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การลดความสู ญเสียในการทางานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้ วยวิธี
การประเมินผลทางการยศาสตร์ : กรณีศึกษาในพืน้ ที่อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
วีรชัย มัฎฐารักษ์ *

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแนวทางการลดความสู ญเสี ยในการทางานของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ จากการศึกษาการทางานของเกษตรกรพบว่าเกิดความสู ญเสี ยในการ
ทางานจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นในขั้นตอนการนายางมานวดให้เป็ นแผ่นบางซึ่ งส่ งผลให้มีปัญหาต่อสุ ขภาพ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงได้ตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์ โดยใช้วิธีการ RULA และวิธีการ REBA ผล
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ RULA พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 7 ซึ่ งหมายถึงการมีปัญหาทางการยศาสตร์ ที่ตอ้ งได้รับการ
ปรับปรุ งการทางานโดยทันที ในทานองเดียวกันกับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ REBA ที่พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 11 ซึ่ ง
หมายถึงการทางานที่มีความเสี่ ยงสูง จึงต้องการการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนท่าทางการทางานในทันที โดยหลังจาก
ได้นาเสนอการออกแบบสร้างเครื่ องนวดยางแผ่น ตลอดจนตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์ เบื้องต้น ด้วย
วิธีการ RULA พบว่าค่าคะแนนลดลงจากเดิมเท่ากับ 7 เหลือ 3 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ REBA ที่พบว่า
ค่าคะแนนจากเดิ มเท่ากับ 11 เหลือ 4 สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการนาเสนอแนวทางการ
ปรับปรุ งการทางาน พบว่าระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากเดิมค่าเฉลี่ย 3.28 (ก่อนปรับปรุ ง) เป็ นค่าเฉลี่ย 4.12 (หลัง
ปรั บปรุ ง ) สรุ ปได้ว่าปั ญหาทางการยศาสตร์ ของเกษตรกรลดลงและความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้ นจากการ
นาเสนอแนวทางปรับปรุ งการทางาน
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Working Loss Reduction of Para Rubber Plantation Farmers Using
Ergonomics Assessment: A Case Study in Manung District,
Stun Province Area
Weerachai Madtharak*

Abstract
This research aims to study the working loss reduction of para rubber plantation farmers using
Ergonomics Assessment. The study on farmer’s working found that their working loss caused by unnecessary in
step of making a thin rubber sheet and it is affected to bad for health. In this study, The RULA and REBA technique
were used to monitoring and assessment of ergonomics problems. The result of using RULA techniques showed
that the mean score of problem was 7 which indicated that the ergonomic problem must be immediately corrected.
Likewise using REBA techniques was found to have mean score of problem 11, indicating the high risk. This need
to check and change gestures immediately. The design and constructions of rubber sheet machine as well as
monitoring and assessment of ergonomics problems using RULA technique found that the mean score of problem
was reduced from 7 to 3. Similarly, REBA technique showed that the mean score of problem was reduced from 11
to 4. The result of satisfaction assessment from pre and post improvement were increased score from 3.28 (preimprovement) to 4.12 (post-improvement). This result indicated that this improvement program could reduce the
ergonomics problems and increase satisfaction level.
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1. บทนา

อนามัย ของผูป้ ระกอบอาชี พ สวนยางพาราส่ ว นหนึ่ ง
พบว่าชาวสวนต้องก้มหลังหรื อก้มศีรษะซ้ าๆ คุกเข่าหรื อ
นั่งยอง ซ้ าๆ ขณะทาแผ่นยาง ปั ญหาที่ มีความเสี่ ยงต่อ
สุขภาพอนามัยของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่มีอาการ
ปวดหลัง รองลงมาคือปวดกล้ามเนื้ อ ข้อ กระดูก ปวด
เอว เหนื่ อ ยง่ า ยกว่า ปกติ เป็ นต้น โดยสอดคล้อ งกับ
การศึ กษาของ ยุพาภรณ์ จันทรพิมล [3] ได้ศึกษาภาวะ
สุ ข ภาพและพฤติ ก รรมการป้ องกั น สุ ข ภาพของผู ้
ประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่า
มีอาการเจ็บป่ วยในระบบโครงร่ างกล้ามเนื้ อสู งสุ ด คือ
ปวดกล้ามเนื้ อขา ปวดกล้ามเนื้ อหลัง และการเจ็บป่ วย
อื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ วีรชัย มัฎฐารักษ์
และคณะ [4] เรื่ องการศึ กษาทางการยศาสตร์ เบื้ องต้น
เพื่อประเมินความเสี่ ยงจากการทางานของกลุ่มอาชีพนี้ ที่
พบว่าการทางานยังพบปั ญหาทางการยศาสตร์ ที่มีความ
เสี่ ยงสูงที่ตอ้ งการการปรับปรุ งการทางานต่อไป
การศึกษาการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น เป็ น 1 ในความ
สู ญเสี ย 7 ประการ ซึ่ งเป็ นความสู ญเสี ยเกี่ ยวกับท่าทาง
การทางานที่ไม่เหมาะสม การปรับปรุ งวิธีการทางานที่
เป็ นไปตามหลักการยศาสตร์ จึงมีส่วนสาคัญที่ สามารถ
ช่วยให้เกิ ดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานจากการ
ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น Leman A [5] กล่าวว่า ถ้า
สถานที่ ท างานไม่ ไ ด้อ อกแบบตามหลัก การยศาสตร์
พนักงานก็จะได้รับความเมื่อยล้า ต้องออกแรงทางาน
อย่า งมากที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ด ลู ก จ้า งที่ ท างานได้
กล่าวถึงความไม่สบายและความเครี ยดในการทางานมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต โดยอุณหภูมิความร้อน
หรื อความเย็นที่มากเกินไป หรื อลมที่พดั แรงเกินจะมีผล
ต่อการทางาน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ
ของพนักงานรวมทั้งลดประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของ

ประเทศไทยซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก
ตั้ง แต่ ปี 2534 โดยภาคใต้มี พ้ื น ที่ ป ลู ก ยางมากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ ภาคตะวัน ออกและรวมภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคเหนือ สวนยางได้ขยายตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยรายได้จากยางพาราได้กระจายไปสู่
เกษตรกรชาวสวนยางและผูเ้ กี่ ยวข้อ งมากกว่า 1 ล้าน
ครัวเรื อน [1] ซึ่ งปั จจุ บนั สวนยางพารายังคงเป็ นอาชี พ
หลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคใต้และได้ขยายพื้นที่
เ พ า ะ ป ลู ก เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ใ น ท า ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศ
จากการศึ ก ษาเบื้ องต้ น ในการประกอบอาชี พ
ยางพาราตั้งแต่ตน้ น้ าของเกษตรกรในประเทศไทยพบว่า
ยางที่ ได้จากการกรี ดของเกษตรกรนั้นจะถูกนาไปแปร
รู ป เป็ นน้ ายางข้น หรื อยางแผ่ น ซึ่ งประเทศไทยนั้ น
ช่ ว งเวลาก่ อ นหน้า นี้ เกษตรกรนิ ย มท ายางแผ่น เพราะ
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่มีสวนขนาดเล็ก ผลผลิต
ไม่มากนัก จึ งนิ ย มแปรรู ปเป็ นยางแผ่นแล้วเก็ บไว้จ น
มากพอที่จะนาไปจาหน่ ายต่อไป แต่ปัจจุบนั กลับพบว่า
เกษตรกรมี การแปรรู ป เป็ นยางแผ่นลดลงเรื่ อ ยๆ โดย
เปลี่ ย นมาจ าหน่ ายเป็ นน้ า ยางสดแทนเพิ่ม ขึ้ น เหตุ ผ ล
ส่ วนหนึ่ งคือการแปรรู ปเป็ นยางแผ่นที่ ตอ้ งใช้เวลาใน
ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความเหน็ดเหนื่ อยเมื่อยล้า ซึ่ ง
การจาหน่ายเป็ นน้ ายางสดทาให้มีความสะดวกสบายใน
การทางานมากกว่า ทั้งๆ ที่เกษตรกรส่ วนใหญ่รู้ดีวา่ การ
ขายเป็ นยางแผ่นจะได้ราคาดีกว่าขายเป็ นน้ ายางสด จาก
การเก็บข้อมูลการทางานของเกษตรกรในปั จจุบนั ยังคง
ประสบปั ญ หาเรื่ องสภาวะสุ ข ภาพอนามัย ซึ่ งจาก
การศึ กษาปั ญหาการทางานในเบื้ องต้นรวมถึงงานวิจัย
ของ อรอนงค์ เอี่ยมขา และคณะ [2] เรื่ องสภาวะสุ ขภาพ
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งาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Dempsey McGorry and
O’Brien [6] ที่ กล่าวไว้ว่า การออกแบบสถานที่ ทางาน
ตามหลักการยศาสตร์ สามารถเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผลิตและลดความเครี ยดจากการทางานได้ การปรับปรุ ง
งานตามหลัก การยศาสตร์ น้ ั นจะช่ ว ยให้ ท่ า ทางการ
ทางานดี ข้ ึน Duffy V.G. and Salvendy G [7] กล่าวว่า
การออกแบบสถานี งานตามหลักการยศาสตร์ ถูกยกให้
เป็ นวิธีการรั กษาประสิ ทธิ ภาพแรงงาน และเพิ่มระดับ
ประสิ ทธิ ภาพแรงงานของสถานประกอบการ ซึ่ งองุ่ น
สังขพงศ์ [8] กล่าวว่าการปรับปรุ งงานเป็ นการพิจารณา
องค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท างานทั้ง หมด เพื่ อ
วิเคราะห์วา่ มีปัจจัยใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อ
ทาให้การทางานของคนมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
ผูว้ ิจัยได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลในอาเภอมะนัง จังหวัด
สตูล ก็ พบว่า เกษตรกรที่ เคยแปรรู ปเป็ นยางแผ่น ได้มี
จานวนลดลงเรื่ อยๆ โดยเปลี่ยนมาจาหน่ายเป็ นน้ ายางสด
แทน ซึ่ งมีเหตุผลส่ วนหนึ่ งคือการลดขั้นตอนต่างๆ ใน
การท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเหนื่ อ ยล้า และเพื่ อ ความ
สะดวกสบายนั่นเอง เพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการลด
ปั ญหาการยศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับความเหนื่ อยล้าของ
เกษตรกร และเป็ นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา คือ “สถาบันอุดมศึ กษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
โดยสอดคล้องกับการที่ สตูล เป็ นพื้นที่ รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยฯ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาแนวทางการลดความ
สู ญเสี ยในการทางานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ด้ว ยวิธี ก ารประเมิ น ผลทางการยศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในพื้นที่ อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพื่อเป็ นแนว
ทางการปรับปรุ งการทางานโดยการลดความสู ญเสี ยจาก
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นให้กบั เกษตรกรชาวสวนยาง
ในพื้นที่ดงั กล่าวและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งการทางานของเกษตรกรชาวสวนยาง
เพื่อลดความสู ญเสี ยในการทางานจากการเคลื่อนไหวที่
ไม่จาเป็ น ด้วยวิธีการประเมิ นผลทางการยศาสตร์ ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็ นขั้นตอนการศึกษา ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนเริ่ มจากการศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้น ปั ญหาใน
การทางาน ศึกษาการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น ประเมินผล
ด้วยวิธีทางการยศาสตร์ นาเสนอแนวทางปรับปรุ งการ
ทางาน เปรี ย บเที ยบผลประเมิ น ทางการยศาสตร์ แ ละ
ความพึงพอใจ สรุ ปผลดังแสดงในรู ปที่ 1
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น/ศึกษาปัญหาของกลุ่มตัวอย่างในการทางานด้วยวิธีทางการยศาสตร์

สรุ ปผลการศึกษาปัญหาทางการยศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขปัญหา

นาเสนอแนวทางการปรับปรุ งการทางานเพื่อลดปัญหาทางการยศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ดาเนินการออกแบบเครื่ องมืออุปกรณ์และ/หรื อวิธีการทางาน/ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

เก็บข้อมูลการลดปัญหาการยศาสตร์จากแนวทางที่เสนอ/เปรี ยบเทียบผล/ความพึงพอใจ

ประเมินผล/สรุ ปผล/ข้อเสนอแนะจากการปรับปรุ งการทางานเพื่อลดปัญหาการยศาสตร์

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาซึ่ งมี ผู ้
ประกอบอาชี พ สวนยาง 136 หลัง คาเรื อน[9] โดย
ปั จ จุ บัน ได้ข ายเป็ นน้ ายางเกื อ บทั้ง หมด ซึ่ งจากการ
สารวจข้อมูลมีทาเป็ นยางแผ่นเพียง 6 หลังคาเรื อน ผูว้ ิจยั
ใช้กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 6 หลังคาเรื อน ทาการทดลองวิจยั

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ ทางการยศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์
การประเมินด้วยวิธี RULA [10] และ REBA [11]
3.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์ประมาณค่า
5 ระดับ [13]

4. ผลการศึกษา
3.3 วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
3.3.1 แบบประเมิ น ทางการยศาสตร์ ด้ว ยวิ ธี RULA
(RULA Employee Assessment Worksheet) [10] และวิธี
REBA (REBA Employee Assessment Worksheet) [11]
3.3.2 แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบส ารวจสุ ข ภาพของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการ
ประเมินตามแนวทางการบ่ งชี้ อนั ตรายที่ เกี่ ยวกับภาระ
งานของกล้ามเนื้ อ ของสถาบันความปลอดภัยในการ
ทางาน [12]
3.3.4 เครื่ องมือของ 7 QC Tools และ New 7 QC Tools
ที่เหมาะสม
3.3.5 ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการ
ทางาน เช่ น ภาพถ่ายอย่างละเอียด วีดีโอบันทึ กข้อมูล
นาฬิกาจับเวลา เป็ นต้น
3.3.6 เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการศึ ก ษาการท างาน เช่ น
แผนภูมิกระบวนการดาเนิ นงาน แผนภูมิกระบวนการ
ผลิต แผนภูมิการเคลื่อนที่ เป็ นต้น
3.3.7 อื่นๆ เช่น การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เทคนิ ค
การระดมสมอง
3.3.8 วัสดุ/อุปกรณ์ สาหรับการออกแบบปรับปรุ งการ
ทางานตามแนวทางที่เสนอ

ผู ้วิ จัย แบ่ ง เป็ น ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ผล
การศึ กษาการทางาน ผลการวิเคราะห์ทางการยศาสตร์
ก่อนปรับปรุ ง ผลการนาเสนอแนวทางการปรับปรุ ง ผล
การวิเ คราะห์ ท างการยศาสตร์ ห ลัง ปรั บ ปรุ ง และผล
คะแนนความพึงพอใจในการทางาน
4.1 ผลการศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น
จากการศึกษาปั ญหาที่พบจากกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุ ป
คือ ปวดหลัง(A) 36% ปวดเอว(B) 28% ปวดกล้ามเนื้ อ
(C) 16% ปวดข้อ กระดูก(D) 12% ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ
(E) 6% และอื่นๆ(F) อีก 2% เช่น ไม่สบายตัว โดยรวมมี
ความคิดเห็นว่าปั ญหาการยศาสตร์เกิดจากการทางานใน
ขั้นตอนนวดยางแผ่นเนื่ องจากต้องใช้แรงงานคนเป็ น
สาคัญ ดังแสดงปั ญหาที่พบในรู ปที่ 2

A

B

C

D

E

F

รู ปที่ 2 ผังพาเรโตแสดงปั ญหาที่พบจากกลุ่มตัวอย่าง
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โดยผูว้ ิ จัย ได้จับ เวลาในการนวดยางให้เ ป็ นแผ่ น
บางๆ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 ครั้ ง(A.E. Shaw,
1971 อ้างใน วันชัย 2551 หน้า 364) [14] ซึ่ งวัฏจักรเวลา
อยูใ่ นช่วงประมาณ 1 นาที ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1

4.2 ผลการศึกษาการทางาน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิธีการทางานในการนวดยางแผ่นของ
เกษตรกลุ่มตัวอย่างโดยละเอี ยดพบว่าในการนวดยาง
แผ่ น เพื่ อ ให้ เ ป็ นแผ่ น บางๆ มี การท างานหลากหลาย
รู ปแบบดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยในการศึ กษาการทางาน
ที ม งานผูว้ ิจัย ได้ทาการศึ กษาทุ กรู ปแบบตามตัว อย่า ง
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอรู ปแบบที่ใช้อุปกรณ์
ช่ วยทุ่ นแรงแทนการใช้เท้านวดซึ่ งเหมาะกับยางที่ ไ ม่
แข็ ง ตัว มาก โดยได้เ ข้า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ซึ่ งตาม
ลักษณะรู ปที่ 3 ตัวอย่าง F

(A)

ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการนวดยางแผ่นที่ 1- 25

(B)

Sheet

Time(s)

Sheet

Time(s)

Get ready
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stay 1
12

18
52
48
51
53
50
58
52
56
54
52
52
32
50

13
14
15
16
17
18
19
Stay 2
20
21
22
23
24
25

50
59
57
60
54
54
54
26
53
55
58
59
60
58

Average (do not count in get ready/stay) 54.36 s/sheet

(C)

ผูว้ ิจัยทาการศึ กษากลุ่มตัวอย่างทดลองที่ เป็ นผูช้ าย
อายุ 30 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความชานาญในการ
ทางานดังกล่าว โดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow
Process Chart) ในการศึกษา ซึ่ งใช้เวลา 1,359 วินาที ต่อ
1 แผ่น โดยเฉลี่ยซึ่ งรวมเวลารอคอย และมีระยะทางใน
การเคลื่อนที่ 10 ฟุต โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าอาการปวดเมื่อยอาจจะไม่เห็นผล
ในทันที ทัน ใดแต่จะมี อาการปวดเมื่ อ ยเรื้ อรั ง เมื่ อเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ ง ซึ่ งพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่พบว่ามี
อาการปวดเมื่อยบริ เวณด้านหลัง

(D)

(E)
(F)
รู ปที่ 3 ลักษณะการนวดยางเป็ นแผ่นบางๆ
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นวดยางแผ่ น ที่ น อกจากค านึ ง ถึ ง ผลการวิ เ คราะห์
ทางการยศาสตร์ แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ก็ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง จ านวน
ผูป้ ฏิบตั ิงานและเวลาที่ลดลง รวมถึงท่าทางการทางานที่
มี ค วามสะดวกในการเคลื่ อ นย้า ย อี ก ทั้ งเพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ งและระดับความสู งที่ เหมาะสมกับ
การปฏิ บตั ิงานในขั้นตอนการนวดยางและสามารถลด
ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม

รู ปที่ 4 อาการปวดเมื่อยจากการทางานของกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ผลการศึกษาทางการยศาสตร์ ก่ อนปรับปรุง
ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระเมิ น ภาวะทางการยศาสตร์ เพื่ อ
ตรวจสอบ มี ผ ลการประเมิ น โดยวิ ธี RULA ก่ อ น
ปรับปรุ ง จาก Table A ได้คะแนนรวมสรุ ปเท่ากับ 7
Table B ได้คะแนนรวมสรุ ปเท่ากับ 7 เปิ ดค่าใน Table C
จึงได้คะแนน Final Score สรุ ปเท่ากับ 7 ตามการแปล
ความหมาย คือมีปัญหาทางการยศาสตร์ ที่ตอ้ งได้รับการ
ปรับปรุ งทันที และมีผลการประเมินโดยวิธี REBA ก่อน
ปรับปรุ ง จาก Table C มีคะแนนเท่ากับ 10 และจาก step
13 เท่ากับ 1 สรุ ปคะแนน Final Score เท่ากับ 11 ตาม
การแปลความหมาย คื อ มี ปั ญ หาทางการยศาสตร์ ที่ มี
ความเสี่ ยงสู ง ต้องการการตรวจสอบและปรั บเปลี่ ยน
ท่าทางในการทางาน

รู ปที่ 5 แนวทางออกแบบสร้างเครื่ องนวดยางแผ่นโดย
การลดท่าทางการเคลื่อนไหวจากการทางาน

4.4 ผลการนาเสนอการปรับปรุง
จากผลการประเมิ น ภาวะทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี
RULA และ REBA ที่ พบว่ามีท่าทางในการกางแขน
ออกไปด้านข้างลาตัว อีกทั้งยังมีการทางานเป็ นแบบซ้ าๆ
โดยมีการเคลื่อนไหวไปมา มีการยกน้ าหนัก ศีรษะและ
คอ มีการก้ม ลาตัวมีการเคลื่อนไหว ขาและเท้ามีลกั ษณะ
ไม่สมดุ ลกับการรองรั บบนพื้นที่ ไม่ดี จึ งทาให้มีระดับ
คะแนนค่ อ นข้า งสู ง โดยการน าเสนอการออกแบบ
ปรั บ ปรุ ง วิธีการท างานโดยการออกแบบสร้ างเครื่ อ ง

จากรู ปการสร้ า งเครื่ องนวดยางแผ่ น ที่ ค านึ ง ถึ ง
สั ด ส่ ว นของร่ างกายมาประกอบการออกแบบโดย
ตัวเครื่ องจะเป็ นโครงสร้างเหล็ก มีแผ่นสแตนเลสปูรอง
รับแผ่นยาง ใช้มอเตอร์ เป็ นตัวขับสายพานให้ลูกกลิ้งรี ด
สาหรับการนวดยางแผ่นด้วยเครื่ องนวด การทางานจะ
ใช้วิ ธี ก ารเทยางที่ แ ข็ ง ตัว จากเบ้า ลงบนแผ่ น รองรั บ
จากนั้นใช้มือประคองเพื่อป้ อนยางเข้าสู่ เครื่ องนวดที่ มี
ลูกกลิ้งรี ดจนได้ขนาดความหนาต้องการ
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4.5 ผลการศึกษาทางการยศาสตร์ หลังปรับปรุง
หลักการนาเสนอแนวทางการปรับปรุ งการทางาน
ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินภาวะทางการยศาสตร์ เพื่อตรวจสอบ มี
ผลการประเมินโดยวิธี RULA หลังปรับปรุ ง จาก Table
A ได้คะแนนรวมสรุ ปเท่ากับ 3 Table B ได้คะแนนรวม
สรุ ปเท่ากับ 3 เปิ ดค่าใน Table C จึ งได้คะแนน Final
Score สรุ ปเท่ากับ 3 ตามการแปลความหมาย คืองานนั้น
ควรได้รับการพิจารณาการศึกษาละเอียดขึ้นและติดตาม
วัดผลอย่างต่อเนื่ อง การออกแบบงานใหม่หากมี ความ
จ าเป็ น และมี ผ ลการประเมิ น โดยวิ ธี REBA หลัง
ปรับปรุ ง จาก Table C มีคะแนนเท่ากับ 3 และจาก step
13 เท่ากับ 1 สรุ ปคะแนน Final Score เท่ากับ 4 ตามการ
แปลความหมาย คื อ งานนั้น อาจเริ่ มเป็ นปั ญ หาควร
ทาการศึกษาเพิ่มเติมและรี บดาเนิ นการปรับปรุ งลักษณะ
งานดังกล่าวต่อไป

5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ งการทางาน
เพื่ อ ช่ ว ยลดการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ าเป็ น ซึ่ ง เป็ น 1 ใน
ความสู ญ เสี ย 7 ประการ (7 Waste) ที่ ส่ ง ผลต่อ ปั ญ หา
ทางการยศาสตร์ ของเกษตรกรชาวสวนยางกรณี ศึกษา
โดยการออกแบบและสร้ างเครื่ องนวดยางแผ่น โดยมี
คะแนนการประเมินด้วยวิธี RULA จากเดิมมีคะแนน 7
ลดลงเหลือ 3 โดยสอดคล้องกับวิธี REBA ที่พบว่าจาก
เดิ ม มี ค ะแนน 11 ลดลงเหลื อ 4 โดยพบว่ า ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจจากการน าเสนอแนวทาง
ปรับปรุ งการทางาน จากเดิ มมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) เป็ นมีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.12) สรุ ปได้วา่ ปั ญหาทางการยศาสตร์
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของเกษตรกรลดลง
และส่ งผลให้ความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้ นจาก
การน าเสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง ซึ่ งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทางานเพื่อ
ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นในการทางานที่ ส่งผลต่อ
ปั ญหาทางการยศาสตร์ได้
ข้อ เสนอแนะในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ การศึ ก ษาการ
เคลื่ อ นไหวของร่ า งกายและการวิ เ คราะห์ ท างการย
ศาสตร์ หากมี วิธีการหรื อเครื่ องมื อวัดอื่ นๆ เข้ามาช่ วย
ประกอบการพิ จารณา ก็จะมี ส่วนช่ ว ยให้ได้ขอ้ มูลที่ ดี
หลายด้านและละเอียดแน่ ชดั ขึ้น การวิเคราะห์ความพึง
พอใจในการทางานควรมีการศึกษาสภาพการทางานที่ มี
ความละเอียดขึ้น รวมถึงการขยายผลการศึกษาออกไป
ถึ ง การทดสอบเพศชายหรื อ หญิ ง อายุ ประสบการณ์
ท างาน หรื อ ตัวแปรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ที่ จ ะให้ผ ล
การศึกษาที่ละเอียดมากยิง่ ขึ้น

4.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ผูว้ ิจัยได้ประเมิ นความพึ งพอใจก่ อนและหลังการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามตามแนวทางการประเมิ น [12] ตาม
แนวทางการบ่ ง ชี้ อัน ตรายที่ เ กี่ ย วกับ ภาระงานของ
กล้ า มเนื้ อ ลั ก ษณะการท างาน อิ ริ ยาบถและการ
เคลื่อนไหวในการทางาน และลักษณะของเนื้ อที่ทางาน
และวัตถุที่จบั หรื อถืออยู่ โดยพบว่าผลการประเมินความ
พึงพอใจจากแบบสอบถาม จากเดิมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึ ง พอใจ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.28 ซึ่ งอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
หลังจากการนาเสนอแนวทางการปรับปรุ งการทางาน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับมาก
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