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การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพชา่งปั้นดินเผาเขตเทศบาล

ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
Ergonomic Risk Assessment among Potter in Dhankwan Municipal 

Chokchai sub-district, Nakhonratchasrima Province. 
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สุนัญญา ลิ้มสนั5 อภิญญา สินธุวา6 ประภาพร อัครฮาด7 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์           
ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีตัวแปรต้น      
ที่ศึกษา คือ ลักษณะท่าทางการท างานใน 5 ขั้นตอนหลักของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมดิน
ขั้นตอนการขึ้นรูปขั้นตอนการผึ่งแห้งชิ้นงาน ขั้นตอนการล าเลียงเข้า-ออกเตาเผาและขั้นตอนการตกแต่ง  และตัวแปร
ตามที่ศึกษา คือ ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนการท างาน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใน
การท างาน และ      แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ Rapid Upper Limp Assessment (RULA)และRapid 
Entire Body Assessment (REBA) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1) การประเมินการยศาสตร์ (RULA) ผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีคะแนนความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของขั้นตอนการขึ้นรูปและขั้นตอนการตกแต่ง  มีระดับ
ความเสี่ยงสูงและควรปรับปรุงทันที (7.00 คะแนน) ร้อยละ 69.23 และ 56.42 ตามล าดับ  
 2) การประเมินการยศาสตร์ (REBA) ผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ขั้นตอนการเตรียมดิน มีความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในระดับสูงมากและควรปรับปรุงทันที  
(≥11 คะแนน) ร้อยละ 40.00 ส่วนขั้นตอนการผึ่งแห้งชิ้นงานมีความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในระดับสูงและควรปรับปรุง

                                           
1อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
5นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
6นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
7นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ทันที (8-10 คะแนน) ร้อยละ 50.00 และขั้นตอนการล าเลียง เข้า-ออก เตาเผา มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ควร
วิเคราะห์เพ่ิมเติมและได้รับการปรับปรุง (4-7 คะแนน) ร้อยละ 47.50 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยง, การยศาสตร์, ช่างปั้นดินเผา 

 
Abstract 
 This study was survey research that objects toassess the ergonomics risk among Potter in 
Dhankwan Municipal, Chokchai sub-district, NakhonratchasrimaProvince.  The dependent variables 
there were the working postures in 5 main steps of Pottery Making include there wereClay preparing, 
Creating Forms, Pottery drying, Pottery Painting and Pottery Heating. The independent variable was 
Ergonomics risks levelsin5 main steps of Pottery Making. The study samples consisted of 103persons 
by purposive sampling method. Data were collected by using structuralquestionnaires and the Rapid 
Upper LimbAssessment (RULA) and Rapid Entire Body Assessment (REBA). The data were analyzed by 
computer programs for statistical analysis. The statistics used were descriptive statistics include 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results revealed that; 
 1) Ergonomic Risk Assessment by the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) among Potter in 
Dhankwan Municipal Chokchai sub-district, Nakhonratchasrima Province found that Creating Forms, 
and Pottery Painting had the ergonomic problem must be immediately corrected (score of problem 
was 7)for 69.23 percentages and56.42 percentages respectively. 
 2) Ergonomic Risk Assessment by the Rapid Entire Body Assessment (REBA) among Potter in 
Dhankwan Municipal Chokchai sub-district, Nakhonratchasrima Province found that Clay 
preparinghadthe ergonomic problem very high risks andimplement change (score of problem was ≥ 
11) for 40.00 percentages. Pottery drying process had the ergonomic problem high risks, investigate 
and implement change (score of problem was 8 - 10) for 50.00 percentages. And Pottery Heating 
process had the ergonomic problem medium risks, further  investigate and change soon (score of 
problem was 4 - 7) for 47.50 percentages.  
Keywords: Risk, Ergonomics and Potter  
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 การยศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการวิธีการและข้อมูลที่ได้จากความรู้หลากหลายสาขา เช่น 
ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความรู้ทางจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อ
การศึกษาวิเคราะห์งานตลอดจนการปรับปรุงงานโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับลักษณะงานและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานท าการปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โรคที่เกิดจากความผิดพลาดทางด้านการยศาสตร์เป็นผลมาจากท่าทางการท างานที่ผิดวิธีไม่ถูกต้องตาม
หลักการด้านการยศาสตร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง เช่น การบาดเจ็บบริเวณ กล้ามเนื้อใน
ส่วนต่างๆของร่างกาย เอ็นและข้อต่อในบริเวณต่างๆของร่างกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงานและท่าทางการท างานของผู้
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ประกอบอาชีพแต่ละคน (สุทธิ์  ศรีบูรพา, 2555) สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตาม
ความรุนแรงและสิ่งที่ท าให้ประสบอันตราย   ปี พ.ศ.2557 พบว่าการได้รับบาดเจ็บด้านการยศาสตร์จากท่าทางการ
ท างาน มีจ านวนรวม 3,254 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 665 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2,586 ราย (ส านักงาน
ประกันสังคม, 2557)   ในปี พ.ศ.2558    การได้รับบาดเจ็บด้านการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน รวม 2,977 ราย 
หยุดงานเกิน 3 วัน 551 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2,424 ราย (ส านักงานประกันสังคม , 2558) และ ในปี พ.ศ.2559 
การได้รับบาดเจ็บด้านการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน          รวม 2,757 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 540 ราย หยุด
งานไม่เกิน 3 วัน 2,214 ราย (ส านักงานประกันสังคม , 2559) ผลกระทบจากท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสมน ามาสู่
อาการผิดปกติของร่างกาย ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีความเสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน อาการปวดร้าวไปที่ขา อาการปวดล้าบริเวณน่อง เป็นต้น โดย
กลุ่มอาชีพที่เสี่ยง อาทิ เช่น งานแบกหาม งานยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม การนั่งหรือยืนท างานเป็น
เวลานาน (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558) 
 การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์เป็นการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากท่าทางการท างานของผู้
ประกอบอาชีพหากผู้ประกอบอาชีพมีท่าทางการท างานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์จะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพ
ได้รับผลกระทบต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ประกอบอาชีพ  ซึ่งในปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ มีเครื่องมือในการประเมินภาระการท างานตามหลักการทางการยศาสตร์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น OWAS           
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอิริยาบถโดยการเฝ้าสังเกตการท างานของพนักงานแต่ละช่วงการท างาน โดยสังเกต
หลัง แขน ขา และการออกแรงของกล้ามเนื้อการสังเกตท่าทางในการท างาน ควรจะท าการสังเกตในสถานที่จริง และ
สภาพแวดล้อมจริง ROSA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้จุดที่มีปัจจัยเสี่ยงในการท างานในส านักงานเป็นหลัก โดย
พิจารณาจากอุปกรณ์ ที่ใช้งาน เช่น เก้าอี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เมาส์ แป้นพิมพ์ เป็นต้นREBA เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินส่วนต่างๆของร่างกายส าหรับงานที่มีลักษณะเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว หรืองานที่ไม่ได้อยู่กับที่ เช่น
โรงงานเลื่อยไม้ โรงงานเหล็ก เป็นต้น RULA เป็นเครื่องมือที่ใช้การประเมินท่าทางการท างานในท่านั่งหรือมุ่งเน้นการ
ประเมินท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนบน เช่น พนักงานเย็บผ้า พนักงานทอผ้า เป็นต้น จากการทบทวนเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์คณะผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือ RULA และ REBA น ามาประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา เนื่องจากขั้นตอนในการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา
ส่วนใหญ่เป็นท่าทางที่มีลักษณะ ในการนั่งและการเดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ RULA และ REBA เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่าง
ปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ประชาชนเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่าง   
ปั้นดินเผา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน จนมีชื่อเสียงที่รู้จักกันทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ จากการลงพื้นที่ประเมินกระบวนการการท างานของช่างปั้นดินเผา เขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากระบวนของช่างปั้นดินเผามีทั้งหมด 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนการ
เตรียมดิน ขั้นตอนการขึ้นรูป ขั้นตอนการออกแบบตกแต่ง ขั้นตอนผึ่ง ซ่ึงแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานต้องใช้หลักของ
การยศาสตร์  ที่ถูกต้องละเหมาะสมจากการสัมภาษณ์ผลของการปฏิบัติงานพบว่า ปัญหาที่เกิดจากอาชีพช่างปั้นดินเผา
คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดหลัง ปวดเอว  ปวดแขน ปวดมือ และข้อมือ เป็นต้น และการ
ปฏิบัติงานที่ยังขาดความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ เช่น การใช้เครื่องจักรเพื่อขึ้นรูป การใช้เครื่องโม่ดิน เป็นต้น 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่าง
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ปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบระดับความเสี่ยงทางด้านการย
ศาสตร์ เป็นแนวทางในการสร้างเสริม และหาผลกระทบทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้ นดินเผาในเขต
เทศบาลต าบล  ด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา ในเขตเทศบาลต าบล
ด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา  ในเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน  
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแต่ละขั้นตอนมีระดับความเสี่ยงสูง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา ซึ่งปฏิบัติงาน    

เขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 132 ราย (เทศบาลต าบลด่านเกวียน, 2561) 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่เป็นผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาที่

ปฏิบัติงานเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นลูกจ้างประจ าที่ประกอบอาชีพช่าง
ปั้นดินผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 103 ราย 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552)  โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience 
sampling) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. คณะผู้วิจัยประสานงานกับก านัน ผู้น าหมู่บ้าน ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และ

ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในงานวิจัย 
2. คณะผู้วิจัยประเมินความเสี่ยงท่าทางการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่าน

เกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยประกอบไปด้วยท่าทางการท างานในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
- ขั้นตอนการเตรียมดิน ประกอบไปด้วย ท่ายืนตักดิน ท่ายกดิน และท่าก้มผสมดิน 
- ขั้นตอนการขึ้นรูป ประกอบไปด้วย ท่านั่งปั้นชิ้นงาน   
- ขั้นตอนการตกแต่ง ประกอบไปด้วย ท่านั่งตกแต่ง  
- ขั้นตอนการผึ่งแห้งชิ้นงาน ประกอบไปด้วย ท่ายกชิ้นงาน 
- ขั้นตอนการล าเลียงชิ้นงานเข้าและออกจากเตาเผา ประกอบไปด้วย ท่ายกชิ้นงานเข้าและออกจาก 

เตาเผา และท่าจัดเรียงชิ้นงานในเตาเผาโดยใช้แบบประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ RULA และ 
REBA 
3. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามน าแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยงมาตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบรูณ์ของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี ดังนี้ 

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
2) แบบประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ Rapid Entire Body Assessment (REBA)  และ 
3) แบบประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ Rapid Upper Limp Assessment (RULA)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. ข้อมูลความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาวิเคราะห์หา ค่าต่ าสุดและ
ค่าสูงสุดค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการเตรียมดิน โดยประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ REBA น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละ ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการเตรียมดิน 
(N=30) 

ระดับคะแนน แปลผล จ านวน ร้อยละ 

   1 ความเสี่ยงน้อยมาก - - 
2-3 ความเสี่ยงน้อยยังต้องมีปรับปรุง   2 6.67 
4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง   6 20.00 
8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 10 33.33 
≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 12 40.00 
  

 จากตารางที่ 1  ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการเตรียมดินโดย     
ท าการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ REBA พบว่าความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11 
ร้อยละ 40.00 หมายถึง มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูงมากควรปรับปรุงทันที รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 8-10 
ร้อยละ 33.33 หมายถึง มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง และมีคะแนน
น้อยสุด  ระหว่าง 2 – 3 คะแนน  ร้อยละ 6.67 หมายถึง มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์น้อย แต่ยังควรต้องมี
ปรับปรุงสถานีงาน ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
2. ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการขึ้นรูปโดยประเมิน    

ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ RULA น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละ ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการเตรียมดิน 
(N=30) 

ระดับคะแนน แปลผล จ านวน ร้อยละ 
1-2 ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ถ้ามีการท างานดังกล่าวซ้ าๆ

ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม 
- - 

3-4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจ าเป็นที่
จะต้องมีการออกแบบงานใหม่ 

  3 7.69 

5-6 งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรท าการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง   9 23.08 

   7 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 27 69.23 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการขึ้นรูปโดย
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ RULA พบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 
69.23 หมายถึง งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์และต้องมีการปรับปรุงทันที  รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 5-6  ร้อยละ 
23.08 หมายถึง งานนั้นมีความเสี่ยงสูงควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง และมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 3-4 
คะแนน ร้อยละ 7.96 หมายถึง งานนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องและอาจจะจ าเป็นที่จะต้อง
มีการออกแบบงานใหม ่

 
3. ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการตกแต่งโดยประเมิน 

ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ RULA น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละ ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการตกแต่ง (N=39) 

ระดับคะแนน แปลผล จ านวน ร้อยละ 
1-2 ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ถ้ามีการท างาน

ดังกล่าวซ้ าๆต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม 
- - 

3-4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจ าเป็นที่
จะต้องมีการออกแบบงานใหม่ 

  7 17.94 

5-6 งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรท าการศึกษาเพิ่มเติม และควรรีบปรับปรุง 10 25.64 
   7 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 22 56.42 

   
 จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการตกแต่งโดย
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ RULA พบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 
56.42 หมายถึง งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์และต้องมีการปรับปรุงทันที  รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 5-6 ร้อยละ 
25.64 หมายถึง งานนั้นมีความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุงละมีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 3-4 
คะแนน ร้อยละ 17.94 หมายถึง งานนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องและอาจจะจ าเป็นที่
จะต้องมีการออกแบบงานใหม ่
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4. ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการตกแต่งโดยประเมิน    
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ RULA น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละ ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการผึ่งแห้งชิ้นงาน  (N=30) 

ระดับคะแนน แปลผล จ านวน ร้อยละ 
   1 ความเสี่ยงน้อยมาก - - 
2-3 ความเสี่ยงน้อยยังต้องมีปรับปรุง - - 
4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง   7 23.34 
8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 15 50.00 
≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที   8 26.66 

 
 จากตารางที่ 4  ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการผึ่งแห้ง
ชิ้นงาน โดยประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ REBAพบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8-
10  ร้อยละ 50.00 หมายถึง มีความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย ≥11  
ร้อยละ 26.66 หมายถึง มีความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันทีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 4-7 คะแนน ร้อยละ 23.34 
หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง 

 
5. ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในขั้นตอนการล าเลียงชิ้นงานเข้าและ 

ออกจากเตาเผาโดยประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ REBA น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียด   
ในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละ ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการล าเลียงชิ้นงานเข้าและออกจากเตาเผา  
(N=30) 

ระดับคะแนน แปลผล จ านวน ร้อยละ 
1 ความเสี่ยงน้อยมาก - - 
2-3 ความเสี่ยงน้อยยังต้องมีปรับปรุง 4 10.00 
4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง 9 47.50 
8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 8 20.00 
≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 9 22.50 

   
 จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างานในการล าเลียงชิ้นงานเข้า
และออกจากเตาเผา โดยประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือ REBA พบว่า ความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4-7 ร้อยละ 47.50 หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง
รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย ≥11 ร้อยละ 22.50 หมายถึงมีความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันทีคะแนนน้อยสุด ระหว่าง 2-
3 คะแนน  ร้อยละ 10.00 หมายถึง มีความเสี่ยงน้อยแต่ยังควรต้องมีปรับปรุง 
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อภิปรายผล 
 จากข้อมูลทางสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงและ          

สิ่งที่ท าให้ประสบอันตราย ปี พ.ศ.2559 การได้รับบาดเจ็บทางการยศาสตร์จากท่าทางการท างาน รวม 2,757 ราย      
หยุดงานเกิน  3 วัน 540 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2,214 ราย (ส านักงานประกันสังคม, 2559) จากผลกระทบจาก
การท างานที่ไม่เหมาะสมน ามาสู่อาการผิดปกติของร่างกาย ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีความ
เสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน อาการปวดร้าวไปที่ขา อาการ
ปวดล้าบริเวณน่อง  เป็นต้น กลุ่มอาชีพที่เสี่ยง เช่น พยาบาล งานแบกหาม งานยกขอหนักในท่าทางที่ไม่เหมาะสม นั่ง
ท างาน ยืนท างานเป็นเวลานาน (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558)  
  การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาล
ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยแบบประเมิน RULA พบว่าผลความเสี่ยงจากท่าทางการ
ท างาน ในขั้นตอนการขึ้นรูป มีความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 69.23 งานนั้นมีปัญหาทางการย
ศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันทีและผลความเสี่ยงจากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการตกแต่งมีคว ามเสี่ยงมาก
ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 56.42 งานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที โดยมีหลาย
งานวิจัยทาการศึกษาความเสี่ยงของท่าทางการท างานในอาชีพต่างๆพบว่าได้ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน คืองานวิจัย
ของ ภัทรนุชแตงขา ปนดาเตชทรัพย์อมร และไชยยงค์จรเกตุ  2559 ได้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ในต าบลเจดีย์หัก และ
ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองจังหวัดราชบุรี พบว่าคนงานแผนกการปั้นขึ้นรูปแผนกการเคลือบและแผนกการเผามีความ
เสี่ยงระดับสูงการเคลื่อนไหวในการทางานในขั้นตอนดังกล่าวมีปัญหาด้านการยศาสตร์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงโดยทันที
นอกจากนี้คนงานทุกแผนกล้วนมีท่าทางการท างานไม่เหมาะสมจึงอาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติ
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ในอนาคต 

 การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผา เขตเทศบาล
ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยแบบประเมิน REBA พบว่า ในขั้นตอนการเตรียมดิน มีความ
เสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11 ร้อยละ 40.00 มีระดับความเสี่ยงสูงมากควรปรับปรุงทันที และผลความเสี่ยง
จากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการผึ่งแห้งชิ้นงาน มีความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8-10 ร้อยละ 50.00 มี
ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง   โดยมีหลายงานวิจัยท าการศึกษาความเสี่ยงของท่าทางการ
ทางานในอาชีพต่างๆพบว่าได้ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน คืองานวิจัยของ จันจิราภรณ์  วิชัย และสุนิสา ชายเกลี้ยง 
2557 ได้การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ในพนักงานที่มีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงทาง การยศาสตร์ในพนักงานที่มีการยกเคลื่อนย้าย
วัสดุของโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง จ านวน 70 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สังเกต และแบบประเมิน
ท่าทางการท างานของ REBA (Rapid entire body assessment) และประยุกต์ NIOSH lifting sequation  ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีท่าทางที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข
ทันที ร้อยละ 48.6 รองลงมาอยู่ในระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงที่ควรตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว ร้อยละ 41.4 ซึ่ง
แผนกที่เป็นปัญหาทางด้านการยศาสตร์ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนระดับ 4  คอืงานจัดสินค้า งานบรรจุก๊าซ และซ่อมสีถังก๊าซ        
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาล

ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องมือRULA พบว่าผลความเสี่ยงจากท่าทางการท างาน
ในขั้นตอนการขึ้นรูป มีความเสี่ยงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 69.23 หมายถึง งานนั้นมีปัญหาทางการย
ศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที และผลความเสี่ยงจากท่าทางการท างาน ในขั้นตอนการตกแต่ง มีความเสี่ยงมาก
ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7 ร้อยละ 56.42 หมายถึงงานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที โดย
ควรมีแนวทางการจัดการอาทิเช่น การให้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างปั่นดินเผา 
หรือการคิดค้นนวัตกรรมในการช่วยทุน่แรงและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคทางการยศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางในการลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ของผู้ประกอบ
อาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งความ
เสี่ยงมากในระดับที่มีปัญหาทางการยศาสตร์และต้องมีการปรับปรุงทันทีต่อไป 
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