
บทความวิจยั                                                               วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – เมษายน  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1  January – April  2018 

 

13 

การลดความสูญเสียในการท างานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวธีิ 
การประเมินผลทางการยศาสตร์: กรณศึีกษาในพืน้ที่อ าเภอมะนัง จงัหวดัสตูล 

 
วรีชยั  มฎัฐารักษ ์* 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในการท างานของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราดว้ยวธีิการประเมินผลทางการยศาสตร์ จากการศึกษาการท างานของเกษตรกรพบวา่เกิดความสูญเสียในการ
ท างานจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นในขั้นตอนการน ายางมานวดให้เป็นแผ่นบางซ่ึงส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดต้รวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์โดยใชว้ิธีการ RULA และวิธีการ REBA ผล
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ RULA พบวา่มีคะแนนเท่ากบั 7 ซ่ึงหมายถึงการมีปัญหาทางการยศาสตร์ท่ีตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงการท างานโดยทนัที ในท านองเดียวกนักบัการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ REBA ท่ีพบวา่มีคะแนนเท่ากบั 11 ซ่ึง
หมายถึงการท างานท่ีมีความเส่ียงสูง จึงตอ้งการการตรวจสอบและปรับเปล่ียนท่าทางการท างานในทนัที โดยหลงัจาก
ไดน้ าเสนอการออกแบบสร้างเคร่ืองนวดยางแผน่ ตลอดจนตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์เบ้ืองตน้ ดว้ย
วธีิการ RULA พบวา่ค่าคะแนนลดลงจากเดิมเท่ากบั 7 เหลือ 3 สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ REBA ท่ีพบวา่
ค่าคะแนนจากเดิมเท่ากบั 11 เหลือ 4 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลงัการน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการท างาน พบวา่ระดบัความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน จากเดิมค่าเฉล่ีย 3.28 (ก่อนปรับปรุง) เป็นค่าเฉล่ีย 4.12 (หลงั
ปรับปรุง) สรุปได้ว่าปัญหาทางการยศาสตร์ของเกษตรกรลดลงและความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมข้ึนจากการ
น าเสนอแนวทางปรับปรุงการท างาน 
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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 (pre-
improvement) 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. บทน า 
 ประเทศไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตยางพาราอนัดบั 1 ของโลก
ตั้ งแต่ปี 2534 โดยภาคใต้มีพ้ืนท่ีปลูกยางมากท่ีสุด 
รองลงมาคือภาคตะวนัออกและรวมภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สวนยางไดข้ยายตวั
ข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยรายไดจ้ากยางพาราไดก้ระจายไปสู่
เกษตรกรชาวสวนยางและผูเ้ก่ียวขอ้งมากกว่า 1 ลา้น
ครัวเรือน [1] ซ่ึงปัจจุบนัสวนยางพารายงัคงเป็นอาชีพ
หลกัของเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคใตแ้ละไดข้ยายพ้ืนท่ี
เ พ า ะ ป ลู ก เ พ่ิ ม ม า ก ข้ึ น ใ นท า ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  
 จากการศึกษาเ บ้ืองต้นในการประกอบอาชีพ
ยางพาราตั้งแต่ตน้น ้ าของเกษตรกรในประเทศไทยพบวา่
ยางท่ีไดจ้ากการกรีดของเกษตรกรนั้นจะถูกน าไปแปร
รูปเป็นน ้ ายางข้นหรือยางแผ่น ซ่ึงประเทศไทยนั้ น
ช่วงเวลาก่อนหน้าน้ีเกษตรกรนิยมท ายางแผ่นเพราะ
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่มีสวนขนาดเล็ก ผลผลิต
ไม่มากนัก จึงนิยมแปรรูปเป็นยางแผ่นแลว้เก็บไวจ้น
มากพอท่ีจะน าไปจ าหน่ายต่อไป แต่ปัจจุบนักลบัพบว่า
เกษตรกรมีการแปรรูปเป็นยางแผ่นลดลงเร่ือยๆ โดย
เปล่ียนมาจ าหน่ายเป็นน ้ ายางสดแทนเพ่ิมข้ึน เหตุผล
ส่วนหน่ึงคือการแปรรูปเป็นยางแผ่นท่ีตอ้งใชเ้วลาใน
ขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ซ่ึง
การจ าหน่ายเป็นน ้ ายางสดท าให้มีความสะดวกสบายใน
การท างานมากกวา่ ทั้งๆ ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่รู้ดีวา่การ
ขายเป็นยางแผ่นจะไดร้าคาดีกวา่ขายเป็นน ้ ายางสด จาก
การเก็บขอ้มูลการท างานของเกษตรกรในปัจจุบนัยงัคง
ประสบปัญหาเ ร่ืองสภาวะสุขภาพอนามัย ซ่ึงจาก
การศึกษาปัญหาการท างานในเบ้ืองตน้รวมถึงงานวิจัย
ของ อรอนงค ์เอ่ียมข า และคณะ [2] เร่ืองสภาวะสุขภาพ

อนามัยของผูป้ระกอบอาชีพสวนยางพาราส่วนหน่ึง
พบวา่ชาวสวนตอ้งกม้หลงัหรือกม้ศีรษะซ ้ าๆ คุกเข่าหรือ
นั่งยอง ซ ้ าๆ ขณะท าแผ่นยาง ปัญหาท่ีมีความเส่ียงต่อ
สุขภาพอนามยัของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่มีอาการ
ปวดหลงั รองลงมาคือปวดกลา้มเน้ือ ขอ้ กระดูก ปวด
เอว เหน่ือยง่ายกว่าปกติ เป็นต้น โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุพาภรณ์จันทรพิมล [3] ไดศึ้กษาภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู ้
ประกอบอาชีพสวนยางพารา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ว่า
มีอาการเจ็บป่วยในระบบโครงร่างกลา้มเน้ือสูงสุด คือ 
ปวดกลา้มเน้ือขา ปวดกลา้มเน้ือหลงั และการเจ็บป่วย
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีรชัย มฎัฐารักษ ์
และคณะ [4] เร่ืองการศึกษาทางการยศาสตร์เบ้ืองตน้
เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการท างานของกลุ่มอาชีพน้ีท่ี
พบวา่การท างานยงัพบปัญหาทางการยศาสตร์ท่ีมีความ
เส่ียงสูงท่ีตอ้งการการปรับปรุงการท างานต่อไป 
 การศึกษาการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น เป็น 1 ในความ
สูญเสีย 7 ประการ ซ่ึงเป็นความสูญเสียเก่ียวกบัท่าทาง
การท างานท่ีไม่เหมาะสม การปรับปรุงวิธีการท างานท่ี
เป็นไปตามหลกัการยศาสตร์จึงมีส่วนส าคญัท่ีสามารถ
ช่วยให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจากการ
ลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น A. Leman [5] กล่าววา่ ถา้
สถานท่ีท างานไม่ได้ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ 
พนักงานก็จะได้รับความเม่ือยลา้ ตอ้งออกแรงท างาน
อย่างมากท่ีส่งผลต่อความเครียด ลูกจ้างท่ีท างานได้
กล่าวถึงความไม่สบายและความเครียดในการท างานมี
ผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิต โดยอุณหภูมิความร้อน
หรือความเยน็ท่ีมากเกินไป หรือลมท่ีพดัแรงเกินจะมีผล
ต่อการท างาน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ
ของพนักงานรวมทั้งลดประสิทธิภาพและคุณภาพของ
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งาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dempsey McGorry and 
O’Brien [6] ท่ีกล่าวไวว้า่ การออกแบบสถานท่ีท างาน
ตามหลักการยศาสตร์ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดความเครียดจากการท างานได ้การปรับปรุง
งานตามหลักการยศาสตร์นั้ นจะช่วยให้ท่าทางการ
ท างานดีข้ึน Duffy V.G. and Salvendy G [7] กล่าววา่
การออกแบบสถานีงานตามหลกัการยศาสตร์ถูกยกให้
เป็นวิธีการรักษาประสิทธิภาพแรงงาน และเพ่ิมระดับ
ประสิทธิภาพแรงงานของสถานประกอบการ ซ่ึงองุ่น 
สังขพงศ์ [8] กล่าววา่การปรับปรุงงานเป็นการพิจารณา
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการท างานทั้ งหมด เพ่ือ
วเิคราะห์วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือ
ท าใหก้ารท างานของคนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 ผูว้ิจัยไดล้งพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลในอ าเภอมะนัง จงัหวดั
สตูล ก็พบว่าเกษตรกรท่ีเคยแปรรูปเป็นยางแผ่นได้มี
จ านวนลดลงเร่ือยๆ โดยเปล่ียนมาจ าหน่ายเป็นน ้ ายางสด
แทน ซ่ึงมีเหตุผลส่วนหน่ึงคือการลดขั้นตอนต่างๆ ใน
การท างานท่ีส่งผลต่อความเหน่ือยล้าและเพื่อความ
สะดวกสบายนั่นเอง เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางการลด
ปัญหาการยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเหน่ือยลา้ของ
เกษตรกร และเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสงขลา คือ “สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน” 
โดยสอดคลอ้งกบัการท่ีสตูล เป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
มหาวทิยาลยัฯ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการลดความ
สูญเสียในการท างานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงการท างานโดยการลดความสูญเสียจาก
การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงการท างานของเกษตรกรชาวสวนยาง
เพื่อลดความสูญเสียในการท างานจากการเคล่ือนไหวท่ี
ไม่จ าเป็น ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ ใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล  
 

3. วธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็นขั้นตอนการศึกษา ประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง วสัดุ/อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ขั้นตอนการศึกษา  
 ขั้นตอนเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ปัญหาใน
การท างาน ศึกษาการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ประเมินผล
ดว้ยวิธีทางการยศาสตร์ น าเสนอแนวทางปรับปรุงการ
ท างาน เปรียบเทียบผลประเมินทางการยศาสตร์และ
ความพึงพอใจ สรุปผลดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่1 ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้/ศึกษาปัญหาของกลุ่มตวัอยา่งในการท างานดว้ยวิธีทางการยศาสตร์ 

สรุปผลการศึกษาปัญหาทางการยศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล/สรุปผล/ขอ้เสนอแนะจากการปรับปรุงการท างานเพ่ือลดปัญหาการยศาสตร์ 

น าเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างานเพื่อลดปัญหาทางการยศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

เก็บขอ้มลูการลดปัญหาการยศาสตร์จากแนวทางท่ีเสนอ/เปรียบเทียบผล/ความพึงพอใจ 

ด าเนินการออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์และ/หรือวิธีการท างาน/ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 จากการศึกษาข้อมูลในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาซ่ึงมีผู ้
ประกอบอาชีพสวนยาง 136 หลังคาเ รือน[9] โดย
ปัจจุบันได้ขายเป็นน ้ ายางเกือบทั้ งหมด ซ่ึงจากการ
ส ารวจขอ้มูลมีท าเป็นยางแผน่เพียง 6 หลงัคาเรือน ผูว้ิจยั
ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 6 หลงัคาเรือน ท าการทดลองวจิยั 
 
3.3 วสัดุ/อุปกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้  
3.3.1 แบบประเมินทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี RULA 
(RULA Employee Assessment Worksheet) [10] และวธีิ 
REBA (REBA Employee Assessment Worksheet) [11] 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจสุขภาพของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการ
ประเมินตามแนวทางการบ่งช้ีอนัตรายท่ีเก่ียวกบัภาระ
งานของกลา้มเน้ือ ของสถาบันความปลอดภยัในการ
ท างาน [12] 
3.3.4 เคร่ืองมือของ 7 QC Tools และ New 7 QC Tools 
ท่ีเหมาะสม 
3.3.5 ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือประกอบการวเิคราะห์ขั้นตอนการ
ท างาน เช่น ภาพถ่ายอย่างละเอียด วีดีโอบันทึกขอ้มูล 
นาฬิกาจบัเวลา เป็นตน้ 
3.3.6 เคร่ืองมือต่างๆ ในการศึกษาการท างาน เช่น 
แผนภูมิกระบวนการด าเนินงาน แผนภูมิกระบวนการ
ผลิต แผนภูมิการเคล่ือนท่ี เป็นตน้ 
3.3.7 อ่ืนๆ เช่น การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เทคนิค
การระดมสมอง 
3.3.8 วสัดุ/อุปกรณ์ ส าหรับการออกแบบปรับปรุงการ
ท างานตามแนวทางท่ีเสนอ 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
3.4.1 การวิเคราะห์ทางการยศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินดว้ยวธีิ  RULA [10] และ REBA [11] 
3.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ใชเ้กณฑป์ระมาณค่า 
5 ระดบั [13] 
 

4. ผลการศึกษา 
 ผู ้วิจัยแบ่งเป็น ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ผล
การศึกษาการท างาน ผลการวิเคราะห์ทางการยศาสตร์
ก่อนปรับปรุง ผลการน าเสนอแนวทางการปรับปรุง ผล
การวิเคราะห์ทางการยศาสตร์หลังปรับปรุง  และผล
คะแนนความพึงพอใจในการท างาน 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
 จากการศึกษาปัญหาท่ีพบจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยสรุป
คือ ปวดหลงั(A)  36% ปวดเอว(B) 28% ปวดกลา้มเน้ือ
(C) 16% ปวดขอ้ กระดูก(D) 12% ปวดหวั วงิเวยีนศีรษะ
(E) 6% และอ่ืนๆ(F) อีก 2% เช่น ไม่สบายตวั โดยรวมมี
ความคิดเห็นวา่ปัญหาการยศาสตร์เกิดจากการท างานใน
ขั้นตอนนวดยางแผ่นเน่ืองจากตอ้งใช้แรงงานคนเป็น
ส าคญั ดงัแสดงปัญหาท่ีพบในรูปท่ี 2 
 

 

 
รูปที ่2 ผงัพาเรโตแสดงปัญหาท่ีพบจากกลุ่มตวัอยา่ง 

        A         B         C         D        E          F 
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4.2 ผลการศึกษาการท างาน 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาวธีิการท างานในการนวดยางแผ่นของ
เกษตรกลุ่มตวัอย่างโดยละเอียดพบว่าในการนวดยาง
แผ่นเพ่ือให้เป็นแผ่นบางๆ มีการท างานหลากหลาย
รูปแบบดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดยในการศึกษาการท างาน
ทีมงานผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาทุกรูปแบบตามตัวอย่าง 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอรูปแบบท่ีใชอุ้ปกรณ์
ช่วยทุ่นแรงแทนการใช้เท้านวดซ่ึงเหมาะกับยางท่ีไม่
แข็งตัวมาก โดยได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงตาม
ลกัษณะรูปท่ี 3 ตวัอยา่ง F 
 

 
(A)                                  (B) 

 

 
                 (C)                                    (D) 

 

 
                 (E)                                    (F) 

รูปที ่3 ลกัษณะการนวดยางเป็นแผน่บางๆ 
 

 โดยผูว้ิจัยได้จับเวลาในการนวดยางให้เป็นแผ่น
บางๆ ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 25 คร้ัง(A.E. Shaw, 
1971 อา้งใน วนัชยั 2551 หนา้ 364) [14] ซ่ึงวฏัจกัรเวลา
อยูใ่นช่วงประมาณ 1 นาที ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 เวลาท่ีใชใ้นการนวดยางแผน่ท่ี 1- 25 

Sheet Time(s) Sheet Time(s) 
Get ready 18 13 50 

1 52 14 59 

2 48 15 57 

3 51 16 60 

4 53 17 54 

5 50 18 54 

6 58 19 54 

7 52 Stay 2 26 

8 56 20 53 

9 54 21 55 

10 52 22 58 

11 52 23 59 

Stay 1 32 24 60 

12 50 25 58 

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

 
 ผูว้ิจัยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างทดลองท่ีเป็นผูช้าย 
อาย ุ30 ปี ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมีความช านาญในการ
ท างานดงักล่าว โดยใชแ้ผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow 
Process Chart) ในการศึกษา ซ่ึงใชเ้วลา 1,359 วินาที ต่อ 
1 แผ่น โดยเฉล่ียซ่ึงรวมเวลารอคอย และมีระยะทางใน
การเคล่ือนท่ี 10 ฟุต โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่อาการปวดเม่ือยอาจจะไม่เห็นผล
ในทันทีทันใดแต่จะมีอาการปวดเม่ือยเร้ือรังเม่ือเวลา
ผ่านไประยะหน่ึง ซ่ึงพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่ามี
อาการปวดเม่ือยบริเวณดา้นหลงั 
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รูปที ่4 อาการปวดเม่ือยจากการท างานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4.3 ผลการศึกษาทางการยศาสตร์ ก่อนปรับปรุง 
 ผู ้วิ จัยได้ประ เ มินภาวะทางการยศาสต ร์ เพื่ อ
ตรวจสอบ มีผลการประเมินโดยวิธี RULA ก่อน
ปรับปรุง จาก Table A ไดค้ะแนนรวมสรุปเท่ากบั 7 
Table B ไดค้ะแนนรวมสรุปเท่ากบั 7 เปิดค่าใน Table C 
จึงไดค้ะแนน Final Score สรุปเท่ากบั 7 ตามการแปล
ความหมาย คือมีปัญหาทางการยศาสตร์ท่ีตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงทนัที และมีผลการประเมินโดยวธีิ REBA ก่อน
ปรับปรุง จาก Table C มีคะแนนเท่ากบั 10 และจาก step 
13 เท่ากบั 1 สรุปคะแนน Final Score เท่ากบั 11 ตาม
การแปลความหมาย คือมีปัญหาทางการยศาสตร์ท่ีมี
ความเส่ียงสูง ตอ้งการการตรวจสอบและปรับเปล่ียน
ท่าทางในการท างาน 
 
4.4 ผลการน าเสนอการปรับปรุง 
 จากผลการประเมินภาวะทางการยศาสตร์ ด้วยวิธี 
RULA และ REBA ท่ีพบว่ามีท่าทางในการกางแขน
ออกไปดา้นขา้งล าตวั อีกทั้งยงัมีการท างานเป็นแบบซ ้ าๆ 
โดยมีการเคล่ือนไหวไปมา มีการยกน ้ าหนกั ศีรษะและ
คอ มีการกม้ ล าตวัมีการเคล่ือนไหว ขาและเทา้มีลกัษณะ
ไม่สมดุลกับการรองรับบนพ้ืนท่ีไม่ดี จึงท าให้มีระดับ
คะแนนค่อนข้างสูง โดยการน าเสนอการออกแบบ
ปรับปรุงวิธีการท างานโดยการออกแบบสร้างเคร่ือง

นวดยางแผ่น ท่ีนอกจากค านึงถึงผลการวิ เคราะห์
ทางการยศาสตร์แล้ว  ผู ้วิจัย ก็ได้ค  า นึง ถึงจ านวน
ผูป้ฏิบติังานและเวลาท่ีลดลง รวมถึงท่าทางการท างานท่ี
มีความสะดวกในการ เค ล่ือนย้าย  อีกทั้ ง เพื่ อการ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งและระดบัความสูงท่ีเหมาะสมกบั
การปฏิบติังานในขั้นตอนการนวดยางและสามารถลด
ท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
 

 

 
รูปที่ 5 แนวทางออกแบบสร้างเคร่ืองนวดยางแผ่นโดย
การลดท่าทางการเคล่ือนไหวจากการท างาน 
 
 จากรูปการสร้างเคร่ืองนวดยางแผ่นท่ีค านึงถึง
สัดส่วนของร่างกายมาประกอบการออกแบบโดย
ตวัเคร่ืองจะเป็นโครงสร้างเหล็ก มีแผ่นสแตนเลสปูรอง
รับแผ่นยาง ใชม้อเตอร์เป็นตวัขบัสายพานให้ลูกกล้ิงรีด
ส าหรับการนวดยางแผ่นดว้ยเคร่ืองนวด การท างานจะ
ใช้วิธีการเทยางท่ีแข็งตัวจากเบ้าลงบนแผ่นรองรับ
จากนั้นใชมื้อประคองเพ่ือป้อนยางเขา้สู่เคร่ืองนวดท่ีมี
ลูกกล้ิงรีดจนไดข้นาดความหนาตอ้งการ 
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4.5 ผลการศึกษาทางการยศาสตร์ หลงัปรับปรุง 
 หลกัการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างาน
ผูว้จิยัไดป้ระเมินภาวะทางการยศาสตร์เพื่อตรวจสอบ มี
ผลการประเมินโดยวิธี RULA หลงัปรับปรุง จาก Table 
A ไดค้ะแนนรวมสรุปเท่ากบั 3 Table B ไดค้ะแนนรวม
สรุปเท่ากบั 3 เปิดค่าใน Table C จึงไดค้ะแนน Final 
Score สรุปเท่ากบั 3 ตามการแปลความหมาย คืองานนั้น
ควรไดรั้บการพิจารณาการศึกษาละเอียดข้ึนและติดตาม
วดัผลอย่างต่อเน่ือง การออกแบบงานใหม่หากมีความ
จ าเป็น และมีผลการประเมินโดยวิธี REBA หลัง
ปรับปรุง จาก Table C มีคะแนนเท่ากบั 3 และจาก step 
13 เท่ากบั 1 สรุปคะแนน Final Score เท่ากบั 4 ตามการ
แปลความหมาย คืองานนั้ นอาจเร่ิมเป็นปัญหาควร
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมและรีบด าเนินการปรับปรุงลกัษณะ
งานดงักล่าวต่อไป  
 
4.6 ผลการศึกษาความพงึพอใจ 
 ผูว้ิจัยได้ประเมินความพึงพอใจก่อนและหลงัการ
ป รั บป รุ ง ก า รท า ง าน จ า กก ลุ่ มตัว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามตามแนวทางการประเมิน  [12] ตาม
แนวทางการบ่งช้ีอันตรายท่ี เ ก่ียวกับภาระงานของ
กล้าม เ น้ือ  ลักษณะการท างาน อิ ริยาบถและการ
เคล่ือนไหวในการท างาน และลกัษณะของเน้ือท่ีท างาน
และวตัถุท่ีจบัหรือถืออยู ่โดยพบวา่ผลการประเมินความ
พึงพอใจจากแบบสอบถาม จากเดิมกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
หลงัจากการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.12 ซ่ึง
อยูใ่นระดบัมาก 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการท างาน
เพ่ือช่วยลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงเป็น 1 ใน
ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) ท่ีส่งผลต่อปัญหา
ทางการยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีศึกษา 
โดยการออกแบบและสร้างเคร่ืองนวดยางแผ่น โดยมี
คะแนนการประเมินดว้ยวิธี RULA จากเดิมมีคะแนน 7 
ลดลงเหลือ 3 โดยสอดคลอ้งกบัวิธี REBA ท่ีพบวา่จาก
เดิมมีคะแนน 11 ลดลงเหลือ 4 โดยพบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการน า เสนอแนวทาง
ปรับปรุงการท างาน จากเดิมมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) เป็นมีความพึงพอใจในระดบั
มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.12) สรุปไดว้า่ปัญหาทางการยศาสตร์
ท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นของเกษตรกรลดลง
และส่งผลให้ความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมข้ึนจาก
การน า เสนอแนวทางปรับปรุง  ซ่ึงสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานเพื่อ
ลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาทางการยศาสตร์ได ้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ีคือการศึกษาการ
เคล่ือนไหวของร่างกายและการวิเคราะห์ทางการย
ศาสตร์ หากมีวิธีการหรือเคร่ืองมือวดัอ่ืนๆ เขา้มาช่วย
ประกอบการพิจารณา ก็จะมีส่วนช่วยให้ได้ขอ้มูลท่ีดี
หลายดา้นและละเอียดแน่ชดัข้ึน การวิเคราะห์ความพึง
พอใจในการท างานควรมีการศึกษาสภาพการท างานท่ีมี
ความละเอียดข้ึน รวมถึงการขยายผลการศึกษาออกไป
ถึงการทดสอบเพศชายหรือหญิง อายุ ประสบการณ์
ท างาน หรือตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท่ีจะให้ผล
การศึกษาท่ีละเอียดมากยิง่ข้ึน 
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