงผล

ของการประเมินความเส่ียงอยใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้จ่ตอ้งจดัท าใหมี้มาตรการลดความเส่ียง จึงไดมี้การ

จดัท ามาตรการ Key control (ฝากกญุแจ) ข้ึนเพื่อลดความเส่ียง โดยข้ึนตอนตอนการปฏิบติัในมาตรการน้ีมี

ขั้นตอนดงัน้ี  

 2.2.1. เม่ือพนกังานขบัรถถอยเทียบประตูโหลดสินคา้แลว้หลงัจากนั้นดบัเคร่ืองยนต ์และดึงเบรก

มือเพื่อป้องกนัรถไหล และลงจากรถไปรับเอกสารท่ีจุดรับเอกสาร เพื่อน าเอกสารพร้อมกญุแจรถ มายน่

ใหก้บัพนกังานคลงั  

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2.1 พนกังานรับเอกสารพร้อมกญุแจรถใหพ้นกังานคลงั 

 

 

 

  

 



9 
 

 

2.2.2. พนกังานคลงัสินคา้รับเอกสารพร้อมกณุแจรถบรรทุก น ามาแขวนไวใ้นท่ีๆจดัเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2.2 พนกังานคลงัสินคา้แขวนกญุแจรถบรรทุกไวท่ี้ๆ จดัเตรียมไว ้

 2.2.3. หลกังานน ากญุแจรถบรรทุกไปแขวนไวใ้นท่ีก าหนด พนกังานคลงัสินคา้จะน าแผน่ป้ายสี

เขียวโดยมีขอ้ความวา่ “ก าลงัโหลดสินคา้” ดา้นล่างไปติดไวห้นา้ประตูโหลดสินคา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2.3. พนกังานเปล่ียนแผน่ป้ายหนา้ประตูโหลดสินคา้ 
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 2.2.4. เปิดประตูโหลดสินคา้ พร้อมท าการโหลดสินคา้เขา้รถบรรทุก  

 

   

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2.4. พนกังานคลงัสินคา้เปิดประตูโหลดสินคา้ 

 2.2.5. เม่ือพนกังานโหลดสินคา้เสร็จเรียบร้อยพนกังานคลงัสินคา้จะเป็นผูปิ้ดประตูโหลดสินคา้ 

และเปล่ียนป้ายหนา้ประตูโหลดสินคา้ “โหลดสินคา้เสร็จ” และน าเอกสารพร้อมกญุแจรถบรรทุกให้

พนกังานขนส่งเพื่อใหแ้น่ในวา่ท าการโหลดสินคา้เสร็จส้ิน และรถบรรทุกสามารถเดินหนา้ส่งสินคา้ไดอ้ยา่ง

ปลอดภยักบัพนกังานคลงัสินคา้  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2.5 พนกังานคลงัสินคา้ปิดประตูโหลดสินคา้ 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  

  บริษทั DHL Supply Chain (ประเทศไทย) จ ากดั สาขา บางนา-ตราด (BLC) คลงั 4  

 3.1.2 สถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

นิคมเคหะบางพลี 55/81 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

ประเทศไทย 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ  

 บริษทั DHL Supply Chain (ประเทศไทย) จ ากดั สาขา สาขา บางนา-ตราด (BLC) คลงั 4 เป็นสถาน

ประกอบการเก่ียวกบัการบริหารคลงัสินคา้และขนส่งสินคา้ แบบครบวงจร พร้อมใหบ้ริการ ในภาคธุรกิจ

ยานยนต ์สินคา้อุปโภคบริโภค เคมีภณัฑ ์พลงังาน วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ชีววิทยาศาสตร์และ

สินคา้เพื่อสุขภาพ ธุรกิจคา้ปลีก และเทคโนโลย ีและเป็นการบริหารจดัเกบ็เคร่ืองมือแพทย ์ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

  

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

 3.4.1 ต าแหน่งงาน  

  นกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ต าแหน่ง Safety Trainee 

 3.4.2 ลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  

1. อพัเดทกฎหมายความปลอดภยั 

2. Safety walk และท ารายงานการเดินส ารวจประจ าสปัดาห์ส่งส่วนกลาง 

3. จดัท าป้ายสถานะแบตเตอร่ี รถโฟลค์ลิฟท ์

4. จดัเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม Audit  

5. อบรมความปลอดภยัพนกังานใหม่  

6. จดัท ารายงานอุบติัเหตุและสรุปผล  

7. ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกบัแผนกบุคคล 

8. เตรียมความพร้อมส าหรับซอ้มดบัเพลิงยอ่ยคร้ังท่ี 1 / 2565 

9. ส่งรายงานผูป่้วย COVID-19 ส่งส่วนกลาง  

10. ร่วมเดินตรวจกบัคณะ Pre Audit ISO 9001  

Director

VAS Sup. Outbound Sup. CS Sup. Inbound Sup.
Outbound data 

Sup.
Export Sup. Transport Sup. 

Operation Manager Operation Improvement Manager

SSC Manager Transport Manager 

Support Function 

 

Safety 

Executive  

 

Operation 

Improvement 

 

Logistic 

Analyst 

 

Admin & Billing  

 

HR Section  

 

IT Sup. 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 

 นางสาวสุธาทิพย ์แสงทอง ต าแหน่ง Safety Executive  

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

 วนัท่ี 22 สิงหาคม  – 9 ธนัวาคม 2565  

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ก าหนดการท่ีจดัท า 
ACTUAL การด าเนินงานจริง 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ก่อนเร่ิมโครงการมีการประเมินความเส่ียงประจ าปี พบวา่กระบวนการ Transport Loading มีความ

เส่ียงท่ีอาจจะการเกิดอุบติัเหตุ ในระหวา่งพนกังานปฏิบติังานพนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์ตกช่องระหวา่งตู้

คอนเทรนเนอร์กบัพื้นคลงัสินคา้ ขณะขนสินคา้ข้ึนรถบรรทุก โดยมีระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ

อยูใ่นระดบั 3 และโอกาส อยูใ่นระดบั 2 ผลท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางแต่มีเง่ือนไขจ าเป็นตอ้งมีมาตรการ

เพื่อลดความเส่ียง 

 4.1 ผลแสดงการประเมินความส่ียงก่อนเร่ิมมาตรการ Key Control 

รูปท่ี 4.1 ตารางแสดงการประเมินความส่ียงก่อนเร่ิมมาตรการ Key Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ขั้นตอนกจิกรรม/ลกัษณะงาน ความ
รุนแรง 

โอกาส ผลการประเมิน 

1 พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์ตก
ช่องระหวา่งตูค้อนเทรนเนอร์
กบัพื้นคลงัสินคา้ ขณะขนสินคา้
ข้ึนรถบรรทุก  

3 2 ยอมรับได ้แต่จ าเป็นตอ้งมี
มาตรการลดความเส่ียง 
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จากการส ารวจการปฏิบติัตามกฎการข้ึนลงสินคา้ทั้ง 5 ขอ้ จ านวน 430 ชุด  จดัเป็นพนกังานขนส่ง

ทั้งหมด 5 บริษทัขนส่ง จ านวน 72 คน โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์การปฏิบติัของพนกังานขนส่งได ้กฎขอ้ท่ี 1 

การดึงเบรกมือและดบัเคร่ืองยนต ์ได ้ร้อยละ 100 กฎขอ้ท่ี 2 วางหมอนหนุนลอ้ เพื่อป้องกนัรถขนส่งไหล ได ้

ร้อยละ 94.18 กฎขอ้ท่ี 3 การอบรมพนกังานขนส่งก่อนการรับสินคา้ภายในคลงัได ้ร้อยละ 100 กฎขอ้ท่ี 4 

การเป่าแอลกอฮอล ์ได ้ร้อยละ 74.88 และกฎขอ้ท่ี 5 การใชร้ะบบ Key Control ฝากกณุแจรถขนส่งไวใ้นท่ี

ก าหนด ได ้ร้อยละ 95.81 

4.2 ผลการปฏิบติัตามขั้นตอนความปลอดภยัของการข้ึนลงสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 

รูปท่ี 4.2 ผลการปฏิบติัตามขั้นตอนความปลอดภยัของการข้ึนลงสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 

กฎขอ้ท่ี 1 พนกังานขบัรถขนส่งดึงเบรกมือและดบัเคร่ือง 

กฎขอ้ท่ี 2 พนกังานวางหมอนหนุนลอ้ทั้งสองขา้ง 

กฎขอ้ท่ี 3 พนกังานเช็คปริมาณสารแอลกอฮอลก่์อนเร่ิมงาน 

กฎขอ้ท่ี 4 พนกังานอบรมกฎระเบียบความปลอดภยัในการข้ึนลงสินคา้ 

กฎขอ้ท่ี 5 พนกังานขนส่งสินคา้ฝากกุณแจรถกบัพนกังานคลงัสินคา้ 

 

 

 

 

 

100%

94.18%

100%

74.88%

95.81%

60%

70%

80%

90%

100%

กฎขอ้ 1 กฎขอ้ 2 กฎขอ้ 3 กฎขอ้ 4 กฎขอ้ 5

รอ้
ยล

ะก
าร

ปฏ
ิบตั

ิตา
มก

ฏก
าร

ขึน้
ลง

สนิ
คา้



16 
 

 

จากกฎการใชร้ะบบ Key control ขอ้ท่ี 5 มีการท าแบบสัมภาษณ์ เช็คความเขา้ใจในการปฏิบติัของ

มาตรการฝากกณุแจของพนกังานคลงัสินคา้หนา้ประตูโหลด 8-18 จ านวน 10 คน พนกังานเขา้ใจ ขั้นตอน 

Key control (มาตรการฝากกญุแจ) และพนกังานสามารถอธิบายขั้นตอนการฝากกญุแจได ้ทั้งหมด 7คน หรือ

ร้อยละ 70 และมีพนกังานท่ียงัไม่เขา้ในมาตรการ Key Control (มาตรการฝากกญุแจ) จ านวน 3 คน หรือ ร้อย

ละ 30  

 4.3 ผลแสดงความเขา้ใจในขั้นตอน Key control (มาตรการฝากกญุแจ) 

รูปท่ี 4.3 กราฟแสดงความเขา้ใจในขั้นตอน Key control (มาตรการฝากกญุแจ) 
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จากการส ารวจแบบสอบถามพนกังานขบัรถขนส่ง จ านวน 18 คน ท่ีไม่ไดท้ าตามมาตรการ Key 

Control (มาตรการฝากกณุแจ) ของพนกังานขบัรถขนส่งทั้งหมดท่ีท าการท าแบบส ารวจ ช่วงเวลาเวลา 07.00 

– 16.00 พบวา่พนกังานขบัรถขนส่งท่ีใหเ้หตุผลวา่ท่ีไม่ไดท้ าตามกฎการข้ึนลงสินคา้ภายในคลงั พบวา่ปัญหา

หลกัส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลท่ีลืม ร้อยละ 38.8 กลวักญุแจสูญหาย ร้อยละ 27.70 ไม่เขา้ใจในระบบ ร้อยละ 

11.11 และ อ่ืนๆ เช่น กลวัส่งสินคา้ปลายทางไม่ทนั ,เวลาไม่พอ เป็นตน้ ร้อยละ 22.22   

4.4 ผลแสดงเหตุผลของการไม่ปฏิบติัตามมาตรการ Key Control (มาตรการฝากกณุแจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 กราฟแสดงเหตุผลของการไม่ปฏิบติัตามมาตรการ Key Control (มาตรการฝากกณุแจ) 
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ภายหลกัเร่ิมมาตรการ 2 เดือน จดัมีการการประเมินความเส่ียงภายหลงัเร่ิมโครงการ Key control 

พบวา่ระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุอยูใ่นระดบั 3 และโอกาส ท่ีอาจจะเกิดมีระดบัคะแนนท่ีลดลง

เน่ืองจากมีมาตรการ Key Control (มาตรการฝากกณุแจ) ช่วยเป็นปัจจยัในการช่วยลดระดบัโอกาสท่ีอาจจะ

เกิดอุบติัเหต ุ

4.5 ผลแสดงการประเมินความส่ียงภายหลงัเร่ิมมาตรการ Key Control  

รูปท่ี 4.5 ตารางแสดงการประเมินความส่ียงภายหลงัเร่ิมมาตรการ Key Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ขั้นตอนกจิกรรม/ลกัษณะงาน ความ
รุนแรง 

โอกาส ผลการประเมิน 

1 พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์ตก
ช่องระหวา่งตูค้อนเทรนเนอร์
กบัพื้นคลงัสินคา้ ขณะขนสินคา้
ข้ึนรถบรรทุก  

3 1 ยอมรับได ้
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการใช้ระบบ Key control เพ่ือลดความเส่ียงการเกดิอุบัติเหตุ 

 จากการรวบรวมและวิเคราะห์การใชม้าตรการ (มาตรการฝากกณุแจ) เพื่อจดัใหเ้ป็นมาตรการ
ป้องกนัเพื่อลดความเส่ียงต่ออุบติัเหตุจากช่องระหวา่งตูค้อนเทนเนอร์กบัคลงัสินคา้ดว้ยระบบ Key Control 
ไดมี้การบนัทึกผลภายหลงัเร่ิมโครงการเป็นเวลา 2เดือน  พบวา่พนกังานท าตามมาตรการ Key control 
(มาตรการฝากกณุแจ) ร้อยละ 95.81 และมีพนกังานเขา้ใจในขั้นตอนของระบบ Key Control ร้อยละ 70 การ
ส ารวจเหตุผลพนกังานขบัรถขนส่งท่ีท่ีไม่ไดท้ าตามกฎการข้ึนลงสินคา้ภายในคลงั พบวา่ปัญหาหลกัส่วน
ใหญ่เกิดจากเหตุผลท่ีลืม ร้อยละ 38.8 กลวักุญแจสูญหาย ร้อยละ 27.70 ไม่เขา้ใจในระบบ ร้อยละ 11.11 และ 
อ่ืนๆ ร้อยละ 22.22 

ภายหลงัจากเร่ิมโครงการ 2 เดือน ไดมี้การประเมินความเส่ียงอีกคร้ังซ่ึงผลท่ีไดค้วามรุนแรงอยู่
ระดบั 3 และโอกาสท่ีอาจจะเกิดอยูใ่นระดบั 1 ซ่ึงเม่ือเท่ียบกบัเกณฑแ์ลว้จดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จึงน ามา
เทียบแลว้สามารถน ามาเป็นมาตรการท่ีสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดไดต้ั้งแต่ตน้ เพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ
และเกิดความสูญเสีย บาดเจบ็ กบัพนกังานระหวา่งปฏิบติังาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 ขอ้เสนอแนะโครงการ 

1. ควรมีการน ามาตรการลดความเส่ียงของการใชร้ะบบ key control ท่ีจดัท าไป

ด าเนินการใหก้บัพนกังานและส่ือสารใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัทั้งพนกังาน DHL 

และพนกังาน Subcontract ทุกคนใหท้ราบตรงกนั และมีการทบทวนมาตรการอยู่

เสมอ 

2. ควรมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นมาตรการทั้ง 5ท่ีเพียงพอกบัอตัรา

จ านวนรถขนส่งสินคา้  

3. มีการแจง้ผลการประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกบัพนกังานทุกคนใหท้ราบเพื่อ

เป็นการย  ้าเตือนพนกังานทุกคนใหป้ฏิบติังานอยา่งความปลอดภยั  

4. ควรมีพนกังานดูแลการควบคุมกณุแจหลกั และมีการจดัตารางท างานใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตราการเพื่อใหผ้ลท่ีไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
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5.2.2 ขอ้เสนอแนะการฝึกสหกิจ  

1. จากแบบบนัทึกขอ้มูลฝึกสหกิจประจ าสปัดาห์ ควรใหพ้ี่เล้ียงยนืยนัขอ้มูลก่อน

ส่ง และในกรณีท่ีมีการบนัทึกปัญหาจากการท างาน ทางส านกัสหกิจควรมีการ

ตอบกลบัเพื่อเสนอแนะแนว ทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมใหก้บั

นกัศึกษา 
2. แบบบนัทึกประจ าสปัดาห์ควรมีการบนัทึกแบบสั้นเฉพาะงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายในแต่ละสปัดาห์ และเพิ่มหวัขอ้เสนอแนะในการฝึกสหกิจในแต่ละ

สปัดาห์  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 แบบตรวจสอบขั้นตอนการข้ึนลงสินคา้ของพนกังานขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 แบบส ารวจความเขา้ใจของพนกังานคลงัสินคา้ในมาตรการ Key Control  

อธิบายรายละเอียดการปฏบัิติของมาตรการ

….......................................................................................................................................................................................

.…......................................................................................................................................................................................

..….....................................................................................................................................................................................

...…....................................................................................................................................................................................

....…...................................................................................................................................................................................

.....…..................................................................................................................................................................................

......….................................................................................................................................................................................

.......…................................................................................................................................................................................

แบบส ารวจความเข้าใจของพนกังานคลังสินค้าในมาตรการ Key Control 

ส่วนที ่1 ช่ือ นามสกุล (พนักงานคลังสินค้า)…..................................................... แผนก …............................

ส่วนที ่2 แบบส ารวจความเข้าใจมาตรการของพนักงานคลังสินค้า
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ภาคผนวกที่ 3 แบบส ารวจเหตุผลท่ีไม่ปฏิบติัติตามมาตรการของพนกังานขนส่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลของการไม่ปฏบัิติตามมาตรการ

….......................................................................................................................................................................................

.…......................................................................................................................................................................................

..….....................................................................................................................................................................................

...…....................................................................................................................................................................................

....…...................................................................................................................................................................................

.....…..................................................................................................................................................................................

......….................................................................................................................................................................................

.......…................................................................................................................................................................................

แบบส ารวจเหตุผลที่ไม่ปฏบัิตติติามมาตรการของพนกังานขนส่ง 

ส่วนที ่1 ช่ือ นามสกุล (พนักงานขับรถ)…......................................................... ทะเบียนรถ….....................

ส่วนที ่2 แบบส ารวจเหตุผลทีไ่ม่ปฏบัิติติตามมาตรการของพนักงานขนส่ง 
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  ช่ือ-นามสกลุ  : นายวรินทร จนัทินมาธร 

  คณะวิชา  : สาธารณสุขศาสตร์  

  สาขาวชิา  : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

            ท่ีอยู่   : 10 ลาดพร้าว 101 ซอย 38 แยก 1 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

     กรุงเทพมหานคร 10240 

ผลงาน   : มาตรการป้องกนัเพื่อลดความเส่ียงต่ออุบติัเหตุจากช่องระหวา่ง 
ตูค้อนเทนเนอร์กบัคลงัสินคา้ดว้ยระบบ Key Control 
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