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บทคัดย่อ
ความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ จากการท�างานเป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญในกลุม่ คนงานในโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ของลักษณะงานด้านกายภาพ ด้านจิตสังคม
และความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการท�างาน 2) ลักษณะงานด้านกายภาพ
3) ลักษณะงานด้านจิตสังคม และ 4) ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.0
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามลักษณะงานด้านกายภาพ ลักษณะงานด้านจิตสังคม และความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ เท่ากับ 0.93, 0.84 และ 0.86 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การ
ทดสอบไคสแควร์และไบซีเรียล
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะงานด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กบั ความไม่สขุ สบาย ในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ใน
ช่วง 7 วันและ 12 เดือน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (x^2=12.85 และ 4.66, p < .05 ตามล�าดับ) ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะงานด้านจิตสังคมกับความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ พบว่า ข้อเรียกร้องจากงานมีความ
สัมพันธ์กบั ความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ในช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษาอย่างมีนยั ส�าคัญทาง
สถิติ (r = 0.12 และ 0.15, p < .05) ตามล�าดับ
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ลักษณะงานด้านกายภาพและลักษณะงานด้านจิตสังคม ในด้านข้อเรียกร้องจากงาน
เป็นปัจจัยส�าคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ของคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ทีค่ วร
ได้รับการด�าเนินแก้ไข ปรับปรุง ลักษณะงานให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้คนท�างานมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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ค�าส�าคัญ: ลักษณะงานด้านกายภาพ ลักษณะงานด้านจิตสังคม ความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ คนงาน
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
Abstract
Work-related musculoskeletal discomfort is a significant occupational health problem
for workers in an electronics factory. This is a correlational descriptive study of physical work
characteristics, psychosocial work characteristics and musculoskeletal discomforts among 378
workers in an electronics factory. The study instrument was self-administrative and consisted of
four parts: 1) personal and working information, 2) physical work characteristics, 3) psychosocial
work characteristics, and 4) musculoskeletal discomforts. The study instrument was reviewed by
experts and gained the content validity index of 1.0. Three parts of the instrument: physical work
characteristics, psychosocial work characteristics, and musculoskeletal discomforts, were tested for
reliability and yielded acceptable values of 0.93, 0.84 and 0.86, respectively. Data were analyzed
using descriptive statistics, chi-square test and biserial correlation coefficient.
The results showed that he relationship between physical work characteristics and
musculoskeletal discomforts was statistically related (x2 =12.85, 4.66, p < .05). Regarding to
psychosocial characteristics, the job demands was statistically significant related to
musculoskeletal discomforts prior to seven days and twelve months of the study (r = 0.12 and
0.15 at p < .05, respectively).
These results suggest that physical and psychosocial work characteristics are important factors
associated to musculoskeletal discomforts in workers in an electronics factory. These two types
of working characteristics should be improved upon in order to enhance these workers’ health.
Keywords: Physical work characteristics, Psychosocial work characteristics, Musculoskeletal
discomforts, Electronic workers
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างและกล้าม
เนื้อจากการท�างานเป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพ ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบ สถิติความ
ไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการท�างาน
ของคนท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 47.2
(Bureau of Labor Statistics, 2012) การศึกษาใน
กลุ่มคนท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมพบ ความชุกใน
การเกิดความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
สูงถึงร้อยละ 94 (Widanarko et al., 2011) และใน
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ประเทศเกาหลีพบความชุกการเกิดความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอุตสาหกรรม
ถึงร้อยละ 73.9 (Kang & Kim, 2010) ส่วนประเทศไทย
พบว่า ร้อยละ 50.5 ของคนท�างานทัง้ หมด มีความไม่สขุ
สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ และร้อยละ 52.3 และ
สาเหตุเกิดจากการท�างานในท่าทางซ�า้ ซาก ร้อยละ78.1
รองลงมาคือ ท่าทางการท�างานที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ
50.3 (Department of Disease Control, Ministry of
Public Health, 2015) จากการศึกษาในกลุม่ คนท�างาน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบ ความชุกการเกิดความ
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ไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ร้อยละ 69.28
(Pullopaissakul, 2011) เช่นเดียวกับการศึกษาในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ พบ ความชุกการเกิดความไม่สขุ
สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ในช่วง 12 เดือนและ 7
วัน ก่อนการศึกษา ร้อยละ 97.7 และ ร้อยละ 56.2 ตาม
ล�าดับ (Chaikan, Chanprasit, & Kaewthummanukul, 2007) จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่ามากกว่าครึง่ ของ
คนท�างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มีความไม่สุขสบาย
ในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออันเนื่องจากการท�างาน
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อที่
เกิดจากการท�างาน ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพคนท�างาน
ท�าให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการรักษาการบาดเจ็บจากการท�างาน
ในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อที่มีสาเหตุมาจากการท�างาน
ซ�้าซาก 1.5 - 2 หมื่นล้านดอนล่าต่อปี และเป็นสาเหตุ
ส�าคัญในการหยุดพักงานของคนงานอีกด้วย (National
Institute for Occupational Safety and Health,
2013) ในประเทศไทย พบว่า ความไม่สขุ สบายในระบบ
โครงร่างกล้ามเนื้อเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นและ
มีการเรียกร้องค่าทดแทน แม้ว่าอาการจะไม่มีความ
รุนแรงมากถึงการสูญเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะ
แต่ ก็ ท� า ให้ เ กิ ด การหยุ ด งาน ซึ่ ง เป็ น เหตุ ท� า ให้ ส ถาน
ประกอบการหรือนายจ้างต้องมีต้นทุน การผลิตเพิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรมด้วย (Social Security Organization
(SSO), Workmen Compensation, Ministry of
labor, 2009)
การศึกษากล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความไม่
สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างานโดยให้ความส�าคัญกับลักษณะการท�างานแบ่ง
เป็นหลัก ๆ ได้ 2 ด้าน คือ ลักษณะงานด้านกายภาพ
และลักษณะงานด้านจิตสังคม (Zakerian, & Subramaniam, 2009; Park, & Jang, 2010) โดยลักษณะ
งานด้านกายภาพมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ท่าทาง
การท�างานที่ไม่เหมาะสม (awkward posture) ท่าทาง
การท�างานซ�้าซาก (repetitive) และการออกแรงกด
เฉพาะส่วน (force exertion) จากการศึกษา ในโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ประเทศจีนพบว่า มีคนงานกว่าร้อยละ

60 ต้องสัมผัสกับลักษณะงานทางด้านกายภาพ (Yu
et. al, 2013) ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้าม
เนื้อที่เกิดขึ้น อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
งานด้านกายภาพและกระบวนการท�างาน (Chaikan
et al., 2007) ซึ่งท�าให้ต�าแหน่งของร่างกายที่เกิดความ
ไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อมีความแตกต่าง
กันไปด้วย
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ท� า ง า น ใ น โ ร ง ง า น ผ ลิ ต ชิ้ น
ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารน� า เครื่ อ งจั ก รมาใช้ ใ นทุ ก
กระบวนการท�างาน จึงเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการ
ก� า หนดเวลา และมี ค วามต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการ
ท�างาน มีลักษณะที่ต้องท�างานในท่าทางซ�้าซากตลอด
ชั่วโมงการท�างาน มีการใช้นิ้วมือในการหยิบจับชิ้นส่วน
งาน มีท่าทางการท�างานอยู่ในท่านั่ง หรือยืนนาน ๆ
ตลอดชั่วโมงของการท�างาน ซึ่งในบางขั้นตอนอาศัย
ความเร็วในการท�างาน จึงเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของ
การบาดเจ็บของระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ได้ (Pullopaissakul, 2011) มีการศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
ลักษณะการท�างานในกระบวนการผลิตพบว่า คนท�างาน
อยู่ในท่าทางการท�างานซ�้าซากที่ส่งผลให้เกิดความไม่
สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อสูงถึงร้อยละ 92
และส่วนของร่างกายที่พบความไม่สุขสบายมากที่สุด
คือ รยางค์ส่วนบน (Spallek, Kuhn, Uibel, Mark, &
Quarcoo, 2010) และจากการศึกษาของประเทศไทย
ทีพ่ บว่า คนท�างานในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ต้องสัมผัสกับการท�างานทีม่ ที า่ ทางการท�างานซ�า้ ซากถึง
ร้อยละ 61.5 ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการท�างานในโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และนอกจากนี้ยังพบว่าใน
กระบวนการผลิต มีบางกระบวนการมีทา่ ทางการท�างาน
ที่ต้องใช้การออกแรงกดเฉพาะส่วนของร่างกายในการ
ท�างานในขั้นตอนของการประกอบชิ้นส่วนงานมีการใช้
แรงในการกดเครื่องตัดชิ้นส่วน การออกแรงของข้อมือ
ในการกดตัดชิพ มีการใช้เครื่องมือในการตัด โดยอาจ
มีการกระดกของข้อมือร่วมกับการบิดหมุนของข้อมือ
(Chaikan et al., 2007)
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ลักษณะงานด้านจิตสังคม ได้แก่ ข้อเรียกร้อง
จากงาน (job demand) อ�านาจ การควบคุมและการ
ตัดสินใจในงาน(job control) แรงสนับสนุนจากสังคม
(social support) ถึงแม้ไม่ส่งผลกระทบต่อความไม่
สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเหมือน
กับลักษณะงานด้านกายภาพ แต่ลักษณะงานด้านจิต
สังคมนั้นส่งผลท�าให้เกิดความเครียดจากการท�างานต่อ
คนงานได้ (Johansson, 1991) จากการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่า ลักษณะงานด้านจิตสังคมส่งผลต่อการเกิด
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ในหลาก
หลายอาชีพและมีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะ
ของการท�างาน (Christensen, & Knardahl, 2010;
Larsman, & Hanse, 2009) ตามแนวคิดของคาราเสค
(Karasek, 1998) จากสมมุตฐิ านว่าข้อเรียกร้องจากงาน
ทีส่ งู อ�านาจ ควบคุมและตัดสินใจในงานต�า่ ในคนท�างาน
ท�าให้เกิดความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ในส่วนรยางค์ส่วนบน เกิดความไม่สุขสบายมากกว่าผู้
ที่ไม่สัมผัสความเครียดจากลักษณะงานด้านจิตสังคม
ถึง 2.06 เท่าในบริเวณคอ และ 2 เท่าบริเวณไหล่ตาม
ล�าดับ (Larsman, & Hanse, 2009) ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ลักษณะงานของคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ี
ความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากข้อเรียกร้องจากงาน ร้อยละ 23.6 พบว่า ข้อเรียก
ร้องจากงานเป็นแต่ตวั แปรส�าคัญทีท่ า� ให้เกิดความไม่สขุ
สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ จากการท�างานสูง (OR
adj = 4.32, 95% CI 2.26 - 8.26) (Jirachewee, 2006)
นอกจากข้อเรียกร้องจากงานแล้วยังพบว่า อ�านาจการ
ควบคุม ตัดสินใจในงานเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ท�าให้เกิด
ความเครียดจากลักษณะงานด้านจิตสังคมด้วย ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจส่งผลท�าให้เกิดความเครียดจากการท�างาน
ได้ (Karasek, 1998)
ดังนั้นลักษณะงานด้านจิตสังคมก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัย ที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษา
จ�านวนมากที่ศึกษาสาเหตุการเกิดความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ในคนท�างานทีท่ า� งานในโรงงาน
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อุตสาหกรรม พบว่าส่วนใหญ่ มุ่งเน้นที่จะศึกษาเฉพาะ
ลักษณะงานด้านกายภาพ (Chaikan et al., 2007;
Pullopaissakul, 2011; Spallek, Kuhn, Uibel, Mark,
& Quarcoo, 2010; Yu et. al, 2013) โดยมุ่งเน้นเพียง
ลักษณะงานด้านกายภาพ และพบว่ามักมีการศึกษาแยก
ส่วนกันระหว่างลักษณะงานด้านกายภาพและลักษณะ
งานด้านจิตสังคมของคนงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังขาดความครอบคลุมทั้ง 2 ลักษณะ
เข้าด้วยกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาลักษณะงานด้าน
กายภาพและจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดความไม่สขุ
สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะงานด้านกายภาพในคนงาน
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
2. เพือ่ ศึกษาลักษณะงานด้านจิตสังคมในคนงาน
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อศึกษาความไม่สุขสบายในระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน
ด้านกายภาพ ลักษณะงานด้านจิตสังคมและความไม่
สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ค�าถามการวิจัย
1. ลักษณะงานด้านกายภาพในคนงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร
2. ลักษณะงานด้านจิตสังคมในคนงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร
3. ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร
4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะงานด้ า น
กายภาพ ลักษณะงานด้านจิตสังคมและความไม่สขุ สบาย
ในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อเป็นอย่างไร
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดด้านการยศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดความสัมพันธ์สภาพการท�างานของ
คนที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการ
ท�างานและสภาวะทางด้านจิตใจของคนท�างาน ทีม่ ผี ลต่อ
ภาวะสุขภาพของคนท�างาน โดนเฉพาะในด้านสุขภาพ
ของระบบโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ (International
Ergonomics Association: IEA, 2010)
วิธีการด�าเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
หาความสั ม พั น ธ์ (descriptive correlational
research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ คนงานในแผนกประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ คนงานในแผนกประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค�านวณจากอัตราคนงานที่มี
อัตราความชุกการเกิดความไม่สุขสบายในระบบโครง
ร่างกล้ามเนื้อ (prevalence rate) ที่ศึกษาในโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง (Chaikan et al., 2007) จาก
การค�านวณตามสูตร n =Zα/2PQ/d2 (Zα/2=1.96,
P=0.562, Q=1-P=0.438, d=ค่าความคลาดเคลื่อน)
ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 378 คน จากนั้นท�าการคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ กี่ า� หนด คือ คนงานทีม่ อี ายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อายุงานมากกว่า 1 ปี ในการท�างาน
โรงงานแห่งนี้ สามารถสื่อสารความหมายและเข้าใจ
ภาษาไทยได้ และไม่มีพยาธิสภาพของอาการผิดปกติใน
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลง
มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการท�างาน
2) ลักษณะงานด้านกายภาพ 3) ลักษณะงานด้านจิต
สังคม และ 4) ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้าม

เนื้อในช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษา โดย
แบบสอบถาม ได้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ โ ดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จ�านวน 5 ท่าน ได้ดัชนีความตรงของเนื้อหาค่าเท่ากับ
1.0 และผู้วิจัยได้ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(reliability) ผูว้ จิ ยั น�าแบบสอบถาม ในส่วนลักษณะงาน
ด้านกายภาพ ลักษณะงานด้านจิตสังคม และความไม่สขุ
สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ น�าไปทดสอบความ
เป็นปรนัย (objectivity) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.93, 0.84 และ 0.86 ตาม
ล�าดับ
แบบสอบถามลักษณะงานด้านกายภาพ จ�านวน
20 ข้อ ค�าตอบแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
ตั้งแต่ ไม่เคยปฏิบัติ ถึง ปฏิบัติติดต่อกันมากกว่า 4
ชั่วโมง การแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
กลุ่มในการก�าหนดเกณฑ์คือ  เป็นตัวแบ่งก�าหนด
ช่วงคะแนน 2 ระดับ หากคะแนนน้อยกว่า  หมายถึง
ความเสี่ยงต�่า และ คะแนนมากกว่า  หมายถึง ความ
เสีย่ งสูง ลักษณะงานด้านจิตสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ อ�านาจการควบคุมและการตัดสินใจในงาน (job
control) จ�านวน 9 ข้อ ข้อเรียกร้องจากงาน (job
demand) จ�านวน 13 ข้อ และ แรงสนับสนุนทางสังคม
(social support) จ�านวน 8 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลค่าคะแนนในแต่ละด้าน
ใช้การใช้คา่ เฉลีย่ ของคะแนนกลุม่ ในการก�าหนดเกณฑ์ 4
ระดับ ตั้งแต่ ระดับน้อย ถึง มากที่สุด
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองให้ด�าเนินการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับอนุญาตจาก
สถานประกอบการ ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ข้อมูล
ที่ได้เก็บเป็นความลับและน�าเสนอในภาพรวม หลังจาก
กลุม่ ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างเซ็น
เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย
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ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมและความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื�อ
ในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� า เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล โดยการแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง อธิบายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจ และท�าการรวบรวม
แบบสอบถามคืนในระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อมา
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามวิ ธี ท างสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
หาความสัมพันธ์
ผลการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาเป็นคนงานใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน จ�านวนทั้งสิ้น 388 ราย พบว่า
ร้อยละ 77.1 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 22.9 เป็นเพศ
ชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 23-47 ปี (เฉลี่ย 34.12 ปี S.D.
5.2) โดยร้อยละ 34.5 มีอายุอยูใ่ นช่วง 30-34 ปี อีกร้อย
ละ 27.8 มีอายุอยู่ในช่วง 35-39 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัย
ท�างาน ด้านสุขภาพพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 50 มีดชั นี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 19.1 อยู่ในระดับเกิน
เกณฑ์ปกติ และร้อยละ 21.1 อยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ
1 ด้านการท�างานกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างาน
(เฉลีย่ 10.97 ปี S.D. 6.31) ร้อยละ 49.0 มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.0 มีประสบการณ์น้อย
กว่า 5 ปี โดยมีแผนกที่ท�างาน ดังนี้ ร้อยละ 48.4 อยู่
ในแผนก ตัดและคัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ
15.5 อยู่แผนกคลังวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 12.9
อยู่ในแผนกผลิตหม้อแปลงขนาดเล็ก ร้อยละ 6.7 อยู่ใน

แผนกหลอมชิ้นงานและขึ้นรูปวัสดุ และร้อยละ 4.1 อยู่
ในแผนกตรวจสอบชิน้ งาน ส่วนด้านการท�างานล่วงเวลา
ร้อยละ 86.3 มีการท�างานล่วงเวลา และด้านจ�านวน
ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์พบว่า ร้อยละ 76.5 มีการ
ท�างานต่อสัปดาห์มากกว่า 48 ชั่วโมง
2. ข้อมูลท่าทาง/ลักษณะงานด้ายกายภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีท่าทางหรือลักษณะ
การท�างานในท่าทางต่าง ๆ โดยจ�าแนกตามระดับความ
เสี่ยง จากระยะเวลาการปฏิบัติท่าทาง/ลักษณะงาน ที่
ปฏิบัติติดต่อกัน 2-4 ชั่วโมงติดต่อกันในแต่ละวัน ให้
จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และน้อยกว่า 2 ชั่วโมง
ติดต่อกันต่อวัน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต�่า โดยพบว่า
ส่ ว นของศี ร ษะ/คอ ที่ มี ท ่ า ทาง/ลั ก ษณะการท� า งาน
ในท่าทางต่าง ๆ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ช่วง
ระหว่างร้อยละ 56.2-66.5 ส่วนของแขน/ไหล่ พบช่วง
ระหว่างร้อยละ 12.9-67.8 ส่วนของมือ/ข้อมือ พบช่วง
ระหว่างร้อยละ 44.3-56.4 ซึ่งท่าทางที่มีจ�านวนคนงาน
ปฏิบัติเสี่ยงสูงที่สุด คือ การเคลื่อนไหวขึ้นลงของแขน
ส่วนล่าง ข้อศอก จ�านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8
รองลงมาคือ การก้มหรือเงยของศีรษะ จ�านวน 258 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.5 เมื่ อ จ� า แนกลั ก ษณะงานด้ า น
กายภาพของกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ระดับความเสี่ยง โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์แบ่ง (เฉลี่ย 40.24 คะแนน S.D.
= 12.08) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 มีลักษณะงานด้านกายภาพในระดับความ
เสี่ยงสูง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะงานด้านกายภาพในระดับความเสี่ยงสูง-ต�่า (n=388)
ระดับความเสี่ยง
จ�านวน
ร้อยละ
ลักษณะงานด้านกายภาพ
188
48.5
ความเสี่ยงสูง (≥ 40.24)
200
51.5
ความเสี่ยงต�่า (< 40.24)
พิสัย = 17-68 (S.D.) = 40.24 (12.08)
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3. ลักษณะงานด้านจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน ด้านข้อเรียกร้องจากงาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 2.60 (S.D.
= 0.41) ด้านอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมในงาน พบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.07 (S.D. = 0.34) และด้านแรง
สนับสนุนทางสังคม พบมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.02
(S.D. = 0.35) โดยแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 2) เมื่อคิด
เป็นค่าร้อยละรายข้อ ในส่วนของด้านข้อเรียกร้องจาก
งาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 66.8 และ16.0 เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าลักษณะงานทีท่ า� อยูต่ อ้ งท�างาน
ทีม่ ลี กั ษณะหลากหลาย ร้อยละ 56.2 และ 27.8 เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าลักษณะงานที่ท�าอยู่ต้องท�าสิ่ง
ซ�้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง ด้านอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมใน

งาน กลุ่มตัวอย่างมีอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมในงาน
ได้ดี โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 70.9 และ 27.3
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่างานที่ตนท�าเป็นงานที่
ต้องขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และร้อยละ 70.9 และ
25.3 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่างานที่ตนท�าเป็น
งานที่ท�าให้ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านแรง
สนับสนุนทางสังคม พบว่า แรงสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน พบว่าร้อยละ 76.3 และ 14.2 เห็นด้วยและเห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่า หัวหน้างานได้ให้ความช่วยเหลือท�าให้
งานส�าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่า แรงสนับสนุน
จากผู้ร่วมงาน พบว่าร้อยละ 79.9 และ 17.5 เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้ร่วมงานเป็นมิตรที่ดีต่อกันใน
การท�างานด้วย

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะงานด้านจิตสังคม แยกรายด้าน (n=388)
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ลักษณะงาน


ด้านข้อเรียกร้องจากงาน
ด้านอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมในงาน
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
*ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับมาก
4. ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
ความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ในช่วง 7 วัน
และ 12 เดือนก่อนการศึกษา พบว่ามีร้อยละ 76 และ
ร้อยละ 88.4 ตามล�าดับ (ตารางที่ 3) จากการศึกษา
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายในช่วง 7 วันก่อนการศึกษาพบว่า
ส่วนของร่างกายที่มีความไม่สุขสบายมากที่สุด คือ ไหล่
จ�านวน 196 คน (ร้อยละ 15.11) รองลงมาคือ คอ
จ�านวน 172 คน (ร้อยละ 13.26) หลังส่วนล่าง จ�านวน
157 คน (ร้อยละ 12.10) และข้อมือ จ�านวน 153 คน
(ร้อยละ 11.80) ตามล�าดับ ส�าหรับในช่วง 12 เดือน
ก่อนการศึกษา ส่วนของร่างกายที่มีความไม่สุขสบายใน

2.60*
3.07*
3.02*

S.D.
0.41
0.34
0.35

ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อมากที่สุดคือ ไหล่ จ�านวน 274
คน (ร้อยละ 15.35) รองลงมาคือ คอ จ�านวน 264 คน
(ร้อยละ 14.79)และข้อมือ จ�านวน 223 คน (ร้อยละ
12.49) ตามล�าดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
(n=388)
ระยะเวลา
จ�านวน
ร้อยละ
7 วันก่อนท�าการศึกษา
ไม่มี
93
24.0
มี
295
76.0
12 เดือนก่อนท�าการศึกษา
ไม่มี
45
11.6
มี
343
88.4
ตารางที่ 4 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายจ�าแนกตามช่วงเวลา 7 วัน (n=295) และ 12 เดือน (n=343) ก่อนท�าการศึกษา
7 วันก่อนการศึกษา (n=295)
12 เดือนก่อนการศึกษา(n=343)
ส่วนของร่างกายทีมี
ความไม่สุขสบาย
จ�านวน
ร้อยละ
จ�านวน
ร้อยละ
15.35
274
15.11
ไหล่
196
14.79
264
13.26
คอ
172
11.88
212
12.10
หลังส่วนล่าง
157
12.49
223
11.80
153
ข้อมือ
11.04
197
11.49
149
หลังส่วนบน
9.08
10.18
162
เท้า/ข้อเท้า
132
7.73
8.10
138
นิ้วมือ
105
7.68
7.56
137
98
เข่า
6.44
115
6.78
88
สะโพก/ต้นขา
3.53
63
3.62
47
ข้อศอก
หมายเหตุ. *1 คนมีความไม่สุขสบายมากกว่า 1 ส่วน
5. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะงานด้ า น
กายภาพกับความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้าม
เนื้อในช่วง 7 วันและ12 เดือนก่อนการศึกษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (χ2 =12.85
และ 4.66, p < .05) ตามล�าดับ (ตารางที่ 5) และความ
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ตารางที่ 5 ค่าทดสอบไคสแควร์ระหว่างลักษณะงานด้านกายภาพกับความไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ใน
ช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษา (n=388)
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ลักษณะงาน
7 วันก่อนการศึกษา
12 เดือนก่อนการศึกษา
χ2
p-value
χ2
p-value
ลักษณะงานด้านกายภาพ
12.85
0.000*
4.66
0.031*
ตารางที่ 6 ค่าทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบไบซีเรียลระหว่างลักษณะงานด้านจิตสังคม แยกรายด้าน กับ
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษา (n=388)
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ลักษณะงานด้านจิตสังคม
7 วันก่อนการศึกษา
12 เดือนก่อนการศึกษา
r
r
p-value
p-value
ด้านข้อเรียกร้องจากงาน
0.120
0.018*
0.150
0.003*
ด้านอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมในงาน
-0.014
0.790
0.014
0.779
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
0.009
0.857
0.001
0.984
การอภิปรายผล
1. ลักษณะงานด้านกายภาพในคนงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีท่าทางและลักษณะการท�างาน
ของลักษณะงานด้านกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละ
กระบวนการท�างาน จากการศึกษาท่าทางการท�างานที่
ไม่เหมาะสม เมื่อน�ามาจ�าแนกตามท่าทางและลักษณะ
การท�างาน พบว่า ร้อยละ 51.8 มีการเคลื่อนไหวขึ้นลง
ของแขนส่วนล่างและข้อศอก ร้อยละ 45.6 มีการก้ม
หรือเงยศีรษะ ร้อยละ 39.2 มีการบิดหรือหมุนข้อมือ
และร้อยละ 38.1 มีการงอหรือกระดกของข้อมือ โดยที่
มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในท่าทางดังกล่าวติดต่อกัน
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันในการท�างาน การศึกษาที่ผ่าน
มาของลักษณะงานของคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 มี ท่าทางการท�างานไม่เหมาะ
สมและท่าทางการท�างานซ�า้ ซากด้วย (Yu et al., 2013)
ท่าทางการท�างานซ�า้ ซาก จากการศึกษานีพ้ บว่า ร้อยละ
82.5 พบว่ามีการท�างานทีต่ อ้ งมีการเคลือ่ นไหวของแขน
ข้อศอก และข้อมือโดยมีรอบของการเคลือ่ นไหวทีซ่ า้� ซาก
ติดต่อกันมากกว่า 1 ชัว่ โมงด้วย โดยลักษณะการท�างาน

ของคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มกั พบว่า มากกว่าร้อย
ละ 60 มีท่าทางการท�างานซ�้าซาก (Chaikan et al.,
2007; Pullopaissakul, 2011) ซึ่งเกิดจากลักษณะ
การท�างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายขั้น
ตอน เช่น ลักษณะงานที่ต้องมีการใช้เครื่องจักรที่ต้อง
มีการยืนท�างานเป็นเวลานาน การเตรียมแผ่นวงจร มี
การใช้มอื และนิว้ มือในการหยิบจับชิน้ ส่วนงานทีม่ ขี นาด
เล็ก แผนกการตรวจสอบคุณภาพ มีทา่ ทางการนัง่ ท�างาน
นาน ๆ มีการก้มคอในการใช้เครือ่ งมือตรวจสอบชิน้ งาน
การประกอบชิ้นงาน ต้องมีการหยิบจับอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นมาต่อกัน ลักษณะงานแบบนี้เป็นงานที่ต้องท�างาน
ต่อเนื่องกันตลอดเวลา มีการขยับศอก ข้อมือ นิ้วมือท�า
ในรูปแบบเดียวกันซ�้า ๆ เป็นต้น และพบว่าบริเวณหรือ
ต�าแหน่งที่เกิดความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้าม
เนื้อกับท่าทางการท�างานของคนงานมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Chee, Rampal, & Chandrasakaran, 2004)
2. ลักษณะงานด้านจิตสังคมในคนงานโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาครัง้ นี้ เมือ่ จ�าแนกรายด้าน
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พบว่า ด้านข้อเรียกร้องจากงาน โดยการคิดค่าคะแนน
เฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 2.60
(S.D. = 0.41) จัดอยู่ในระดับมาก พิจารณาในราย
ละเอียดของแต่ละด้านพบว่า ร้อยละ 84.0 คนงานต้อง
ท�างานซ�้า ๆ หลาย ๆ ครั้งในการท�างาน ร้อยละ 82.8
และร้อยละ 79 ต้องท�างานที่เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
รวดเร็วและต่อเนือ่ งตลอดการท�างาน ผลการศึกษาทีไ่ ด้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะงานด้านกายภาพ
คือ ลักษณะงานของคนงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
เป็นงานที่ต้องถูกก�าหนดด้วยระยะเวลาในการท�างาน
แต่ละขัน้ ตอน เพือ่ ส่งต่อชิน้ งานไปยังกระบวนการถัดไป
เป็นงานที่ต้องท�าในสิ่งเดิมซ�้า ๆ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กันกับลักษณะงานด้านกายภาพจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
(Chee, Rampal, & Chandrasakaran, 2004; Yu
et al., 2013) ด้านอ�านาจการตัดสินใจ ควบคุมใน
งาน เมื่อคิดค่าคะแนนเฉลี่ย พบค่า คะแนนอยู่ที่ 3.07
(S.D. = 0.34) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก หมายถึงคนงาน
มีอ�านาจการตัดสินใจ และการควบคุมในงานได้ดี และ
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่
ที่ 3.02 (S.D. = 0.35) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมของคนงานกลุ่มนี้อยู่ในเกณฑ์
ที่ดี เห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีข้อเรียกร้องจากงานสูงแต่หาก
คนท�างานมีอ�านาจในตัดสินใจ การควบคุมในงานและ
มีแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดี ท�าให้งานด้านจิตสังคมลด
ลงได้ (Karasek, 1998) ผลการศึกษานีแ้ ตกต่างจากการ
ศึกษาที่ผ่านมาในคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่พบว่า
ลักษณะการท�างานท�าให้คนงานมีข้อเรียกร้องจากงาน
สูงและได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ต�่า ซึ่งมีผลให้คน
งานเกิดความเมือ่ ยล้าและความตึงเครียดจากการท�างาน
ได้ (Jirachewee, 2006)
3. ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาจ�านวน
และร้อยละของการเกิดความไม่สุขสบายในระบบโครง
ร่างกล้ามเนือ้ ในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าร้อย
ละ 88.4 มีความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษา เช่นเดียวกับการศึกษา
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ทีผ่ า่ นมาทีร่ อ้ ยละ 97.7 มีความไม่สขุ สบายในระบบโครง
ร่างกล้ามเนือ้ ในรอบ 12 เดือนก่อนการศึกษา (Chaikan
et al., 2007) เมื่อจ�าแนกตามต�าแหน่งที่มีอาการปวด
มากที่สุดในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษา ส่วนของ
ร่างกายทีม่ คี วามไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้
มากทีส่ ดุ คือ ไหล่ จ�านวน 274 คน (ร้อยละ 15.35) รอง
ลงมาคือ คอ จ�านวน 264 คน (ร้อยละ 14.79) ซึ่งความ
ไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนของ
ร่างกายเกิดจากท่าทางและลักษณะงานทางกายภาพ
ของคนงานทีอ่ ยูใ่ นท่าก้มหรือเงยศีรษะ มีการเคลือ่ นไหว
ของแขนและข้อศอก ตลอดชั่วโมงของการท�างาน และ
ข้อมือ จ�านวน 223 คน (ร้อยละ 12.49) เกิดจากการทีม่ ี
การใช้ขอ้ มือในท่าทางไม่เหมาะสมในการท�างานอย่างต่อ
เนือ่ ง มีลกั ษณะงานทีต่ อ้ งมีการหยิบจับชืน้ ส่วนทีม่ ขี นาด
เล็ก มีการขยับของข้อมือ นิว้ มือในรูปแบบเดียวกันซ�า้ ๆ
และการออกแรงของมือและข้อมือในการกดแบบพิมพ์
งานด้วย ต�าแหน่งที่มีอาการปวดมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลมาจากกระบวนการท�างาน
และท่าทางหรือลักษณะงานด้านกายภาพด้วย และ
จากการศึกษาในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนของ
ร่างกายทีม่ คี วามไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้
มากทีส่ ดุ 3 ล�าดับคือ ไหล่ คอ และหลังส่วนบน นอกจาก
นี้ยังพบว่า ร้อยละ 97.5 คนงานมีลักษณะการท�างานที่
ซ�้าซากในท่าเดิม ซึ่งจะเห็นว่าได้ผลการศึกษาที่มีความ
คล้ายคลึงกัน (Chaiklieng, Pannak, & Duangprom,
2016) จะเห็นได้ว่าท่าทางและลักษณะการท�างาน เป็น
สาเหตุหลักทีส่ า� คัญอันส่งผลโดยตรงต่อความไม่สขุ สบาย
ในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนท�างาน (Jaiban,
Suthakorn, & Kaewthummanukul, 2013)
4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะงานด้ า น
กายภาพ และความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้าม
เนื้อในช่วง 7 วันและ 12 เดือนก่อนการศึกษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ p < .05 (χ2 =
12.85 และ 4.66) และเมื่อจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างท่าทางหรือลักษณะการท�างานกับต�าแหน่งของ
ร่างกายทีม่ คี วามไม่สขุ สบายในระบบโครงร่างกล้ามเนือ้
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ในช่วง 12 เดือนก่อนการศึกษา พบว่า ต�าแหน่งของไหล่
มีท่าทางหรือลักษณะการท�างาน 2 ท่าทางคือ การไขว้
หรือกางแขนออกด้านข้าง และการหมุนของไหล่ มีความ
สัมพันธ์กับต�าแหน่งของร่างกายที่มีความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ p <
.05 (χ2 = 6.87 และ 9.85) ต�าแหน่งของคอ มีท่าทาง
หรือลักษณะการท�างาน 2 ท่าทางคือ การก้มเงยของ
ศีรษะ และการหมุนศีรษะ/เอียงคอด้านข้าง มีความ
สัมพันธ์กับต�าแหน่งของร่างกายที่มีความไม่สุขสบายใน
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ p <
.05 (χ2 = 11.11 และ 11.82) ส่วนของข้อมือ มีท่าทาง
หรือลักษณะการท�างาน 2 ท่าทางคือ การบิดหรือหมุน
ข้อมือ และการออกแรงกดจากข้อมือหรือมือ มีความ
สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ p < .05 (χ2 = 9.82
และ 15.66) และในต�าแหน่งหลังส่วนล่างก็เช่นกัน พบว่า
ท่าทางหรือลักษณะการท�างาน 2 ท่าทางคือ การโน้มไป
ด้านหน้าหรือเอนไปด้านหลัง และการบิดเอีย้ วตัวไปด้าน
ข้างมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ p < .05
(χ2 = 11.91 และ 8.49) ซึ่งต�าแหน่งที่พบความไม่สุข
สบายมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะงานด้านกายภาพ
ท่าทางการท�างานของคนงานในแต่ละแผนกด้วย
ความสัมพันธ์ของลักษณะงานด้านจิตสังคมกับ
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในช่วง 7
วันและ12 เดือนก่อนการศึกษา พบว่า ลักษณะงานด้าน
จิตสังคมเมื่อจ�าแนกรายด้านมีเพียงด้านเดียวที่มีความ
สัมพันธ์กันคือ ด้านข้อเรียกร้องจากงานมีความสัมพันธ์
กับความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.120 และ
0.150, p < 0.05) ตามล�าดับ ประเด็นด้านข้อเรียกร้อง
จากงานในกลุ่มตัวอย่างนี้ ที่ส�าคัญ คือ ลักษณะงานที่
ท�าอยู่เป็นงานที่ต้องท�าสิ่งซ�้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง (ร้อยละ
84.0) ต้องท�างานทีม่ ลี กั ษณะหลากหลาย (ร้อยละ 82.7)
และต้องท�าอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 71.4) ส่วนด้านอ�านาจ
การควบคุมและตัดสินใจในงานและด้านแรงสนับสนุน
ทางสังคม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความไม่สุขสบาย
ในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ และจากการศึกษาในงาน

วิจัยที่ผ่านมา พบว่า งานที่มีข้อเรียกร้องจากงานสูง มี
อ� า นาจในการควบคุ ม การตั ด สิ น ใจในงานต�่ า และมี
แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต�่า มีความสัมพันธ์
กับการเกิดอาการความไม่สุขสบายในระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ ด้านข้อเรียกร้องจากงาน (OR=1.35, 95%
CI=1.22-1.50 ) อ�านาจการตัดสินใจในงาน (OR=1.22,
CI=1.10-1.36) ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม (OR=1.24,
95%CI=1.13-1.37) (Nieuwenhuijsen, Bruinvels, &
Fring-Dresen, 2010) ซึ่งจากผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ลักษณะการท�างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต เป็นลักษณะ
ของงานที่ต้องท�าภายใต้การควบคุมของเวลา มีการใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่และสายพานในการผลิต จึงท�าให้
เกิดความกดดันของงาน มีการก�าหนดเป้าหมายในการ
ท�างานต่อวันด้วย (Pullopaissakul, 2011)
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ควรน� า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ ง สภาพ
แวดล้อมและท่าทางการท�างานของคนงาน รวมถึงการ
หาแนวทางการลดระดับข้อเรียกร้องจาการท�างานในคน
งานกลุ่มที่ท�าการศึกษาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารในการลด
ความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะงานด้านกายภาพ
และจิตสังคม ควบคู่กันไป
2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะงาน
ด้านจิตสังคมทีเ่ ป็นสาเหตุของความไม่สขุ สบายในระบบ
โครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอุตสหากรรม
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ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมและความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื�อ
ในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
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