
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการวิจัย 
 
 

เร่ือง 
 

การออกแบบชุดเครื่องมือท่ีมีประสิทธภิาพสําหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ 
Design of Efficient Hand Tool Set for Dis-Assembling and Installing Toilet 

 
 
 

โดย 
 

นางผองใส  เพ็ชรรักษ 
 
 
 

รายงานการวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
พ.ศ. 2547 

ISBN 974-9746-43-3 



 ก

โครงการวิจัย : การออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ 
          ในโถสุขภัณฑ 

ผูวิจัย : นางผองใส  เพ็ชรรักษ        สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ปท่ีพิมพ : 2548          สถานท่ีพิมพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
                        จํานวนหนารายงานวิจัย :  143 หนา 

     ลิขสิทธ์ิ : สงวนลิขสิทธ์ิ 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อสราง พัฒนาและทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมท่ีสามารถลด
ระยะเวลาในการทํางาน     และลดความเม่ือยลาของชางประปาในงานถอด - ประกอบอุปกรณใน
โถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ช้ิน แทนชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชกันท่ัวไป โดยทดสอบการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานและความเม่ือยลาของชางประปาระหวางชุดเคร่ืองมือใหม และชุด
เคร่ืองมือท่ีชางประปาใชกนัท่ัวไป และความพึงพอใจของหัวหนางานในดานคุณภาพงาน   การวิจยั
นี้เลือกสถานท่ีทดสอบชุดเคร่ืองมือดังกลาว 2 แหง ซ่ึงมีท้ังพื้นท่ีหองน้ําท่ีสะดวกและไมสะดวกตอ
การถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ 

ผลการวิจัยพบวา ชางประปาท่ีใชชุดเครื่องมือใหมใชเวลาในการทํางานการถอด-ประกอบ
อุปกรณในโถสุขภัณฑนอยกวาท่ีใชชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชกนัท่ัวไป ท้ังในพืน้ท่ีสะดวกและ
ไมสะดวกในการทํางาน    กลาวคือสามารถลดระยะเวลาการทํางานในพ้ืนท่ีไมสะดวกไดมากถึง
รอยละ 34.48  และการใชชุดเคร่ืองมือใหมสามารถลดระดับความเม่ือยลาของชางประปาไดมากกวา
การใชชุดเครือ่งมือท่ีชางประปาใชกนัท่ัวไปในทุกพ้ืนท่ีการทํางาน  นอกจากนีห้ัวหนางานยังมี
ความพึงพอใจในคุณภาพงานเม่ือใชชุดเคร่ืองมือใหมมากกวาเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป เม่ือกลาว
โดยสรุปประสิทธิภาพในการใชชุดเครื่องมือใหมในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑแบบ
ชักโครก 2 ช้ินสูงกวาชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชกนัท่ัวไปในทุกพ้ืนท่ีการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ข

 
Name of Research : Design of Efficient Hand Tool Set for Dis–Assembling and 

Installing Toilet 
 

Researcher : Mrs. Pongsai Petcharak          Institute : Dhurakijpundit University 

Year of  Publication : 2005                        Publisher : Dhurakijpundit University 

                                                                      Number of Pages : 143 Pages 
      Copyright : All right reserved 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to construct, develop and test a new hand 

tool set which could reduce the amount of a plumber’s working time in turning off 

and assembling two pieces of flush toilet installation in place of the hand tool set 

which were utilized by plumbers in general. The comparisons of the plumber’s 

working time and fatigue while using the new hand tool set and the plumber’s 

traditional equipment including the Chief’s satisfaction in terms of the work quality 

were investigated. Two sites were selected to test the new hand tool set which 

consisted of two kinds of the toilet floor – convenient and non-convenient toilet floor 

for turning off and assembling pieces of flush toilet installation. 

 

 It was found that the amount of time the plumber spent on turning off and 

assembling toilet installation with the new hand tool set was less than the amount of 

time he spent on working with the traditional hand tool set, no matter how the toilet 

floor was – convenient and not convenient for working on the flush toil installation. In 

other words, the plumber, with the new hand tool set, could reduce 34.48 percent of 

his time spent on working in the site with the inconvenient toilet floor and using the 

new hand tool set could reduce the plumber’s fatigue more than using the traditional 

hand tool set in all types of working condition. Furthermore, Chief’s level of 

satisfaction with the work quality of the new hand tool set was higher than that of the 

traditional one. To sum up, the efficiency of using the new hand tool set for turning 

off and assembling two pieces of flush toilet installation was higher than that of the 

traditional equipment. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในปจจุบันความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีท่ีมีมากข้ึน รวมถึงการท่ีเมืองหลวงและเมืองทา
หลักๆมีประชากรอาศัยมากข้ึน ทําใหปริมาณความตองการท่ีอยูอาศัยของคนในเมืองหลวงเพิ่มข้ึน 
แตดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหราคาของท่ีพักอาศัยมีการปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหวิถีทาง
การเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคในกรุงเทพฯ มีแนวโนมความตองการท่ีจะอาศัยอยูในอาคารชดุ
ใกลเคียงกับบานเดี่ยว และทาวเฮาส ซ่ึงปจจัยท่ีคนไทยเร่ิมเปล่ียนคานิยมเนื่องจากสะดวกในการ
ดูแลและเหมาะสมกับคนในวัยทํางาน เพราะอาคารชุดสวนใหญจะอยูในเมือง ทําใหสะดวกในการ
เดินทางไปทํางาน และมคีวามปลอดภยัท่ีมากกวาการอยูบานเดีย่วและทาวเฮาส เม่ือจําเปนตอง
เดินทาง และไมมีคนอยูบานนานๆ จากการใหบริการของอาคารชุดนั้นๆ 
 โดยปกติ อาคารชุดในกรุงเทพฯสวนใหญ จะถูกออกแบบใหใชพืน้ท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุดทุกพื้นท่ีใชสอย เชน หองนอน หองนัง่เลน หองน้ํา หรือแมแตหองครัว อันเนื่องจากอาคารชุด
ในเมืองมักจะมีขนาดไมใหญนัก เพื่อทําใหราคาขายไมสูงจนเกินไป ดังนั้นพืน้ท่ีทุกๆ ตารางน้ิวตอง
เกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะบางบริเวณซ่ึงมีขอจํากดั แตกตางไปจากบริเวณอ่ืนๆ  เชน หองครัว 
จะตองมีบริเวณท่ีมีอากาศไหลเวียนได และมีท่ีดูดควนัขณะทําอาหาร ดังนั้นบริเวณครัวจึงควรอยู
บริเวณผนังท่ีมีหนาตาง สวนหองน้ําซ่ึงโดยปกติ จะตองมีชองชารป(Shaft) ซ่ึงในชองชารป 
ประกอบดวยทอน้ําดีและทอน้ําท้ิง รวมท้ังทออากาศ ซ่ึงเปนทอหายใจสําหรับทอน้าํท้ิง ซ่ึงทอตางๆ 
เหลานี้จะถูกตดิต้ังในแนวด่ิงจากช้ันบนสุดหรือดาดฟาของอาคารลงมาจนถึงช้ันลางสุด เพื่อจายน้ํา
และรับส่ิงปฏิกูลจากหองน้ําในแนวชองชารปนั้นๆ ซ่ึงส่ิงปฏิกูลดังกลาวจะมาจากทอน้ําท้ิงของอาง
ลางหนา อางอาบน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งโถสุขภัณฑ ซ่ึงโดยท่ัวไปโถสุขภัณฑ ควรจะติดตั้งอยูใกล
กับชองชารป เนื่องจากการเดินทอน้ําท้ิงจากโถสุขภัณฑไปยังทอน้าํท้ิงหลักในชองชารป ควรมี
ระยะส้ันและตองมีความลาดเอียง(Slope) ของทอมาก เพื่อใหส่ิงปฏิกลูไหลลงสูทอน้ําท้ิงหลักได
สะดวก ทําใหโถสุขภัณฑตองติดตั้งใกลชองชารป ทําใหมีพื้นที่ท่ีไมสะดวกในการเขาไปบํารุงรักษา 
(Maintenance) โถสุขภัณฑ และสภาพการทํางานในท่ีดงักลาว  ทําใหชางประปาอยูในทาทางท่ีทํา
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ใหเกิดความเม่ือยลาไดงาย เชน งานท่ีทําตองกมหรือโนมตัวไปขางหนาเปนเวลานานๆ และในสวน
ของโถสุขภัณฑท่ีอาคารชุดสวนใหญใชจะเปนโถสุขภณัฑชักโครกแบบ 2 ช้ิน ซ่ึงมีราคาระดับปาน
กลาง เม่ือเปรียบเทียบกับโถสุขภัณฑชักโครกแบบช้ินเดียวท่ีมีราคาสูงจึงทําใหมีผูใชนอย 
 ดังนั้นโถสุขภณัฑชักโครกแบบ 2 ช้ิน ท่ีไดรับการใชอยางแพรหลาย ก็จะมีอายุการใชงาน
ของอุปกรณภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑ หลังจากติดต้ัง ซ่ึงอายุการใชงานของอุปกรณนั้น จะส้ัน
หรือยาวข้ึนอยูกับปจจยัดังตอไปนี ้

o คุณภาพของผลิตภัณฑนั้น 
o คุณภาพของน้าํท่ีใช เชน น้าํประปา, น้ําบาดาล น้ําท่ีสกปรกก็จะทําใหอายุการใชงาน

ของอุปกรณส้ันลง 
o ความถ่ีในการใชงาน ความถ่ีในการใชงานสูง อุปกรณท่ีมีการเคล่ือนไหว จะมีการ

เส่ือมสภาพเร็วกวาปกติ ในทํานองกลับกัน ถาโถสุขภัณฑ ไมไดรับการใชงานเปนระยะเวลานาน 
อาจทําใหอุปกรณซีลยาง (Seal) ภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑแหงกรอบเสียหายได 
 กลาวไดวา จะตองมีการบํารุงรักษาเปล่ียนอุปกรณภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑหลังจากมี
การติดต้ังใชงานไปแลวระยะหนึ่ง เพื่อใหกลับมาอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน 
 ในการบํารุงรักษาเปล่ียนแปลงอุปกรณของโถสุขภัณฑนัน้ อุปกรณสวนใหญจะอยูภายใน 
ถังน้ําของโถสุขภัณฑ อุปกรณบางช้ินสามารถถอดเปล่ียนไดโดยไมตองถอดถังน้ําออกจากตัวโถ
สุขภัณฑ เชน ท่ีกดน้ําเพื่อชักโครก สวนอุปกรณบางอยางหากตองทําการถอดเปล่ียน จะตองทําการ
ถอดถังน้ําออกจากตัวโถสุขภณัฑ ซ่ึงเปนการทํางานท่ียุงยากและซับซอน เชน ชุดวาลวน้ําลง ซ่ึงเปน
อุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ หากชางประปาผูทําหนาท่ีบํารุงรักษา ใชเคร่ืองมือ 
(Hand tool) ท่ีไมเหมาะสม อาจจะกอใหเกดิความเสียหายบนตัวสุขภัณฑ เชน ถาเคร่ืองมือท่ีมี
น้ําหนกัมากหลนหรือกระแทกโดนโถสุขภัณฑอาจเกดิการแตกราว กะเทาะ เสียหายได หรือใช
เคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสมเพื่อไขนอต(Nut) ตางๆ ท่ีเปนพลาสติก(Plastic) เชน นอตยึดระหวางถังน้าํ
และตัวโถสุขภัณฑอาจจะทําใหเกลียวรูดหรือแตกหักได ปจจุบันอุปกรณสวนใหญ ท่ีใชในสุขภณัฑ 
มักผลิตจากพลาสติกเพื่อลดตนทุน สะดวกในการผลิตและไมเปนสนิม เพราะพลาสติกไมทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา ซ่ึงทําใหเกดิออกไซดเนื่องจากเปนบริเวณที่สัมผัสน้ําตลอดเวลา แตผลท่ีตามมา
ของพลาสติกก็คือ ความคงทนถาวรของอุปกรณตางๆ ท่ีเปนพลาสติกก็นอยลงดวย จึงกลาวไดวา 
ในการถอด-ประกอบอุปกรณตางๆ ในโถสุขภัณฑ หากใชเคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสม ก็จะกอใหเกดิ
ความเสียหายได และจะใชเวลาในการทํางานท่ีนาน ซ่ึงชางประปาจะเกิดความเม่ือยลาตามมา 
เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสมและพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางานนัน้เอง 
 อนึ่งในถังน้ําของโถสุขภัณฑมีสวนประกอบตางๆ  ดังนี ้
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 ตัวถังน้ําทําหนาท่ีเก็บกกัน้ําท่ีใชในการทําความสะอาดโถสุขภัณฑ  
 ชุดอุปกรณวาลวน้ําเขาถัง ถาเปนโถสุขภัณฑแบบเกาเรียกวา ลูกลอย ทําหนาท่ีเปดน้ําเขา

ถังและปดน้ํา เม่ือน้ําถึงระดับท่ีตองการ โดยมีสายนํ้าดีตอจากทอประปาใตถังน้ํา 
 ปุมกดหรือคันโยก ทําหนาท่ีเปดวาลวเพื่อใหน้ําไหลออกจากถังลงสูโถสุขภัณฑ 
 ชุดอุปกรณวาลวปลอยน้ําออกจากถังน้ําลงสูโถสุขภัณฑ ทําหนาท่ีปดเพื่อกกัน้ําไวใน

ถังและเปดเพือ่ปลอยน้ําออกจากถังลงสูโถสุขภัณฑ 
 นอตยึดถังน้ํา นอตทําหนาท่ียึดถังน้ําและตวัโถสุขภัณฑ 

 ในท่ีนี้จะกลาวถึงอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้าํลงสูตัวโถสุขภัณฑ เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีมี
ความซับซอนและลําบากท่ีสุดในการถอดเปล่ียนของอุปกรณท้ังหมดเนื่องจากตองถอดถังน้ําออกมา
กอน และนอตท่ีใชในการยึดอุปกรณดังกลาวมีขนาดใหญ เคร่ืองมือชางประปาโดยท่ัวไปไม
สามารถนํามาใชถอดได 
 ในงานถอดเปลี่ยนอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ  แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 การถอดถังน้ําออกจากตัวโถสุขภัณฑ เคร่ืองมือท่ีสามารถใชในการถอด-
ประกอบ มีดังนี้คือ  

 ประแจ (Wrenches) แบงออกเปน 3 ชนดิใหญ ตามรูปแบบของเคร่ืองมือคือ ประแจ
ชนิดปากปรับได (Adjustable Wrenches), ประแจชนดิปากปรับไมได (Nonadjustable Wrenches), 
ประแจชนิดพิเศษ (Special Wrenches) 

 คีม (Pliers)  
 ไขควง (Screw Drivers) 
สวนท่ี 2 การถอดอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ ซ่ึงอยูในถังน้ําออกจาก

ตัวโถสุขภัณฑ เคร่ืองมือท่ีสามารถใชในการถอด-ประกอบเปนชนดิเดียวกับเคร่ืองมือขางตน คือ 
ประแจ หรือ คีม แตแตกตางท่ีตองมีขนาดใหญ เพื่อถอดนอตยึดอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัว
โถสุขภัณฑ  ซ่ึงมีขนาดใหญได 
 ดังนัน้ การวิจัยฉบับนี้จึงตองการแกไขปญหาของชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปในการถอด-
ประกอบท่ีไมเหมาะสม มาพัฒนาเปนชดุเคร่ืองมือใหมท่ีมีประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาในการ
ทํางานและลดความเมื่อยลาของชางประปา รวมถึงความพึงพอใจในคณุภาพงานของหัวหนางานใน
ชุดเคร่ืองมือใหม 
 ในอนาคตความจําเปนในการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ชักโครกแบบ 2 ช้ิน ก็นาจะมีแนวโนม
สูงข้ึนตามอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  จากขอมูลท่ี บจก. เอเจนซ่ี ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (AREA) ไดสํารวจโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเกดิใหม คือ ท่ีอยูอาศัย พาณิชย-
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กรรม อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพยตากอากาศท่ัวประเทศโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยขอมูลจากทาง AREA จะสํารวจเฉพาะที่เปดขายจริง ดังนั้นขอมูลตอไปนี้ จึงเปน
เคร่ืองช้ีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยท่ีนาเช่ือถือไดแหงหนึง่ โดยทาง AREA ไดมีขอมูลการเปดตัว
โครงการท่ีอยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537 – 2546 (โสภณ พรโชคชัย, 2546)  ดงัแผนภูมิท่ี 1-1 
  

 
ท่ีมา :   ศูนยวิจัย-ขอมูลอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศไทย  (http://www.area.co.th) 
แผนภูมิท่ี 1-1   ขอมูลการเปดตัวโครงการท่ีอยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537 – 2546 
 
 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาชวงหลังป พ.ศ. 2543 การเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย
เจริญเติบโตเพิม่ข้ึนมาก ภายหลังป พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตกตํ่าเนื่องจากการลดคาเงิน
บาทของประเทศไทยหรือท่ีเรียกวาชวงฟองสบูแตกและอาจจะมาจากการ ไมมีปจจัยพ้ืนฐานท่ีดีจริงของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในชวงนั้น AREA คาดการณวาการเปดโครงการอสังหาริมทรัพยป พ.ศ. 
2546 จะสูงกวา ป พ.ศ. 2545 ถึงประมาณ 1 เทาตัว หรือ โตข้ึน 100 % ซ่ึงถือไดวาเปนการเติบโตแบบ
กาวกระโดด สวนหนึ่งอาจจะมาจากประชาชนคาดวาป พ.ศ. 2547 อาจไมมีการตอมาตรการผอนผันดาน
ภาษีอีกตอไป และการท่ีมีผูซ้ืออสังหาริมทรัพยมากนี้  
 เหตุผลสําคัญ ไมใชเฉพาะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน แตเปนเพราะอัตราดอกเบ้ีย ท้ังเงินกูและเงินฝากตํ่า
มากประชาชนทั่วไปไมทราบวาจะไปลงทุนทางใดดีประชาชนท่ีมีเงินฝาก จึงซ้ืออสังหาริมทรัพยมา
เพื่อใหเชาผลตอบแทนท่ีไดกจ็ะดกีวาดอกเบ้ียเงินฝาก สวนประชาชนท่ีตองการจะซ้ือท่ีอยูอาศัยกเ็ปน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมจะกูเงินซ้ือ เนื่องจากดอกเบ้ียเงินกูกต็่าํมากเชนกนั ในการประเมินสถานการณตลาด

การเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537-2546   
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อสังหาริมทรัพยโดยรวมจากผูเกี่ยวของในวงการ ทาง AREA พบวาสถานการณในสวนตางๆ ของ
อสังหาริมทรัพย อยูในสภาวะดังภาพท่ี 1-1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : บจก. เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (http://www.area.co.th)  
ภาพท่ี 1-1   การประเมินภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ในชวงมกราคม - เมษายน 2547 
 
 จากภาพนี้ เลข 1 คือ จุดสูงสุดและคอยๆ ต่าํลงจนถึงเลข 5 ซ่ึงเปนจุดตํ่าสุด และจากนัน้ก็จะ
คอยๆ ฟนตัวจนหวังวาสักวนัหนึ่งจะเปนเลข 9 หรือเลข 1 เดิมในหวงเวลากอน 
 คําถามท่ีถามผูเกี่ยวของคือ ผูเกี่ยวของเหน็วาสถานการณในสวนตางๆ ของอสังหาริมทรัพย
อยูในภาวะใด หรืออยู ณ ตวัเลขใด และนําคาเฉล่ียของตัวเลขท่ีแตละทานระบุมาพิจารณา และใน
ท่ีสุด ผลการสํารวจพบวา หาก 9 คือ จุดสูงสุดในอนาคต และ 5 คือ จุดตํ่าสุดท่ีผานมา 

- ภาวะตลาดรวมอยูท่ี  6.61 
- ตลาดท่ีอยูอาศัยสดใสที่สุดคือ  7.35  
- ศูนยการคารองลงมาคือ 6.41 
- นิคมอุตสาหกรรม 5.95 
- อาคารสํานักงาน 5.92   และ  
- สนามกอลฟ 5.90 

 จะเห็นไดวาไมเปนส่ิงเหนือความคาดหมายแตกลับเปนการยืนยนัความคาดหมายวา ตลาด
ท่ีอยูอาศัยดูทาจะฟนคืนเร็วกวาเพื่อน เนื่องจากปรากฏการณท่ีมีการผลิตมากและขายไดด ี (ปทมา  
จันทรานุกูล, 2547) และรายงานสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในเดือนพฤษภาคม 2547 พบวา
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อาคารชุดและบานเดี่ยวมีสัดสวนใกลเคียงกันคือ 42% และ 41% ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนหนวยขาย
ของท้ัง 2 ประเภทนี้รวมกันแลวมีมากถึง 83% ของจํานวนหนวยขายทั้งหมด สวนจํานวนหนวยขาย
ของท่ีอยูอาศัยประเภทอ่ืน ๆ ยังคงมีปรากฏอยูในสัดสวนท่ีคอนขางนอยมาก (รายงานสถานการณ
ตลาดอสังหาริมทรัพย พฤษภาคม, 2547) 
 ดังนั้นการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑกน็าจะจําเปนมากในอนาคต โดยดูจากการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญของท่ีอยูอาศัยกจ็ะใชโถสุขภัณฑแตละ
ชุด อายุการใชงาน 5 ปข้ึนไปโดยเฉพาะอาคารชุด การบํารุงรักษาจะตองมีปริมาณมาก ดังนัน้การ
วิจัยฉบับนี้จะสามารถแกปญหาชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบ เพื่อใชในการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑให 
แกอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในอนาคตได 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค คือ 
1.2.1 เพื่อสรางและพัฒนาชุดเคร่ืองมือใหมท่ีมีประสิทธิภาพเพือ่ใชในงานถอด-ประกอบ โถ

สุขภัณฑแบบชักโครก 2 ช้ิน แทนชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชท่ัวไป 
1.2.1.1 เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานของชางประปาโดยใชชุดเคร่ืองมือใหม 
1.2.1.2 เพื่อลดอาการเมื่อยลาของชางประปา   อันเนื่องมาจากการทํางาน    บํารุงรักษา

โถสุขภัณฑ 
1.2.2 เพื่อทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นและแกไขปญหาทางดานระยะเวลาในการทํางาน 

และ ลดอาการเม่ือยลาของพนักงาน 
1.2.3 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของหัวหนางานในดานคุณภาพงานท่ีใชชุดเคร่ืองมือใหม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป 
1.2.4 เพื่อเสนอแนะรูปแบบของชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีใชในงาน ถอด – ประกอบ ใน

โถสุขภัณฑ 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 การใชชุดเครือ่งมือท่ีใชท่ัวไป ในงานถอด–ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม
กอสรางท่ัวไปนั้น ใชระยะเวลาในการทํางานนาน ทําใหตนทุนสูงและจะทําใหชางประปาเกดิความ
เม่ือยลาในการทํางาน และถานําชุดเคร่ืองมือใหมมาใช 
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1.3.1 ชุดเครื่องมือใหมจะลดระยะเวลาในการทํางานเน่ืองจากความไมเหมาะสมของชุด
เคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป 

1.3.2 ชุดเครื่องมือใหมจะลดอาการเม่ือยลาใหกบัชางประปา 
 

1.4 นิยามศัพท 
 
 การบํารุงรักษา หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองจักร อุปกรณตางๆ ใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยูตลอดเวลา การบํารุงรักษานัน้ จะครอบคลุมรวมไปถึงการซอมบํารุงเคร่ืองจักร
อุปกรณดวย 
 เคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณในการทํางานท่ีใชงาน โดยอาศัยกําลังจากมือและแขน ปกติจะ
เปนอุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก น้าํหนักเบา พอดีกับมือหรือกาํลังของคนเพ่ือจะไดสะดวกและเหมาะสม
ในการใชงาน  
 โถสุขภัณฑ หมายถึง สุขภัณฑโดยมากทําจากดนิเผา หรือกระเบ้ืองเคลือบ ใชสําหรับ
หองน้ําโดยท่ัวไปมักเรียกวาโถสวม 
 เม่ือยลา หมายถึง อาการเพลียของกลามเนื้อ เม่ือทําส่ิงในส่ิงหนึ่งซํ้าๆ อยูเปนเวลานาน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 จะทําการทดสอบและสัมภาษณความคิดเห็น จากชางประปาซ่ึงทําหนาท่ีบํารุงรักษาโถ
สุขภัณฑของบริษัท ลาเมซอง 25 จํากัด จํานวน 7 คน และการสัมภาษณความพึงพอใจของหวัหนา
งานแผนกบํารุงรักษา โดยใชชุดเครื่องมือท่ีใชท่ัวไปและชุดเคร่ืองมือใหม ในการ ถอด – ประกอบ 
โถสุขภัณฑในอาคารชุด โดยกําหนดให  

1.5.1 พื้นที่ทํางานท่ีไมสะดวก จะทําการทดลองท่ี บริษัท ลาเมซอง 24 จํากัด อาคารต้ังอยูท่ี 
ซอยพหลโยธิน 24 มีหองชุดรวม 366 หองชุด 

1.5.2 พื้นที่ทํางานท่ีสะดวก จะทําการทดลองท่ี บริษัท พิมลธุรกิจ จํากัด อาคารต้ังอยูท่ีซอย
ออนนุช 66  มีหองชุดรวม 125 หองชุด 
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1.6 ขอตกลงเบื้องตน 
  
 โถสุขภัณฑ หมายถึง โถสวม ชักโครกแบบ 2 ช้ินเทานั้นท่ีนํามาทําการวิจัย 
 พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นทีใ่นการทํางานซ่ึงมีพื้นท่ีวางโดยรอบโถสุขภัณฑ 
ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม. 
 พื้นที่ท่ีไมสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นทีใ่นการทํางานซ่ึงมีพื้นท่ีวางโดยรอบโถ
สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม. 
 การจับเวลาในการใชชุดเครือ่งมือถอด-ประกอบโถสุขภณัฑ หมายถึง เร่ิมบันทึกเวลา(นาที) 
หลังจากปลดสายนํ้าดีออกจากถังน้ํา จนถึงพรอมใสสายน้ําดกีลับเขาท่ี และจะบันทึกเวลาของการ
ทํางานท่ีไมมีน้ําร่ัวซึมหลังจากเปดน้ําเขาสูถังน้ํา 
 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  

1.7.1 ผลการวิจัย สามารถเสนอแนะใหแกผูประกอบการอสังหาริมทรัพย กลุมอาคารชุด ไปลด
ตนทุนการผลิต โดยการลดเวลาในการทํางาน จากชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการถอด-
ประกอบโถสุขภัณฑ เนื่องมาจากเวลาท่ีใชในการทํางานลดลง  

1.7.2 สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนแกสมาคมความปลอดภัยแหงประเทศไทย ในการ
ใหขอมูลชวยเหลือกลุมพนักงาน ชางประปา ท่ีเม่ือยลาจากการถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ใน
อุตสาหกรรมกอสราง เนื่องจากการใชชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปที่ไมเหมาะสม  

1.7.3 ผลจากการวิจยัสามารถใชขยายผล เปนแนวทางใหใชชุดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมโรงแรม โรงพยาบาล อพารตเมนต ท่ีตองบํารุงรักษาโถสุขภัณฑเปนปริมาณมาก หรือ
อาจเปนบุคคลท่ัวไปที่ตองการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ในท่ีอยูอาศัยดวยตนเอง 

1.7.4 ลดความเสียหายของสุขภัณฑและสวนควบในโถสุขภัณฑ อันเนือ่งมาจากการใชชุด
เคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปที่ไมเหมาะสม 

1.7.5 นําไปใชประยกุตสอนนักศึกษาในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 1 พบวาหลังจากโถสุขภัณฑไดถูกใชงานไประยะหน่ึง 
จะตองมีการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ เพือ่ใหกลับมาอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน ดังนั้นการ
บํารุงรักษาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก 
 
2.1 การบํารุงรักษา 
 
 ในสถานประกอบการโดยท่ัวไปนัน้ การท่ีโรงงานสามารถผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิ- 
ภาพยอมหมายถึง การผลิตท่ีไดท้ังปริมาณและคุณภาพตามท่ีตั้งเปาไว ในการผลิตโดยท่ัวไปนัน้ มี
ปจจัยประกอบหลัก 3 ประการ คือ วัตถุดิบ คนและเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ปจจยัการผลิตท้ัง 3 
ประการนี้ จะตองมีความพรอม ความพอด ีและประสานกันอยูตลอดเวลา จึงจะทําใหภาวะการผลิต
เปนไปตามเปาหมาย ถาปจจัยหนึ่งปจจยัใดขาดตกบกพรองไปจะทําใหภาวะการผลิตไมเปนไปตาม
เปาหมาย (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, ม.ป.ป. :1) 

2.1.1 ความหมาย และความสําคญัของการบํารุงรักษา 
 การบํารุงรักษา  (Maintenance)  หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณ
ตางๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา การบํารุงรักษานั้นจะครอบคลุมรวมไปถึงการ
บํารุงรักษา (Repair) เคร่ืองจักรอุปกรณ 
 ความสําคัญของการบํารุงรักษา ตามหลักการบริหารงานการผลิต โดยท่ัวไปของทุกสถาน
ประกอบการ จะพยายามควบคุมใหไดผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพ ภายใตเวลาท่ีกําหนดดวย
ตนทุนท่ีต่ําสุด  สามารถสงสินคาใหกับลูกคาตามกําหนดเวลา  ผูปฏิบัติงานจะตองทําอยางปลอดภยั
และมีขวัญกําลังใจ  เพื่อจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว  จะตองมีการประสานงานกนั
อยางดี  การบํารุงรักษาท่ีดีจะสามารถชวยไมใหเกิดความเสียหายตอการทํางาน  ความสําคัญของการ
บํารุงรักษาสรุปได  4 ประการดังนี้   
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2.1.1.1 เพื่อใหเคร่ืองจกัรอุปกรณทํางานอยางมีประสิทธิผล(Effectiveness) โดยใหเปน 
ไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว มีการใชงานไดเต็มกําลังความสามารถและตรงกับความตองการทีจ่ะ
หามามากท่ีสุด 

2.1.1.2 เพื่อใหเคร่ืองจกัรอุปกรณมีสมรรถนะการทํางานสูง(Performance) การบํารุง 
รักษาท่ีดีจะชวยใหเคร่ืองจักรอุปกรณมีอายกุารใชงานยาวนาน เคร่ืองจกัรอุปกรณถาใชงานไประยะ 
เวลาหนึ่งจะเกดิการสึกหรอ ถาหากไมมีการปรับแตงหรือทําการซอมบํารุงแลวเคร่ืองจักรอุปกรณ
อาจเกิดการขัดของ ชํารุดเสียหายหรือทํางานผิดพลาด   จงึจําเปนท่ีจะตองควบคุมไมใหเกิดการหยุด
งานของเคร่ืองจักรอุปกรณเกดิข้ึน อายุการใชงานยืนยาว ผลตอบแทนท่ีตดิตามมาคือกําไรท่ีเพิ่มข้ึน 

2.1.1.3 เพื่อใหเคร่ืองจกัรอุปกรณมีความเที่ยงตรงนาเช่ือถือ(Reliability) การผลิตสินคา
โดยใชเคร่ืองจกัรอุปกรณนัน้ ความละเอียด ความเท่ียงตรงและการยอมรับของผูใชผลิตภัณฑจะเปน
เร่ืองสําคัญ เคร่ืองจักรอุปกรณนอกจากจะตองมีสมรรถนะท่ีดแีลว จะตองมีความนาเช่ือถือ สามารถ
ผลิตสินคาไดตามมาตรฐานไมมีความคลาดเคล่ือนใดๆเกิดข้ึน ซ่ึงควบคุมใหเกดิสภาพเชนนี้ไดตอง
มีโปรแกรมการบํารุงรักษาท่ีดี 

2.1.1.4 มีความปลอดภัย(Safety) เปนปจจยัหรือจุดมุงหมายท่ีสําคัญในการดําเนนิการ
ผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆนั้น นอกจากประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความ
นาเช่ือถือในการใชแลวเคร่ืองจักรอุปกรณจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอตอผูใชงาน อาจกอใหเกดิ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บตอผูใชงานได การบํารุงรักษาท่ีดีจะชวยควบคมุไมใหเกิดความผิดพลาด 

2.1.2 ประเภทและชนิดของการบํารุงรักษา 
 ดังนั้นเคร่ืองอุปกรณท่ีใชในระบบการผลิตนั้น  เม่ือส่ังซ้ือเขามาติดต้ังเพื่อใชงานในการ
ผลิตนั้นปกติจะมีอายุการใชงานช่ัวระยะเวลาหน่ึง  ระหวางใชงานจะตองมีการปรับปรุงซอมแซม
หรือเปล่ียนแปลงในรายละเอียดและองคประกอบของการใชงาน  ในทางปฏิบัตินัน้สามารถแยก
ประเภทของการบํารุงรักษาไดเปน  2 ประเภทคือ การบํารุงรักษาตามแผนและการบํารุงรักษานอก
แผน กลาวคือ 

o การบํารุงรักษาตามแผน(Planned Maintenance) หมายถึง การซอมบํารุงตาม
กําหนดการ ตามแผนงาน ตามระบบที่วางไวทุกประการ งานท่ีสามารถคาดการณไดลวงหนา
สามารถเตรียมการไวลวงหนาไดสามารถสามารถกําหนดระยะวนัเวลา สถานท่ีและจํานวนผูปฏิบัติ 
- งานท่ีจะเขาไปดําเนนิการได  แนวทางการบํารุงรักษานั้นอาจเลือกใชชนดิใดชนิดหนึ่งได เชน  
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  การบํารุงรักษาเพื่อแกไขดําเนินการ สวนระยะเวลาเขาไปทําการ
บํารุงรักษาอาจจะกําหนด หรือวางแผนเขาซอมบํารุงขณะเคร่ืองจักรทํางานอยู  หรือขณะ
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เค ร่ืองจักรชํารุด  (Break-  down) หรือขณะท่ีโรงงานหยุดทําการซอมบํารุง (Shut-down) การซอม
บํารุงประเภทนี้จะมีปญหานอย เพราะมีเวลาเตรียมการลวงหนาทุกข้ันตอน  

o การบํารุงรักษานอกแผน(Unplanned Maintenance) เปนการบํารุงรักษานอกระบบ 
งานท่ีวางไว เนื่องจากเคร่ืองจักรอุปกรณเกิดการขัดของชํารุดเสียหายกะทันหัน ตองรีบเรงทําการ
ซอมแซมทันทีใหเสร็จเรียบรอยทันการใชงาน การซอมบํารุงประเภทนี้จะเกดิปญหามากกวาการ
ซอมบํารุงตามแผนเนื่องจากไมสามารถทราบลวงหนามากอน ไมสามารถกําหนดวันเวลา สถานท่ีท่ี
แนนอนได ทําใหไมสามารถเตรียมจัดหาผูปฏิบัติอุปกรณ เคร่ืองอะไหล ท่ีจะใชซอมบํารุงไดทันที  
 การจําแนกประเภทการบํารุงรักษา เปน 2 ประการดังกลาวมาแลวนั้น จะเหน็ไดวา แนวทาง
ของการบํารุงรักษาจะแตกตางกันไป ดังนัน้จึงสามารถจําแนกเปนชนดิของการบํารุงรักษา ไดเปน 6 
ชนิดสําคัญ คือ  

 การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Break-down Maintenance) คือ การบํารุงรักษา 
เม่ือเคร่ืองจักรอุปกรณเกดิการชํารุด และตองหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี ้ถึงแมจะเปนวธีิการดั้งเดิมใน
การบํารุงรักษา แตยังจาํเปนตองนํามาใช อยางหลีกเล่ียงไมได  

 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาท่ีดําเนินการ
เพื่อปองกันเหตุขัดของ หรือการหยุดของเคร่ืองจักรอุปกรณโดยฉุกเฉิน สามารถทําไดดวยการ
ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณ การทําความสะอาดและหลอล่ืนโดยถูกวิธี การปรับแตงให
เคร่ืองจักรทํางานท่ีจุดทํางานตามคําแนะนําของคูมือ รวมท้ังการบํารุงรักษาและเปล่ียนช้ินอะไหล
ตามกําหนดเวลา 

 การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) คือ การดําเนินการเพื่อ
การดัดแปลงปรับปรุงแกไขเคร่ืองจักรอุปกรณ หรือสวนของเคร่ืองจักรอุปกรณ เพื่อขจัดเหตุขัดของ 
เร้ือรังของเคร่ืองจักรอุปกรณใหหมดไปโดยส้ินเชิง และปรับปรุงสภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณให
สามารถผลิตไดดวยคุณภาพและปริมาณท่ีสูงข้ึน 

  การปองกันเพือ่การบํารุงรักษา (Maintenance Preventive) คือ การดาํเนินการใดๆ ก็
ตามท่ีจะไดมาซ่ึงเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีไมตองบํารุงรักษาหรือมี แตนอยท่ีสุด สามารถดําเนินการได
โดย  

 ออกแบบเคร่ืองจักรอุปกรณใหมีความแข็งแรงทนทานบํารุงรักษาไดงาย 
 ใชเทคนิคและวัสดุซ่ึงจะทําใหเคร่ืองจักรอุปกรณมีความเชื่อถือไดสูง 
 รูจักเลือกและซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีด ีทนทาน ซอมงายและมีราคาท่ีเหมาะสม 
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 การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) คือ กรรมวิธีการบํารุงรักษา ท่ีนําเอา
การบํารุงรักษาท่ีกลาวขางตนมาประกอบเขาดวยกัน โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการ
ผลิตใหเกิดผลสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 การบํารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance) คือ การระดมคนทุกคนที่
ทํางานอยูตามสายการผลิตตางๆ และผูทําหนาท่ีบํารุงรักษาโดยตรงใหมีสวนรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองจักรตางๆ ใหมีผลผลิตตามท่ีไดออกแบบ หรือตามท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นเปาหมายสูงสุดของการต้ังธุรกิจอุตสาหกรรมข้ึนมา ก็เพื่อใหสามารถทําผลกําไรตอบ
แทนใหกับเจาของกิจการไดสูงสุดเกิดประสิทธิภาพและผลกําไรในการดําเนินงาน  จะเหน็ไดวา
กิจการทุกอยางจะตองจดัหากิจกรรมท่ีจะมีสวนรวมในการเพ่ิมผลิตภาพในการดําเนินงาน  เรา
สามารถพิจารณาไดจากสมการตอไปนี ้
 

 
  ผลิตภาพ(Productivity)  =    ผลผลิตท่ีได (Outputs) 
                                               ทรัพยากรที่ใช (Inputs) 
 

 
 ผลผลิตท่ีได     ไดแก     ผลิตภัณฑและบริการ 
 ทรัพยากรที่ใช ไดแก   กําลังคน เคร่ืองจักรอุปกรณ เคร่ืองมือ อะไหล วัตถุดิบและระบบ
การบริหารงาน และอ่ืน ๆ 
 การนํากิจกรรมดานการบํารุงรักษามาใชในงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อจะหาทางลดตนทุนการ
ผลิตสินคาลง  โดยพยายามใหเคร่ืองจักรอุปกรณ มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการผลิตไดในเวลา
ท่ีตองการและมีคาใชจายในการดําเนนิงานนอยท่ีสุด  แนวทางของการซอมบํารุงท่ีเหมาะสม  เพือ่
ควบคุมตนทุน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชงานของเคร่ืองจักรอุปกรณตลอดจนอายกุารใชงาน   

2.1.3 อุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา 
 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บท่ีเกดิข้ึนในการดําเนินงานบํารุงรักษานั้นมักเกดิข้ึนอยูเปนประจํา  
อันเนื่องมาจากสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย การทํางานท่ีตองรีบเรงใหทันเวลาท่ีกาํหนด ขอจํากดั 
เกี่ยวกับการทํางานขณะทําการซอมบํารุงมีมาก ตองทํางานในสถานท่ีคับแคบขอบเขตจํากัด เปนตน 
 สภาพอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ เกิดได 2 ลักษณะ
สําคัญ คือ 
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2.1.3.1 เกิดข้ึนระหวางการซอมบํารุงรักษา ในระหวางการซอมหรือการบํารุงรักษาอาจ 
จะเกิดจากผูปฏิบัติงาน เชน ขาดการเตรียมการที่ดีพอหรือไมสนใจท่ีจะทํางานดวยความปลอดภยั 
ทํางานเรงรีบ ประมาท และออนเพลียจากการทํางาน หรืออาจจะเกิดจากการใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
ไมเหมาะสม 

2.1.3.2 เกิดจากการซอมบํารุงไมดีพอ ซ่ึงมักเกิดข้ึนกับผูท่ีตองปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร
อุปกรณท่ีผานการซอมบํารุงมาใหมๆ เชน วางตําแหนงของวาลวเปดปดไมดี ขาดความรอบคอบ   
เปนตน 

2.1.4 การวางแผนเพื่อการบํารุงรักษา 
 ส่ิงท่ีจําเปนตองพิจารณากอนทําการวางแผน  คือ  การหาขอมูลไวเปนแนวทางการวางแผน
เพื่อการบํารุงรักษาท่ีกอใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด  โดยทั่วไปจะตองจดัเตรียมขอมูลรายละเอียด 7 
ประการ คือ 

2.1.4.1 ผูปฏิบัติงาน 
2.1.4.2 ท่ีจะทําการซอมบํารุง 
2.1.4.3 รายละเอียดสถานท่ีทํางาน 
2.1.4.4 รายละเอียดการซอมบํารุง 
2.1.4.5 รายละเอียดเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการซอมบํารุง 
2.1.4.6 การจัดเตรียมอะไหลหรืออุปกรณท่ีจะตองทําการซอมแซม 
2.1.4.7 ตารางกําหนดเวลาการซอมแซม 

2.1.5 การประเมินผลการบํารุงรักษา 
 ในการประเมินผลการบํารุงรักษาวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด สามารถพิจารณา
จากปจจยั ตอไปนี้วามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, ม.ป.ป.:23) 

2.1.5.1 ดานความปลอดภัย 
2.1.5.2 ดานขวัญกําลังใจและส่ิงแวดลอม 
2.1.5.3 อัตราการผลิตหรือผลผลิต 
2.1.5.4 คุณภาพ (Quality) 
2.1.5.5 ตนทุน 
2.1.5.6 อัตราการสงมอบ (Delivery) 
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 จึงพอกลาวไดวาอุบัติเหตใุนงานบํารุงรักษาน้ัน อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีไมเหมาะสมก็เปนสวน
หนึ่งในการนํามาซ่ึงอุบัติเหตใุนการบํารุงรักษา และในงานบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ซ่ึงในการถอด-
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑนัน้ จะตองใชเคร่ืองมือในการทํางานดังนั้นจึงขอกลาวถึงเคร่ืองมือ
ดังนี ้
 
2.2 เครื่องมือ  
 
 เคร่ืองมือ (Hand tool) หมายถึง อุปกรณในการทํางานท่ีใชงานโดยอาศัยกําลังจากมือและ
แขน ปกติจะเปนอุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก น้าํหนักเบา พอดีกับมือหรือกาํลังของคน เพื่อจะไดสะดวก
และเหมาะสมกับการใชงาน เคร่ืองมือเหมาะสําหรับใชงานท่ีตองการความละเอียดออน จึงไม
เหมาะสมท่ีจะใชเคร่ืองมือกลมาแทน  

2.2.1 กลุมของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือสามารถแบงตามการใชงานได 3 กลุมดังนี้  

2.2.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการตัดหรือเฉือน  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะการทาํงานเพ่ือ
ตัดเละเฉือน เชน สกัด (Chisels), ส่ิว (Wood Chisels), เล่ือย (Hand Saws), ตะไบ (files),มีด 
(Knives) เปนตน  

2.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชแรงบิด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะการทํางานโดยอาศัยแรงบิด
จากเคร่ืองมือสงไปยังช้ินงาน เชน คีม (Pliers), ประแจ (Wrenches or Spanners), ไขควง 
(Screwdrivers) เปนตน 

2.2.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชแรงกระแทก หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะการทํางานโดยอาศัย
แรงกระแทกจากเคร่ืองมือสงไปยังช้ินงานเพ่ือใชทุบ ต ีตอก หรือเคาะข้ึนรูป เชน คอน (Hammer) 
เปนตน  
 ในท่ีนี้เคร่ืองมือท่ีใชในงานถอด–ประกอบโถสุขภัณฑ จะจัดอยูในกลุมเคร่ืองมือท่ีใชแรง 
บิด เคร่ืองมือท่ีใชแรงบิดนั้น ใชอยางแพรหลายท้ังในงานอุตสาหกรรมและงานซอมบํารุงท่ัวไป 
โดยการทํางานจะใชเคร่ืองมือเพ่ือขัน–คลาย นอต สกรู การใชเคร่ืองมือชนิดนี้เปนการทํางานใน
พื้นท่ีจํากดั และไมเหมาะท่ีจะใชเคร่ืองมือทุนแรงชนิดอ่ืน จึงขออธิบายเคร่ืองมือ ดังตอไปนี ้

 ไขควง  เปนเคร่ืองมือท่ีใชแรงบิดสําหรับขันหรือคลาย สกรูหรือสลักเกลียวไขควงแบง
ออกเปน  3 สวน คือ ดาม (Handle) ใชสําหรับจับ, กานหรือแกน (Shank) ใชสําหรับ   สงแรงบิดไป
ยังสวนปลาย, ปากหรือปลาย (Blade) ใชสอดหรือสวมเขาไปยังรองของหัวสกรูหรือสลักเกลียว 
ปาก มี 2 แบบคือ ปาก แบน (Flat) และ ปากส่ีแฉก (Phillip)  
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 ประแจ เปนเคร่ืองมือท่ีใชแรงบิดท่ีสําคัญใชสําหรับขันและคลายนอต สกรู สลักเกลียว 
ประแจจะมีรูปราง ขนาดและความยาวแตกตางกัน ประแจแบงออกเปน 3 แบบคือ 

 ประแจชนิดปากปรับได (Adjustable Wrenches) ประแจชนดินี้ปากสามารถปรับ
ใหกวางและแคบใหเหมาะสมกับงานท่ีใชเชน ประแจเล่ือน, ประแจจบัแปบ(ประแจคอมา) 

 ประแจชนิดปากปรับไมได (Nonadjustable Wrenches) ประแจชนดินี้ปากจะมี
ขนาดคงท่ีไมสามารถปรับใหกวางหรือแคบได การใชประแจจะตองเลือกขนาดของปากประแจให
เหมาะสมกับช้ินงาน เชนประแจปากตาย (Open end Wrench), ประแจแหวน (Ring or Box 
Wrench), ประแจรวม (Combination Wrench)  

 ประแจชนิดพิเศษ (Special Wrenches) ประแจชนิดนี้ออกแบบใหเหมาะสมกับสกรู
หรือนอตท่ีมีลักษณะพิเศษ เปนงานเฉพาะจุดซ่ึงประแจ 2 ชนิดแรกทําไมไดหรือไมสะดวก เชน 
ประแจบอก (Socket Wrench) และประแจแอล เปนตน 

 คีม เปนเคร่ืองมือท่ีใชแรงบิดสําหรับจับ ยดึ ส่ิงตางๆ เชน คีมตัด (Cutting Pliers), คีม
ปากขยาย (Slip Joint Pliers) เปนตน 
 สวนหลักการออกแบบเคร่ืองมือท่ีตองใชมือจับถือควบคุมการทํางาน (Principles of hand 
tools  and devices design) นั้นมีอยูมาก ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยูกับมุมมองและแนวคิด ดังนั้นจงึขอเสนอเพียง
หลักการออกแบบท่ีเกีย่วกับเคร่ืองมือท่ัวๆไปดังนี ้

o ตองออกแบบเคร่ืองมือใหมีความปลอดภยัในการใชงานสูง (Design for Safe 
Operation) เชนไมมีขอบมุมที่แหลมคม (Sharp corner or edges) ท่ีบริเวณดามจับเพื่อไมใหบาดมือ 
ไมมีน้ําหนักรวมมากเกินไป (Too heavy or too hard to hold in hand) เพราะจะทําใหมือและแขน
ตองออกแรงกลามเนื้อมากเกนิไป 

o ความแข็งแกรงในการจับกํา (Grip Strength; GS)  ความแข็งแกรงในการจับกําของมือ
นั้นจะข้ึนกับ ขนาดของวัตถุท่ีจับกํา (Object size) และรูปทรงของวัตถุท่ีใชมือจับกาํ (Shapes of 
objects) 

o ความแข็งแกรงในการจับกํา และถุงมือ (Grip Strength and Gloves) พบวาหากสวมใส
ถุงมือในการทํางานความแข็งแกรงในการจับกํา จะนอยกวาทํางานดวยมือเปลา 

2.2.2 อุบัติเหตุจากการใชเคร่ืองมือ 
 การเรียนรูเกี่ยวกับอุบัติเหตแุละการบาดเจบ็ จะเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ตระหนกัถึงอันตรายตางๆท่ีแฝงอยูจากการใชเคร่ืองมือและคํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุ 
เพราะจะทําใหเกิดการสุญเสียท้ังตัวผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ในท่ีนี้จะแบงเปน 2 สวนคือ การเกดิ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการใชเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดังนี ้
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2.2.2.1 การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการใชเคร่ืองมือ เราสามารถแบงการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชเคร่ืองมือไดเปน 3 สาเหตุ คือ 

 เกิดจากความบกพรองของเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดังนี้  
 การออกแบบไมเหมาะสม ไมสะดวกหรือไมปลอดภัยแกการใชงาน

เชน เคร่ืองมือมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป มีน้ําหนกัมากไป ดามจับหรือมือถือไมมีวัสดุกันล่ืน 
 วัสดุท่ีใชทําเครื่องมือไมเหมาะสม ทําใหเกิดการชํารุดไดงายขณะนําไป

ปฏิบัติงาน จึงเส่ียงกอการเกดิอุบัติเหตุสูง 
 สภาพเคร่ืองมือชํารุด จะเปนตัวเรงหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชนไข

ควงปากแหวง หรือดามแตก  
 เกิดจากการกระทําท่ีไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้  
 ใชเคร่ืองมือไมถูกกับงานเชนใชประแจแทนคอน  
 ใชเคร่ืองมือท่ีชํารุด เชนใชไขควงท่ีไมมีดาม 
 มีอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหใชแตไมยอมสวมใสขณะปฏิบัติงานกับ

เคร่ืองมือเชน ไมสวมถุงมือขณะสกดัปูน 
 ปฏิบัติงานขณะรางกายไมพรอม เชน เมา ปวย  
 ใชความเร็วในการปฏิบัติงานมากเกินไป เชนใชตะใบเร็วเกินไป 
 ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชนมือถือเคร่ืองมือ

ขณะปนบันได 
 หยอกลอเลนกนัขณะปฏิบัติงาน 
 ไมตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกอนหรือหลังใชงาน 
 วางเคร่ืองมือในบริเวณท่ีไมปลอดภัย เชน วางเคร่ืองมือไวบริเวณบันได 

 เกิดจากสภาพแวดลอมบริเวณการทํางานไมปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 พื้นที่บริเวณท่ีปฏิบัติงานมีน้าํขังล่ืน ทําใหปฏิบัติงานลําบาก 
 บริเวณท่ีปฏิบัติงานคับแคบปฏิบัติงานลําบาก 
 สภาพการทํางานมีลักษณะบังคับใหผูปฏิบัติงานอยูในทาทางท่ี

กอใหเกิดความเม่ือยลาไดงาย 
2.2.2.2 การบาดเจ็บจากการใชเคร่ืองมือ ขณะท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสวน    

มีคมหรือจุดอันตรายอ่ืนๆ จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเคร่ืองมือ สวนใหญ
แลวจะไมรุนแรงถึงข้ันทุพพลภาพหรือเสียชีวิต แตจะกอใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยโดยเฉพาะน้ิว
และมือจะเปนบริเวณท่ีมีโอกาสที่ไดรับบาดเจ็บมากท่ีสุด 
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 จึงเห็นไดวาเครื่องมือมีหลายแบบใหเลือกใชตามความเหมาะสมของงาน และในปจจุบัน 
การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสําหรับงานแตละประเภท มักจะนําความรูทางดานเออรกอนอมิกส
มารวมพิจารณาเพ่ือทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถใชงานไดสะดวกข้ึน 
 
2.3 เออรกอนอมกิส  
  
 เออรกอนอมิกส (Ergonomics) เปนท่ีมาของคําวา “วิทยาการจัดสภาพงาน” มาจากการผสม
ภาษากรีก 2 คําเขาดวยกัน คือ ergos หมายถึงการทํางานหรืองาน (work) และ nomos หมายถึง กฎ
ธรรมชาติ (laws) หรือวิทยาศาสตร แปลตรงๆวา “กฎแหงการทํางาน” (สุทธ์ิ ศรีบูรพา,2540:11) 
ศัพทคํานี้ผูนํามาใชเปนคนแรกคือ ศาสตราจารยชาวโปแลนดช่ือ Wojciech Jastrzebrowski  
ระหวางป ค.ศ. 1799 – 1822 ทานไปปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติท่ี Agronomical Institute 
ในวอรซอ–เมรีเมาท Jastrzebrowski มีบทบาทสําคัญนาการริเร่ิมวางแนวทางการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรแรงงาน (Labour Science) โดยเฉพาะการศกึษาท่ีเกีย่วกับสภาพการทํางาน (วิฑูรย สิมะ
โชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล,2540:4) ซ่ึงกลาวไดวาเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวกบั
ความสัมพันธระหวางคนและสภาพแวดลอมในการทํางาน (The study of working man and his 
environment) 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  ไดใหความหมายของเออรกอนอมิกสวาเปน การ
ประยุกตชีววทิยาของมนุษย (Human Biological Sciences) เขากับวศิวกรรมศาสตร (Engineering 
Sciences) เพื่อท่ีจะใหเกิดการปรับเขากันอยางเหมาะสมระหวางคนกับงาน ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
ประโยชนในลักษณะของประสิทธิภาพของการทํางาน และความเปนอยูท่ีสุขสบายของคน 
(จักรกฤษณ  ศิวะเดชาเทพ และคนอ่ืนๆ,2545:6) 
 วิทยาการจัดสภาพงานไดรับความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพดานวิศวกรรม ซ่ึง
ไดเร่ิมนํามาใชในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อยางไรก็ตาม แนวทางการศึกษาก็จะเปนในลักษณะท่ี
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคน (Man) กับงาน (Task) และเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ 
(Machines)  
 วิทยาการจัดสภาพงานมีวัตถุประสงคดังนี ้

 เพื่อตองการเพิม่ประสิทธิผลใหแกการทํางาน โดยใหงานน้ันงายตอการกระทํา ลด
ขอผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  

 เพื่อลดความเม่ือยลาและความเครียดจากการทํางาน เพิม่ความสะดวกสบาย และเกดิ
ความพึงพอใจในงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี (Better Quality of Working Life) 
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2.3.1 แนวโนมของเออรกอนอมิกสในการทํางาน 
 แมวาในประเทศพัฒนา จะไดมีการนําเอาความรูท้ังทางดานเออรกอนอมิกสในการทํางาน
มาประยุกตใชกันอยางกวางขวางแลวก็ตาม  แตในประเทศไทยน้ันยงันับวาเปนวิชาท่ีคอนขางใหม
สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมยังขาดความตระหนักในงานดานเออรกอนอมิกส  
และสวนใหญยังไมรูวาเออรกอนอมิกสคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และจะตองดําเนินการ
อยางไร  หนวยงานราชการยงัขาดขอมูลขาวสาร  การวิจยั  รวมท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางดานเออร
กอนอมิกส   
 ดังนั้น การท่ีหนวยราชการจะใหบริการตอสถานประกอบการ  รวมท้ังการออกกฎหมาย
หรือมาตรฐานบังคับใชจึงเปนไปไดยาก  จึงอาจกลาวไดวาแนวโนมท่ีจะพัฒนาดานเออรกอนอมิกส
ในประเทศไทยใหเจริญตอไปขางหนานั้น ยังไมสามารถท่ีจะดําเนนิการใหสําเร็จลุลวงไปในระยะ 
เวลาอันใกลนีไ้ด  แตดวยความสําคัญและบทบาทของเออรกอนอมิกสตอการทํางาน  จะทําใหมีการ
ประยุกตในงานอาชีพตางๆ มากข้ึนในอนาคต (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอ่ืนๆ,2545:8) 
 ในปจจุบันการพัฒนาท่ีไมเหมาะสมทางเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกาย และขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน อาจกอใหเกิดผลเสีย 2 ประการคือ ประการแรก ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางาน
ไดตามปริมาณและคุณภาพของงานท่ีกําหนดเอาไว ซ่ึงจะทําใหผลผลิตลดลง ประการท่ีสอง คือเกิด
ความเม่ือยลาและความเครยีดท้ังทางรางกายและจิตใจ มีผลทําใหสูญเสียประสิทธิภาพการทํางาน
และสุขภาพรางกายเส่ือมโทรมเร็วกวาเวลาอันควร (สุทธ์ิ ศรีบูรพา, 2540:18) 

2.3.2 บทบาทของเออรกอนอมิกสในการทํางาน 
 ดังนั้นเออรกอนอมิกสจึงมีบทบาทและความสําคัญในสวนนี ้ กลาวคือ สามารถท่ีจะนํา
ความรู และประสบการณทางดานเออรกอนอมิกสมาใชสําหรับการออกแบบระบบคน-เคร่ืองจักร 
(man-machine systems) ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน รวมท้ังสามารถใชในการออกแบบระบบคน-
เคร่ืองจักร ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมอีกดวย ซ่ึงจากการออกแบบท่ีเหมาะ 
สมนี้ จะทําใหสามารถแกไขผลเสียหรือปญหาท่ีกลาวมาขางตนได 
 ปจจุบัน  ประเทศพัฒนาไดมีการประยกุตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรมในหลายๆ 
ดาน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาใหอุตสาหกรรมมีความกาวหนามากข้ึน การ
ประยุกตใชนีอ้าจแบงออกเปน 2 ดาน ซ่ึงไดแก  ดานท่ีเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต และดานท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดานท่ีเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตไดแกเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรม-
มนุษย  การออกแบบอุตสาหกรรม  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เปนตน  สวนดานท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ
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อนามัย  ไดแก  สุขศาสตรอุตสาหกรรม  และวิศวกรรมความปลอดภัย  เปนตน  ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิท่ี  2-1 
 
 
 
 
                                                               
 
 
      
 
 
 
ที่มา :  F.N. Dukes – Dubos (1971)  (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:10) 
แผนภูมิท่ี  2-1 การประยกุตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรม 
 
 ในการทํางานของผูปฏิบัติงานเม่ือตองการนําเออรกอนอมิกสมาใช จะตองคํานึงถึงสภาพ 
แวดลอมในการทํางาน และขนาดรางกายของผูปฏิบัติการดวย 

2.3.3 เออรกอนอมิกสในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ในการทํางานในสถานประกอบการไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานผูปฏิ- 
บัติงานยอมจะอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีลอมรอบตัวผูปฏิบัติงาน ซ่ึงถาจะพิจารณาเฉพาะ
สภาพแวดลอมในการทํางานแลว  สามารถแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี ้

2.3.3.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Environment) ซ่ึงแบงออกเปน 4 ชนิด 
ไดแก สภาพแวดลอมทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเออรกอนอมิกส ซ่ึงจะมีความหมาย
ครอบคลุมบางสวนของจิตวทิยาสังคมดวย 

2.3.3.2 สภาวะการทํางาน (Working  Condition) ซ่ึงไมไดแบงเปนชนิดๆ ดังเชนกรณี
ของส่ิงแวดลอมในการทํางาน  ตัวอยางของสภาวะการทํางาน  เชน  จํานวนช่ังโมงการทํางานตอวัน
ตอสัปดาห  จํานวนเวลาพักในระหวางการทํางาน  ท่ีลางมือ  ลางหนา  หองน้ํา  หองสวม  น้ําดื่ม  ตู
เก็บเส้ือผาท่ีสวมมาจากบาน  เปนตน (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอ่ืนๆ,2545:40) 

การประยุกตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Applications) 

การออกแบบและการผลิต
(Design and Production Oriented) 

สขุภาพอนามัย 
(Health Oriented) 

Bionics      
 

เทคโนโลยีชวีภาพ        
 

Cybernetics   
 

วศิวกรรมมนุษย (Human Engineering)     
 

การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial   Design)    
 

วศิวอุตสาหกรรม (Industrial Engineering)              
 

การวิจัยเชงิปฏิบัติการ (Operational Research)         
วศิวกรรมระบบ (Systems Engineering)                  

สขุศาสตรอุตสาหกรรม 
(Industrial Hygiene) 
 

การปองกันการสญูเสยี   
(Loss Prevention) 
 

อาชวีเวชศาสตร  
(Occupational Medicine) 
 

วศิวกรรมความปลอดภัย  
(Safety Engineering)     
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 สําหรับในท่ีนีจ้ะกลาวเฉพาะ สภาวะแวดลอมในการทํางานที่เปนสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเทานัน้ ซ่ึงในวิชาการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม จะสนใจมากในเร่ืองของแสง เสียง  
ความส่ันสะเทือน  อุณหภูมิและรังสี  อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องจักร  และผูรวมงาน  ซ่ึงรายละเอียดจะ
มุงไปยังอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร ส่ิงตางๆ เหลานี้ตองออกแบบมาใหเหมาะสมกบั
สรีรวิทยา กายวิภาค และจิตใจของผูปฏิบัติงาน ดังประโยคท่ีวา “put the right job to the right man”  
อันจะทําใหการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  แตในสภาพความเปน
จริงในปจจุบันของประเทศไทยน้ัน  ยังตองส่ังซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรตางๆ มาจาก
ตางประเทศ  ทําใหส่ิงตางๆ เหลานั้นไมเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานชาวไทย  เพื่อแกไขปญหานี้  
ในทางหนึ่งจะตองจัดหาผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมใหไปทํางานหนึ่งๆ ดังประโยคท่ีวา  “put the right 
man to the right job” การศึกษาถึงปฏิสัมพันธของคนกับเคร่ืองจักร จะชวยทําใหสามารถออกแบบ
การทํางานท่ีถูกหลักเออรกอนอมิกสไดเปนอยางด ี ตารางท่ี 2-1 จะเสนอตวัอยางขอมูลเกี่ยวกบั
ปญหาตอสุขภาพและการปฏิบัติงานท่ีเกดิจากสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานท่ีไม
เหมาะสม เฉพาะอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร 
 
ตารางท่ี 2-1 ตัวอยางปญหาดานสุขภาพและดานการปฏิบัติงานท่ีเกดิจากสภาพแวดลอมทาง

กายภาพไมเหมาะสม 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ   เครื่องมือ  
เครื่องจักร 

-   การบาดเจ็บของอวัยวะที่สัมผัส 
    กับสิ่งเหลาน้ัน 
-   ปวดหลัง 
-  ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

-   เกิดความเครียดและความลา 
-   ออกแรงทํางานมากกวาที่ควรเปน 

 
2.3.4 เออรกอนอมิกสในสวนท่ีเก่ียวกับมนุษย 

 เออรกอนอมิกส เปนศาสตรท่ีประกอบดวยศาสตรหลายสาขาท่ีสัมพันธถึงกันและกัน
ศาสตรท่ีสําคัญไดแก ขนาดรางกายของมนุษยและศาสตรชีวภาพ สรีรวิทยาเกี่ยวกับงานและ
ส่ิงแวดลอมและจิตวิทยาวิศวกรรม เปนตน ในสวนการศึกษารางกายของมนุษย จะศึกษาในแงของ
ขนาดรางกาย เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการสังเกตลักษณะของรางกายโดยท่ัวไป เชน ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับอุณหภูมิ น้ําหนัก ปริมาณเลือด พื้นที่ผิวหนัง น้ําหนกัปอด ฯลฯ และแบบแผนการ
เจริญเติบโต ขนาดรูปราง ขนาดพื้นผิวของรางกาย สวนประกอบของระบบโครงราง ขีดจํากัดใน
การเคล่ือนไหวของรางกาย น้ําหนกัตัวและขนาดสัดสวนในสวนตางๆของรางกาย สําหรับในสวน
กลศาสตรชีวภาพในการทํางาน เปนการนําความรูกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา กลศาสตรและ
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คณิตศาสตรมาวิเคราะหกระบวนการเคล่ือนไหวของคน ซ่ึงจะมีลักษณะการเคล่ือนไหวแบบอยูกบั
ท่ีและแบบเคล่ือนท่ีจึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ ระบบโครงราง กลามเนื้อ ระบบประสาท การเผา
ผลาญอาหารใหเปนพลังงาน การเคล่ือนท่ี การวัดการเคล่ือนท่ี 
 ในการทํางานของคนไมวาจะเปนงานในชีวิตประจําวัน หรืองานในภาระอาชีพจําเปนตอง
อาศัยขนาดและรูปทรงของรางกายเพื่อการทรงตัวอยูกับท่ีและการเคล่ือนท่ี ขนาดกายจึงมีผลโดย 
ตรงตอประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหวเพื่อการทํางาน 
 ขนาดกาย (Body Size หรือ Anthropometry) ในความหมายของคนท่ัวไปหมายถึง วัด
รูปรางสัดสวนของคนในแงมุมตางๆ ไดแก ขนาด ความกวาง ความยาว ความสูง สวนรอบของ
รางกาย ตลอดจนน้ําหนักเพื่อใชเปนมาตรฐาน ซ่ึงสัดสวนของคนท่ีวดัไดจะนําความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบมาตรฐานตางๆ ขนาดกายจะวดัท้ังในลักษณะน่ิง (Static Body  
Dimensions) และลักษณะเคล่ือนท่ี  (Functional หรือ Dynamic Body Dimensions) จุดประสงคเพือ่
ศึกษาคุณลักษณะและทิศทางตางๆ ของรางกายซ่ึงจะตองเกี่ยวของกบัการกินเนื้อท่ี(Space) การ
เคล่ือนไหว การออกแรงกระทําตอวัตถุ (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอ่ืนๆ,2545:121) ดังนัน้
การวัดสัดสวนตางๆ ของรางกายคน มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการออกแบบโดยเฉพาะการ
ออกแบบผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําหรับการทํางานหลักสําคัญอยางหนึ่งของการออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ัวไป คือ อาศัยสัดสวนและลักษณะกจิกรรมท่ีคนตองกระทํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบ นอกเหนือไปจากความงามหรือประโยชนใชสอย 
 นักออกแบบจึงมักคํานึงถึงขอมูลทางสัดสวนของคนในแงประสิทธิภาพ กลาวคือ เม่ือ
ออกแบบใหเหมาะสมกับสัดสวนของคนแลว  คนตองทํางานสะดวกสบายไมเม่ือยลา ตองปลอดภัย
โดยระบบประสาทสัมผัสตางๆ ยังตอบสนองไดรวดเร็วถูกตอง นอกจากนี้ยังตองออกแบบอยาง
ประหยดั เพื่อใชกับคนกลุมมาก และยังตองคํานึงถึงความสวยงาม ในวงการอุตสาหกรรมไทย มี
ความจําเปนตองพัฒนาขอมูลสัดสวนรางกายของคน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ การวดัขนาด
กายจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง และตองใชหลายเทคนิคแลวแตจดุประสงค ซ่ึงวิธีการวัดขนาดกายทํา
ได 3 อยางคือ 

2.3.4.1 การวัดดวยดัชนีความหนาของรางกาย( Body Mass Index ) การวัดขนาดรางกาย
ท่ีเหมาะสมโดยท่ัวไปจากการพิจารณาการมองดวยสายตา และโดยวดัจากสัดสวนระหวางน้ําหนกั
กับสวนสูง วิชัย ตันไพจิตร ไดเสนอใหใชดชันีความหนาของรางกาย ซ่ึงมีสูตรดังนี้ 
  ดัชนีความหนาของรางกาย  =    น้ําหนกั 
          (สวนสูง)2 

 (หนวยวัดเปนกิโลกรัมตอตารางเมตร) 
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คาปกติของดชันีความหนาของเพศชาย  คือ  20-27   กโิลกรัมตอตารางเมตร 
คาปกติของดชันีความหนาของเพศหญิง คือ  20-24  กิโลกรัมตอตารางเมตร 
หากคาท่ีคํานวณไดเกินกวาคาปกติ  ใหสงสัยวาอวนไปหรือน้ําหนกัเกนิ  แตถาตํ่ากวาปกติ

แสดงวาผอมหรือน้ําหนกันอย 
2.3.4.2 การวัดขนาดกายในทานิ่ง(Static Dimensions) เปนการวัดขนาดลําตัว ศีรษะ 

แขน ขา ในทามาตรฐานท่ีกําหนดแนนอนในจดุวดัแตละจุด ตัวอยาง อีจีน แกรนดจีน (Etienne 
Grandjean) ไดนําขอมูลการวัดสัดสวนจากการวจิัยของ ฟแซนท (Pheasant) ซ่ึงเก็บขอมูลจากคน
อังกฤษโดยกําหนดจุดวดั 36 ตําแหนง ดูภาพท่ี 2-1 ตารางท่ี 2-2 และตารางท่ี 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:125 
ภาพท่ี 2-1  ตําแหนงในการวดัสัดสวนรางกายของชายหญิงจํานวน 36 ตาํแหนง 
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ตารางท่ี 2-2  ขนาดของผูใหญซ่ึงเปนคนอังกฤษ อายุ 19-65 ป 

 
ที่มา: จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:127 
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 สําหรับตําแหนงในตารางท่ี 2-3 นี ้มีรายละเอียดเปนภาษาไทย ดังนี ้
1. ความสูงยืน 
2. ความสูงระดับไหล 
3. ความสูงระดับศอก 
4. ความสูงระดับตะโพก 
5. ความสูงนั่ง 
6. ความสูงจากระดับท่ีนั่งถึงสายตา 
7. ความสูงจากท่ีนั่งถึงขอศอก 
8. ความสูงจากท่ีนั่งถึงตอนบนของขาออน 
9. ระยะจากกนถึงเขา 
10. ความสูงจากพืน้ถึงตอนบนของเขา 
11. ความสูงจากพืน้ถึงขาออนตอนลาง 
12. ความกวางของไหล 
13. ระยะจากไหลถึงปลายน้ิว 

 สําหรับขอมูลขนาดกายของคนไทยนัน้ สามารถศึกษาไดจากรายละเอียดดังตอไปนี ้ ขอมูล 
ขนาดโครงสรางรางกายของคนไทยมีคอนขางจํากัด เพราะสํารวจเฉพาะตําแหนงท่ีจะนําไปใช
ประโยชนเฉพาะอยางเทานั้น 
 รัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธ  สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมไดเก็บขอมูลในป  
2524-2528 วดัจากคนไทยจาํนวน 31,527 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ หญิงอายุ  17-49 ป  
จาํนวน  6,925 คน เด็กอาย ุ1-16 ป  จํานวน  15,120  คน  และชายอาย ุ17-49 ป จํานวน 9,442  คน   
โดยสุมวัดจากคนไทยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ตําแหนงท่ีวัดสําหรับเด็กและหญิงใช 40 จดุ  
ชาย 73 จุด  ตามมาตรฐานขององคการ  กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ  คือ  ISO  No. 3635 – 
1981 (Size  designation  cloth)  ขอมูลท่ีไดจะเปนในเร่ือง 

 ขนาดโครงสรางรางกายของหญิงไทย 
 ขนาดรางกายของเด็กไทย 
 ขนาดโครงสรางรางกายของชายไทย 

 ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะชายไทย ซ่ึงจากการเก็บขอมูลพบวาในแตละภาคไมสามารถ
มองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน และชายไทยในชวงอายุ 17-19 ป มีโครงสรางรางกายโดย
เฉล่ียใกลเคียงกับชายไทยในชวงอายุ 20-29 ป ดูตารางท่ี 2-4 
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ตารางท่ี 2-4 เปรียบเทียบสัดสวนเฉพาะจดุสําคัญ (ชายไทย) 

 
ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:130 
 
 สมชัย  จึงรักเสรีชัย   ไดเสนอขอมูลการวจิัยสัดสวนคนไทยของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สรุปไดวา ผูชายไทยประมาณรอยละ 90 มีความสูงเฉล่ีย 165 
เซนติเมตร ผูหญิงไทยสูงเฉล่ีย 155 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงเฉล่ียชายหญิงประมาณ 160 
เซนติเมตร ดูตารางท่ี 2-5 
ตารางท่ี 2-5  ตัวเลขอัตราสวน (Ratio) ระหวางมิติของสวนตางๆ ของรางกาย ตอความสูงยืน และ

มิติวิกฤติ (Critical Body Dimension) 

                
ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:130 
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2.3.4.3 การวัดขนาดกายในขณะทํางานหรือเคล่ือนไหว(Dynamic Dimensions) การวัด
ขนาดกายในลักษณะน้ีจะออกแบบใหเหมาะกับการใชงานตาง ๆ เชน นั่ง เอ้ือม หยิบ เหยยีด ฯลฯ 
ตัวอยางขอมูลสัดสวนซ่ึง  อิวิลิน ตัน กอตลิน (Evelyn Tan Guat-Lin)   ไดรวบรวมขนาดกายท่ี
เหมาะกับการใชเฟอรนิเจอรและอาคาร โดยเก็บขอมูลจากผูใหญและเดก็ 
 กอตลิน ไดกาํหนดขนาดการวัดสัดสวนรางกายเพื่อใชออกแบบเฟอรนเิจอรและอาคารใน
การศึกษาและไดกําหนดในลักษณะอัตราสวนตอความสูงยืน (Standing Height หรือเรียกยอวา  SH)  
โดยไดกําหนดความสูงยืนเปน 1 สวน หลังจากนัน้ไดกําหนดตาํแหนงของขนาดกายไว เชน  
สวนสูงในระดับสายตา สวนกวางในทายืน ระยะกางแขน สวนสูงในทานั่ง แลวจึงกําหนด
อัตราสวนท่ีพอเหมาะของเฟอรนิเจอรตางๆ เชน  ยืนจัดเอกสารกําหนดไวใหสูงเทากับ 0.56 SH ซ่ึง
หมายถึง 0.56 ของความสูงยืนท่ีกําหนดเปน 1.00 สวน หรือ รีดผาควรสูง 0.50 SH ซึงหมายถึงสูง 
00.50 ของความสูงยืนท้ังหมด สวนจะสูงจริงเทาใดนั้นข้ึนอยูกับความสูงยืนของบุคคลนั้น หรืออาจ
กําหนดความสูงยืนเฉล่ียของคนท่ัวไปโดยแบงผูใหญและเด็ก เพื่อออกแบบเฟอรนิเจอรใหเหมาะ
กับขนาดกายของกลุมเปาหมายน้ันๆ เพราะคงไมสามารถออกแบบเฟอรนิเจอรเปนรายบุคคลได ดู
รายละเอียดในภาพท่ี  2-2 
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ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:132-13 
ภาพท่ี 2-2  ขนาดการวดัสัดสวนรางกายเพื่อใชออกแบบเฟอรนิเจอร และอาคารในการศึกษา : 
อัตราสวนสูงในทายืน (การกําหนดระยะใชเปรียบเทียบจากความสูงยนื (Standing Height) โดยให
ความสูงยืนเปน 1 สวน) 
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 นอกจากขนาดกาย ท่ีจะมีประโยชนในการนํามาใชออกแบบเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมแลว ใน
การทํางานหากทาทํางานไมถูกตอง  ซ่ึงการออกแรงทํางานโดยมีทรวดทรงทาทางไมเหมาะสมอาจ
ทําใหเกิดอาการเจ็บปวด  หรือผิดปกติ  ดังตัวอยางในตารางท่ี  2-6  
 
ตารางท่ี 2-6 อาการผิดปกติท่ีเกิดจากการใชทรวดทรงผิดสุขลักษณะขณะทํางาน 

ทาทํางานท่ีไมถูกตอง ตําแหนงของความเจ็บปวดท่ีเกิดจากทาทํางานท่ีไมถูกตอง 

ยืน (ยืนโดยปลายเทาไมชี้ไปขางหนา) 
นั่งโดยไมมีการรองรับกระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน 
นั่งโดยไมมีการรองรับกลามเนื้อหลัง 
นั่งโดยไมมีที่วางเทาเหมาะกับความสูง 
นั่ง  ศอกวางสูงเกินไป 
 
แขนสวนบนหอยโดยไมมีการรองรบัในแนวด่ิง 
เอื้อมสุดแขนข้ึนไปขางบน 
ศีรษะเงยไปดานหลัง 
ลําตัวกมไปดานหนา  หลังโคง 
ยกของหนักโดยสวนหลังตองโคงกมมาขางหนา 
การเกร็งของกลามเนื้อนาน ๆ  
ออกแรงตรงบริเวณขอตออยางรุนแรงหรือฉับพลัน 

เทา  บริเวณกระดกูสันหลังสวนอุงเชิงกราน 
กระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน (Lumbar) 
กลามเนื้อที่ชวยกระดูกไขสันหลังต้ังตรง (Erector Spinae Muscles) 
เขา  ขา  อุงเชิงกราน 
กลามเนื้อไหลและหลัง (Trapezius, Rhomoideus, และ Levator Scapulae 
muscles) 
ไหล  แขนชวงบน 
ไหล  แขนชวงบน 
บริเวณคอ (Cervical) 
กระดูกไขสันหลังชวงอุงเชิงกราน และกลามเนื้อหลังสวน  
บริเวณไขสันหลังสวน Lumbar และ  Erector  spinae 
กลามเนื้อในบริเวณน้ัน (มักเกิดบริเวณนองและทอง)  
ขอตอที่ใชงานในบริเวณนั้น 

ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:141 
 

2.3.5 งานท่ีมีปญหาและแนวทางการปรับปรุงแกไข (Problem Job and its Redesign 
Solutions) 
 ในสถานท่ีปฏิบัติงาน(Work place) โดยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรม ประกอบไปดวยบุคลากร
หลายวิชาชีพ ตางก็เอาความรูและประสบการณดานตางๆมาใชในวิชาชีพของตน “วิทยาการการจัด
สภาพงาน” คํานี้ถึงมีคําวา “วิทยาการ” อยู แตในการทํางานก็จะนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาบางอยาง
ในการทํางานโดยไมจําเปนตองใชเทคนิคหรือแนวความรูท่ีสลับซับซอน การประยกุตใชวิทยาการจดั
สภาพงานไดเนนใหเหน็วา “เออรกอนอมิกส” มีรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ วิทยาการระดับสูง (High 
Technology) วิทยาการระดับธรรมดา (Low Technology) และแนวความรูท่ีไมจัดวาเปนวิทยาการ (No 
Technology) ดังนั้นบุคลากรในวิชาชีพตางๆก็สามารถนําเอาหลักการและแนวความรูในการดําเนินงาน
ของวิทยาการจดัสภาพงานมาประยุกตใชในวิชาชีพของแตละบุคคล โดยประยุกตใชอยางเหมาะสม 
(Appropriate Application) ในการประยกุตใชวิทยาการจดัสภาพงานมีจดุมุงหมายหลัก 2 อยางคือ เพื่อ
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ปองกันมิใหเกดิปญหา (Prevention) และเพือ่แกไขปญหาที่มีอยู (Correction) โดยอาศัยการออกแบบ 
(Design) และการปรับปรุง (Improvement) สภาวะและส่ิงแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงเปนแนวทางหลัก
ของวิทยาการจดัสภาพงาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงตัวงาน สภาวะการทํางาน ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ และวิธีและข้ันตอนการทํางาน  
 งาน (Job) คือองคประกอบหนึ่งของการปฏิบัติงาน ในแตละงานประกอบดวยข้ันตอนปฏิบัติ 
ในกรณีท่ีแกไขงานท่ีมีปญหา (Problem Job) ท่ีมีองคประกอบท่ีมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน และผลผลิตของธุรกิจ 
 โดยท่ัวไปการดําเนินงานดานวิทยาการจัดสภาพงานสวนใหญมักจะปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิด
จากองคประกอบตางๆ หลังจากเร่ิมปฏิบัตงิานแลว (Improvement) ซ่ึงประกอบดวย การสืบหาเพือ่
ช้ีใหเห็นปญหา (Detection) การวิเคราะหปญหา (Analysis and Diagnosis) และวางแนวทางเพ่ือแกไข
ปญหา (Solution Development) 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดานวิทยาการจัดสภาพงาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตัวงานสามารถดําเนนิ 
การปรับปรุงงานท่ีมีปญหา โดยข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหาซึ่ง เดวิด อเล็ก-
ซานเดอร ไดเสนอรูปแบบของข้ันตอนการดําเนนิการเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขงานท่ีมี
ปญหา ซ่ึงเรียกวา “Problem Job Model” (วฑิูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:85)  โดยรูปแบบท่ี
เสนอ จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 

สวนท่ี 1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis)  
สวนท่ี 2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) 
ในการปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหา (Problem Job) มีรายละเอียดของแตละสวนดังนี ้
สวนท่ี 1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) มีข้ันตอน

ดังนี้คือ 
ข้ันตอนท่ี 1  การสืบหาปญหา (Identification of a Problem Job) 
ข้ันตอนท่ี 2 การชี้ใหเห็นวาอะไรคือปญหาและลักษณะใด(Major Task Analysis) 
ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหวาปญหานี้มีความจําเปนตองแกไขหรือไม(Does the Problem  

Need Solving?) 
ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหวาเปนปญหาท่ีแทจริงหรือผิวเผิน (Is the Problem Real or 

Perceived?) 
ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการแกไขปญหาท่ีผิวเผิน (Perceived Problem Solution) 
ข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงสภาวะของปญหาและกลุมผูปฏิบัติงาน 

ท่ีประสบปญหา (Real Problem Definition) 
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ข้ันตอนท่ี 7 วิเคราะหแตละข้ันตอนการทํางานเพ่ือดวูามีความเหมาะสมกับกลุม
ผูปฏิบัติงานหรือไม (Task Analysis to Pinpoint Mismatches that Need to be Corrected) 
 ในสวนท่ี 1 การสืบหาและวเิคราะหปญหา ประกอบดวยข้ันตอน ซ่ึงแสดงอยูในแผนภูมิท่ี 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:86 
แผนภูมิท่ี 2-3  รูปแบบข้ันตอนการสืบหาและวเิคราะหงานท่ีมีปญหา 

(ปญหาแทจริง;Real Complaint) 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

 ปญหานี้เปนสวนหน่ึงของปญหา
ใหญในลักษณะเดียวกันหรือไม 

 ปญหานี้จะกอใหเกิดปญหาอื่นใน
อนาคตหรือไม 

1. การสืบหาปญหา 

3. วิเคราะหวาปญหานี้มีความ
จําเปนตองแกไขหรือไม 

2.  การช้ีใหเห็นวาอะไร
คือปญหาและลักษณะใด 

4.  วิเคราะหวาเปนปญหาที่
แทจริงหรือผิวเผิน 

6.  ช้ีใหเห็นวาปญหาที่แทจริงเปน
อยางไร (ขั้นตอนการทํางาน ตัวช้ีปญหา
และกลุมผูประสบปญหา) 

5.  ดําเนินการแกไขปญหาที่ผิวเผิน  
 ใหความรู 
 ฝกอบรม 
 เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางาน 
 การจัดหา เพ่ิมเติมสิ่งอํานวยความ
สะดวก

ดําเนินการปรับปรุงแกไข 

7.  วิเคราะหขั้นตอนการทํางาน:- 
ลักษณะ ความหนักเบาของงาน 
คุณสมบัติ ความสามารถของคนในการ
ปฏิบัติงานน้ัน 

ไม 
 
ใช 

วิทยาการอื่นๆ 

(วิทยาการจัดสภาพงาน) 

(จําเปน) 

(ไมจําเปน) 

(ปญหาผิวเผิน;Perceived Complaint)

 (ไมเหมาะสม ; Mismatch) 

(เหมาะสม;Match) 
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สวนท่ี 2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) มีข้ันตอนดังนี้คือ 
ข้ันตอนท่ี 1 นํามาจากการวิเคราะหปญหาท่ีไดจากสวนท่ี 1 
ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา 
ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม 
ข้ันตอนท่ี 4 เสร็จส้ินการปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหา 

 ในสวนท่ี 2 วธีิการปรับปรุงแกไขงานหรือข้ันตอนการทาํงานท่ีพบวามีปญหาจริง รูปแบบ
ของข้ันตอนของสวนนี้แสดงอยูในแผนภมิูท่ี 2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:87 
แผนภูมิท่ี 2-4  วิธีการปรับปรุงแกไขงานหรือข้ันตอนการทํางานท่ีพบวามีปญหาจริง 
 
 การปรับปรุงแกไขปญหา แบงออกเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ การปรับปรุงแกไขโดยใชหลัก
วิศวกรรม (Engineering Redesign) และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักการบริหาร (Administration 
Controls) 
 
 
 
 

1. ขั้นตอนที่ 7 ของสวนที่หน่ึง 

2. ดําเนินการปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไขปญหาโดยใชหลักการบริหาร 
 หมุนเวียนผูปฏิบัติงาน 
 คัดเลือกผูปฏิบัติงาน 
 ฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

วิธีการปรับปรุงแกไข 

 เปลี่ยนวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน 
 เปลี่ยน/แกไขตัวงาน 
 เปลี่ยนอุปกรณ,เครื่องมือที่ใชทํางาน/

ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน,สิ่งแวดลอม
ในการทํางาน 

 เปลี่ยนกระบวนการผลิต 
 ใชเครื่องจักร,หุนยนตแทนคน 

3.ปญหาไดรับการปรับปรุงแกไข
ถูกตองหรือไม 

4. เสร็จสิ้นการปรับปรุงแกไข
งาน 

หลักเกณฑ 
 คาใชจาย 
 ระยะเวลา 
 ความยาก

งาย 

ไม่ 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิจัย 

 
การวิจยันี้เพื่อสราง พัฒนาและทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมท่ีใชในงาน ถอด-ประกอบ ในโถ

สุขภัณฑแบบชักโครก 2 ช้ิน      แทนชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชท่ัวไป       รวมท้ังสํารวจความพึง
พอใจของหวัหนางานในดานคุณภาพงานท่ีใชชุดเครื่องมือใหม เม่ือเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ีใช
กันท่ัวไป 
 ในวิจัยนี้แบงบทท่ี 3 ออกเปน 2 ตอน คือ 
3.1 การสรางและพัฒนาชดุเคร่ืองมือใหมท่ีใชในงานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑแบบชักโครก 2 ชิน้ 
3.2 การทดสอบ เพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหม และเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ีใชกัน
ท่ัวไป ในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการทํางานและพืน้ท่ีไมสะดวกในการทํางาน 
 

3.1 การสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมที่ใชในงานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑแบบชัก
โครก 2 ชิ้น 

 
 โถสุขภัณฑเม่ือใชงานไปแลวในระยะเวลาหน่ึงกจ็ําเปนตองบํารุงรักษาตามมา โดยการ
บํารุงรักษาสามารถทําไดท้ัง 2 ประเภท คือ 

 การบํารุงรักษาตามแผน เชน ทางฝายซอมบํารุงพบวา อายุการใชงานของซีลยาง 
ในชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ําโถสุขภัณฑใกลหมดอายุการใชงาน ก็จะวางแผนงานและซอม
บํารุง ตามระบบท่ีวางไว 

 การบํารุงรักษานอกแผน เชน ลูกคาหองชุด พบวาโถสุขภัณฑไมสามารถใชงานได
ตามปกติ หรือ ชํารุดกะทันหัน กจ็ะติดตอฝายซอมบํารุงโดยติดตอไปที่สํานักงานอาคาร ใหรีบเรง
ซอมบํารุงเพื่อใหกลับมาอยูในสภาพใชงานไดปกติ 
 ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 1 วา โถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ช้ิน จะไดรับความนยิมอยาง
แพรหลาย ซ่ึงโถสุขภัณฑแบบชักโครก 2 ช้ิน จะแบงเปน 2 สวน คือ ตัวโถสุขภัณฑ และถังน้าํโถ
สุขภัณฑ ดังภาพ 3-1 
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ภาพท่ี 3-1  โถสุขภัณฑประกอบดวยตัวโถสุขภัณฑ และถังน้ําโถสุขภัณฑ 
 ในการบํารุงรักษาเปล่ียนอุปกรณของโถสุขภัณฑ อุปกรณในสวนของถังน้ําโถสุขภัณฑจะ
มีการชํารุดเสียหายบอยมากกวาสวนตัวโถสุขภัณฑ ซ่ึงในอนาคตการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑกจ็ะ
เปนส่ิงท่ีจําเปน เพราะสวนใหญอายกุารใชงานของโถสุขภัณฑจะใชไดนานกวา 5 ปข้ึนไป ก็จะมี
การชํารุดตามมา 
 การสรางและพัฒนาชุดเคร่ืองมือใหมจะใช Problem Job Model ของ เดวิด อเล็กซานเดอร 
มาใชในการหางานท่ีมีปญหาและจะปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหา จากที่ไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 
จะพบวา Problem Job Model จะแบงเปน 2 สวน คือ 

3.1.1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) ในงานถอด-
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ 

3.1.2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) โดยการสรางและพัฒนาชุดเคร่ืองมือ
ใหม 

ในงานวิจยัฉบับนี้งานท่ีมีปญหา (Problem Job) ท่ีตองการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไขคือ
งานถอด – ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ ซ่ึงจะดําเนินตามข้ันตอนดังนี้  
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3.1.1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) ในงานถอด-
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การสืบหาปญหา  
 ในข้ันตอนแรกเร่ิมจากการสืบหางานท่ีมีปญหาโดยการรับฟงการบนและรองเรียน จาก
ผูปฏิบัติงานชางประปาเร่ืองความเม่ือยลาจากงานเปล่ียนซีลยาง ชุดอุปกรณวาลวน้ําลง ในถังน้ําโถ
สุขภัณฑ และจากการศึกษารายงานของหวัหนางานเกีย่วกับผลผลิตจากการปฏิบัติงานวามีแนวโนม
ท่ีอาจจะใชเวลาในการทํางานนานและอาจจะมีการผิดพลาดจากการทํางานเกิดข้ึนไดเชน ชาง
ประปาพลาดทําประแจคอมา 3 นิ้วโดนโถสุขภัณฑทําใหเกิดความเสียหาย 
 ขั้นตอนท่ี 2  การช้ีบงปญหา  
 ในข้ันตอนนี้เปนการช้ีบงปญหา โดยการวิเคราะหแยกงานออกเปนข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ เพื่อเปล่ียนซีลยางของชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้าํ 
และจะแยกและช้ีใหเห็นวาข้ันตอนในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ โดยการเปล่ียน ซี
ลยางมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน คือ  

 ข้ันตอนการถอดถังน้ํา 
 ข้ันตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา 
 ข้ันตอนการถอด-ประกอบ ซีลยาง 
 ข้ันตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังน้ํา 
 ข้ันตอนการประกอบถังน้ํา 

 โดยมีรายละเอียดข้ันตอนในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ เพื่อเปล่ียนซีลยาง 
ของชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ํา ดังภาพท่ี 3-2 ถึง 3-6 ท่ีแสดงตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 3-2  ข้ันตอนการถอดถังน้ํา 

1.4 ถอดปุ่มกดชักโครก 

1.5 ถอดฝาถงันํา้ออกและนาํไปวางดานขาง 

1.6 สงัเกตตาํแหน่งของชุดอุปกรณ 

1.1 ปิดวาล์วนํา้

1. ขั้นตอนการถอดถงันํ้ า

1.2 กดชักโครกเพ่ือปล่อยนํา้ออกจากถงั

1.3 ใช้ประแจเล่ือนถอดสายนํา้ดีออกจากถงันํ้า
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ภาพท่ี 3-2 ข้ันตอนการถอดถังน้ํา (ตอ) 

1.7 ถอดอปุกรณ์ยกวาล์วนํา้ออก 

1.8 ใช้ไขควงยึดหัวสกรูและใช้ประแจเล่ือน
คลายนอ๊ตยึดถงันํา้ออกจากโถสขุภัณฑ ์

1.9 คลายนอ๊ต 

1.10 ถอดสกรูยึดทั้ง 2ตัวออกมาวางข้างนอก 

1.11 ยกถงันํา้ออกมาควํ่าลงบนพ้ืน 
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ภาพท่ี3-3 ข้ันตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา

2.6 นาํอปุกรณ์ออกมาจากถงั 

2.5 หมุนนอ๊ตยึดอปุกรณ์จนนอ๊ตหลุดออกมา 

2.1 ถอดซีลยางที่ครอบนอ๊ตพลาสติกออก 

2. ขั้นตอนการถอดอุปกรณอ์อกจากถงันํ้ า 

2.2 ใช้ประแจคอม้าคลายนอ๊ตยึดอปุกรณ์ออกประมาณ 1-2 รอบ 

2.4 ใช้มือข้างหน่ึงล้วงเข้าไปในถงัและจับอปุกรณ์ไว้ 

 

2.3 นาํถงันํา้มาวางนอนลง 
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ภาพท่ี 3-4  ข้ันตอนการถอด-ประกอบซีลยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 ค่อยๆ ถอดซีลยางตัวในออกมา 

3. ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง 

3.2 นาํซีลยางตัวใหม่ใส่เข้าไปโดยให้ด้านเรียบเข้าด้านใน 
และดูความเรียบร้อย
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ภาพท่ี 3-5  ข้ันตอนการประกอบอุปกรณเขาไปยังถังน้ํา 

4.5 ใช้ประแจคอม้าไขนอ๊ตยึดอุปกรณใ์ห้
แน่นพอสมควร

4.4 จับถงันํา้ควํ่าลง

4.1 อปุกรณ์ที่เปล่ียนซีลแล้วใส่เข้าไปในถงันํา้ โดย
ให้ด้านเกลียวโผล่ออกจากรูใต้ถังนํา้ 

4.2 หยิบนอ๊ตยึดอปุกรณ์มาไขเข้ากบัเกลียวของ
อปุกรณ์ที่โผล่ออกมาจากรูใต้ถงันํา้จนเร่ิมตึงมือ 

4.3 ปรับอปุกรณใ์ห้ได้ตาํแหน่งเหมือนกบัก่อนที่
จะถอดอปุกรณ์ออกมา

4. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเ์ขา้ยงัถงั

4.6 ใส่ซีลตัวนอก
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ภาพท่ี 3-6  ข้ันตอนการประกอบถังนํ้า 

5.4 ไขนอ๊ตยึดถังจนแน่นทั้ง 2 ตัวเคร่ืองมือยึดสกรูไว้ไม่ให้หมุนตาม 

5.5 ใช้ประแจเล่ือนไขนอ๊ตทั้ง 2 ตัวให้แน่นพอดี ระวังเกลียว
รูดหรือสกรูขาด 

5.6 ใส่อปุกรณ์ชุดยกวาล์วนํา้คืน 

5.1 นาํถงันํา้ที่ประกอบอปุกรณ์เรียบร้อยแล้วมาหงาย
ขึ้นและนาํถงันํา้มาวางบนโถ

5. ขั้นตอนการประกอบถงันํ้ า 

5.2 นาํสกรู 2 ตัวมาร้อยผ่านถงัและผ่านโถส้วมลงไป 

5.3 นาํนอ๊ตมาไขเข้ากบัสกรู จากข้อ 5.2 ทลีะตัวทั้ง 2 ตัว 
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ภาพท่ี 3-6  ข้ันตอนการประกอบถังนํ้า (ตอ) 
 

 

 

5.7 ปิดฝาถงั 

5.8 ใส่ปุ่มกดชักโครก 

 

5.9 ใส่สายนํา้ดีเข้าถงัอปุกรณ์ 

 

5.10 ใช้ประแจเล่ือนไขเกลียวยึดสายนํา้ดีเข้าถงัจนแน่น
พอดี ระวังเกลียวรูด 

 

 

5.11 เปิดวาล์วนํา้เพ่ือให้นํา้เข้าสู่ถงั และสงัเกตที่ใต้ถงัว่ามีนํา้
ร่ัวหรือไม่ถ้ามีให้แก้ไข 
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 จากภาพท่ี 3-2 ถึง 3-6 ท่ีแสดงมาขางตนนัน้ จะพบวาชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชกนัท่ัวไป
ในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑจัดอยูในกลุมเคร่ืองมือท่ีใชแรงบิด ซ่ึงมีดังน้ี 
 

 ประแจคอมา ขนาด 3 นิว้ หนัก 3,250 กรัม ยาว 64 ซ.ม. ดังแสดงในภาพท่ี 3-7 

 
ภาพท่ี 3-7  ประแจคอมา ขนาด 3 นิ้ว 

 
 ไขควง ปากแบน ขนาด 8 นิว้ หนกั 210 กรัม ยาว 31.5 ซ.ม. ดังแสดงในภาพท่ี 3-8 

 
ภาพท่ี 3-8  ไขควง ปากแบน ขนาด 8 นิว้ 

 
 ประแจเล่ือนขนาด 8 นิว้ หนกั 200 กรัม ยาว 20 ซ.ม. ดังแสดงในภาพท่ี 3-9 

 
ภาพท่ี 3-9  ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
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 จะเห็นไดวา ชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไปในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑจะกอ 
ใหเกิดความเม่ือยลาจากเคร่ืองมือ และทําใหตองใชเวลาในการทํางานนาน 
 ขั้นตอนท่ี 3  วเิคราะหเพื่อใหเห็นความจําเปนตองแกไข 
 โดยท่ัวไปของปญหาจําเปนตองมีการแยกแยะปญหาออกวาปญหาใดจําเปนตองมีการ
แกไขบาง จะชวยใหเขาถึงงานท่ีมีปญหาไดตรงจุด เนื่องจากสถานท่ีทําการศึกษาวิจยัเปนอาคารชุด
พักอาศัยขนาด 366 หองชุด และ ขนาด 125 หองชุด ซ่ึงจะตองมีการซอมบํารุงโถสุขภัณฑรุน
เดียวกันบอยๆ และมีปริมาณมาก จึงนับไดวาเปนปญหาท่ีจําเปนและตองดําเนินการแกไข 
 ขั้นตอนท่ี 4  วเิคราะหเพื่อใหเห็นเปนปญหาแทจริง 
 เม่ือพบวางานท่ีจําเปนตองดาํเนินการแกไข ก็จะวิเคราะหเพื่อใหเหน็เปนปญหาแทจริง งาน
ท่ีมีปญหา (Real Problem) จะสงผลตอสุขภาพ อนามัย เชน ความเม่ือยลาของพนักงานจากการใช
เคร่ืองมือ ซ่ึงจัดวาเปนอุบัติเหตุจากการใชเคร่ืองมือ รวมถึงคุณภาพ และปริมาณงานดวย ดังนั้นกจ็ะ
พบวางานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑดวยชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป ควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไข 
 เม่ือพิจารณาแลววางานท่ีมีปญหา (Real Problem) ไมสามารถแกไขปญหาโดยกระทําแบบ
ชั่วคร้ังชั่วคราวได ในขัน้ตอนท่ี 5 ได ดังนั้น ‘Problem Job Model’ ก็จะใหดําเนินการตอไปใน
ขั้นตอนท่ี 6 
 ขั้นตอนท่ี 6  การวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงสภาวะของปญหาและกลุมผูปฏิบัติงานท่ีประสบ
ปญหา  
 เม่ือพบวางานท่ีจําเปนตองแกไขแลว ในท่ีนี้คืองานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ 
จะนํามาวิเคราะหวางานนัน้มีปญหาจริงหรือไม งานท่ีมีปญหาจริง (Real Problem) ก็คืออาจจะ
กอใหเกิดความเม่ือยลาจากการปฏิบัติงาน หรือ ใชเวลาในการทํางานนาน รวมถึงทําใหเกิดความ
เสียหายแกช้ินงาน จึงจําเปนตองดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไข 
 จากนั้นก็จะวเิคราะหถึงลักษณะอาการท่ีเกดิจากงานท่ีมีปญหา (Symptom and Body 
System Affected) และกลุมชางประปาท่ีประสบปญหานัน้ ซ่ึงจะแสดงอยูในตารางดานลางนี้ 
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ตารางท่ี 3-1  รูปแบบของการวิเคราะห เพือ่ช้ีใหเหน็ถึงสภาวะของปญหา  
 

ตัวอยางท่ี 
งาน/ 

ขั้นตอนการทํางาน 
ลักษณะของปญหา ผลท่ีไดรับจากปญหา 

1. ถอด-ประกอบ นอต
ยึดถังนํ้าออกจากโถ
สุขภัณฑ 

- นอตที่อยูใตถังนํ้าอยูในบริเวณ
พ้ืนที่แคบไมสะดวกในการใช
ประแจเล่ือนขนาด 8 น้ิวเพ่ือ
ไขน็อต 
- สกรูที่อยูในถังนํ้า ตองเอื้อมมือ
เขาไปในถังนํ้าเพ่ือยึดสกรูดวย
ไขควงขนาด 8 น้ิว 

- เน่ืองจากนอตอยูใตถังนํ้าและมีพ้ืนที่แคบทํา
ใหตองเอื้อมมือเพ่ือใชประแจเลื่อนไขนอตจึง
เกิดความเมื่อยลา และใชเวลานานขณะ
ไขนอต 
- เน่ืองจากสกรูอยูในถังนํ้า ในการไขและ
คลายนอตตองใชไขควงขนาด 8 น้ิวยึดสกรูใน
ถังนํ้าไวทําใหตองเอื้อมมือเขาไปในถังนํ้าทํา
ใหเกิดความเมื่อยลาและไมสะดวก รวมถึง
อาจจะเสียเวลาในการคอยระวังใหไขควงอยู
ตรงรอยบากของสกรู 

2. ถอด-ประกอบ นอต 
2 ½ น้ิว 

ประแจคอมา 3 น้ิว ที่ใชในการ
ถอด – ประกอบมีขนาดใหญ
และหนัก 

มีความเม่ือยลาจากประแจคอมา ที่มีขนาด
ใหญและหนักเกินความจําเปน ทําใหใชแรง 
และตองระมัดระวังมากเพราะการใชประแจ
คอมาขนาด 3 น้ิวตองควํ่าถังนํ้า อาจพลิก
เสียหายได และจะตองเสียเวลาในการยกถัง
ควํ่าและนอนถังในการทํางาน 

 
 ขั้นตอนท่ี 7  วเิคราะหแตละข้ันตอนการทาํงานเพ่ือดูความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 
 หลังจากท่ีไดวเิคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงสภาวะของปญหานัน้ในข้ันตอนท่ี 6 แลว จะนํามา
วิเคราะหในรายละเอียด คือแตละข้ันตอนการทํางาน และจะวิเคราะหข้ันตอนการทํางานทีไ่ม
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการแกไขดังตารางดานลาง 



 

46

ตารางท่ี 3-2   รูปแบบการวิเคราะหแตละข้ันตอนการทํางาน 
งาน/ขั้นตอนการทํางาน ปญหาที่เกิด แนวทางการแกไขปญหา 

ถอด-ประกอบ นอตยึดถังนํ้า
ออกจากโถสุขภัณฑ 

- มีมุมแคบในการใชประแจเลื่อน
ขนาด 8 น้ิว 
- ตองเอื้อมมือลงในถังนํ้า เพ่ือใชไข
ควงขนาด 8 น้ิวยึดสกรู 

หาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือใชแทนประแจ
เล่ือนขนาด 8 น้ิว และไขควงขนาด 8 น้ิว 

ถอด-ประกอบ นอต 2 ½ น้ิว ขนาดและน้ําหนักของประแจคอมา 
3 น้ิว มีขนาดใหญ, ยาว และหนัก
รวมถึงทําใหขั้นตอนการทํางานตอง
ควํ่าถังนํ้าในการถอด-ประกอบนอต 

หาเครื่องมือที่มีขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสม
มาใชแทน ประแจคอมา 3 น้ิว 

 
3.1.2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) โดยการสรางและพฒันาชุดเคร่ืองมือใหม  

 ในการปรับปรุงแกไขปญหา มีข้ันตอนดังนีคื้อ: 
ข้ันตอนท่ี  1  นํามาจากการวิเคราะหปญหาท่ีไดจากสวนท่ี 1 
ข้ันตอนท่ี  2  ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา 
ข้ันตอนท่ี  3  ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม 
ข้ันตอนท่ี  4  เสร็จส้ินการปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหา 

 โดยปกติการปรับปรุงแกไขปญหาแบงออกไดเปน 2 วิธีการใหญๆ ไดคือ การปรับปรุง
แกไขโดยใชหลักวิศวกรรม และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักบริหาร ในสวนนี้จงึควรดําเนนิการ
โดยใชหลักวิศวกรรมเน่ืองจากเปนการปรับปรุงแกไขท่ีตนตอ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  นํามาจากการวิเคราะหปญหาท่ีไดจาก 3.1.1 มีดังนี้คือ 

 ข้ันตอนการ ถอด-ประกอบ นอตยึดถังน้ําออกจากโถสุขภัณฑ ในการถอด-ประกอบใช
เคร่ืองมือคือ ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว และไขควงขนาด 8 นิ้ว 
 จากการวิเคราะหพบวา ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว และไขควงขนาด 8 นิ้ว มีปญหาในการใช
งานดังนี ้

o การใชประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว เพื่อไขนอตยึดถังน้ําขนาด 7/8 นิ้ว จะเกิดความ
ลําบากในการไขเนื่องจากนอตดังกลาวอยูในท่ีๆ ลึกเขาไปปากประแจเล่ือนจะเขาไปจับนอตได
ลําบากและมีท่ีแคบทําใหไขนอตไดลําบากดวย 

o การใชไขควงขนาด 8 นิ้วในการจับสกรูในถังน้ําไมใหหมุนตาม ในขณะท่ีคลาย
เกลียวนอต ไขควงจะมีโอกาสเคล่ือนหลุดออกจากสกรูไดงายเพราะทาทางท่ีใชในการทํางานคือ มือ
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ขางหนึ่งจะตองจับไขควงไวในถังน้ําในขณะท่ีตองโนมตัวลงเพื่อใชมืออีกขางหนึ่งไขประแจเล่ือน
เพื่อคลายนอต 

 ข้ันตอนการ ถอด-ประกอบ นอต 2 1/2 นิ้ว ซ่ึงในปจจุบันท่ีมีปญหาใชประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว  
 จากการวิเคราะหพบวา ประแจคอมาขนาด 3 นิ้วมีขนาดใหญและมีน้ําหนกัมากไม
เหมาะสมกับนอตพลาสติกขนาด 2 1/2  นิ้ว ท่ีใชยึดชุดอุปกรณวาลวน้ําลง เนื่องจากนอตพลาสติกมี
ความบอบบางไมตองอาศัยแรงในการไขมาก แตประแจคอมาขนาด 3 นิ้วมีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การไขแปบขนาดใหญตองใชแรงในการไขมาก   
 ขณะเดียวกนันอตพลาสติกขนาด 2 1/2 นิ้ว เปนนอตท่ีมีขนาดใหญจึงจําเปนตองใชประแจ
ขนาดใหญ เชน ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว เนื่องจากปากประแจมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะจับนอต
ขนาด 2 ½ นิ้วได และมีปญหาในการใชงานดังนี ้

o ประแจคอมาเปนประแจท่ีใชสําหรับจับแปบขนาดใหญตองใชแรงมากในการไข 
แตนอตพลาสติกขนาด 2 1/2 นิ้วเปนนอตท่ีมีความบอบบางไมตองอาศัยแรงในการไขมากเม่ือใช
ประแจคอมาขนาด 3 นิ้วในการไขอาจทําใหใชแรงเกินทําใหเกลียวรูดได 

o นอตตัวนีเ้ปนนอตท่ีมีความบาง (หนา 1/4  นิ้ว) เม่ือใชประแจคอมาไขจึงอาจเกดิ
ความเสียหายตอนอตไดฟนของประแจคอมาจะทําใหนอตเปนรอยเสียหายไดและเนือ่งจากนอตมี
ความบางในการไขดวยประแจคอมาอาจทําใหไขพลาดได 

o ประแจคอมามีความยาวและหนักทําใหเกิดความเม่ือยลาแกผูปฏิบัติงานได 
o ในการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว จะตองจับถังน้ําคว่ํา เพื่อไขนอตขนาด 2 1/2 นิ้ว 

หากไมระมัดระวังอาจทําใหถังลมเกิดความเสียหายได 
o ในขณะใชงานหรือเคล่ือนยายประแจคอมาขนาด 3 นิ้วอาจไปกระแทกกับเคร่ือง

สุขภัณฑชํารุดเสียหายได 
 ขั้นตอนท่ี 2  ดาํเนินการปรับปรุงแกไขปญหา 
 เพื่อแกไขปญหาจากข้ันตอนท่ี 1 ทําใหตองสรางชุดเครื่องมือใหมมาแทนชุดเคร่ืองมือท่ีใช
ท่ัวไปคือประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว, ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว และ ไขควงขนาด 8 นิ้ว ใชในงานถอด-
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ โดยชุดเคร่ืองมือใหมท่ีจะมาแทนชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปจะตอง
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจาก ชุดเครื่องมือท่ีใชท่ัวไปใหได หลังจากไดทําชุดเครื่องมือใหมก็จะ
นําไปทดลองใหชางประปาใช เพื่อพัฒนาใหชุดเครื่องมือใหมใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 ปญหาท่ีเกิดจากการถอด-ประกอบนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว 
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 ชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป คือ ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้วและไขควงขนาด 8 นิ้ว  เนื่องจากนอต
ยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว อยูในท่ีลึกและแคบไมเหมาะท่ีจะใชประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว ในการไขนอต
ดังกลาว และไขควงซ่ึงใชในการจับสกรูในถังน้ําปากไขควงอาจพลาดหลุดออกจากหัวของสกรูได  
 ชุดเคร่ืองมือใหม คือ เคร่ืองมือใหม *2 ซ่ึงสรางข้ึนมาทดแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
 เคร่ืองมือใหม *3 ซ่ึงสรางข้ึนมาทดแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 
 
 จากปญหาท่ีเกดิจากชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป คือ ประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว  

o การสรางเคร่ืองมือ โดยการออกแบบเคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบัติในการไขนอตในท่ีลึก
และแคบ ไดพบวาสามารถสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการไขนอตดังกลาวได โดยการใชตัวตอทอ PVC 
มาทําเปนหวับอก เพื่อใชยดึนอตใหพอด ี ในการทําเคร่ืองมือคร้ังแรกไดทําใหมีดามขนาดยาวเพือ่
เพิ่มแรงในการไข ดังภาพท่ี 3-10 จะแสดงเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเพื่อใชแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3-10  เคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
 หลังจากการทดลองใชงานพบวาดามยาวทําใหเกะกะ ซ่ึงแสดงการทํางานดังภาพท่ี 3-11 
แสดงการถอดนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-11  การใชเคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นถอดนอตยดึถังน้ํา 
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o การพัฒนาเคร่ืองมือ หลังจากท่ีพบวาเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนดามยาวเกะกะ และใน
การไขไมจําเปนตองใชแรงไขมาก จึงถอดดามออกเหลือแต 3 ทางของ PVC ซ่ึงก็มีแรงเพียงพอใน
การไขออกและไขเขา ดังภาพท่ี 3-12 แสดงเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลว แทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-12  เคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลว แทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 

 
 หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากข้ึน ดังภาพท่ี 3-13 
แสดงการถอดนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-13  การใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาข้ึนถอดนอตยดึถังน้ํา 

 
 ดังนั้นจึงใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลวดังภาพ 3-12 แทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว โดยใน
ท่ีนี้จะเรียกวา เคร่ืองมือใหม *2  

 จากปญหาท่ีเกดิจากชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป คือ ไขควงขนาด 8 นิ้ว  
o การสรางเคร่ืองมือ โดยการออกแบบเคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบัติในการจับหัวสกรูโดย

ใชทอ PVC มาทําเปนหวับอก ขนาดความยาวเทากับความสูงของถังน้ํา โดยมีอุปกรณเพื่อชวยใน
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การยึดกับขอบถังเพื่อจะไดไมตองใชมือจบัขณะไขนอตดังภาพท่ี 3-14 จะแสดงเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึน
เพื่อใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว  
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 3-14  เคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 
 

 หลังจากการทดลองใชงาน พบวาการจะนําเคร่ืองมือท่ีมีอุปกรณยดึขอบถังเขามายึดกับหัว
สกรู มีความลําบากเนื่องจากหัวสกรูจะตองไดมุมพอด ี จึงจะนําเคร่ืองมือเขาไปสวมกับหัวสกรูได 
ดังภาพท่ี 3-15 แสดงการใชเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนยึดหัวสกรูในถังน้ําเพื่อใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-15  การใชเคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้ํา 

 
o การพัฒนาเคร่ืองมือ หลังจากท่ีพบวาในการใชเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมีความลําบาก

เนื่องจากหัวสกรูจะตองไดมุมพอดี จึงจะนําเคร่ืองมือเขาไปสวมกับหวัสกรูได ดังนั้นจึงไดตัดสินใจ
ถอดอุปกรณยดึขอบถังออก เหลือแต 3 ทางของ PVC ซ่ึงทําใหสะดวกในการนําเคร่ืองมือเขาไป
สวมกับหวัสกรู เพื่อใชงาน ดังภาพท่ี 3-16 แสดงเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลว แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว  
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ภาพท่ี 3-16   เคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลว แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 

 
 หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากข้ึน ดังภาพท่ี 3-17 
แสดงการใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาขึ้นยดึหวัสกรูในถังน้ํา 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-17  การใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาข้ึนยึดหัวสกรูในถังน้ํา 
 
 ดังนั้นจึงใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลวดังภาพ 3-16 แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว โดยในท่ีนี้จะ
เรียกวา เคร่ืองมือใหม *3 
 
 ปญหาท่ีเกิดจากการถอด-ประกอบนอตขนาด 2 ½ นิ้ว 
 ชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป คือ ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว เนื่องจากประแจคอมามีขนาดใหญ
และหนัก ไมเหมาะกับนอตพลาสติกขนาดดังกลาว 
 ชุดเคร่ืองมือใหม คือ เคร่ืองมือใหม *1 ซ่ึงสรางข้ึนมาทดแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 

 จากปญหาท่ีเกดิจากชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปคือประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 
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o การสรางเคร่ืองมือ โตยการออกแบบสรางเคร่ืองมือท่ีมีขนาดเล็กและมีน้ําหนกัเบา
เหมาะสมกับนอตพลาสติกขนาด 2 ½ นิ้วโดยการสรางเคร่ืองมือใหมจากทอ PVC มาทําเปนหวับอก 
เพื่อใชยดึนอตดังกลาว ดังภาพ ท่ี 3-18 จะแสดงเคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นเพื่อใชแทนประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-18  เคร่ืองมือใหมท่ีสรางขึ้นแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 
 

 หลังจากการทดลองใชงานพบวา ในเคร่ืองมือท่ีไดสรางขึ้นมามีขนาดยาวและใชไขควง
ขนาด 8 นิ้วเปนดามไข เม่ือนํามาทดลองในงานแลวพบวาไมสะดวกเนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใชมีขนาด
ยาวเกินไปทําใหพลิกไปมาไดงาย และปลายไขควงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ในขณะเดยีวกนั
ตองคว่ําถังน้ําในการไขนอตขนาด 2 ½ นิ้ว ดังภาพท่ี 3-19 แสดงการใชเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนถอดนอต
พลาสติกขนาด 2 ½ นิ้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-19   การใชเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนถอดนอตพลาสติก 
 

o การพัฒนาเคร่ืองมือ หลังจากการใชงานแลวพบวาไมสะดวกเนื่องจากเคร่ืองมือท่ี
ใชมีขนาดยาวเกินไปทําใหพลิกไปมาไดงาย และปลายไขควงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ใน
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ขณะเดียวกนัตองคว่ําถังน้ําในการไขนอตขนาด 2 ½ นิว้ จึงไดแกไขใหเคร่ืองมือมีขนาดส้ันลงและ
ใชดามจับเปน ทอ PVC ซ่ึงยึดติดกับเคร่ืองมือ ดังภาพท่ี 3-20 แสดงเคร่ืองมือใหมท่ีพฒันาแลว แทน
ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-20  เคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลว แทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 
 

 หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากข้ึน ดังภาพท่ี 3-21 
แสดงการใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาขึ้นไขนอตขนาด 2 ½ นิ้ว 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3-21  การใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาข้ึนไขนอต 
 
 พบวามีความสะดวกในการใชงานมากข้ึนและสามารถจับถังนอนไดเลย (ไมตองคว่ําถัง
เหมือนการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้วและเคร่ืองมือท่ีสรางคร้ังแรก) ซ่ึงเช่ือวาการใชเคร่ืองมือท่ี
พัฒนาข้ึนมานีส้ามารถลดความเม่ือยลาขณะใชงานไดเนือ่งจากเคร่ืองมือมีน้ําหนกัเบา และทําใหลด
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ข้ันตอนการทาํงานรวมถึงลดความเส่ียงในการทําใหโถสุขภัณฑชํารุดเสียหายไดเนื่องจากทําจาก 
PVC และไมตองระมัดระวังมากในการคว่าํถังน้ํา 
 ดังนั้นจึงใชเคร่ืองมือใหมท่ีพัฒนาแลวดังภาพ 3-20 แทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้วโดยใน
ท่ีนี้จะเรียกวา เคร่ืองมือใหม *1 
 ขั้นตอนท่ี 3  ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม  
 ดังท่ีไดกลาวมาแลว การปรับปรุงแกไขปญหาแบงออกไดเปน 2 วิธีการใหญๆ ไดคือ การ
ปรับปรุงแกไขโดยใชหลักวศิวกรรม และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักบริหาร ในการแกไขปญหา
เบ้ืองตนทางการบริหารสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการดังตอไปนี้  

 การใหความรูแกผูปฏิบัติงานและหัวหนางาน 
 การฝกอบรมดวยวิธีงายๆ ใหเขาใจถึงลักษณะงานยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานใน

แตละข้ันตอนถูกตองยิ่งข้ึน 
 ในงานวิจยันี้จะดําเนินการปรับปรุงแกไขท่ีตนตอโดยใชหลักวิศวกรรม และนําแนวคิด
ทางดานเออรกอนอมิกสมาใช ดวยการนําชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังาน และผูปฏิบัติงาน มา
ปรับปรุงแกไขปญหา หลังจากไดชุดเคร่ืองมือใหมและนํามาทดลองใชพบวาข้ันตอนการทํางาน
และเคร่ืองมือท่ีใชเปนดังภาพที่ 3-22 ถึงภาพท่ี 3-26 
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ภาพท่ี 3-22  การเปรียบเทียบข้ันตอนการถอดถังน้ําโดยชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปกับชุดเคร่ืองมือใหม 

1.4 ถอดปุมกดชักโครก

1.5 ถอดฝาถังนํ้าออกและนําไปวางดานขาง 

1.6 สังเกตตําแหนงของชุดอุปกรณ 

1.1 ปดวาลวนํ้า

1. ขั้นตอนการถอดถังน้ํา

1.2 กดชักโครกเพ่ือปลอยนํ้าออกจากถังนํ้า 

1.3 ใชประแจเล่ือนถอดสายนํ้าดีออกจากถังนํ้า 
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ภาพท่ี 3-22  การเปรียบเทียบข้ันตอนการถอดถังน้ําโดยชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปกับชุดเคร่ืองมือใหม(ตอ) 

 

1.7 ถอดอุปกรณยกวาลวนํ้าออก 

1.8 ไขนอตยึดถังนํ้าออก
จากโถสุขภัณฑ

1.9 คลายนอต 

1.10 ถอดสกรูยึดทั้ง 2ตัวออกมาวางขางนอก 

 

 

1.11 ยกถังนํ้าออกมา
ควํ่าลงบนพ้ืน
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ภาพท่ี 3-23  การเปรียบเทียบข้ันตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา 

 

2.5 หมุนนอตยึดอุปกรณจนนอตหลุดออกมา 

2.6 นําอุปกรณออกมาจากถัง 

2.1 ถอดซีลยางที่
ครอบนอต

2. ขั้นตอนการถอดอุปกรณออก

2.2 คลายนอตยึด
อุปกรณออก

2.4 ใชมือขางหน่ึงลวงเขาไปในถังและจับอุปกรณ

 

 

 

2.3 นําถังนํ้ามาวางนอนลง
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ภาพท่ี 3-24  การเปรียบเทียบข้ันตอนการถอด-ประกอบซีลยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 คอยๆ ถอดซีลยางตัวในออกมา 

3. ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง 

3.2 นําซีลยางตัวใหมใสเขาไปโดยใหดานเรียบเขาดานในและดูความเรียบรอย 
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4.5 ไขนอตยึด
อุปกรณใหแนน
พอสมควร

4.4 จับถังนํ้าควํ่าลง 

4.1 อุปกรณที่เปล่ียนซีลแลวใสเขาไปในถังนํ้า โดย
ใหดานเกลียวโผลออกจากรูใตถังนํ้า 

4. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังนํ้า

4.2 หยิบนอตยึดอุปกรณมาไขเขากับเกลียวของ
อุปกรณที่โผลออกมาจากรูใตถังนํ้าจนเริ่มตึงมือ 

4.3 ปรับอุปกรณใหไดตําแหนงเหมือนกับกอนที่
จะถอดอุปกรณออกมา 

4.6 ใสซีลตัวนอก 

ภาพท่ี 3-25  การเปรียบเทียบข้ันตอนการประกอบอุปกรณเขาไปยังถังน้ํา 
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ภาพท่ี 3-26  การเปรียบเทียบข้ันตอนการประกอบถังน้ํา 

5.4 ไขนอตยึดถังจนแนน
ทั้ง 2 ตัวเคร่ืองมือยึดสกรู
ไวไมใหหมุนตาม 

5.5 ใชประแจเล่ือนไขนอต
ทั้ง 2 ตัวใหแนนพอดี ระวัง
เกลียวรูดหรือสกรูขาด 

5.6 ใสอุปกรณชุดยกวาลวนํ้าคืน

5.1 นําถังนํ้าที่ประกอบอุปกรณเรียบรอยแลวมา
หงายขึ้นและนําถังนํ้ามาวางบนโถ 

5. ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา

5.2 นําสกรู 2 ตัวมารอยผานถังและผานโถสวมลงไป 

5.3 นํานอตมาไขเขากับสกรู จากขอ 5.2 ทีละตัวทั้ง 2 ตัว
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ภาพท่ี 3-26  การเปรียบเทียบข้ันตอนการประกอบถังน้ํา(ตอ) 
 
 

 

 

5.7 ปดฝาถัง 

5.8 ใสปุมกดชักโครก 

 

5.9 ใสสายนํ้าดีเขาถังอุปกรณ 

 

5.10 ใชประแจเลื่อนไขเกลียวยึดสายนํ้าดีเขาถังจนแนนพอดี 
ระวังเกลียวรูด 

 

 

5.11 เปดวาลวนํ้าเพ่ือใหนํ้าเขาสูถัง และสังเกตที่ใตถังวามีนํ้า
รั่วหรือไมถามีใหแกไข 
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 จากภาพท่ี 3-22 ถึง 3-26 ดังท่ีแสดงขางตน ไดแสดงการเปรียบเทยีบข้ันตอนการถอด – 
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑโดยชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปกับชุดเคร่ืองมือใหม เพื่ออธิบายให
ชัดเจนโดยใชขอมูลการเปรียบเทียบขบวนการผลิตสําหรับสองมือ (Two-handed process chart) ซ่ึง
แสดงในภาคผนวก ค. ไดอธิบายถึงความแตกตางของการทํางานดวยชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปและ
การทํางานดวยชุดเคร่ืองมือใหม 
 สรุปผลการใชชุดเคร่ืองมือใหม 
 เคร่ืองมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 
 การใชเคร่ืองมือใหมสามารถลดข้ันตอนการคว่ําถังออกไปได โดยจะเปล่ียนเปนข้ันตอน
การนําถังนอนลงแทน ซ่ึงทําใหไมตองระมัดระวังมาก และทํางานงายข้ึน รวดเร็วข้ึน รวมถึง
เคร่ืองมือใหมนี้มีน้ําหนักเบา และดามจับมีขนาดเหมาะสมในการใชงาน จะทําใหผูใชเคร่ืองมือใหม
ลดความเม่ือยลาอันเกิดจากการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว และลดความเสียหายของนอตพลาสติก
ท่ีถูกไขโดย ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว ดังภาพที่ 3-27 แสดงเคร่ืองมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว 
 

 
  
ภาพท่ี 3-27  เคร่ืองมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว 
 
 เคร่ืองมือใหม*2  ใชแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
 การใชเคร่ืองมือใหมทําใหการทํางานในพืน้ท่ีแคบสะดวกข้ึน และลดความลําบากในการ
ทํางาน เนื่องจากนอตอยูลึก และจะทําใหผูใชเคร่ืองมือใหมลดความเม่ือยลา ดังภาพท่ี 3-28 แสดง
เคร่ืองมือใหม*2 ใชแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
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ภาพท่ี 3-28  เคร่ืองมือใหม*2 ใชแทนประแจเล่ือนขนาด 8 นิ้ว 
 
 เคร่ืองมือใหม*3  ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 
 การใชเคร่ืองมือใหมทําใหไมตองเอ้ือมมือลงไปในถังน้ํา และสามารถจับหัวสกรูไมให
หมุนตามการไขนอตใตถังน้ํา ดังภาพท่ี 3-29 แสดงเคร่ืองมือใหม*3 ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-29  เคร่ืองมือใหม*3 ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว 
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 ขั้นตอนท่ี 4  เสร็จส้ินการปรับปรุงแกไขงานท่ีมีปญหา 
 จากท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขปญหา โดยทําชุดเคร่ืองมือใหมท่ีเช่ือวาจะเหมาะสมกับ
สภาพการทํางาน และมีการนําไปทดลองใช ก็พบวาการใชชุดเครื่องมือใหม จะทําใหการทํางาน
สะดวกข้ึน ลดเวลาในการทํางานลง และสามารถลดอุบัติเหตุในการทํางานไดดวย  
 ในงานวิจยันี้ตองเปรียบเทียบชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปและชุดเคร่ืองมือใหมวาจะสามารถ
แกไขปญหาในสวนท่ี 1 ไดหรือไม โดยจะทําการทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปและชุดเคร่ืองมือ
ใหมโดยจะใชแบบสัมภาษณชางประปา รวมถึงแบบสัมภาษณหัวหนางานดวย เพื่อทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหมวาสามารถแกไขปญหางานท่ีมีปญหาของชุด
เคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปตามท่ีตองการหรือไม 
 
3.2 การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม และเปรียบเทียบกบัชุดเครื่อง 
มือท่ีใชกันทัว่ไป ในพ้ืนที่ที่สะดวกในการทํางานและพ้ืนที่ไมสะดวกในการทํางาน 
 
 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวางานวิจยัฉบับนีจ้ะแบงบทท่ี 3 ออกเปน 2 ตอน เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคการวิจยั จาก 3.1 ไดสรางและพัฒนาชุดเคร่ืองมือใหมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชในงาน
ถอด-ประกอบ ในโถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ช้ิน แทนชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชท่ัวไป และใน 
3.2 จะนําชุดเคร่ืองมือใหมท่ีไดจาก 3.1 มาทดสอบใชกับชางประปาแลวจับเวลาดวยนาฬกิา เพือ่วัด
ประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหมเพื่อเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป ซ่ึงจะวดั
ประสิทธิภาพในดาน  

 ลดระยะเวลาในการทํางานโดยชุดเคร่ืองมือใหม 
 ลดอาการเม่ือยลาของชางประปา อันเนื่องมาจากการทํางาน บํารุงรักษาโถสุขภัณฑ  
และความพงึพอใจของหวัหนางานท่ีมีตอคุณภาพงานจากชุดเคร่ืองมือใหม 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้: 
3.2.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางของงานวิจยันี ้ คือ ชางประปา ดังนั้นจะคัดเลือกชางประปา ท่ีทํางาน
บํารุงรักษาของบริษัท ลาเมซอง 25 จํากัด เนื่องจากบริษทั ลาเมซอง 25 จํากัด มีกลุมบริษัท ในเครือ
ท่ีทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย และไดเอ้ือเฟอในการประสานงานติดตอสถานท่ีในการทดสอบใหดวย 
จึงไดขอความอนุเคราะหจากทางบริษัท ในการนําชางประปามาทดสอบ โดยเลือก จํานวน 7 คน 
จาก จํานวนท้ังหมด 12 คนและกําหนดคุณสมบัติชางประปาดังนี้ คือ อายุระหวาง 20-35 ป 
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 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดสอบคร้ังนี้ จากขอมูลท่ีไดรับจากทางฝายซอมบํารุงของอาคาร 
โดยท่ัวไปของชางประปาท่ีทํางานซอมบํารุงอาคารชุดจะมีประสบการณการทํางานในชวง 4-6 ป 
มากท่ีสุด ดังนัน้จึงคัดเลือกชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางานดังนี:้ 

 ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 1-3 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 
 ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 4-6 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 
 ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 7 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 

 รวมชางประปามาทดสอบท้ังส้ิน จํานวน 7 คน 
3.2.2 การเลือกพื้นท่ีทดสอบ 

 โครงการอาคารชุดท่ีถูกเลือก เพื่อใชเปนพื้นท่ีทดสอบ จะตองมีความแตกตางกันใน
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน  และพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน  เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
ในการทดสอบ แตโถสุขภัณฑจะตองเปนรุนเดยีวกัน และอายกุารใชงานใกลเคียงกัน โดยกําหนด
พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน  และพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน โดยไดแนวคิดจากขอมูลสัดสวน
ซ่ึง อิวิลิน ตัน กอตลิน (Evelyn Tan Guat-Lin) ไดรวบรวมขนาดกายท่ีเหมาะกับการใชเฟอรนิเจอร 
และอาคาร ตามท่ีไดกลาวไวในบทที ่ 2 ทรวดทรงในทานั่ง ไดมีการกําหนดความกวางของไหล 
0.25SH (Standing Height) โดยจากความสูงยืนเปน 1 SH  
 จากบทที่ 2 ขอมูลการวิจัยของ สมชัย จึงรักเสรีชัย สามารถคํานวณความกวางของไหล โดย
ตัวเลขท่ีจะนําไปใชงาน คือคามิติวิกฤติ (คาท่ีเลือกแลววาเหมาะสมในการนําไปใชงาน) คือ 43.83 
ซ.ม. ตามตารางท่ี 2-5 และจากการวิเคราะหทิศทางของรางกายเกีย่วกบัการกินเนื้อท่ี (Space) การ
เคล่ือนไหวในการถอด – ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ ควรจะมีพืน้ท่ีอยางนอย 1/2 ของความ
กวางของไหลเพื่อใหสะดวกในการทํางาน คือ 1/2 ของ 43.83 ซ.ม. ซ่ึงเทากับ 21.915 ซ.ม. ใน
งานวิจยัฉบับนี้จะใชเลขจํานวนเต็ม คือ  22 ซ.ม. ดังนั้น: 

 พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นที่ในการทํางานซ่ึงมีพื้นท่ีวางรอบโถ
สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง  โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม. 
 ในการวิจัยนี ้ จะเลือกอาคาร พิมลธุรกิจ เปนพืน้ท่ีทดสอบสําหรับพื้นท่ีท่ีสะดวกในการ
ทํางาน เนื่องจากทํางานในท่ีมีพื้นที่วางโดยรอบโถสุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถ
สุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม. โดยพ้ืนท่ีจริงมีระยะหางระหวางโถสุขภัณฑกับผนังหองน้ําดาน
ท่ีนอยท่ีสุด 23 ซ.ม. ดังภาพท่ี 3-30  
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ภาพท่ี 3-30  พื้นที่วางระหวางโถสุขภัณฑกบัผนังหองน้ําของพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 
 

ซ่ึงพื้นท่ีวางรอบโถสุขภัณฑ ของอาคาร พิมลธุรกิจ ดังแสดงในภาพท่ี 3-31 
 

          
 
ภาพท่ี 3-31  พื้นที่ทดสอบสําหรับพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 

 
 พื้นที่ท่ีไมสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นที่ในการทํางานซ่ึงมีพื้นท่ีวางรอบโถ

สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม. 
 ในการวิจัยนี้ จะเลือกอาคาร ลาเมซอง 24 เปนพื้นท่ีทดสอบสําหรับพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการ
ทํางาน เนื่องจากทํางานในท่ีมีพื้นที่วางโดยรอบโถสุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถ
สุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม. โดยพ้ืนท่ีจริงมีระยะหางระหวางโถสุขภัณฑกับผนังหองน้ําดาน
หนึ่งเพยีง 16 ซ.ม. ดังภาพท่ี 3-32 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-32  พื้นที่วางระหวางโถสุขภัณฑกบัผนังหองน้ําของพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 
ซ่ึงพื้นท่ีวางรอบโถสุขภัณฑ ของอาคาร ลาเมซอง 24 ดังแสดงในภาพท่ี 3-33  
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ภาพท่ี 3-33  พื้นที่ทดสอบสําหรับพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 
 

3.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดมาจากการศึกษาเอกสารตางๆ แนวคิดและ 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัย วิทยาการจัดสภาพงาน 
รวมท้ังงานวจิยัท่ีเกีย่วของกบัขนาดกายและการจัดสภาพงานท่ีเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการต้ัง
แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณชางประปาและหัวหนางาน ในการออกแบบแบบสัมภาษณ จะ
แบงเปน 2 ชุด 

ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณชางประปา (ดภูาคผนวก ก.) 
 คําถามสําหรับการสัมภาษณชางประปาท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบ มีประเด็นตางๆ ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณในการประกอบอาชพีชางประปา 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ความชอบในงาน ความชํานาญ ความซํ้าซาก การพฒันาชุด
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ในแตละพื้นท่ี ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเม่ือยลาของการทํางานชางประปา 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ระดับความเม่ือยลาในการใชชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถ
สุขภัณฑท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือท่ีดัดแปลงใหม ในพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางานและ
พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน โดยการวดัระดับความเม่ือยลาจาก สวนของรางกาย ซ่ึงแบงเปน 12 
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สวน โดยแนวความคิดมาจาก Annex D ของมาตรฐาน ISO/TS 20646 (สุดธิดา กรุงไกรวงศ, 
2547:5) ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)    

ตอนท่ี 4 การจับเวลาในการใชชดุเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ 
 ประกอบดวยการบันทึกเวลา(นาที) จากการจับเวลาท่ีใชในการถอด-ประกอบดวยนาฬิกา
จับเวลา โดยกําหนดคาเศษของนาที เปนเศษสวนรอยของนาที ในการทดสอบชางประปาใชชุด
เคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชกนัท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือท่ีดัดแปลงใหมโดยทดสอบใช
ในพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง จะมี
รายละเอียดในการทดสอบการจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑใน 3.2.5  

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ประเภทงานท่ีจําเปนตองใชชุดเครื่องมือท่ีเหมาะสม การเลือก
ชุดเครื่องมือในแตละพ้ืนท่ี ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และชุดเคร่ืองมือท่ี
อํานวยความสะดวกในการทํางานในแตละพ้ืนท่ี ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณหัวหนางาน(ดภูาคผนวก ก.) 
คําถามสําหรับการสัมภาษณหัวหนางานท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบ มีประเด็นตางๆ ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ประสบการณการทํางาน ลักษณะคําถามเปนแบบขอมูล
ปลายเปด   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน 
 ประกอบดวยคําถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจในคุณภาพงาน ความพงึพอใจในชุดเคร่ืองมือ 
ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 

3.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดย วิธีการหลายวิธี  

 โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณ คือ แบบสัมภาษณชางประปา ในเรื่อง 
ขอมูลท่ัวไป ความคิดเหน็เกี่ยวกับประสบการณในการประกอบอาชีพชางประปา โดยจะสัมภาษณ
ชางประปาท้ัง 7 คน ในวันท่ีทําการเก็บขอมูลภาคสนามคร้ังแรก และความคิดเห็นที่มีตอชุด
เคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ในวนัท่ีทําการเก็บขอมูลภาคสนามคร้ังสุดทาย สวนความคิด
เห็นเกี่ยวกับระดับความเม่ือยลาของการทํางานชางประปา ทุกคร้ังหลังจากท่ีชางประปาท้ัง 7 คน ทํา
การทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือใหมโดยทดสอบใชในพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวก
ในการทํางาน 2 คร้ัง และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง (รวมท้ังส้ิน 56 คร้ัง) และแบบ
สัมภาษณหัวหนางาน ในเร่ือง ขอมูลท่ัวไป ความพึงพอใจของหัวหนางาน จะสัมภาษณหวัหนางาน 
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ทุกคร้ังท่ีชางประปาท้ัง 7 คน ทําการทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือท่ี
ดัดแปลงใหมโดยทดสอบใชในพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และในพืน้ท่ีท่ีสะดวกในการ
ทํางาน 2 คร้ัง (รวมท้ังส้ิน 56 คร้ัง) 

 โดยวิธีการเชิงปริมาณ ไดแก การจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถ
สุขภัณฑ ทุกคร้ังท่ีชางประปาท้ัง 7 คน ทําการทดสอบชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือ
ใหมโดยทดสอบใชในพืน้ท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 2 
คร้ัง (รวมท้ังส้ิน 56 คร้ัง)  
 สถานท่ีท่ีใชเกบ็ขอมูลภาคสนาม คือ อาคาร ลาเมซอง 24 และ อาคาร พิมลธุรกิจ ผูวิจัยได
เก็บขอมูลในเดือนตุลาคม 2547  

3.2.5 วิธีทดสอบ  
 การทดสอบในงานวิจัยนี้ จะกําหนดใหชางประปาจํานวน 7 คน ทําการเปล่ียนซีล ยางในชุด
อุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้าํโถสุขภัณฑ ดงัภาพท่ี 3-34 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-34  ซีลยางในชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ําโถสุขภัณฑ 
 
 กอนทําการทดสอบคร้ังแรก จะมีการประชุมชางประปาท้ัง 7 คนเพ่ืออธิบายข้ันตอน

การทํางานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑ และตรวจสอบโถสุขภัณฑท่ีใชในการทดสอบโดยหัวหนา
งานและผูวจิัยวามีสภาพปกติ 

 กอนทดสอบหัวหนางาน จะตรวจความพรอมของชางประปาตามปกติ หากพบวาชาง
อยูในสภาพมนึเมา เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ ก็จะไมใหทําการทดสอบ รวมถึง แตงกายดวยชุดทํางาน
และรองเทาหุมสนพื้นยาง 

 ใหชางประปาจํานวน 7 คน ทดสอบชุดเคร่ืองมือท้ัง 2 ชุด โดยทดสอบจํานวน 2 คร้ัง 
ในแตละชุด และจะทดสอบในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน คือ พืน้ท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน และพ้ืนท่ีท่ีไม
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สะดวกในการทํางาน เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกตางของระยะเวลา และระดับความเม่ือยลา ในแต
ละชุดเคร่ืองมือและแตละพืน้ท่ีท่ีตางกัน  

 ใชพื้นที่ท่ีแตกตางกัน คือ พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน และพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการ
ทํางาน จะกําหนดใหทดสอบชุดเคร่ืองมือสลับกัน เชน วันแรกในพืน้ท่ีท่ีสะดวกในการทํางานจะ
เร่ิมทดสอบดวยชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในชวงเชา และชุดเคร่ืองมือใหมในชวงบาย และในวัน
ตอมาในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการทํางานจะเร่ิมทดสอบดวยชุดเคร่ืองมือใหมในชวงเชา และชุด
เคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในชวงบาย 

 ในการทดสอบจะจับเวลาในการใชชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปและชุดเคร่ืองมือใหม โดย
เร่ิมบันทึกเวลาหลังจากปลดสายน้ําดีออกจากถังน้ํา จนถึงพรอมใสสายนํ้าดีกลับเขาท่ี และจะบันทึก
เวลาของการทาํงานท่ีไมมีน้ําร่ัวซึมหลังจากเปดน้ําเขาสูถังน้ํา 

 ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกชุดท่ีใหชางประปานําไปใช พบวาไมมีความ
แตกตางกันในชุดเคร่ืองมือใหมแตละชุด และชุดเคร่ืองมือท่ัวไปแตละชุด จนทําใหมีผลตอ ระยะเวลา 
ความเม่ือยลา และความเสียหาย 

3.2.6 การวิเคราะหขอมูล 
 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
นอกจากนี้ผูวจิัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความแทนคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเปน 5 

ระดับ คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจความหมาย ดังนี ้
1.00-1.80  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
1.81-2.60  พึงพอใจนอย 
2.61-3.40  พึงพอใจปานกลาง 
3.41-4.20  พึงพอใจมาก 
4.21-5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ใชสถิติเชิงอางอิง ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ 

ANOVA 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 
 

ในงานวิจยันี้ ไดทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมท่ีใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
แบบชักโครก 2 ช้ิน เพื่อเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป ในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน
และพ้ืนท่ีไมสะดวกในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาใน
การทํางาน และลดอาการเม่ือยลาของชางประปาอันเนื่องมาจากการทํางาน รวมถึงความพึงพอใจ
ของหัวหนางานในดานคุณภาพงาน 
4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา 

ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี ้
4.1.1 การวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางานกับชุดเคร่ืองมือ 

และพ้ืนท่ีการทํางาน 
4.1.2 การวิเคราะหความเมื่อยลาในสวนของรางกายหลังจากการทดสอบ ใชชุดเครื่องมือใน

งานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑท้ัง 2 ชุด โดยเปรียบเทียบกบัชุดเคร่ืองมือและพื้นท่ีในการ
ทํางาน 

4.1.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ 
4.2 การวิเคราะหแบบสัมภาษณหัวหนางาน 

ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณหวัหนางาน จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี ้
4.2.1 การวิเคราะหขอมูลของประสบการณหวัหนางาน 
4.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอคุณภาพงาน และชุดเคร่ืองมือถอด-

ประกอบโถสุขภัณฑ 
 

4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา จะแบงการวเิคราะหแบบสัมภาษณดังนี ้
 

4.1.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางานกับชุดเคร่ืองมือ
และพ้ืนท่ีในการทํางาน 
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จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 4 เปนการจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอด-
ประกอบโถสุขภัณฑ โดยใหชางประปาใชชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือใหมโดย
ทดสอบใชในพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และ
บันทึกระยะเวลาท่ีใชในการถอด-ประกอบ (นาที) จากนาฬิกาจับเวลา โดยกําหนดคาเศษของนาที 
เปนเศษสวนรอยของนาที                     

 หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว เวลาท่ีไดจากแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ีในการ
ทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-1 
 
ตารางท่ี 4-1 ระยะเวลาท่ีชางประปาแตละคนใชในการทํางาน(นาที) จําแนกตามพ้ืนท่ีและชุด
เคร่ืองมือท่ีใชในการทํางาน 

 พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 เคร่ืองมือใหม เคร่ืองมือท่ัวไป เคร่ืองมือใหม เคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนที่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 9.53 8.24 12.88 8.15 11.50 11.16 21.2 18.51 
2 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 7.11 6.45 7.20 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 6.18 5.10 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 

รวมทั้ง 7 คน 54.11 50.18 69.35 60.12 71.58 64.39 111.9 95.62 

คาเฉล่ีย 7.45 9.25 9.71 14.82 

 
จากตารางท่ี 4-1 ระยะเวลาท่ีชางประปาแตละคนใชในการทํางาน จําแนกตามพื้นท่ีและชุด

เคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานดังตอไปนี้  
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
ขอมูลดังกลาว สามารถสรางเปนแผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมเวลาเฉล่ียในการ

ทํางาน ไดดังแผนภูมิท่ี 4-1 
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แผนภูมิท่ี 4-1  เวลาเฉล่ียในการทํางานของชางประปา 

 
จากแผนภูมิท่ี 4-1 จะเหน็ไดวาชางประปาใชชุดเคร่ืองมือใหม ในพ้ืนท่ีสะดวกในการ

ทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวกในการทํางาน 
และถาใชชุดเคร่ืองมือใหม ในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน ก็จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุด
เคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในพืน้ท่ีไมสะดวกในการทํางาน และถาพิจารณาทั้ง 2 ตัวแปร คือ ชุด
เคร่ืองมือ และ พื้นที่ในการทํางาน ก็จะพบวา ชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวกในการทํางาน จะใช
เวลาในการทํางานนอยท่ีสุด และชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน จะใช
เวลาในการทํางานมากท่ีสุด 

ดังนั้น จึงนําขอมูลเวลาท่ีชางประปาใชในการทํางาน จากตารางท่ี 4-1 มาวิเคราะห ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4-2 
 
ตารางท่ี 4-2  การเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทํางาน ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ีการทํางาน 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 14.82 4.03 21.86 0* 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 9.25 2.38   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 9.71 1.42   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 7.45 1.31   
รวม 56 10.31 3.70   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางท่ี 4-2 สามารถเปรียบเทียบระหวางเวลาของการทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมและชุด
เคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปที่แตกตางกัน ในระหวางกลุมดังตอไปนี้  

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 14.82 นาที 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 9.25 นาที 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 9.71 นาที  
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 7.45  นาที 
ในพื้นท่ีไมสะดวก พบวาเม่ือใชชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาท่ี

ใชในชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ไดรอยละ 34.48  
ในพื้นท่ีสะดวก พบวาเม่ือใชชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาท่ีใช

ในชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ไดรอยละ 19.45 
และการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของเวลาท่ีแตกตางกัน พบวามีอยางนอย 1 กลุม 

ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงนํามาทดสอบหาความแตกตางใน
แตละคู ดังตารางท่ี 4-3  
ตารางท่ี 4-3  การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานเปนรายคู 

   ชุดเครื่องมอื-พื้นท่ี 

ชุดเครื่องมือ-พื้นท่ี คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 14.82 4.03 - * * * 
ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่สะดวก 9.25 2.38 * - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 9.71 1.42 * - - * 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่สะดวก 7.45 1.31 * - * - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 4-3 พบวาใน แตละชุดเคร่ืองมือ และ แตละพ้ืนท่ีทํางาน ไดผลดังนี้ 
 เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวก มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
o เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
o เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
o เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 

กลาวคือ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉล่ีย
ชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก  ชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมใน
พื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 

o เวลาเฉล่ียท่ีเกดิจากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 
กลาวคือ ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉล่ียชุด

เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
4.1.1.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน จําแนก

ตามประสบการณของชางประปา 
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 1 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณงานประปา 

เพื่อเปรียบเทียบประสบการณการทํางานกบัเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลท่ีได ดังตารางท่ี 4-4 

 
ตารางท่ี 4-4  ขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน  

  พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

  ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 
ชางประปา

คนท่ี 
ประสบการณ

(ป) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 1-3 9.53 8.24 12.88 8.15 11.5 11.16 21.2 18.51 
2 1-3 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 4-6 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 4-6 7.11 6.45 7.2 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 4-6 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 7 ขึ้นไป 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 7 ขึ้นไป 6.18 5.1 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 

 
จากขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และแต

ละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภมิูท่ี 4-2 
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ประสบการณ
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7 ปข้ึนไป  
แผนภูมิท่ี 4-2  ประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน  
 
จากแผนภูมิท่ี 4-2 จะเห็นไดวาชางประปาท่ีมีประสบการณงานประปา 1-3 ป จะใชเวลาใน

การทํางานมากกวาชางประปาท่ีมีประสบการณงานประปา 4-6 ป และชางประปาท่ีมีประสบการณ
งานประปา 4-6 ป ใชเวลาในการทํางานมากกวาชางประปาท่ีมีประสบการณงานประปา 7 ป ข้ึนไป 
ในชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีเดยีวกัน  

ดังนั้น จึงนําขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน มาวิเคราะห ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4-5 

 
ตารางท่ี 4-5  การเปรียบเทียบประสบการณงานประปากับเวลาท่ีใชในการทํางาน 
ประสบการณการทํางาน(ป) จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig 

1-3 16 11.58 3.80 3.702 0.031* 
4 - 6 24 10.77 3.68   

7 ขึ้นไป 16 8.35 2.97   
รวม 56 10.31 3.70   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางท่ี 4-5 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับ

ประสบการณในแตละกลุมตอไปนี้  
 ชางประปาประสบการณ 1-3 ป  
 ชางประปาประสบการณ 4-6 ป  
 ชางประปาประสบการณ 7 ป ข้ึนไป 
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง

นํามาทดสอบหาความแตกตางกันในแตละคู ดังตารางท่ี 4-6  
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ตารางท่ี 4-6 การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับประสบการณเปนรายคู 

   ประสบการณ(ป) 

ประสบการณ(ป) คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1-3 4-6 7 ขึ้นไป 

1-3 11.58 3.80 - - * 
4-6 10.77 3.68 - - * 

7 ขึ้นไป 8.35 2.97 * * - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางท่ี 4-6 พบวาใน แตละประสบการณไดผลดังนี ้
 ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางานประปา 7 ปข้ึนไป มีความแตกตางดานเวลา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
o ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางานประปา 1-3 ป 
o ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางานประปา 4-6 ป 

กลาวคือ  ระยะเวลาเฉล่ียท่ีชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 7 ปข้ึนไป ใชนอยกวา
ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางานประปา 1-3 ป และ 4-6 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.1.1.2 การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน จําแนก
ตามระดับการศึกษาของชางประปา 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 1 ไดสัมภาษณเกีย่วกับระดับการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการศึกษากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี โดยขอมูลท่ี
ได ดังตารางท่ี 4-7 

 

ตารางท่ี 4-7  ขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางาน  
  พ้ืนที่สะดวก พ้ืนที่ไมสะดวก 

  ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือท่ัวไป ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือท่ัวไป 
ชางประปาคนที่ การศึกษา ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

1 ประถม 9.53 8.24 12.88 8.15 11.5 11.16 21.2 18.51 
2 มัธยม 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 มัธยม 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 อาชีวะ 7.11 6.45 7.2 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 มัธยม 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 อาชีวะ 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 อาชีวะ 6.18 5.1 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 
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จากขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากบัเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ 
และแตละพื้นท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-3 

 

ระดับการศึกษา

02
46
8101214161820

ชุดเคร่ืองมือใหม-
พ้ืนท่ีสะดวก

ชุดเคร่ืองมือ
ท่ัวไป-พ้ืนท่ี
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ชุดเคร่ืองมือใหม-
พ้ืนท่ีไมสะดวก

ชุดเคร่ืองมือ
ท่ัวไป-พ้ืนท่ีไม

สะดวก

นา
ที

ประถม

มัธยม

อาชีวะ  
แผนภูมิท่ี 4-3  ระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-3 จะเหน็ไดวาชางประปาท่ีมีการศึกษาระดับอาชีวะ จะใชเวลาในการ

ทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม และประถมในชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีเดยีวกนั 
และชางประปาท่ีมีการศึกษาระดับประถม จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยม เฉพาะการใชชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก  

ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-8 
ตารางท่ี 4-8  การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับเวลาท่ีใชในการทํางาน 
ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

ประถม 8 12.6463 4.7879 4.537 0.015* 
มัธยม 32 10.7034 3.3635   
อาชีวะ 16 8.3481 2.9724   
รวม 56 10.308 3.7024   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางท่ี 4-8 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกบัระดับ

การศึกษาในแตละกลุมตอไปน้ี  
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 ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัประถม  
 ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัมัธยม 
 ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัอาชีวะ 
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง

นํามาทดสอบหาความแตกตางกันในแตละคู ดังตารางท่ี 4-9  
 

 ตารางท่ี 4-9  การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับระดับการศึกษาเปนรายคู 
   ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประถม มัธยม อาชีวะ 

ประถม 12.65 4.79 - - * 
มัธยม 10.70 3.36 - - * 
อาชีวะ 8.35 2.97 * * - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 4-9 พบวาใน แตละระดับการศึกษาไดผลดังนี ้
 ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัอาชีวะ มีความแตกตางดานเวลา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 กบั : 
o ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัประถม 
o ชางประปาท่ีมีการศึกษาระดบัมัธยม 

กลาวคือ  ระยะเวลาเฉล่ียท่ีชางประปาท่ีมีการศึกษาระดับอาชีวะ ใชนอยกวาชางประปาท่ีมี
การศึกษาระดบัประถม และ มัธยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.1.1.3 การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน จําแนก
ตามระดับความชอบในงานของชางประปา 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับระดับความชอบในงาน
ประปา เพื่อเปรียบเทียบระดับความชอบในงานประปากับเวลาในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลท่ีไดดังตารางท่ี 4-10 
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ตารางท่ี 4-10  ขอมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางาน  
  พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

  ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนที่ ชอบงาน คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 มาก 9.53 8.24 12.88 8.15 11.5 11.16 21.2 18.51 
2 มาก 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 ปานกลาง 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 มาก 7.11 6.45 7.2 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 ปานกลาง 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 มาก 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 มาก 6.18 5.1 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 

 
จากขอมูลระดับความชอบในงานประปากบัเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และ

แตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-4 
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แผนภูมิท่ี 4-4 ระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-4 จะเห็นไดวาชางประปาท่ีมีความชอบในงานระดับมาก จะใชเวลาในการ

ทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีความชอบในงานระดับปานกลาง ในชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีเดยีวกัน 
ดังนั้น จึงนาํขอมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง

แสดงในตารางท่ี 4-11 
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ตารางท่ี 4-11 การเปรียบเทียบระดับความชอบในงานประปากับเวลาท่ีใชในการทํางาน 
ระดับความชอบ จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชอบมาก 40 9.92 3.71 1.58 0.214 
ชอบปานกลาง 16 11.29 3.61   

รวม 56 10.31 3.70   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 จากตารางท่ี 4-11 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกบัระดับ

ความชอบในงานประปาในแตละกลุมตอไปน้ี  
 ชางประปาท่ีมีความชอบในงานระดับมาก  
 ชางประปาท่ีมีความชอบในงานระดับปานกลาง 
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความชอบของตัวเอง 
4.1.1.4 การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน จําแนก

ตามความชํานาญในงานประปา 
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับความชํานาญในงานประปา 

เพื่อเปรียบเทียบความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลท่ีได ดังตารางท่ี 4-12 
 
ตารางท่ี 4-12  ขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางาน  

  พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

  ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนที่ ชํานาญ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 ปานกลาง 9.53 8.24 12.88 8.15 11.5 11.16 21.2 18.51 
2 มาก 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 ปานกลาง 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 ปานกลาง 7.11 6.45 7.2 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 มาก 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 ปานกลาง 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 มาก 6.18 5.1 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 
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จากขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ 
และแตละพื้นท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-5 
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แผนภูมิท่ี 4-5  ระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-5 จะเห็นไดวาชางประปาท่ีมีความชํานาญในงานประปาระดับมาก จะใช

เวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีความชํานาญในงานประปาระดับปานกลาง ในชุด
เคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป และพืน้ท่ีท้ังสะดวกและไมสะดวกในการทํางาน ชางประปาท่ีมีความชํานาญ
ในงานประปาระดับปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีความชํานาญในงาน
ประปาระดับมาก ในชุดเคร่ืองมือท่ีใหม และพ้ืนท่ีท้ังสะดวกและไมสะดวกในการทํางาน 

ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-13 
ตารางท่ี 4-13  การเปรียบเทียบระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาท่ีใชในการทํางาน 
ระดับความชํานาญ จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

มาก 24 9.42 2.41 2.46 0.123 
ปานกลาง 32 10.97 4.35   
รวม 56 10.31 3.70   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4-13 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกบัระดับ

ความชํานาญในงานประปาในแตละกลุมตอไปนี้  
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 ชางประปาท่ีมีความชํานาญในงานประปาระดับมาก  
 ชางประปาท่ีมีความชํานาญในงานประปาระดับปานกลาง 
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความชํานาญของตัวเอง คือชางประปาท่ีมีระดับความชํานาญ
นอยอาจจะประเมินวาตนเองมีความชํานาญมากหรือปานกลาง 

4.1.1.5 การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน จําแนก
ตามความซํ้าซากในงาน 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที ่ 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกบัความซํ้าซากในงาน เพื่อ
เปรียบเทียบความซํ้าซากในงานกับเวลาในการทํางานในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพื้นท่ี โดย
ขอมูลท่ีได ดังตารางท่ี 4-14 
 
ตารางท่ี 4-14  ขอมูลระดับความซํ้าซากในงานของชางประปากับเวลาในการทํางาน  

  พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

  ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนที่ ซ้ําซาก คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 มาก 9.53 8.24 12.88 8.15 11.5 11.16 21.2 18.51 
2 กลาง 8.33 7.94 10.57 9.54 10.88 9.06 14.59 13.21 
3 นอย 8.14 7.55 12.46 11.55 9.51 8.18 22.54 15.27 
4 มาก 7.11 6.45 7.2 6.51 10.53 8.93 15.87 15.21 
5 กลาง 8.55 9.01 10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15 
6 นอย 6.27 5.89 9.53 8.13 9.01 8.13 15.92 14.02 
7 มาก 6.18 5.1 6.32 5.25 8.29 7.75 9.53 8.25 

 
จากขอมูลระดับความซํ้าซากในงานของชางประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุด

เคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-6 
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นอย  
แผนภูมิท่ี 4-6 ระดับความซํ้าซากในงานของชางประปากบัเวลาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-6 จะเห็นไดวา 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 

o ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากนอย จะใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุด ชาง
ประปาท่ีรูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาท่ีรูสึกวา
งานมีความซํ้าซากปานกลางจะใชเวลาในการทํางานนอยท่ีสุด 

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก  
o ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากนอย จะใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุด ชาง

ประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากปานกลางจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาท่ี
รูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานนอยท่ีสุด 

 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
o ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุด 

ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาท่ีรูสึก
วางานมีความซ้ําซากนอยมากจะใชเวลาในการทํางานนอยท่ีสุด 

 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
o ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุด 

ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาท่ีรูสึก
วางานมีความซํ้าซากนอยมากจะใชเวลาในการทํางานนอยท่ีสุด 

 

ความซ้ําซาก 



 

85

ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับการประเมินความซํ้าซากในงานของชางประปากับเวลาในการ
ทํางานมาวิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี 4-15 

 
ตารางท่ี 4-15 การเปรียบเทียบระดับการประเมินความซํ้าซากในงานของชางประปากับเวลาท่ีใชใน
การทํางาน 
ระดับการประเมินความซํ้าซาก จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

มาก 32 9.77 4.00 1.134 0.329 
ปานกลาง 16 10.59 1.83   
นอย 8 11.90 5.04   
รวม 56 10.31 3.70   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 4-15 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับระดับ

การประเมินความซํ้าซากในงานประปาในแตละกลุมตอไปนี้  
 ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากระดบัมาก 
 ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากระดบัปานกลาง 
 ชางประปาท่ีรูสึกวางานมีความซํ้าซากระดบันอย 
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความรูสึกวางานมีความซํ้าซากของตัวเอง  
4.1.2 การวิเคราะหความเม่ือยลาในสวนของรางกายหลังจากการทดสอบ โดยเปรียบเทียบกับ

ชุดเครื่องมือและพื้นท่ีในการทํางาน 
ในการสืบหางานท่ีมีปญหาจากบทท่ี 3 ชางประปาไดรองเรียนเรื่องความเม่ือยลาจากงาน

ถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ดงันั้นผูวิจยัจึงสรางและพัฒนาชุดเคร่ืองมือใหม เพื่อลดความเม่ือยลาใน
การทํางาน และลดระยะเวลาในการทํางาน 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 3 จะเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเม่ือยลา
ของการทํางานของชางประปา เม่ือใชชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชกนัท่ัวไป และ ชุด
เคร่ืองมือใหม หลังจากนัน้ใหชางประปา บอกความรูสึกวาเม่ือยลารางกายในสวนใด  และในระดบั
ใด หลังการทดสอบ ผูวิจยัไดกําหนดเกณฑในการแปลความขอมูลท่ีเปนแบบประมาณคาเปน 5 
ระดับ ดังนี ้
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1.00-1.80 = ไมเม่ือยเลย 
1.81-2.60 = เม่ือยนิดหนอย 
2.61-3.40 = เม่ือยปานกลาง 
3.41-4.20 = เม่ือยมาก 
4.21-5.00 = เม่ือยมากจนทนไมไหว 
จากการสัมภาษณชางประปาท่ีทําการทดสอบเสร็จแลว ความเม่ือยลาในสวนของรางกาย

ของชางประปา จากแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ีในการทํางาน แสดงในตารางท่ี 4-16 
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ตารางท่ี 4-16 ขอมูลระดับความเม่ือยลาในสวนของรางกายของชางประปา 

ระดับความเมื่อย บริเวณ 
ชุดเครื่องมอื-พื้นท่ี

รวม ชุดเครื่องมือท่ัวไป-
พื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเครื่องมอืท่ัวไป-
พื้นท่ีสะดวก 

ชุดเครื่องมอืใหม- 
พื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเครื่องมอืใหม- 
พื้นท่ีสะดวก 

ไม
เมื่
อย

เลย
 (1

) 

คอ 14 14 14 14 56
ไหล 12 14 14 14 54

หลังสวนบน 13 14 13 13 53
หลังสวนลาง 1 3 - 14 18
แขนสวนบน 5 14 14 14 47
ขอศอก 13 12 13 14 52

แขนสวนลาง 7 10 11 14 42
มือและขอศอก 4 7 9 14 34

สะโพก 14 13 12 14 53
หัวเขา 13 13 14 14 54
นอง 14 14 14 14 56
เทา 14 14 13 14 55

รวม  124 142 141 167 574 

นิด
หน

อย
 (2

) 

ไหล 2 - - - 2
หลังสวนบน - - 1 1 2
หลังสวนลาง - - 10 - 10
แขนสวนบน 3 - - - 3
ขอศอก - - 1 - 1

แขนสวนลาง - - 3 - 3
มือและขอศอก 2 2 5 - 9

สะโพก - - 2 - 2
หัวเขา 1 1 - - 2
เทา - - 1 - 1

รวม  8 3 23 1 35 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

หลังสวนบน 1 - - - 1
หลังสวนลาง 8 11 4 - 23
แขนสวนบน 4 - - - 4
ขอศอก 1 2 - - 3

แขนสวนลาง 5 4 - - 9
มือและขอศอก 6 5 - - 11

สะโพก - 1 - - 1
รวม  25 23 4 0 52 

มา
ก (

4) 

หลังสวนลาง 5 - - - 5
แขนสวนบน 2 - - - 2
แขนสวนลาง 2 - - - 2
มือและขอศอก 2 - - - 2

รวม  11 0 0 0 11 
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จากตารางท่ี 4-16 แสดงขอมูลระดับความเม่ือยลาในสวนของรางกายของชางประปาในแต
ละชุดเคร่ืองมือ และแตละพืน้ท่ีในการทํางานในระหวางกลุมดังตอไปนี้  

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
จากขอมูลดังกลาว สามารถเปรียบเทียบความเม่ือยลาเฉล่ียในสวนของรางกาย ในระหวาง

กลุมขางตน ไดดังตารางท่ี 4-17 
  

ตารางท่ี 4-17 การเปรียบเทียบระดับความเม่ือยลา ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ีในการทํางาน 
 

  
ชุดเครื่องมือท่ัวไป- 
พื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเครื่องมอืท่ัวไป- 
พื้นท่ีสะดวก 

ชุดเครื่องมอืใหม- 
พื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเครื่องมอืใหม- 
พื้นท่ีสะดวก 

เมื่อยบริเวณ จํานวน คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คอ 14 1 0 1 0 1 0 1 0 
ไหล 14 1.14 0.36 1 0 1 0 1 0 

หลังสวนบน 14 1.14 0.53 1 0 1.07 0.27 1.07 0.27 
หลังสวนลาง 14 3.21 0.8 2.57 0.85 2.29 0.47 1 0 
แขนสวนบน 14 2.21 1.12 1 0 1 0 1 0 
ขอศอก 14 1.14 0.53 1.29 0.73 1.07 0.27 1 0 

แขนสวนลาง 14 2.14 1.23 1.57 0.94 1.21 0.43 1 0 
มือและขอมือ 14 2.43 1.09 1.86 0.95 1.36 0.5 1 0 

สะโพก 14 1 0 1.14 0.53 1.14 0.36 1 0 
หัวเขา 14 1.07 0.27 1.07 0.27 1 0 1 0 
นอง 14 1 0 1 0 1 0 1 0 
เทา 14 1 0 1 0 1.07 0.27 1 0 
รวม 168 1.54 0.97 1.29 0.7 1.18 0.45 1.01 0.08 

 
จากตารางท่ี 4-17 พบวา เม่ือใชเกณฑในการแปลความขอมูล ระดับความเม่ือยลา 1.00-1.80 

จะไมนํามาพิจารณา เนื่องจาก แปลความไดวาไมเม่ือยเลย ดังนั้นผูวิจัยจะพิจารณาระดับความ
เม่ือยลาตามสวนของรางกายในระหวางกลุมดังตอไปนี้  
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 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณหลังสวนลางปานกลาง (3.21) 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณมือและขอมือนิดหนอย (2.43) 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณแขนสวนบนนิดหนอย (2.21) 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณแขนสวนลางนิดหนอย (2.14) 

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณหลังสวนลางนิดหนอย (2.57) 

 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
o ชางประปารูสึกเม่ือยลาบริเวณหลังสวนลางนิดหนอย (2.29) 

เม่ือนํามาพิจารณาแลวพบวา ในชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป ในพ้ืนท่ีไมสะดวก เปนกลุมท่ี
ทําใหเกิดความเม่ือยลาในสวนของรางกายมากกวากลุมอ่ืน  

4.1.2.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยลาบริเวณหลัง
สวนลาง โดยเปรียบเทียบกบัชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีในการทํางาน 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 3 ชางประปามีความเม่ือยบริเวณหลังสวนลาง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-18 
 
ตารางท่ี 4-18 ขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางาน 

 พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนที่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 1 1 1 3 2 3 1 3 
2 1 1 3 3 2 2 3 3 
3 1 1 3 3 2 2 3 3 
4 1 1 1 3 2 3 4 4 
5 1 1 3 3 2 3 3 4 
6 1 1 3 3 2 3 3 4 
7 1 1 1 3 2 2 3 4 

รวมท้ัง 7 คน 7 7 15 21 14 18 20 25 

คาเฉล่ีย 1.00 2.57 2.29 3.21 
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จากขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-7 

 

 
 แผนภูมิท่ี 4-7 ระดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-7 จะเหน็ไดวาระดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาเมื่อใช

ชุดเครื่องมือใหม ในพ้ืนท่ีสะดวกในการทํางาน จะไมมีความเม่ือยในการทํางาน และถาใชชุด
เคร่ืองมือใหม ในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน ก็จะมีความเมื่อยในการทํางานนอยท่ีสุด ในกลุมชุด
เคร่ืองมือและพื้นท่ีการทํางาน ตามมาดวยการใชชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไปในพืน้ท่ีสะดวกในการ
ทํางาน และเม่ือใชชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน จะทําใหเกิดความ
เม่ือยมากท่ีสุด  ในกลุมชุดเคร่ืองมือและพืน้ท่ีการทํางาน 
 
ตารางท่ี 4-19 การเปรียบเทียบระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลางของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพ้ืนท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี จํานวน คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 3.21 0.8 30.513 0.000* 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 2.57 0.85   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 2.29 0.47   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1 0   

รวม 56 2.27 1.02   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

หลังสวนลาง

1. 00 

1. 50 

2. 00 

2. 50 

3. 00 

3. 50 

ชุดเคร่ืองมือใหม -พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือใหม-พื้นท่ีไมสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป - พื้นท่ีไมสะดวก

    ค
าเฉ

ลี่ย
ระ
ดับ

คว
าม
เมื่อ

ย 
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ตารางท่ี 4-19 เปนการทดสอบ ความแตกตางของระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลาง
ของชางประปา ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี ในแตละกลุมตอไปนี ้

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง

นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางท่ี 4-20 
ตารางท่ี 4-20  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลางเปนรายคู 

   ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 3.21 0.8 - * * * 
ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่สะดวก 2.57 0.85 * - - * 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 2.29 0.47 * - - * 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่สะดวก 1 0 * * * - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางท่ี 4-20 พบวาใน แตละชุดเคร่ืองมือ และ แตละพ้ืนท่ีทํางาน ไดผลดังนี้ 
 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลางจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ใน

พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 

กลาวคือ ระดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก , ชุดเคร่ืองมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลางจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ใน
พื้นที่สะดวก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กับ : 

o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
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กลาวคือ ระดบัความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ี
สะดวก นอยกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.1.2.2 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยลาบริเวณมือ
และขอมือ โดยเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีในการทํางาน 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 3 ชางประปามีความเม่ือยบริเวณมือและขอมือ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-21 

 
ตารางท่ี 4-21 ขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางาน 

 พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 
ชางประปาคนท่ี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 1 1 2 3 
3 1 1 1 3 1 2 2 3 
4 1 1 1 1 1 1 4 1 
5 1 1 3 3 2 1 3 3 
6 1 1 2 3 1 2 3 3 
7 1 1 1 1 2 2 1 4 

รวมทั้ง 7 คน 7 7 12 14 9 10 16 18 
คาเฉล่ีย 1.00 1.86 1.36 2.43 

 
จากขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด

เคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-8 
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แผนภูมิท่ี 4-8 ระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางาน 
 
จากแผนภูมิท่ี 4-8 จะเหน็ไดวาระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาเม่ือใช

ชุดเครื่องมือใหม ในพืน้ท่ีสะดวกในการทํางาน และใชชุดเครื่องมือใหม ในพ้ืนท่ีไมสะดวกในการ
ทํางาน จะไมมีความเม่ือยในการทํางาน และการใชชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวกใน
การทํางาน จะมีความเมื่อยในการทํางานนอยกวาเม่ือใชชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไปในพืน้ท่ีไม
สะดวกในการทํางาน  
 
ตารางท่ี 4-22 การเปรยีบเทียบระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือ ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพ้ืนท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 2.43 1.09 6.555 0.001* 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1.86 0.95   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 1.36 0.5   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1 0   

รวม 56 1.66 0.92   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางท่ี 4-22 เปนการทดสอบ ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือ ของชางประปา 
ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี ในแตละกลุมตอไปน้ี 

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 

มือและขอมือ

1.00 
1.20 
1.40 
1.60 
1.80 
2.00 
2.20 
2.40 
2.60 

ชุดเคร่ืองมือใหม -พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือใหม-พื้นท่ีไมสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป -พื้นท่ีไมสะดวก

คา
เฉลี่

ยร
ะดั

บค
วาม

เมื่อ
ย 
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 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
ดังนั้นจึงนํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางท่ี 4-23 

ตารางท่ี 4-23  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือ เปนรายคู 
   ชุดเครื่องมอื-พื้นท่ี 

ชุดเครื่องมอื-พื้นท่ี คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 2.43 1.09 - * * * 
ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่สะดวก 1.86 0.95 * - - * 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 1.36 0.5 * - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่สะดวก 1 0 * * - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางท่ี 4-23 พบวาใน แตละชุดเคร่ืองมือ และ แตละพ้ืนท่ีทํางาน ไดผลดังนี้ 
 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือ จากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ใน

พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 

กลาวคือ ระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก , ชุดเคร่ืองมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือ จากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือใหม-ใน
พื้นที่สะดวก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กับ : 

o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
กลาวคือ ระดบัความเม่ือยบริเวณมือและขอมือเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ี

สะดวก นอยกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 

4.1.2.3 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยลาบริเวณแขน
สวนบน โดยเปรียบเทียบกบัชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีในการทํางาน 
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จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 3 ชางประปามีความเม่ือยบริเวณแขนสวนบน ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-24 

 

ตารางท่ี 4-24 ขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางาน 
 พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 
ชางประปา

คนที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 
4 1 1 1 1 1 1 4 4 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 3 3 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 

รวมทั้ง 7 คน 7 7 7 7 7 7 16 15 
คาเฉล่ีย 1.00 1.00 1.00 2.21 

 

จากขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-9 

 

 

แผนภูมิท่ี 4-9 ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางาน 

แขนสวนบน

1. 00 
1. 20 
1. 40 
1. 60 

1. 80 
2. 00 
2. 20 
2. 40 

ชุดเคร่ืองมือใหม -พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป -พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือใหม-พื้นท่ีไมสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป -พื้นท่ีไมสะดวก

คา
เฉลี่

ยร
ะดั

บค
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จากแผนภูมิท่ี 4-9 จะเห็นไดวาระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาเม่ือใช
ชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางานเทานั้นท่ีมีความเมื่อย 
ตารางท่ี 4-25 การเปรียบเทียบระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนบน ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพ้ืนท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 2.21 1.12 16.406 0.000* 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1 0   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 1 0   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1 0   

รวม 56 1.3 0.76   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางท่ี 4-25 เปนการทดสอบ ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนบน ของชางประปา 
ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี ในแตละกลุมตอไปน้ี 

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง

นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางท่ี 4-26 
ตารางท่ี 4-26  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนบน เปนรายคู 

   ชุดเครื่องมอื-พื้นท่ี 

ชุดเครื่องมือ-พื้นท่ี คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 2.21 1.12 - * * * 
ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่สะดวก 1 0 * - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 1 0 * - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่สะดวก 1 0 * - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 4-26 พบวาใน แตละชุดเคร่ืองมือ และ แตละพ้ืนท่ีทํางาน ไดผลดังนี้ 
 
 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนบน จากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ใน

พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
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o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 

กลาวคือ ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบนเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก , ชุดเคร่ืองมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.1.2.4 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยลาบริเวณแขน
สวนลาง โดยเปรียบเทียบกบัชุดเคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีในการทํางาน 

จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนท่ี 3 ชางประปามีความเม่ือยบริเวณแขนสวนลาง ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-27 
 
ตารางท่ี 4-27 ขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางาน 

 พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

ชางประปาคนท่ี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 3 3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 4 1 
5 1 1 1 1 1 2 3 3 
6 1 1 1 1 1 2 1 1 
7 1 1 3 3 2 1 3 4 

รวมทั้ง 7 คน 7 7 11 11 8 9 16 14 
คาเฉล่ีย 1.00 1.57 1.21 2.14 

 
จากขอมูลระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด

เคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-10 
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แผนภูมิท่ี 4-10 ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางาน 

 
จากแผนภูมิท่ี 4-10 จะเห็นไดวาระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาเม่ือ

ใชชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางานเทานั้นท่ีมีความเมื่อย 
ตารางท่ี 4-28 การเปรียบเทียบระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพ้ืนท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี จํานวน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 2.14 1.23 5.424 0.003* 
ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1.57 0.94   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก 14 1.21 0.43   
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 14 1 0   

รวม 56 1.48 0.89   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  
ตารางท่ี 4-28 เปนการทดสอบ ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปา 

ในแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพ้ืนท่ี ในแตละกลุมตอไปน้ี 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก 

แขนสวนลาง

1 .00 

1 .20 

1 .40 

1 .60 

1 .80 

2 .00 

2 .20 

ชุดเคร่ืองมือใหม- พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป -พื้นท่ีสะดวก ชุดเคร่ืองมือใหม-พื้นท่ีไมสะดวก ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป -พื้นท่ีไมสะดวก

คา
เฉลี่

ยร
ะดั

บค
วาม

เมื่อ
ย 
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พบวามีอยางนอย 1 กลุม ท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางท่ี 4-29 
ตารางท่ี 4-29  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนลาง เปนรายคู 

   ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี 

ชุดเคร่ืองมือ-พื้นท่ี คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีไมสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือใหม- 
ในพื้นท่ีสะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 2.14 1.23 - - * * 
ชุดเคร่ืองมือทั่วไป-ในพ้ืนที่สะดวก 1.57 0.94 - - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่ไมสะดวก 1.21 0.43 * - - - 
ชุดเคร่ืองมือใหม-ในพ้ืนที่สะดวก 1 0 * - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางท่ี 4-29 พบวาใน แตละชุดเคร่ืองมือ และ แตละพ้ืนท่ีทํางาน ไดผลดังนี้ 
 ระดับความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนลาง จากการทดสอบใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไป-ใน

พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 กับ : 
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีไมสะดวก  
o ระดับความเม่ือยเฉล่ียจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพ้ืนท่ีสะดวก 

กลาวคือ ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลางเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือ
ใหมในพ้ืนท่ีสะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4.1.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ  
 จากแบบสัมภาษณชางประปาในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 5 เปนการสัมภาษณชางประปากอน
และหลัง การทดสอบชุดเคร่ืองมือในตอนท่ี 4 ตามลําดบั 

4.1.3.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการพัฒนาชุดเคร่ืองมือ จําแนกตาม
พื้นที่การทํางาน 
 จากการสัมภาษณชางประปา กอนท่ีชางทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไป  และ ชุด
เคร่ืองมือใหม ในพืน้ท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน และพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางานโดยถามชางถึง
ความคิดเหน็วา การพัฒนาชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถ
สุขภัณฑ มีผลตอการทํางานมากนอยระดบัใด ขอมูลที่ไดตามตารางท่ี 4-30 
 
 
 ตารางท่ี 4-30 ความคิดเหน็ของชางประปาตอการพัฒนาชุดเคร่ืองมือในแตละพ้ืนท่ี  
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ระดับความคิดเห็น 

พื้นท่ีในการทํางาน คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

พื้นท่ีสะดวก 3.43(มาก) 0.79 
พื้นท่ีไมสะดวก 3.71(มาก) 0.49 

  
จากตารางท่ี 4-30 พบวาชางประปาคิดวาการพัฒนาชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการใชใน

งานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ มีผลตอการทํางานในระดับมาก ท้ังในพื้นท่ีสะดวกใน
การทํางาน และพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน และสามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภมิู
ท่ี 4-11 

 
แผนภูมิท่ี 4-11 ระดับความคิดเห็นของชางประปาท่ีมีตอการพัฒนาชุดเคร่ืองมือในแตละพ้ืนท่ี  

 
จากแผนภูมิท่ี 4-11 จะเห็นไดวาระดบัความคิดเหน็ของชางประปาท่ีมีตอการพฒันาชุด

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ มีผลตอการทํางานใน
พื้นที่ไมสะดวกมากกวาการทํางานในพืน้ท่ีสะดวก 

4.1.3.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานจําแนก
ตามชุดเคร่ืองมือ 

จากการสัมภาษณชางประปา หลังท่ีชางทดสอบชุดเครื่องมือท่ีใชกนัท่ัวไป  และ ชุด
เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางานโดยถามชางถึง
ความคิดเหน็วา ชุดเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ มีความสะดวกในการทํางานมากนอยระดับใด 
ขอมูลท่ีไดตามตารางท่ี 4-31 
ตารางท่ี 4-31  ความคิดเหน็ของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานของแตละชุดเคร่ืองมือ 

การพัฒนาชุดเคร่ืองมือ

1
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4
5

พื้นที่สะดวก พ้ืนที่ไมสะดวกคา
เฉล
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เหน็
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ระดับความคิดเห็น 
ชุดเครื่องมือ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ชุดเครื่องมือทั่วไป 2.57(มาก) 0.53 
ชุดเครื่องมือใหม 3.71(มาก) 0.49 

 
จากตารางท่ี 4-31 พบวาชางประปาคิดวาการใชชุดเครือ่งมือท่ัวไปมคีวามสะดวกในการ

ทํางานระดับนอย และชุดเคร่ืองมือใหมมีความสะดวกในการทํางานระดับมาก และสามารถแสดง
เปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-12 
 

 
แผนภูมิท่ี 4-12 ระดับความคิดเห็นของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานของแตละชุดเคร่ืองมือ 

 
จากแผนภูมิท่ี 4-12 จะเหน็ไดวาระดับความคิดเห็นของชางประปาท่ีมีตอความสะดวกใน

การใชชุดเครือ่งมือใหมทํางานมากกวาการใชชุดเครื่องมือท่ัวไป  
4.1.3.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการเลือกชุดเคร่ืองมือ จําแนกตาม

พื้นที่การทํางาน 
จากการสัมภาษณชางประปา หลังท่ีชางทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไป  และชุด

เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางานโดยใหชาง
เลือกใช ชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางาน ในแตละพ้ืนท่ีการทํางาน ขอมูลท่ีไดตามตารางท่ี 4-32 
 
 
ตารางท่ี 4-32 การเลือกชุดเคร่ืองมือของชางประปาสําหรับการทํางานในแตละพ้ืนท่ี 

ความสะดวกในการทํางาน

1 

2 

3 

4 

5 

ชุดเครื่องมือทั่วไป ชุดเครื่องมือใหม
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พ้ืนที่ในการทํางาน 
การเลือกใชชุดเครื่องมือ(รอยละ) 

ชุดเครื่องมือทั่วไป ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือใดก็ได 
พ้ืนที่สะดวก 0 71.4 28.6 

พ้ืนที่ไมสะดวก 0 100 0 
 
จากตารางท่ี 4-32 พบวาชางประปาท้ังหมด เลือกชุดเคร่ืองมือใหม สําหรับการทํางานใน

พื้นที่ไมสะดวก และในพื้นท่ีสะดวกชางประปารอยละ 71.4 เลือกชุดเคร่ืองมือใหม สวนอีกรอยละ 
28.6 ใชเคร่ืองมือใดก็ได สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-13 
 

การเลือกใชชุดเคร่ืองมอื
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แผนภูมิท่ี 4-13 แสดงการเลือกชุดเคร่ืองมือของชางประปาสําหรับการทํางานในแตละพ้ืนท่ี 
 

จากแผนภูมิท่ี 4-13 จะเหน็ไดวาระดับความคิดเหน็ของชางประปาท้ังหมดเลือกใชชุด
เคร่ืองมือใหมทํางานในพืน้ท่ีไมสะดวก  และในพื้นท่ีสะดวกชางประปาเลือกใชชุดเคร่ืองมือใหม
มากกวาการใชชุดเครื่องมือท่ัวไป  

4.1.3.4 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการเลือกชุดเคร่ืองมือ จําแนกตาม
ประเภทของงาน 

จากการสัมภาษณชางประปา หลังท่ีชางทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไป  และชุด
เคร่ืองมือใหม ในพื้นท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน และในพื้นท่ีท่ีสะดวกในการทํางานโดยถามชาง
ประปาวางานประเภทใด ท่ีชุดเครื่องมือท่ีเหมาะสม จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ ขอมูลท่ีไดพบวา
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ชางประปาท้ังหมดคิดวางานท่ีจําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม คือ ประเภทงานท่ีตองรีบเรง คิด
เปนรอยละ 100 ของชางท่ีตอบ 

การวิเคราะหตอนท่ี 4.2 มีดังตอไปนี ้
 

4.2 การวิเคราะหแบบสัมภาษณหัวหนางาน 
 
จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี ้

4.2.1 การวิเคราะหขอมูลของประสบการณหวัหนางาน 
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนท่ี 1 เปนการถามประสบการณของการเปนหัวหนา

งานประปา ในการทดสอบท้ังหมด 56 คร้ัง ไดใชหัวหนางานคนเดยีวซ่ึงมีประสบการณ 15 ป  
4.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอคุณภาพงาน และชุดเครื่องมือ 

จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนท่ี 2 เปนการถามความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมี
ตอคุณภาพงาน และชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ โดยทุกคร้ังหลังการทดสอบ 
หัวหนางานจะทําการตรวจสอบคุณภาพงานในเร่ืองระยะเวลาการทํางาน และการไมมีการชํารุด
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในงาน และถามความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเครื่องมือของการทํางาน
คร้ังนั้น 

4.2.2.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอเวลาท่ีใชในการทํางาน 
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนท่ี 2 ขอ 2.1 เร่ืองระยะเวลาท่ีใชในการทํางานของ

ชางประปาในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพงึ
พอใจของหวัหนางานท่ีมีตอเวลาท่ีไดจากแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพื้นท่ีในการทํางาน ดังแสดง
ในตารางท่ี 4-33 

 
ตารางท่ี 4-33 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอเวลาในการทํางานของชางประปา 

ระดับความพึงพอใจ พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

คาเฉล่ีย 4.14(มากที่สุด) 3.29(ปานกลาง) 3.00(ปานกลาง) 1.71(นอยที่สุด) 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 0.83 0.88 0.73 

 
จากตารางท่ี 4-33 พบวาหัวหนางานพงึพอใจในเวลาการทํางานของชางประปา กับชุด

เคร่ืองมือใหม สําหรับการทํางานในพืน้ท่ีสะดวกในการทํางานมากท่ีสุด และชุดเคร่ืองมือท่ัวไปใน
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พื้นที่ไมสะดวกนอยท่ีสุด สวนชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพืน้ท่ีสะดวกและชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไม
สะดวก อยูในระดับปานกลาง สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-14 
 

 
แผนภูมิท่ี 4-14คาเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของหวัหนางานท่ีมีตอเวลาในการทํางานของชางประปา 

 
4.2.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน 

จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนท่ี 2 ขอ 2.1 เร่ืองการไมชํารุดเสียหายในงานถอด-
ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ี
มีตอการไมชํารุดเสียหายท่ีไดจากแตละชุดเคร่ืองมือ และแตละพื้นท่ีในการทํางาน       ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-34 

 
ตารางท่ี 4-34 คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

คาเฉล่ีย 5.00(มากที่สุด) 4.86(มากที่สุด) 4.93(มากที่สุด) 4.71(มากที่สุด) 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 0.36 0.27 0.47 

 
จากตารางท่ี 4-34 พบวาหัวหนางานพึงพอใจตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางานของชาง

ประปา ในระดับมากท่ีสุด กับทุกชุดเคร่ืองมือ สําหรับการทํางานท้ัง 2 พื้นท่ี สามารถแสดง
เปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-15 
 

คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอระยะเวลาในการทํางานของหัวหนางาน 

0. 00 
1. 00 
2. 00 
3. 00 
4. 00 
5. 00 

ชุดเครื่องมือใหม -
พื้นท่ีสะดวก

ชุดเครื่องมือท่ัวไป -
พื้นท่ีสะดวก

ชุดเครื่องมือใหม -
พื้นท่ีไมสะดวก

ชุดเครื่องมือท่ัวไป -
พื้นท่ีไมสะดวก
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แผนภูมิท่ี 4-15คาเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของหวัหนางานท่ีมีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน 
 

4.2.2.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือในการทํางาน 
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนท่ี 2 ขอ 2.2 เร่ืองชุดเครื่องมือในการทํางานถอด-

ประกอบอุปกรณในโถสุขภณัฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ี
มีตอชุดเคร่ืองมือในการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-35 

 
ตารางท่ี 4-35 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือในการทํางาน 
ระดับความพึงพอใจ พื้นท่ีสะดวก พื้นท่ีไมสะดวก 

 ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ชุดเคร่ืองมือใหม ชุดเคร่ืองมือท่ัวไป 

คาเฉล่ีย 4.29(มากที่สุด) 3.21(ปานกลาง) 3.50(มาก) 2.29(นอย) 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 0.70 0.52 0.61 

 
จากตารางท่ี 4-35 พบวาหวัหนางานพึงพอใจตอชุดเคร่ืองมือในการทํางานของชางประปา 

กับชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวกในระดับมากท่ีสุด ชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวกในระดับ
มาก ชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวกในระดับปานกลาง และชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีไม
สะดวกในระดับนอย สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิท่ี 4-16 

คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอการไมเกิดการชํารุดในงานของหัวหนางาน

4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10

ชุดเครื่องมือใหม - 
พื้นท่ีสะดวก

ชุดเครื่องมือท่ัวไป -
พื้นท่ีสะดวก

ชุดเครื่องมือใหม -
พื้นท่ีไมสะดวก

ชุดเครื่องมือท่ัวไป -
พื้นท่ีไมสะดวก
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แผนภูมิท่ี 4-16 คาเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของหวัหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของหัวหนางานตอชุดเคร่ืองมือถอดประกอบ

0 .00 
1 .00 
2 .00 
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ชุดเคร่ืองมือใหม-
พื้นที่สะดวก 

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป -
พื้นที่สะดวก

ชุดเคร่ืองมือใหม-
พื้นที่ไมสะดวก

ชุดเคร่ืองมือทั่วไป -
พื้นที่ไมสะดวก 
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บทที่ 5 

 

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด-ประกอบ
อุปกรณในโถสุขภัณฑ ไดแสดงใหเห็นการเปรียบเทียบระหวางชุดเคร่ืองมือใหมและชุดเคร่ืองมือท่ี
ใชกันท่ัวไป ในพื้นท่ีสะดวกในการทํางานและพ้ืนท่ีไมสะดวกในการทํางาน โดยวเิคราะหในดาน
เวลาท่ีใชในงานถอด-ประกอบ ระดับความเม่ือยลาของชางประปา และความพึงพอใจในผลงานใน
แตละพ้ืนท่ีและในแตละชุดเคร่ืองมือของหัวหนางาน แมวาโถสุขภัณฑชักโครกแบบ 2 ช้ินที่
นํามาใชในการทดสอบ อาจจะไมสามารถเปนตัวแทนของขนาดของโถสุขภัณฑท้ังหมดได เพราะ
แตละรุน ในแตละผลิตภัณฑอาจมีขนาดท่ีแตกตางกัน แตผลการวจิัยนี้สามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเอาเออรกอนอมิกสมาประยุกตใช
เพื่อมุงหวงัใหผลผลิตเพิ่มข้ึน ตนทุนลดลง อัตราการสงมอบเร็วข้ึน ขวัญกําลังใจ และท่ีสําคัญท่ีสุด
สามารถทําใหความปลอดภยัในงานเพิ่มข้ึน 

 
5.1 สรุปอภิปรายผล 

 
การวิจยันี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคหลักดังนี้คือ 

5.1.1 เพื่อสราง พัฒนา และทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมใหมีประสิทธิภาพเพื่อใชในงานถอด-
ประกอบ ในโถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ช้ิน แทนชุดเคร่ืองมือท่ีชางประปาใชท่ัวไป ในการสราง 
พัฒนา และทดสอบชุดเคร่ืองมือใหม เพื่อแทนชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในงานถอด-ประกอบ ใน
โถสุขภัณฑเนือ่งจากชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป เม่ือนาํมาวิเคราะหจะเหน็สภาวะของปญหาในการ
ทํางานในข้ันตอนการถอด-ประกอบนอตขนาด 7/8 นิ้ว และขนาด 2 ½ นิ้ว ทําใหชางประปาใชเวลา
ในการทํางานนาน เม่ือยลาในการทํางาน อาจทําใหเกิดความเสียหายกับโถสุขภัณฑเพราะเคร่ืองมือ
ไมเหมาะสม ดังนัน้ผูวิจยัไดสรางเคร่ืองมือใหมและนาํไปทดสอบ ประกอบดวยเคร่ืองมือใหม*1 
เคร่ืองมือใหม*2 และเคร่ืองมือใหม*3 และนํามาเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป
ประกอบดวย ประแจคอมา ประแจเล่ือน ไขควง (ดภูาคผนวก ค.) ในการเปรียบเทียบชุดเคร่ืองมือ
ใหมและชุดเคร่ืองมือท่ีใชกนัท่ัวไป จะเหน็ไดวา 
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 ชุดเครื่องมือใหมมีน้ําหนักนอยกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป โดยเฉพาะเคร่ืองมือ*1 
เม่ือเทียบกับประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว  

 ชุดเครื่องมือใหมมีความเหมาะสมในการทํางาน เนื่องจากงานถอด-ประกอบ ในโถ
สุขภัณฑ ควรจะใชประแจชนิดพิเศษ ออกแบบใหเหมาะสมกับนอตหรือสกรูท่ีมีลักษณะพเิศษ เปน
งานเฉพาะจุดซ่ึงชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปทํางานไดแตไมสะดวก ชุดเครื่องมือใหมจะมีลักษณะ
เปนประแจบอก 

 ชุดเครื่องมือใหมมีราคาถูกกวามาก สามารถหาวัสดุงายและทําไดดวยตัวเอง  
การทดสอบเพ่ือวัดประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหม และเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ี

ใชกันท่ัวไป โดยการทดสอบท่ีอาคารพิมลเปนการทดสอบสําหรับพื้นท่ีสะดวกในการทํางานและ
การทดสอบท่ีอาคารลาเมซอง 24 เปนการทดสอบสําหรับพื้นท่ีไมสะดวกในการทํางาน โดยท้ัง 2 
อาคารใชโถสุขภัณฑรุนเดยีวกัน อายกุารใชงานใกลเคียงกัน การทดสอบนี้ตองการใหชางประปา
ทดสอบชุดเคร่ืองมือท่ีตางกันในพืน้ท่ีการทํางานท่ีตางกนัเปนสําคัญ 

5.1.1.1 ลดระยะเวลาในการทํางานโดยชุดเคร่ืองมือใหม 
ชางประปาใชชุดเครื่องมือใหม ในพ้ืนท่ีสะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอย

กวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในพืน้ท่ีสะดวกในการทํางาน และถาใชชุดเครื่องมือใหม ในพ้ืนท่ีไม
สะดวกในการทํางาน ก็จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในพืน้ท่ีไม
สะดวกในการทํางาน และถาพิจารณาท้ัง 2 ตัวแปร คือ ชุดเครื่องมือ และ พื้นที่ในการทํางาน ชุด
เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอยท่ีสุด และชุดเคร่ืองมือท่ีใช
กันท่ัวไปในพืน้ท่ีไมสะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานมากท่ีสุด และเม่ือนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชชุดเครือ่งมือท่ัวไปใน
พื้นที่ไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉล่ียชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ี
ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวก และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ี
ไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉล่ียชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวก 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคในการลดระยะเวลาในการทํางาน ผูวิจัยพบวา การลดระยะเวลา
นั้น ทําใหชางประปาสามารถทํางานไดผลผลิต (Output) มากข้ึน ในระยะเวลา (Input) เทาเดิม และ
คุณภาพงานเปนท่ีพึงพอใจของหัวหนางาน ซ่ึงเปนการเพิ่มผลิตผล (Productivity) ดังนั้นทําให
สามารถลดตนทุนคาแรงตอหนวย ในงานถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ 

การเปรียบเทียบระหวางเวลาของการทดสอบชุดเคร่ืองมือใหมและชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป
ท่ีแตกตางกัน ในระหวางกลุมดังตอไปนี้  

 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีไมสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 14.82 นาที 
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 ชุดเครื่องมือท่ัวไป-ในพืน้ท่ีสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 9.25 นาที 
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีไมสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 9.71 นาที  
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นท่ีสะดวก  ใชเวลาเฉล่ีย 7.45  นาที 
ในพื้นท่ีไมสะดวก ชุดเคร่ืองมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาท่ีใชในชุด

เคร่ืองมือท่ัวไป ไดรอยละ 34.48 และในพ้ืนที่สะดวก ชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการ
ทํางานจากเวลาท่ีใชในชุดเคร่ืองมือท่ัวไป ไดรอยละ 19.45  

ผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการสัมภาษณชางประปาในเร่ืองประสบการณการทํางาน 
ระดับการศึกษา ความชอบ ความชํานาญ และความซํ้าซากของงาน มาวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ในเร่ืองประสบการณการทํางาน ชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 7 ป
ข้ึนไปใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาท่ีมีประสบการณการทํางาน 1-3 ป และ 4-6 ป และ
เร่ืองระดับการศึกษา ชางประปาท่ีมีระดบัการศึกษาระดับอาชีวะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชาง
ประปาท่ีมีการศึกษาระดับประถมและมัธยม สวนเร่ืองความชอบในงาน ความชํานาญในงาน และ
ความซํ้าซากในงาน ไมมีความแตกตางดานเวลา อาจเนื่องมาจากชางประปาเปนผูประเมิน
ความชอบ ความชํานาญ และความซํ้าซากในงาน ของตัวเอง ซ่ึงเปนเร่ืองของความรูสึกแตละคน
อาจแตกตางกนัได 

5.1.1.2 ลดอาการเม่ือยลาของชางประปา อันเนือ่งมาจากการทํางาน บํารุงรักษาโถ
สุขภัณฑ 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณชางประปา ในการบันทึกขอมูลระดับความ
เม่ือยลาในสวนของรางกายหลังการทดสอบ บริเวณท่ีเม่ือยลาไดแก หลังสวนลาง  มือและขอมือ  
แขนสวนบน และแขนสวนลาง ตามลําดับ ซ่ึงสรุประดับความเม่ือยบริเวณหลังสวนลางเม่ือทดสอบ
โดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพืน้ท่ี
สะดวก  ชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก และชุดเคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก และระดับความ
เม่ือยบริเวณหลังสวนลางเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวก นอยกวาเม่ือทดสอบ
โดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก และชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก และระดับความ
เม่ือยบริเวณมือและขอมือเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวก มากกวาเม่ือ
ทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก  ชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก และชุด
เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก และ ระดับความเม่ือยบริเวณมือและขอมือเม่ือทดสอบโดยใชชุด
เคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก นอยกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นท่ีสะดวก และ
ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนบนเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นทีไ่มสะดวก 
มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือท่ัวไปในพื้นที่สะดวก  ชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไมสะดวก 
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และ ชุดเครื่องมือใหมในพ้ืนท่ีสะดวก รวมถึง ระดับความเม่ือยบริเวณแขนสวนลางเม่ือทดสอบโดย
ใชชุดเครื่องมือท่ัวไปในพื้นท่ีไมสะดวก มากกวาเม่ือทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือใหมในพ้ืนท่ีไม
สะดวก และ ชุดเคร่ืองมือใหมในพื้นท่ีสะดวก  

ดังนั้นชุดเคร่ืองมือใหมสามารถลดระดับความเม่ือยลาจากการทํางานไดในทุกพ้ืนท่ี 
5.1.2 เม่ือนําชุดเคร่ืองมือใหม และชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปในงานถอด-ประกอบ ในโถ

สุขภัณฑ ไปทดสอบเพ่ือใหไดขอมูลที่เช่ือถือได จึงถามความคิดเห็นจากหวัหนางานเกีย่วกับชุด
เคร่ืองมือใหม และชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไปทีใ่ชในการทดสอบเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
หัวหนางานในดานคุณภาพงานท่ีใชชุดเคร่ืองมือใหม เพื่อเปรียบเทียบกับชุดเคร่ืองมือท่ีใชท่ัวไป ท่ี
มีตอเวลาในการทํางานของชางประปา และตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน ซ่ึงสรุป ความพึง
พอใจของหวัหนางานตอเวลาในการทํางานของชางประปา หัวหนางานพึงพอใจตอเวลาท่ีใชในการ
ทํางานของชุดเคร่ืองมือใหมอยูในระดับมากกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป ในทุกพืน้ท่ี และ ความ
พึงพอใจของหัวหนางานตอการไมชํารุดเสียหายในงานของชุดเคร่ืองมือใหม และชุดเคร่ืองมือท่ีใช
กันท่ัวไป อยูในระดับเดียวกนั ในทุกพ้ืนท่ี 

5.1.3 รูปแบบของชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใชในงานถอด–ประกอบ ในโถสุขภัณฑ 
ดังท่ีกลาว ในวัตถุประสงคของการวิจัยจะวัดประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาในการ

ทํางาน และลดความเม่ือยลาของชางประปา ในสรุปผลการวิจัย ตอนการทดสอบชุดเคร่ืองมือใหม 
พบวาชุดเคร่ืองมือใหมสามารถลดระยะเวลาในการทํางาน ในพ้ืนท่ีไมสะดวกในการทํางาน สวนใน
พื้นที่สะดวกในการทํางานถึงแมจะไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 แตจากตัวเลข
พบวามีแนวโนมในทางเดียวกัน ผูวิจยัเห็นวาถามีการวิจัยตอเนื่องการทดสอบโดยใชกลุมตัวอยาง
ชางประปามากกวานี้อาจทําใหขอมูลท่ีไดมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
สามารถลดระดับความเม่ือยลาของชางประปาไดในทุกพื้นท่ี จึงสรุปวาชุดเคร่ืองมือใหมเปนชุด
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความพึงพอใจของหวัหนางานตอเวลาท่ีใชในการทํางาน และการ
ตรวจผลงานหลังการทดสอบพบวา หัวหนางานพงึพอใจชุดเคร่ืองมือใหมในระดับมากกวาชุด
เคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเช่ือถือได ผูวิจัยไดเกบ็ขอมูลความคิดเห็นของชางประปา โดยใชแบบ
สัมภาษณชางประปา ผลท่ีไดจากความคิดเห็นชางประปา กอนทดสอบชางประปาคิดเห็นตอการ
พัฒนาชุดเคร่ืองมือมีผลตอการทํางานในระดับเดียวกนัในทุกพ้ืนท่ี หลังทดสอบชางประปาคิดวาชุด
เคร่ืองมือใหมมีความสะดวกตอการทํางานในระดับมากกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป สวนในพืน้ท่ี
ไมสะดวกในการทํางานชางประปาท้ังหมดเลือกชุดเคร่ืองมือใหมและในพื้นท่ีสะดวกในการทํางาน
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ชางประปาเลือกชุดเคร่ืองมือใหมมากกวาชุดเคร่ืองมือท่ีใชกันท่ัวไป และชางประปาท้ังหมดคิดวา
ประเภทของงานท่ีรีบเรงมีผลตอการเลือกชุดเคร่ืองมือ 

จากขอมูลขางตนผูวิจยัเสนอชุดเคร่ืองมือใหม ประกอบดวย เคร่ืองมือใหม*1 เคร่ืองมือ
ใหม*2 และเคร่ืองมือใหม*3 เปนรูปแบบของชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และเสนอข้ันตอนการ
ถอด-ประกอบดวยชุดเคร่ืองมือใหม (ดูภาคผนวก ค.) 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5-1 แสดงประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหม 
 

จากแผนภูมิท่ี 5-1 สามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพของชุดเคร่ืองมือใหม ผลท่ีไดรับคือ 
 ระยะเวลา การทํางานใชเวลาลดลงทําใหผูประกอบการและหัวหนางานพึงพอใจ และ

ทําใหการสงมอบงานเร็วข้ึนก็ทําใหลูกคาพึงพอใจ 
 ความเมื่อยลา การทํางานท่ีสามารถลดความเม่ือยลาลงไดทําใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจ 

ขวัญกําลังใจและสุขภาพดีข้ึน 
 คุณภาพงาน ผลการทํางานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของหัวหนางาน และท่ีสําคัญคือ

ลูกคาพึงพอใจจากผลงานท่ีไดรับ 
 

5.2 เสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
 

5.2.1 เพื่อความเช่ือถือไดของขอมูลท่ีมากกวานี้ ควรทดสอบชุดเคร่ืองมือโดยใหกลุมตัวอยาง
ชางประปาท่ีมากข้ึนในการทดสอบชุดเคร่ืองมือคร้ังตอไป 

5.2.2 ชุดเครื่องมือใหมท่ีไดพัฒนาในงานวิจยัคร้ังนี้ จะเห็นไดวามีการพัฒนา และทดสอบการ
ทํางานหลายครั้งกวาจะเปนชุดเคร่ืองมือใหม ในการทดสอบทํางานถอด-ประกอบ ในโถสุขภัณฑ 
ดังนั้นในอนาคตควรพัฒนาชุดเคร่ืองมือในเชิงพาณิชยตอไปโดยเปรียบเทียบเร่ืองวสัดุ น้ําหนัก 
ความคงทน ราคา  ความงายในการใชงานตามหลักเออรกอนอมิกส เปนประการตอไป 

ประสิทธิภาพ 
ชุดเครื่องมือใหม 

คุณภาพ

เม่ือยลา ระยะเวลา
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5.2.3 ในงานวิจยันี้ทดสอบเฉพาะสุขภัณฑเพียงรุนเดียว ซ่ึงในปจจบัุนสุขภัณฑมีรูปแบบท่ี
หลากหลายมาก ดังนั้นควรมีการวิจยัตอเนื่องเพื่อหาชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในแตละรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ 
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แบบสัมภาษณชางประปา 
 

เร่ือง   โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ อุปกรณ  ใน
โถสุขภัณฑ 

 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกบัความ

เปนจริง 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ประสบการณการทํางาน เกีย่วกับงานประปา 
 □ 1-3 ป □ 4-6 ป  □ 7 ป ข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  
 □ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  □ มัธยมศึกษา  
 □ อาชีวะศึกษา   □ อ่ืนๆ (ระบุ)........................  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการประกอบอาชีพชางประปา 

1. ทานชอบงานของชางประปา มาก-นอย เพยีงใด 
□ ชอบมากท่ีสุด □ ชอบมาก □ ชอบปานกลาง 
□ ชอบนอย □ ชอบนอยท่ีสุด 

2. ทานมีความชํานาญในงานของชางประปา มาก-นอย เพยีงใด 
□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

3. ทานรูสึกวางาน ถอด-ประกอบ โถสุขภัณฑ เปนงานท่ีซํ้าซาก มาก-นอย เพยีงใด 
□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

4. ทานคิดวาการพัฒนาชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชในการทํางาน มีผลตอการทํางานของงานถอด 
- ประกอบ อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑมาก-นอย เพียงใด ในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

5. ทานคิดวาการพัฒนาชุดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชในการทํางาน มีผลตอการทํางานของงานถอด 
- ประกอบ อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑมาก-นอย เพียงใด ในพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเม่ือยลาของการทํางานชางประปา 
เม่ือทานใชชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชกนัท่ัวไป  และ ชุดเครื่องมือท่ีดัดแปลงใหม      
ทานรูสึกเม่ือยลารางกายในสวนใด  และในระดับใดโปรดระบุ (โดยพิจารณาจากภาพประกอบ) 
 
             ภาพดานลางแสดงสวนของรางกาย 12 สวน 
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3.1 กรุณาบอกบริเวณที่รูสึกเมื่อยลา (จากภาพแสดงสวนของรางกาย 12 สวน) และระบุระดับความเมื่อยลา ซึ่งเกดิจากการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑที่ใช
กันทั่วไปในปจจุบันในพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางานและพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน ในแตละครั้ง 

 
 

สวนของรางกาย 

พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 
ระดับความเมื่อยลา ระดับความเมื่อยลา

มากจนทนไม
ไหว 

มาก ปานกลาง นิดหนอย ไมเมื่อยเลย มากจนทนไม
ไหว 

มาก ปานกลาง นิดหนอย ไมเมื่อยเลย 

 ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

1. คอ                     
2. ไหล                     
3. หลังสวนบน                     
4. หลังสวนลาง                     
5. แขนสวนบน                     
6. ขอศอก                     
7. แขนสวนลาง                     
8. มือ และ ขอมือ                     
9. สะโพกตนขา                     
10. หัวเขา                     
11. นอง                     
12. เทา                     
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3.2 กรุณาบอกบริเวณที่รูสึกเมื่อยลา (จากภาพแสดงสวนของรางกาย 12 สวน) และระบุระดับความเมื่อยลา ซึ่งเกดิจากการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ     
ที่ดัดแปลงใหม ในพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางานและพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน ในแตละครั้ง 

 
 

สวนของรางกาย 

พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 
ระดับความเมื่อยลา ระดับความเมื่อยลา

มากจนทนไม
ไหว 

มาก ปานกลาง นิดหนอย ไมเมื่อยเลย มากจนทนไม
ไหว 

มาก ปานกลาง นิดหนอย ไมเมื่อยเลย 

 ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

1. คอ                     
2. ไหล                     
3. หลังสวนบน                     
4. หลังสวนลาง                     
5. แขนสวนบน                     
6. ขอศอก                     
7. แขนสวนลาง                     
8. มือ และ ขอมือ                     
9. สะโพกตนขา                     
10. หัวเขา                     
11. นอง                     
12. เทา                     



ตอนท่ี 4 การจับเวลาในการใชชุดเครือ่งมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ 
ใหชางประปาใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเคร่ืองมือท่ีดัดแปลง
ใหมโดยทดลองใชในพืน้ท่ีท่ีไมสะดวกในการทํางาน 2 คร้ัง และในพืน้ท่ีท่ีสะดวกในการทํางาน 2 
คร้ัง และบันทึกระยะเวลาท่ีใชในการถอด-ประกอบ (นาที)                      

ชุดเครื่องมือท่ีใชกันท่ัวไป  ชุดเครื่องมือท่ีดัดแปลงใหม 
พ้ืนที่ไมสะดวกในการ

ทํางาน 
พ้ืนที่สะดวกในการ

ทํางาน 
พ้ืนที่ไมสะดวกในการ

ทํางาน 
พ้ืนที่สะดวกในการ

ทํางาน 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ระยะเวลาท่ีใช
ในการถอด-

ประกอบ (นาที) 

        

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นที่มีตอชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ 
1. ทานคิดวางานประเภทใด ในงานถอด-ประกอบ โถสุขภัณฑ จําเปนท่ีตองใชชุดเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพราะ (ตอบไดเกนิ 1 ขอ) :  

□ งานท่ีโถสุขภัณฑมีราคาแพง 
□ งานท่ียาก 
□ งานท่ีทาทาย 
□ งานท่ีตองรีบเรง 

2. ทานคิดวาชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑท่ีใชกันท่ัวไป  และ ชุดเคร่ืองมือท่ีดัดแปลงใหม 
อํานวยความสะดวกในการทํางาน มาก-นอย เพยีงใด 

ชุดเครื่องมือ 
ความสะดวกในการทํางาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ท่ีใชกันท่ัวไป      
ท่ีดัดแปลงใหม      

3. ทานคิดวาถามีโอกาสเลือกชุดเคร่ืองมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ เพื่อใชในพ้ืนท่ีท่ีไมสะดวกและ
พื้นที่ท่ีสะดวกในการทํางาน ทานจะเลือกชุดเคร่ืองมือใด 

พื้นที่ในการทาํงาน 
การเลือกชุดเคร่ืองมือมาใช 

ชุดเครื่องมือที่ใชกัน
ทั่วไป 

ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลง
ใหม 

ชุดเครื่องมือใดก็ได 

ไมสะดวกในการ
ทํางาน 

   

สะดวกในการทํางาน    
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แบบสัมภาษณหัวหนางาน 
 

เร่ือง   โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ 
อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑ 

 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกบั

ความเปนจริง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

3. ประสบการณการทํางาน เกีย่วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน  
       2.1  ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด   
                     

เร่ือง: ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน-
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาท่ีใชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ 

     

2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ 

     

 
2.2 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ 

1. ทานพึงพอใจในชุดเคร่ืองมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภณัฑในคร้ังนี้    
มาก - นอย เพยีงใด 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

 

พ้ืนที่ไมสะดวก (ชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป) ครั้งที่ 1 2
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แบบสัมภาษณหัวหนางาน 
 

เร่ือง   โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ 
อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑ 

 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกบั

ความเปนจริง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

4. ประสบการณการทํางาน เกีย่วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน  
       2.1  ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด   
                     

เร่ือง: ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน-
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาท่ีใชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ 

     

2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ 

     

 
2.3 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ 

2. ทานพึงพอใจในชุดเคร่ืองมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภณัฑในคร้ังนี้    
มาก - นอย เพยีงใด 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

พ้ืนที่ไมสะดวก (ชุดเครื่องมือใหม) ครั้งที่ 1 2
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แบบสัมภาษณหัวหนางาน 
 

เร่ือง   โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ 
อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑ 

 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกบั

ความเปนจริง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

5. ประสบการณการทํางาน เกีย่วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน  
       2.1  ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด   
                     

เร่ือง: ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน-
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาท่ีใชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ 

     

2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ 

     

 
2.4 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ 

3. ทานพึงพอใจในชุดเคร่ืองมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภณัฑในคร้ังนี้    
มาก - นอย เพยีงใด 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

 

พ้ืนที่สะดวก (ชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป) ครั้งที่ 1 2
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แบบสัมภาษณหัวหนางาน 
 

เร่ือง   โครงการออกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ 
อุปกรณ  ในโถสุขภัณฑ 

 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกบั

ความเปนจริง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

6. ประสบการณการทํางาน เกีย่วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน  
       2.1  ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด   
                     

เร่ือง: ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน-
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระยะเวลาท่ีใชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ 

     

2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ 

     

 
2.5 ความพึงพอใจของหัวหนางานท่ีมีตอชุดเคร่ืองมือ 

4. ทานพึงพอใจในชุดเคร่ืองมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภณัฑในคร้ังนี้    
มาก - นอย เพยีงใด 

□ มากท่ีสุด □ มาก □ ปานกลาง 
□ นอย □ นอยท่ีสุด 

 

พ้ืนที่สะดวก (ชุดเครื่องมือใหม) ครั้งที่ 1 2
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ภาคผนวก ข. 
 ขอมูลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานเปนรายคู 
 ขอมูลการเปรียบเทียบระดับความเม่ือยเฉลี่ยในแตบริเวณเปน

รายคู 
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานเปนรายคู 
Multiple Comparisons     
Dependent Variable: TIME      
LSD        
  

Mean Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

(I) TR (J) TR Lower Bound Upper Bound 

ท่ัวไป-ไม 
ท่ัวไป-สะดวก 5.575 0.9571 0* 3.6545 7.4955
ใหม-ไม 5.1107 0.9571 0* 3.1902 7.0312
ใหม-สะดวก 7.3736 0.9571 0* 5.4531 9.2941

ท่ัวไป-
สะดวก 

ท่ัวไป-ไม -5.575 0.9571 0* -7.4955 -3.6545
ใหม-ไม          -0.4643 0.9571 0.63 -2.3848 1.4562
ใหม-สะดวก 1.7986 0.9571 0.066 -0.1219 3.7191

ใหม-ไม 
ท่ัวไป-ไม -5.1107 0.9571 0* -7.0312 -3.1902
ท่ัวไป-สะดวก           0.4643 0.9571 0.63 -1.4562 2.3848
ใหม-สะดวก 2.2629 0.9571 0.022* 0.3424 4.1834

ใหม-
สะดวก 

ท่ัวไป-ไม -7.3736 0.9571 0* -9.2941 -5.4531
ท่ัวไป-สะดวก         -1.7986 0.9571 0.066 -3.7191 0.1219
ใหม-ไม -2.2629 0.9571 0.022* -4.1834 -0.3424

   *The mean difference is significant at the .05 level. 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับประสบการณเปนรายคู 
Multiple Comparisons     
Dependent Variable: TIME      
LSD        
  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
(I) A1 (J) A1    Lower Bound Upper Bound 
1-3ป 4 - 6 ป 0.8144 1.1402 0.478 -1.4726 3.1014
 7 ปข้ึนไป 3.2325 1.2491 0.012* 0.7272 5.7378
4 – 6 ป 1-3ป -0.8144 1.1402 0.478 -3.1014 1.4726
 7 ปข้ึนไป 2.4181 1.1402 0.039* 0.1311 4.7051
7 ปข้ึนไป 1-3ป -3.2325 1.2491 0.012* -5.7378 -0.7272
 4 - 6 ป -2.4181 1.1402 0.039* -4.7051 -0.1311
 *The mean difference is significant at the .05 level.  

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํางานกับระดับการศึกษาเปนรายคู 
Multiple Comparisons     
Dependent Variable: TIME      
LSD        
  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
(I) A2 (J) A2    Lower Bound Upper Bound 
ประถม มัธยม 1.9428 1.3776 0.164 -0.8203 4.7059
 อาชีว 4.2981 1.5091 0.006* 1.2713 7.3249
มัธยม ประถม -1.9428 1.3776 0.164 -4.7059 0.8203
 อาชีว 2.3553 1.0671 0.032* 0.215 4.4956
อาชีว ประถม -4.2981 1.5091 0.006* -7.3249 -1.2713
 มัธยม -2.3553 1.0671 0.032* -4.4956 -0.215
 *The mean difference is significant at the .05 level.  
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดบัความเม่ือยเฉล่ียบริเวณหลังสวนลางเปนรายคู 
Multiple Comparisons หลังสวนลาง     
Dependent Variable: เมื่อย      
LSD        

  Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

(I) TR (J) TR Lower Bound 
Upper 
Bound 

ท่ัวไป-ไม 

ท่ัวไป-สะดวก 0.64 0.24 0.009* 0.16 1.12
ใหม-ไม 0.93 0.24 0* 0.45 1.41
ใหม-สะดวก 2.21 0.24 0* 1.74 2.69

ท่ัวไป-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -0.64 0.24 0.009* -1.12 -0.16
ใหม-ไม 0.29 0.24 0.236 -0.19 0.76
ใหม-สะดวก 1.57 0.24 0* 1.09 2.05

ใหม-ไม 
ท่ัวไป-ไม -0.93 0.24 0* -1.41 -0.45
ท่ัวไป-สะดวก -0.29 0.24 0.236 -0.76 0.19
ใหม-สะดวก 1.29 0.24 0* 0.81 1.76

ใหม-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -2.21 0.24 0* -2.69 -1.74
ท่ัวไป-สะดวก -1.57 0.24 0* -2.05 -1.09
ใหม-ไม -1.29 0.24 0* -1.76 -0.81

 *The mean difference is significant at the .05 level.   
 
 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดบัความเม่ือยเฉล่ียบริเวณมือและขอมือเปนรายคู 
Multiple Comparisons มือและขอมือ     
Dependent Variable: เมื่อย      
LSD        

  Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

(I) TR (J) TR Lower Bound 
Upper 
Bound 

ท่ัวไป-ไม 
ท่ัวไป-สะดวก 0.57 0.29 0.053* -0.00807 1.15
ใหม-ไม 1.07 0.29 0.001* 0.49 1.65
ใหม-สะดวก 1.43 0.29 0* 0.85 2.01

ท่ัวไป-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -0.57 0.29 0.053* -1.15 0.00807
ใหม-ไม 0.5 0.29 0.089 -0.0795 1.08
ใหม-สะดวก 0.86 0.29 0.005* 0.28 1.44

ใหม-ไม 
ท่ัวไป-ไม -1.07 0.29 0.001* -1.65 -0.49
ท่ัวไป-สะดวก -0.5 0.29 0.089 -1.08 0.0795
ใหม-สะดวก 0.36 0.29 0.222 -0.22 0.94

ใหม-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -1.43 0.29 0* -2.01 -0.85
ท่ัวไป-สะดวก -0.86 0.29 0.005* -1.44 -0.28
ใหม-ไม -0.36 0.29 0.222 -0.94 0.22

 *The mean difference is significant at the .05 level.   
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดบัความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนบนเปนรายคู 
Multiple Comparisons แขนสวนบน     
Dependent Variable: เมื่อย      
LSD        

  Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

(I) TR (J) TR Lower Bound 
Upper 
Bound 

ท่ัวไป-ไม 
ท่ัวไป-สะดวก 1.21 0.21 0* 0.79 1.64
ใหม-ไม 1.21 0.21 0* 0.79 1.64
ใหม-สะดวก 1.21 0.21 0* 0.79 1.64

ท่ัวไป-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -1.21 0.21 0* -1.64 -0.79
ใหม-ไม 0 0.21 1 -0.43 0.43
ใหม-สะดวก 0 0.21 1 -0.43 0.43

ใหม-ไม 
ท่ัวไป-ไม -1.21 0.21 0* -1.64 -0.79
ท่ัวไป-สะดวก 0 0.21 1 -0.43 0.43
ใหม-สะดวก 0 0.21 1 -0.43 0.43

ใหม-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -1.21 0.21 0* -1.64 -0.79
ท่ัวไป-สะดวก 0 0.21 1 -0.43 0.43
ใหม-ไม 0 0.21 1 -0.43 0.43

 *The mean difference is significant at the .05 level.   
 
 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดบัความเม่ือยเฉล่ียบริเวณแขนสวนลางเปนรายคู 
Multiple Comparisons แขนสวนลาง     
Dependent Variable: เมื่อย      
LSD        

  Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

(I) TR (J) TR Lower Bound 
Upper 
Bound 

ท่ัวไป-ไม 
ท่ัวไป-สะดวก 0.57 0.3 0.065 -0.0373 1.18
ใหม-ไม 0.93 0.3 0.003* 0.32 1.54
ใหม-สะดวก 1.14 0.3 0* 0.53 1.75

ท่ัวไป-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -0.57 0.3 0.065 -1.18 0.0373
ใหม-ไม 0.36 0.3 0.244 -0.25 0.97
ใหม-สะดวก 0.57 0.3 0.065 -0.0373 1.18

ใหม-ไม 
ท่ัวไป-ไม -0.93 0.3 0.003* -1.54 -0.32
ท่ัวไป-สะดวก -0.36 0.3 0.244 -0.97 0.25
ใหม-สะดวก 0.21 0.3 0.483 -0.39 0.82

ใหม-สะดวก 
ท่ัวไป-ไม -1.14 0.3 0* -1.75 -0.53
ท่ัวไป-สะดวก -0.57 0.3 0.065 -1.18 0.0373
ใหม-ไม -0.21 0.3 0.483 -0.82 0.39

 *The mean difference is significant at the .05 level.   
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ภาคผนวก ค. 
 ขอมูลการเปรียบเทียบระหวางชุดเครื่องมือใหมและชุดเครื่องมือท่ี

ใชทั่วไป 
 ขอมูลการเปรียบเทียบขบวนการผลิตสําหรับสองมือ (Two-handed 

process chart) 
 ขอมูลข้ันตอนการถอด-ประกอบดวยชุดเครื่องมือใหม 
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ตารางการเปรียบเทียบประแจคอมาขนาด 3 นิ้วกับเคร่ืองมือใหม *1 
ประแจคอมาขนาด 3 

นิ้ว  
 

เคร่ืองมือใหม *1 

หนัก 3,250 กรัม หนัก 140 กรัม 
ยาว  64 ซม. ยาว 22 ซม. 
ราคาประมาณ 486 บาท ราคาประมาณไมเกิน 30 บาท 
มีน้ําหนกัมากไมเหมาะสมกบัการทํางานทําให
เกิดความเม่ือยลา 

มีน้ําหนกัเบา ไมเกดิความเม่ือยลาจาก
น้ําหนกัของเคร่ืองมือ 

มีโอกาสพลาดจากการหมุนเคร่ืองมือไป
กระแทกถังจนเสียหายได 

เนื่องจากเปน PVC โอกาสทําใหถังเสียหาย
เปนไปไดยาก 

ฟนของปากประแจอาจบีบตัวนอตพลาสติก 
เกิดรอยได 

ไมทําใหตวันอตเสียหาย 

ถาการจับประแจพลาดจะทําให เกลียว
พลาสติกชํารุดได 

ไมมีโอกาสทําใหเกลียวเปนรอยได 

เนื่องจากดามประแจยาวและมีน้ําหนักมากอาจ
ไขประแจแรงจนทําใหเกลียวรูดได 

ประแจมีน้ําหนักเบามีดามส้ันทําใหควบคุม
แรงในการไขได 

ตองมีการบํารุงรักษาเนื่องจากเปนโลหะท่ีข้ึน
สนิมได 

ไมตองบํารุงรักษา 

ตองใชพื้นทีใ่นการเก็บมาก ใชพื้นที่ในการเก็บนอย 
ตองมีข้ันตอนในการคว่าํถังเพื่อคลายนอต ลดข้ันตอนในการคว่ําถังน้ําเพื่อคลายนอต 
เคร่ืองมือสามารถนําไปใชงานอ่ืนได เชน ไข
ทอประปาขนาดใหญ 

เปนเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับไขนอตท่ีไมได
ใชแรงในการไขมาก 
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ตาราง การเปรียบเทียบ ประแจเล่ือน ขนาด 6 นิ้ว กับเคร่ืองมือใหม *2 
ประแจเล่ือนขนาด 6 นิ้ว 

 

เคร่ืองมือใหม *2 

 
 

หนัก 200 กรัม หนัก 105 กรัม 
ยาว 20 ซม. ยาว 22 ซม. 
ราคาประมาณ 80 บาท ราคาประมาณไมเกิน 20 บาท 
เนื่องจากประแจเล่ือนมีปากใหญทําใหเขา
ไปจับนอตไดยากและมีมุมในการไขนอยทํา
ใหตองเสียเวลาในการไขมาก 

เนื่องจากชุดเคร่ืองมือใหมเปนหัวบอก จึง
ทําใหจับหัวนอตไดงาย และมีมุมในการไข
ไดกวาง ทําใหไมเสียเวลาในการไข 

เคร่ืองมือสามารถนําไปใชงานอ่ืนได  เปนเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับไขนอตท่ีไมได
ใชแรงในการไขมาก 
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ตาราง การเปรียบเทียบ ไขควงขนาด 8 นิ้ว กับเคร่ืองมือใหม *3 
ไขควงขนาด 8 นิ้ว 

 

เคร่ืองมือใหม *3 

 
 

หนัก 210 กรัม หนัก 115 กรัม 
ยาว 31.5 ซม. ยาว 36 ซม. 
ราคาประมาณ 65 บาท ราคาประมาณไมเกิน 20 บาท 
ปากไขควงอาจพลาดออกจากรองของสกรู
ไดเวลาไข จึงตองคอยระวังทําใหตองเสีย 
เวลาในการทํางาน 

จับหัวนอตไดแนนโอกาสพลาดยากทํางาน
สะดวกรวดเร็ว 

ดามจับแนวต้ังทําใหตองบิดขอมือและดาม
ไขควงส้ัน จึงตองเอ้ือมมือลงไปในถังทําให
เกิดความเม่ือยลาท่ีขอมือ 

ดามจับแนวนอนทําใหขอมือไมบิดไมเกิด
การเม่ือยลาท่ีขอมือ 

เคร่ืองมือสามารถนําไปใชงานอ่ืนได  เปนเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับไขนอตท่ีไมได
ใชแรงในการไขมาก 
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ตารางขั้นตอนการถอด-ประกอบดวยชุดเครื่องมือใหม 
ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง ในโถสุขภัณฑ  เคร่ืองมือ 
1. ข้ันตอนการถอดถังน้ํา (หลังจากทําการถอดสายน้ําดแีลว)  

1.1. ถอดปุมกดชักโครก - 
1.2. ถอดฝาถังน้ําออกและนําไปวางดานขาง - 
1.3. สังเกตตําแหนงของ ชุดอุปกรณ - 
1.4. ถอดอุปกรณยกวาลวน้ําออก - 
1.5. ไขนอตยึดถังน้ําออกจากโถสวม เคร่ืองมือใหม*2 

เคร่ืองมือใหม*3 
1.6. คลายนอต - 
1.7. ถอดสกรูยึดถังท้ัง 2 ตัวออกมาวางขางนอก - 
1.8. ยกถังน้ําออกมาวางนอนลงบนพื้น - 

2. ข้ันตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา  
2.1. ถอดซีลยางท่ีครอบนอตพลาสติกออก - 
2.2. คลายนอตยึดอุปกรณออกประมาณ 1 – 2 รอบ เคร่ืองมือใหม*1 
2.3. ใชมือขางหนึ่งลวงเขาไปในถังและจับอุปกรณฯไว - 
2.4. หมุนนอตยึดอุปกรณจนนอตหลุดออกมา - 
2.5. นําอุปกรณ ออกมาจากถัง - 

3. ข้ันตอนการถอด-ประกอบ ซีลยาง  
3.1. คอยๆแงะซีลยางตัวในออกมา - 
3.2. นําซีลยางตัวในตัวใหมใสเขาไปโดยใหดานเรียบเขาดานใน และ

ดูความเรียบรอย 
- 

4. ข้ันตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังน้ํา  
4.1. อุปกรณท่ีเปล่ียนซีลแลวใสเขาไปในถังน้ําโดยใหดานเกลียวโผล

ออกจากรูใตถังน้ํา 
- 

4.2. หยิบนอตยึดอุปกรณมาไขเขากับเกลียวของอุปกรณท่ีโผลออกมา
จากรูใตถังน้ําจนเร่ิมตึงมือ 

- 

4.3. ปรับอุปกรณใหไดตําแหนงเหมือนกับกอนท่ีจะถอดอุปกรณ - 
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ออกมา 
4.4. ไขนอตยึดอุปกรณใหแนนพอสมควร เคร่ืองมือใหม*1 
4.5. ใส ซีลตัวนอก - 

5. ข้ันตอนการประกอบถังน้ํา (กอนใสสายนํ้าดีกลับเขาท่ี)  
5.1. นําถังน้ําท่ีประกอบอุปกรณเรียบรอยแลวมาหงายข้ึนและนําถังน้ํา

มาวางบนโถ 
- 

5.2. นําสกรู 2 ตัวมารอยผานถังและผานโถสวมลงไป - 
5.3. นํานอตมาใขเขากับสกรู จากขอ 5.2 ทีละตัวทั้ง 2 ตัว - 
5.4. ไขนอตยึดถังจนแนนท้ัง 2 ตวัใชเคร่ืองมือใหม*3 ยดึสกรูไวไมให

หมุนตาม  
เคร่ืองมือใหม*3 

5.5. ไขนอตท้ัง 2 ตวัใหแนนพอด ีระวังเกลียวรูดหรือสกรูขาด เคร่ืองมือใหม*2 
5.6. ใสอุปกรณชุดยกวาลวน้ําคืน - 
5.7. ปดฝาถัง - 
5.8. ใสปุมกดชักโครก - 
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ภาคผนวก ง. 
 ขอมูลอาคารลาเมซอง 24  
 ขอมูลอาคารพิมล 
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เจาของโครงการ: นิติบุคคลอาคารชุด ลาเมซอง พหลโยธิน 24 จํากดั บริหารโดย บริษัท 
เจนเนอรัล แพลนเนอส จํากดั ทุนจดทะเบียน: 15 ลาน (ชําระเต็ม) โฉนดท่ีดินเลขท่ี: 10909 
ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี: 1 ไร 3 งาน 34 ตารางวา 
อาคารชุด 21 ช้ัน จํานวน 366 หอง ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี 36/2539 
ซ้ือ / ขาย  Buy / Rent Call : 0-2939-2424 Ext.800  
โทรสาร / Fax : 0-2939-3940 Ext.18  
แนะนําติชม / Complaint : 0-2939-3939    

 
โครงสรางการบริหาร 
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                                  อาคาร ลาเมซอง 24 
 
 
 
 

 
 

แผนที่ที่ต้ังอาคาร ลาเมซอง 24 
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    อาคารพิมล 
 

เจาของโครงการ และบริหารโดย บริษัท พิมลธุรกิจ จํากัด ดําเนินธุรกจิใหเชา
อสังหาริมทรัพย บนท่ีดนิโฉนดเลขท่ี: 39302 เนื้อท่ี: 366 ตารางวา อาคารเลขท่ี 285 ซอย
ออนนุช 66 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เปน
อาคารสูง 5 ช้ัน จํานวน 125 หอง  
โทรศัพท 0-2721-1456-9 
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ภาคผนวก จ. 
 ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล นางผองใส เพช็รรักษ 
 
ตําแหนง หัวหนาภาควชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
 
การศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิตย (หนังสือพิมพ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Master of Business Administration (Management) Far Eastern University 
วุฒิบัตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวชิาชีพ 
 

ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวชิาการจัดการการผลิตและดาํเนินงาน 
  เอกสารประกอบการสอนวชิาสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ สอนท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 13 ป  

รับผิดชอบการสอนวิชา สุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม 
และวิชาการจดัการการผลิตและดําเนินงาน และวิชาองคการและการจัดการ และ
วิชาธุรกิจเบ้ืองตน และวิชาทฤษฎีองคการ 
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