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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อสราง พัฒนาและทดสอบชุดเครื่องมือใหมที่สามารถลด
ระยะเวลาในการทํางาน และลดความเมื่อยลาของชางประปาในงานถอด - ประกอบอุปกรณใน
โถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ชิ้น แทนชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชกันทั่วไป โดยทดสอบการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการทํางานและความเมื่อยลาของชางประปาระหวางชุดเครื่องมือใหม และชุด
เครื่องมือที่ชางประปาใชกนั ทั่วไป และความพึงพอใจของหัวหนางานในดานคุณภาพงาน การวิจยั
นี้เลือกสถานที่ทดสอบชุดเครื่องมือดังกลาว 2 แหง ซึ่งมีทั้งพื้นที่หองน้ําที่สะดวกและไมสะดวกตอ
การถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
ผลการวิจัยพบวา ชางประปาที่ใชชุดเครื่องมือใหมใชเวลาในการทํางานการถอด-ประกอบ
อุปกรณในโถสุขภัณฑนอยกวาที่ใชชดุ เครื่องมือที่ชางประปาใชกนั ทั่วไป ทั้งในพืน้ ที่สะดวกและ
ไมสะดวกในการทํางาน
กลาวคือสามารถลดระยะเวลาการทํางานในพืน้ ที่ไมสะดวกไดมากถึง
รอยละ 34.48 และการใชชดุ เครื่องมือใหมสามารถลดระดับความเมื่อยลาของชางประปาไดมากกวา
การใชชุดเครือ่ งมือที่ชางประปาใชกนั ทั่วไปในทุกพืน้ ที่การทํางาน
นอกจากนีห้ ัวหนางานยังมี
ความพึงพอใจในคุณภาพงานเมื่อใชชุดเครื่องมือใหมมากกวาเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป เมื่อกลาว
โดยสรุปประสิทธิภาพในการใชชุดเครื่องมือใหมในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑแบบ
ชักโครก 2 ชิ้นสูงกวาชุดเครือ่ งมือที่ชางประปาใชกนั ทั่วไปในทุกพืน้ ที่การทํางาน
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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.

ค

กิตติกรรมประกาศ
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ดิฉนั ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ทีใ่ หโอกาสในการทํางานวิชาการโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ
เรียบรอยดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาวุโส และผูอ ํานวยการศูนยวิจยั ทีไ่ ดใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานความรู โอกาส
และกําลังใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานวิจยั นี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.อุปถัมภ สายแสงจันทร คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ ที่ไดใหการสงเสริมการทําวิจยั นี้ พรอมทั้งรวมใหความเห็นอันเปนประโยชน
ขอขอบคุณอาจารยวรุณพันธ คงสม รวมทั้งนักวิจัยและบุคลากรศูนยวจิ ัยทุกทาน ที่แสดงน้ําใจ สละ
เวลาชวยเหลือการทํางานวิจยั นี้เปนอยางดี
ขอขอบคุณอาจารยนภิต อินทรจันทร เพื่อนผูหวังดี ผูทําใหบรรยากาศในการทํางานวิจยั
ชิ้นนี้เต็มไปดวยความกระตือรือรน ความรวมมือชวยเหลือ และมิตรภาพ พรอมกันนี้ขอขอบคุณ
คุณเมธาวิน เลขายานนท ที่ชวยอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน ทําใหการดําเนินการตางๆ
สามารถเปนไปอยางราบรื่นตลอดเสนทางของการทํางาน
และสุดทาย งานวิจยั ครั้งนีจ้ ะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับความสนับสนุน จากสามี และ
ครอบครัว ที่ใหความปรารถนาดีและมีสว นรวมมาโดยตลอด โดยการใหความสําคัญและเอาใจใส
กับงานวิจัยชิน้ นี้อยางเสมอตนเสมอปลายไมนอยไปกวาผูว ิจัย
ผองใส เพ็ชรรักษ
กุมภาพันธ 2548

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………………..ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………….ข
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................... ค
สารบัญ........................................................................................................................................... ง
สารบัญตาราง..................................................................................................................................ช
สารบัญภาพ.................................................................................................................................... ญ
สารบัญแผนภูมิ............................................................................................................................... ฏ
บทที่ 1 บทนา............................................................................................................................. 1
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา..................................................................1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย........................................................................................6
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย............................................................................................6
1.4 นิยามศัพท์………………………………………………………………………... 7
1.5 ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………... 7
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น…………………………………………………………………. 8
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………. 8
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………. 9
2.1 การบารุงรักษา…………………………………………………………………….9
2.1.1 ความหมาย และความสาคัญของการบารุงรักษา…………………………... 9
2.1.2 ประเภท และชนิดของการบารุงรักษา…………………………………….. 10
2.1.3 อุบัติเหตุในงานบารุงรักษา………………………………………………... 12
2.1.4 การวางแผนเพื่อการบารุงรักษา…………………………………………… 13
2.1.5 การประเมินผลการบารุงรักษา……………………………………………. 13
2.2 เครื่องมือ ………………………………………………………………………... 14
2.2.1 กลุ่มของเครื่องมือ………………………………………………………… 14
2.2.2 อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ........................................................................ 15
2.3 เออร์กอนอมิกส์ ………………………………………………………………….17

จ

สารบัญ (ต่อ)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

หน้า
แนวโน้มของเออร์กอนอมิกส์ในการทางาน……………………………… 18
บทบาทของเออร์กอนอมิกส์ในการทางาน……………………………….. 18
เออร์กอนอมิกส์ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน……... 19
เออร์กอนอมิกส์ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์……………………………... 20
งานที่มีปัญหา และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข…………………………… 29

บทที่ 3 ระเบียบวิจัย.................................................................................................................. 33
3.1 การสร้างและพัฒนาชุดเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในงานถอด-ประกอบ
ในโถสุขภัณฑ์แบบชักโครก 2 ชิ้น………………………………………………. 33
3.1.1 การสืบหา และวิเคราะห์ปัญหาในงานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑ์……... 35
3.1.2 วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยการสร้าง และพัฒนาชุดเครื่องมือใหม่...... 46
3.2 การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม่ และเปรียบเทียบ
กับชุดเครื่อง มือที่ใช้กันทั่วไป ในพื้นที่ที่สะดวกในการทางานและ
พื้นที่ไม่สะดวกในการทางาน…………………………………………………… 64
3.2.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………. 64
3.2.2 การเลือกพื้นที่ทดสอบ……………………………………………………. 65
3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ………………………………………………….. 67
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………………. 68
3.2.5 วิธีทดสอบ………………………………………………………………… 69
3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………………………... 70
บทที่ 4 ผลการวิจัย.....................................................................................................................71
4.1 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ช่างประปา……………………………….…………..71
4.1.1 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการทางาน
กับชุดเครื่องมือและพื้นที่ในการทางาน……………………….…………...71
4.1.2 การวิเคราะห์ความเมื่อยล้าในส่วนของร่างกายหลังจากการทดสอบโดย
เปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือและพื้นที่ในการทางาน………………….……85
4.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของช่างประปาที่มีต่อชุดเครื่องมือ .….………….99
4.2 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์หัวหน้างาน...…………………………….…………103

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์หัวหน้างาน…………………….……….103
4.2.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อคุณภาพงาน
และชุดเครื่องมือ…………………………………………………………. 103
บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ…………………………………………………… 107
5.1 สรุปอภิปรายผล………………………………………………………………… 107
5.2 เสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต………………………………………………...111
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………… 113
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………. 116
ภาคผนวก ก. ………………………………………………………………………… 116
แบบสัมภาษณ์ช่างประปา……………………………………………… 117
แบบสัมภาษณ์หัวหน้างาน ……………………………………………. 122
ภาคผนวก ข. ………………………………………………………………………… 126
ข้อมูลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางานเป็นรายคู่…………...127
ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ย
ในแต่ละบริเวณเป็นรายคู่……………………………………………….128
ภาคผนวก ค. ................................................................................................................ 130
ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างชุดเครื่องมือใหม่
และชุดเครื่องมือที่ใช้ทั่วไป..................................................................... 131
ข้อมูลการเปรียบเทียบขบวนการผลิตสาหรับสองมือ..............................134
ข้อมูลขั้นตอนการถอด-ประกอบด้วยชุดเครื่องมือใหม่………………... 136
ภาคผนวก ง. ………………………………………………………………………… 138
ข้อมูลอาคารลาเมซอง 24 ……………………………………………… 139
ข้อมูลอาคารพิมล……………………………………………………… 141
ภาคผนวก จ. ………………………………………………………………………… 142
ประวัติผู้วิจัย............................................................................................ 143

ช

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างปัญหาด้านสุขภาพและด้านการปฏิบัติงานที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เหมาะสม………………………………………... 20
ตารางที่ 2-2 ขนาดของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนอังกฤษ อายุ 19-65 ปี………………………………... 23
ตารางที่ 2-3 เปรียบเทียบข้อมูล ขนาดกายของกลุ่มตัวอย่างจาก 4 ประเทศ
(วัดเป็นมิลลิเมตร)……………………………………………………………….. 24
ตารางที่ 2-4 เปรียบเทียบสัดส่วนเฉพาะจุดสาคัญ (ชายไทย)…………………………………. 26
ตารางที่ 2-5 ตัวเลขอัตราส่วน (Ratio) ระหว่างมิติของส่วนต่างๆของร่างกาย
ต่อความสูงยืน และมิติวิกฤติ (Critical Body Dimension)……………………….. 26
ตารางที่ 2-6 อาการผิดปกติที่เกิดจากการใช้ทรวดทรงผิดสุขลักษณะขณะทางาน……………. 29
ตารางที่ 3-1 รูปแบบของการวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาวะของปัญหา …………………… 45
ตารางที่ 3-2 รูปแบบการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนการทางาน…………………………………... 46
ตารางที่ 4-1 ระยะเวลาที่ช่างประปาแต่ละคนใช้ในการทางาน(นาที) จาแนกตามพื้นที่
และชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทางาน……………………………………………… 72
ตารางที่ 4-2 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทางาน ในแต่ละชุดเครื่องมือ
และแต่ละพื้นที่การทางาน………………………………………………………. 73
ตารางที่ 4-3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางานเป็นรายคู่……….. 74
ตารางที่ 4-4 ข้อมูลประสบการณ์ของช่างประปากับเวลาในการทางาน ……………………… 75
ตารางที่ 4-5 การเปรียบเทียบประสบการณ์งานประปากับเวลาที่ใช้ในการทางาน……………. 76
ตารางที่ 4-6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางาน
กับประสบการณ์เป็นรายคู่………………………………………………………. 77
ตารางที่ 4-7 ข้อมูลระดับการศึกษาของช่างประปากับเวลาในการทางาน ……………………. 77
ตารางที่ 4-8 การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับเวลาที่ใช้ในการทางาน……………………… 78
ตารางที่ 4-9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทางาน
กับระดับการศึกษาเป็นรายคู่…………………………………………………….. 79
ตารางที่ 4-10 ข้อมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทางาน ……………………... 80
ตารางที่ 4-11 การเปรียบเทียบระดับความชอบในงานประปากับเวลาที่ใช้ในการทางาน……….. 81
ตารางที่ 4-12 ข้อมูลระดับความชานาญในงานประปากับเวลาในการทางาน …………………...81

ซ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4-13 การเปรียบเทียบระดับความชานาญในงานประปากับเวลาที่ใช้
ในการทางาน......................................................................................................... 82
ตารางที่ 4-14 ข้อมูลระดับความซ้าซากในงานของช่างประปากับเวลาในการทางาน …………. 83
ตารางที่ 4-15 การเปรียบเทียบระดับการประเมินความซ้าซากในงานของช่างประปา
กับเวลาที่ใช้ในการทางาน……………………………………………………….. 85
ตารางที่ 4-16 ข้อมูลระดับความเมื่อยล้าในส่วนของร่างกายของช่างประปา…………………… 87
ตารางที่ 4-17 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยล้า ในแต่ละชุดเครื่องมือ
และแต่ละพื้นที่ในการทางาน……………………………………………………. 88
ตารางที่ 4-18 ข้อมูลระดับความเมื่อยบริเวณหลังส่วนล่างของช่างประปาในการทางาน………. 89
ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณหลังส่วนล่างของช่างประปา
ในแต่ละชุดเครื่องมือ และแต่ละพื้นที่…………………………………………… 90
ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเมื่อยเฉลี่ย
บริเวณหลังส่วนล่างเป็นรายคู่…………………………………………………… 91
ตารางที่ 4-21 ข้อมูลระดับความเมื่อยบริเวณมือและข้อมือ ของช่างประปาในการทางาน………92
ตารางที่ 4-22 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณมือและข้อมือของช่างประปา
ในแต่ละชุดเครื่องมือ และแต่ละพื้นที่…………………………………………… 93
ตารางที่ 4-23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเมื่อยเฉลี่ย
บริเวณมือและข้อมือ เป็นรายคู่………………………………………………….. 94
ตารางที่ 4-24 ข้อมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนส่วนบน ของช่างประปาในการทางาน……… 95
ตารางที่ 4-25 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนส่วนบนของช่างประปา
ในแต่ละชุดเครื่องมือ และแต่ละพื้นที่…………………………………………… 96
ตารางที่ 4-26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเมื่อยเฉลี่ย
บริเวณแขนส่วนบน เป็นรายคู่……………………………………………………96
ตารางที่ 4-27 ข้อมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนส่วนล่าง ของช่างประปาในการทางาน……… 97
ตารางที่ 4-28 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนส่วนล่างของช่างประปา
ในแต่ละชุดเครื่องมือ และแต่ละพื้นที่…………………………………………… 98

ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4-29 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเมื่อยเฉลี่ย
บริเวณแขนส่วนล่าง เป็นรายคู่…………………………………………………... 99
ตารางที่ 4-30 ความคิดเห็นของช่างประปาต่อการพัฒนาชุดเครื่องมือในแต่ละพื้นที่.................. 100
ตารางที่ 4-31 ความคิดเห็นของช่างประปาต่อความสะดวกในการทางาน
ของแต่ละชุดเครื่องมือ………………………………………………………….. 101
ตารางที่ 4-32 การเลือกชุดเครื่องมือของช่างประปาสาหรับการทางานในแต่ละพื้นที่………… 102
ตารางที่ 4-33 ความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อเวลาในการทางานของช่างประปา……….. 103
ตารางที่ 4-34 ความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อการไม่ชารุดเสียหายในการทางาน……….. 104
ตารางที่ 4-35 ความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อชุดเครื่องมือในการทางาน………………...105

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1-1
ภาพที่ 2-1
ภาพที่ 2-2

ภาพที่ 3-1
ภาพที่ 3-2
ภาพที่3-3
ภาพที่ 3-4
ภาพที่ 3-5
ภาพที่ 3-6
ภาพที่ 3-7
ภาพที่ 3-8
ภาพที่ 3-9
ภาพที่ 3-10
ภาพที่ 3-11
ภาพที่ 3-12
ภาพที่ 3-13
ภาพที่ 3-14
ภาพที่ 3-15
ภาพที่ 3-16
ภาพที่ 3-17
ภาพที่ 3-18
ภาพที่ 3-19
ภาพที่ 3-20
ภาพที่ 3-21
ภาพที่ 3-22

หน้า
การประเมินภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงมกราคม - เมษายน 2547…………. 5
ตาแหน่งในการวัดสัดส่วนร่างกายของชายหญิงจานวน 36 ตาแหน่ง……………… 22
ขนาดการวัดสัดส่วนร่างกายเพื่อใช้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และอาคาร
ในการศึกษา : อัตราส่วนสูงในท่ายืน (การกาหนดระยะใช้เปรียบเทียบ
จากความสูงยืน (Standing Height) โดยให้ความสูงยืนเป็น 1 ส่วน)……………….. 28
โถสุขภัณฑ์ประกอบด้วยตัวโถสุขภัณฑ์ และถังน้าโถสุขภัณฑ์……………………. 34
ขั้นตอนการถอดถังน้า……………………………………………………………... 36
ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ออกจากถังน้า……………………………………………. 38
ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง…………………………………………………. 39
ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์เข้าไปยังถังน้า………………………………………. 40
ขั้นตอนการประกอบถังน้า………………………………………………………… 41
ประแจคอม้า ขนาด 3 นิ้ว…………………………………………………………... 43
ไขควง ปากแบน ขนาด 8 นิ้ว……………………………………………………… 43
ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว…………………………………………………………… 43
เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว…………………………….. 48
การใช้เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นถอดน๊อตยึดถังน้า…………………………………. 48
เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาแล้ว แทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว…………………………. 49
การใช้เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาขึ้นถอดน๊อตยึดถังน้า………………………………... 49
เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว…………………………………... 50
การใช้เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้า………………………………... 50
เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาแล้ว แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว……………………………….. 51
การใช้เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้า………………………………. 51
เครื่องมือใหม่ที่สร้างขึ้นแทนประแจคอม้าขนาด 3 นิ้ว……………………………. 52
การใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นถอดน๊อตพลาสติก……………………………………... 52
เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาแล้ว แทนประแจคอม้าขนาด 3 นิ้ว…………………………. 53
การใช้เครื่องมือใหม่ที่พัฒนาขึ้นไขน๊อต…………………………………………... 53
การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดถังน้าโดยชุดเครื่องมือที่ใช้ทั่วไป
กับชุดเครื่องมือใหม่.................................................................................................. 55

ฎ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 3-23
ภาพที่ 3-24
ภาพที่ 3-25
ภาพที่ 3-26
ภาพที่ 3-27
ภาพที่ 3-28
ภาพที่ 3-29
ภาพที่ 3-30
ภาพที่ 3-31
ภาพที่ 3-32
ภาพที่ 3-33
ภาพที่ 3-34

หน้า
การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ออกจากถังน้า…………………………… 57
การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง………………………………… 58
การเปรียบเทียบขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์เข้าไปยังถังน้า……………………… 59
การเปรียบเทียบขั้นตอนการประกอบถังน้า……………………………………….. 60
เครื่องมือใหม่*1 ใช้แทนประแจคอม้าขนาด 3 นิ้ว………………………………….62
เครื่องมือใหม่*2 ใช้แทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว………………….……………….63
เครื่องมือใหม่*3 ใช้แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว……………………………..………… 63
พื้นที่ว่างระหว่างโถสุขภัณฑ์กับผนังห้องน้าของพื้นที่ที่สะดวก
ในการทางาน………………………………………………………………………. 66
พื้นที่ทดสอบสาหรับพื้นที่ที่สะดวกในการทางาน………………………………… 66
พื้นที่ว่างระหว่างโถสุขภัณฑ์กับผนังห้องน้าของพื้นที่ที่ไม่สะดวก
ในการทางาน………………………………………………………………………. 66
พื้นที่ทดสอบสาหรับพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการทางาน……………………………… 67
ซีลยางในชุดอุปกรณ์วาล์วน้าลงในถังน้าโถสุขภัณฑ์……………………………… 69

ฏ

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1-1 ข้อมูลการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ พ.ศ. 2537 – 2546…………………….. 4
แผนภูมิที่ 2-1 การประยุกต์ใช้เออร์กอนอมิกส์ในงานอุตสาหกรรม……………………………. 19
แผนภูมิที่ 2-3 รูปแบบขั้นตอนการสืบหาและวิเคราะห์งานที่มีปัญหา………………………….. 31
แผนภูมิที่ 2-4 วิธีการปรับปรุงแก้ไขงานหรือขั้นตอนการทางานที่พบว่ามีปัญหาจริง………….. 32
แผนภูมิที่ 4-1 เวลาเฉลี่ยในการทางานของช่างประปา………………………………………….. 73
แผนภูมิที่ 4-2 ประสบการณ์ของช่างประปากับเวลาในการทางาน……………………………... 76
แผนภูมิที่ 4-3 ระดับการศึกษาของช่างประปากับเวลาในการทางาน…………………………… 78
แผนภูมิที่ 4-4 ระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทางาน…………………………….80
แผนภูมิที่ 4-5 ระดับความชานาญในงานประปากับเวลาในการทางาน………………………… 82
แผนภูมิที่ 4-6 ระดับความซ้าซากในงานของช่างประปากับเวลาในการทางาน………………… 84
แผนภูมทิ ี่ 4-7 ระดับความเมื่อยบริเวณหลังส่วนล่างของช่างประปาในการทางาน……………... 90
แผนภูมิที่ 4-8 ระดับความเมื่อยบริเวณมือและข้อมือ ของช่างประปาในการทางาน……………. 93
แผนภูมิที่ 4-9 ระดับความเมื่อยบริเวณแขนส่วนบน ของช่างประปาในการทางาน…………….. 95
แผนภูมิที่ 4-10 ระดับความเมื่อยบริเวณแขนส่วนล่าง ของช่างประปาในการทางาน………….. 98
แผนภูมิที่ 4-11 ระดับความคิดเห็นของช่างประปาที่มีต่อการพัฒนาชุดเครื่องมือ
ในแต่ละพื้นที่ ....................................................................................................100
แผนภูมิที่ 4-12 ระดับความคิดเห็นของช่างประปาต่อความสะดวกในการทางาน
ของแต่ละชุดเครื่องมือ………………………………………………………... 101
แผนภูมิที่ 4-13 แสดงการเลือกชุดเครื่องมือของช่างประปาสาหรับการทางาน
ในแต่ละพื้นที่………………………………………………………………… 102
แผนภูมิที่ 4-14 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อเวลาในการทางาน
ของช่างประปา…………………………………….…………………………..104
แผนภูมิที่ 4-15 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อการไม่ชารุด
เสียหายในการทางาน…….................................................................................105
แผนภูมิที่ 4-16 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อชุดเครื่องมือ
ในการทางาน……………................................................................................. 106
แผนภูมิที่ 5-1 แสดงประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม่…………………………………….. 111

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบนั ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น รวมถึงการที่เมืองหลวงและเมืองทา
หลักๆมีประชากรอาศัยมากขึ้น ทําใหปริมาณความตองการที่อยูอาศัยของคนในเมืองหลวงเพิ่มขึน้
แตดว ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหราคาของที่พักอาศัยมีการปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหวิถีทาง
การเลือกซื้อที่อยูอาศัยของผูบ ริโภคในกรุงเทพฯ มีแนวโนมความตองการที่จะอาศัยอยูในอาคารชุด
ใกลเคียงกับบานเดี่ยว และทาวเฮาส ซึ่งปจจัยที่คนไทยเริ่มเปลี่ยนคานิยมเนื่องจากสะดวกในการ
ดูแลและเหมาะสมกับคนในวัยทํางาน เพราะอาคารชุดสวนใหญจะอยูใ นเมือง ทําใหสะดวกในการ
เดินทางไปทํางาน และมีความปลอดภัยที่มากกวาการอยูบานเดีย่ วและทาวเฮาส เมื่อจําเปนตอง
เดินทาง และไมมีคนอยูบานนานๆ จากการใหบริการของอาคารชุดนั้นๆ
โดยปกติ อาคารชุดในกรุงเทพฯสวนใหญ จะถูกออกแบบใหใชพนื้ ที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุดทุกพื้นทีใ่ ชสอย เชน หองนอน หองนัง่ เลน หองน้ํา หรือแมแตหองครัว อันเนื่องจากอาคารชุด
ในเมืองมักจะมีขนาดไมใหญนัก เพื่อทําใหราคาขายไมสูงจนเกินไป ดังนั้นพืน้ ที่ทกุ ๆ ตารางนิ้วตอง
เกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะบางบริเวณซึ่งมีขอจํากัด แตกตางไปจากบริเวณอื่นๆ เชน หองครัว
จะตองมีบริเวณที่มีอากาศไหลเวียนได และมีที่ดูดควันขณะทําอาหาร ดังนั้นบริเวณครัวจึงควรอยู
บริเวณผนังทีม่ ีหนาตาง สวนหองน้ําซึง่ โดยปกติ จะตองมีชองชารป(Shaft) ซึ่งในชองชารป
ประกอบดวยทอน้ําดีและทอน้ําทิ้ง รวมทัง้ ทออากาศ ซึ่งเปนทอหายใจสําหรับทอน้าํ ทิ้ง ซึ่งทอตางๆ
เหลานี้จะถูกติดตั้งในแนวดิ่งจากชั้นบนสุดหรือดาดฟาของอาคารลงมาจนถึงชั้นลางสุด เพื่อจายน้ํา
และรับสิ่งปฏิกูลจากหองน้ําในแนวชองชารปนั้นๆ ซึ่งสิ่งปฏิกูลดังกลาวจะมาจากทอน้ําทิ้งของอาง
ลางหนา อางอาบน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งโถสุขภัณฑ ซึ่งโดยทั่วไปโถสุขภัณฑ ควรจะติดตั้งอยูใกล
กับชองชารป เนื่องจากการเดินทอน้ําทิง้ จากโถสุขภัณฑไปยังทอน้าํ ทิ้งหลักในชองชารป ควรมี
ระยะสั้นและตองมีความลาดเอียง(Slope) ของทอมาก เพื่อใหสิ่งปฏิกลู ไหลลงสูทอน้ําทิ้งหลักได
สะดวก ทําใหโถสุขภัณฑตอ งติดตั้งใกลชอ งชารป ทําใหมีพื้นที่ที่ไมสะดวกในการเขาไปบํารุงรักษา
(Maintenance) โถสุขภัณฑ และสภาพการทํางานในที่ดงั กลาว ทําใหชางประปาอยูในทาทางที่ทาํ
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ใหเกิดความเมือ่ ยลาไดงาย เชน งานที่ทําตองกมหรือโนมตัวไปขางหนาเปนเวลานานๆ และในสวน
ของโถสุขภัณฑที่อาคารชุดสวนใหญใชจะเปนโถสุขภัณฑชักโครกแบบ 2 ชิ้น ซึ่งมีราคาระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบกับโถสุขภัณฑชักโครกแบบชิ้นเดียวที่มีราคาสูงจึงทําใหมีผูใชนอย
ดังนั้นโถสุขภัณฑชักโครกแบบ 2 ชิ้น ที่ไดรับการใชอยางแพรหลาย ก็จะมีอายุการใชงาน
ของอุปกรณภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑ หลังจากติดตัง้ ซึ่งอายุการใชงานของอุปกรณนั้น จะสั้น
หรือยาวขึน้ อยูก ับปจจัยดังตอไปนี้
o คุณภาพของผลิตภัณฑนั้น
o คุณภาพของน้าํ ที่ใช เชน น้าํ ประปา, น้ําบาดาล น้ําที่สกปรกก็จะทําใหอายุการใชงาน
ของอุปกรณสั้นลง
o ความถี่ในการใชงาน ความถี่ในการใชงานสูง อุปกรณที่มีการเคลื่อนไหว จะมีการ
เสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ ในทํานองกลับกัน ถาโถสุขภัณฑ ไมไดรบั การใชงานเปนระยะเวลานาน
อาจทําใหอุปกรณซีลยาง (Seal) ภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑแหงกรอบเสียหายได
กลาวไดวา จะตองมีการบํารุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณภายในถังน้ําของโถสุขภัณฑหลังจากมี
การติดตั้งใชงานไปแลวระยะหนึ่ง เพื่อใหกลับมาอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน
ในการบํารุงรักษาเปลี่ยนแปลงอุปกรณของโถสุขภัณฑนนั้ อุปกรณสวนใหญจะอยูภายใน
ถังน้ําของโถสุขภัณฑ อุปกรณบางชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนไดโดยไมตองถอดถังน้ําออกจากตัวโถ
สุขภัณฑ เชน ที่กดน้ําเพื่อชักโครก สวนอุปกรณบางอยางหากตองทําการถอดเปลี่ยน จะตองทําการ
ถอดถังน้ําออกจากตัวโถสุขภัณฑ ซึ่งเปนการทํางานที่ยุงยากและซับซอน เชน ชุดวาลวน้ําลง ซึ่งเปน
อุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ หากชางประปาผูทําหนาที่บํารุงรักษา ใชเครื่องมือ
(Hand tool) ที่ไมเหมาะสม อาจจะกอใหเกิดความเสียหายบนตัวสุขภัณฑ เชน ถาเครื่องมือที่มี
น้ําหนักมากหลนหรือกระแทกโดนโถสุขภัณฑอาจเกิดการแตกราว กะเทาะ เสียหายได หรือใช
เครื่องมือที่ไมเหมาะสมเพื่อไขนอต(Nut) ตางๆ ที่เปนพลาสติก(Plastic) เชน นอตยึดระหวางถังน้าํ
และตัวโถสุขภัณฑอาจจะทําใหเกลียวรูดหรือแตกหักได ปจจุบนั อุปกรณสวนใหญ ที่ใชในสุขภัณฑ
มักผลิตจากพลาสติกเพื่อลดตนทุน สะดวกในการผลิตและไมเปนสนิม เพราะพลาสติกไมทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา ซึ่งทําใหเกิดออกไซดเนื่องจากเปนบริเวณที่สัมผัสน้ําตลอดเวลา แตผลที่ตามมา
ของพลาสติกก็คือ ความคงทนถาวรของอุปกรณตางๆ ที่เปนพลาสติกก็นอยลงดวย จึงกลาวไดวา
ในการถอด-ประกอบอุปกรณตางๆ ในโถสุขภัณฑ หากใชเครื่องมือที่ไมเหมาะสม ก็จะกอใหเกิด
ความเสียหายได และจะใชเวลาในการทํางานที่นาน ซึ่งชางประปาจะเกิดความเมื่อยลาตามมา
เนื่องจากเครื่องมือที่ไมเหมาะสมและพืน้ ทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางานนัน้ เอง
อนึ่งในถังน้ําของโถสุขภัณฑมีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
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 ตัวถังน้ําทําหนาที่เก็บกักน้ําที่ใชในการทําความสะอาดโถสุขภัณฑ
 ชุดอุปกรณวาลวน้ําเขาถัง ถาเปนโถสุขภัณฑแบบเกาเรียกวา ลูกลอย ทําหนาที่เปดน้ําเขา
ถังและปดน้ํา เมื่อน้ําถึงระดับที่ตองการ โดยมีสายน้ําดีตอจากทอประปาใตถังน้ํา
 ปุมกดหรือคันโยก ทําหนาที่เปดวาลวเพื่อใหน้ําไหลออกจากถังลงสูโถสุขภัณฑ
 ชุดอุปกรณวาลวปลอยน้ําออกจากถังน้ําลงสูโถสุขภัณฑ ทําหนาที่ปดเพื่อกักน้ําไวใน
ถังและเปดเพือ่ ปลอยน้ําออกจากถังลงสูโถสุขภัณฑ
 นอตยึดถังน้ํา นอตทําหนาทีย่ ึดถังน้ําและตัวโถสุขภัณฑ
ในที่นี้จะกลาวถึงอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้าํ ลงสูตัวโถสุขภัณฑ เนื่องจากเปนอุปกรณที่มี
ความซับซอนและลําบากที่สดุ ในการถอดเปลี่ยนของอุปกรณทั้งหมดเนื่องจากตองถอดถังน้ําออกมา
กอน และนอตที่ใชในการยึดอุปกรณดังกลาวมีขนาดใหญ เครือ่ งมือชางประปาโดยทั่วไปไม
สามารถนํามาใชถอดได
ในงานถอดเปลี่ยนอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ แบงเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การถอดถังน้ําออกจากตัวโถสุขภัณฑ
เครื่องมือที่สามารถใชในการถอดประกอบ มีดังนี้คือ
 ประแจ (Wrenches) แบงออกเปน 3 ชนิดใหญ ตามรูปแบบของเครื่องมือคือ ประแจ
ชนิดปากปรับได (Adjustable Wrenches), ประแจชนิดปากปรับไมได (Nonadjustable Wrenches),
ประแจชนิดพิเศษ (Special Wrenches)
 คีม (Pliers)
 ไขควง (Screw Drivers)
สวนที่ 2 การถอดอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัวโถสุขภัณฑ ซึ่งอยูในถังน้ําออกจาก
ตัวโถสุขภัณฑ เครื่องมือที่สามารถใชในการถอด-ประกอบเปนชนิดเดียวกับเครื่องมือขางตน คือ
ประแจ หรือ คีม แตแตกตางที่ตองมีขนาดใหญ เพื่อถอดนอตยึดอุปกรณปลอยน้ําจากถังน้ําลงสูตัว
โถสุขภัณฑ ซึ่งมีขนาดใหญได
ดังนัน้
การวิจัยฉบับนี้จึงตองการแกไขปญหาของชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปในการถอดประกอบที่ไมเหมาะสม มาพัฒนาเปนชุดเครื่องมือใหมท่มี ีประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาในการ
ทํางานและลดความเมื่อยลาของชางประปา รวมถึงความพึงพอใจในคุณภาพงานของหัวหนางานใน
ชุดเครื่องมือใหม
ในอนาคตความจําเปนในการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ชักโครกแบบ 2 ชิ้น ก็นา จะมีแนวโนม
สูงขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากขอมูลที่ บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (AREA) ไดสํารวจโครงการอสังหาริมทรัพยที่เกิดใหม คือ ที่อยูอาศัย พาณิชย-
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กรรม อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพยตากอากาศทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยขอมูลจากทาง AREA จะสํารวจเฉพาะที่เปดขายจริง ดังนั้นขอมูลตอไปนี้ จึงเปน
เครื่องชี้ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยที่นาเชื่อถือไดแหงหนึง่ โดยทาง AREA ไดมีขอมูลการเปดตัว
โครงการที่อยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537 – 2546 (โสภณ พรโชคชัย, 2546) ดังแผนภูมิที่ 1-1
การเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537-2546
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ป พ.ศ.
ที่มา : ศูนยวิจัย-ขอมูลอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศไทย (http://www.area.co.th)

แผนภูมิที่ 1-1 ขอมูลการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหม พ.ศ. 2537 – 2546
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาชวงหลังป พ.ศ. 2543 การเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย
เจริญเติบโตเพิม่ ขึ้นมาก ภายหลังป พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตกต่ําเนื่องจากการลดคาเงิน
บาทของประเทศไทยหรือที่เรียกวาชวงฟองสบูแตกและอาจจะมาจากการ ไมมีปจจัยพื้นฐานที่ดีจริงของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในชวงนั้น AREA คาดการณวาการเปดโครงการอสังหาริมทรัพยป พ.ศ.
2546 จะสูงกวา ป พ.ศ. 2545 ถึงประมาณ 1 เทาตัว หรือ โตขึ้น 100 % ซึ่งถือไดวาเปนการเติบโตแบบ
กาวกระโดด สวนหนึ่งอาจจะมาจากประชาชนคาดวาป พ.ศ. 2547 อาจไมมกี ารตอมาตรการผอนผันดาน
ภาษีอีกตอไป และการที่มีผูซื้ออสังหาริมทรัพยมากนี้
เหตุผลสําคัญ ไมใชเฉพาะเศรษฐกิจทีด่ ีขึ้น แตเปนเพราะอัตราดอกเบี้ย ทัง้ เงินกูและเงินฝากต่ํา
มากประชาชนทั่วไปไมทราบวาจะไปลงทุนทางใดดีประชาชนที่มีเงินฝาก จึงซื้ออสังหาริมทรัพยมา
เพื่อใหเชาผลตอบแทนที่ไดกจ็ ะดีกวาดอกเบีย้ เงินฝาก สวนประชาชนทีต่ องการจะซื้อที่อยูอาศัยก็เปน
ชวงเวลาที่เหมาะสมจะกูเงินซื้อ เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกูกต็ า่ํ มากเชนกัน ในการประเมินสถานการณตลาด
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อสังหาริมทรัพยโดยรวมจากผูเ กี่ยวของในวงการ ทาง AREA พบวาสถานการณในสวนตางๆ ของ
อสังหาริมทรัพย อยูในสภาวะดังภาพที่ 1-1

ที่มา : บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (http://www.area.co.th)

ภาพที่ 1-1 การประเมินภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ในชวงมกราคม - เมษายน 2547
จากภาพนี้ เลข 1 คือ จุดสูงสุดและคอยๆ ต่าํ ลงจนถึงเลข 5 ซึ่งเปนจุดต่ําสุด และจากนัน้ ก็จะ
คอยๆ ฟนตัวจนหวังวาสักวันหนึ่งจะเปนเลข 9 หรือเลข 1 เดิมในหวงเวลากอน
คําถามที่ถามผูเกี่ยวของคือ ผูเกี่ยวของเห็นวาสถานการณในสวนตางๆ ของอสังหาริมทรัพย
อยูในภาวะใด หรืออยู ณ ตัวเลขใด และนําคาเฉลี่ยของตัวเลขที่แตละทานระบุมาพิจารณา และใน
ที่สุด ผลการสํารวจพบวา หาก 9 คือ จุดสูงสุดในอนาคต และ 5 คือ จุดต่ําสุดที่ผานมา
- ภาวะตลาดรวมอยูที่ 6.61
- ตลาดที่อยูอาศัยสดใสที่สุดคือ 7.35
- ศูนยการคารองลงมาคือ 6.41
- นิคมอุตสาหกรรม 5.95
- อาคารสํานักงาน 5.92 และ
- สนามกอลฟ 5.90
จะเห็นไดวาไมเปนสิ่งเหนือความคาดหมายแตกลับเปนการยืนยันความคาดหมายวา ตลาด
ที่อยูอาศัยดูทาจะฟนคืนเร็วกวาเพื่อน เนื่องจากปรากฏการณที่มีการผลิตมากและขายไดดี (ปทมา
จันทรานุกูล, 2547) และรายงานสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในเดือนพฤษภาคม 2547 พบวา
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อาคารชุดและบานเดี่ยวมีสัดสวนใกลเคียงกันคือ 42% และ 41% ตามลําดับ ซึ่งจํานวนหนวยขาย
ของทั้ง 2 ประเภทนี้รวมกันแลวมีมากถึง 83% ของจํานวนหนวยขายทั้งหมด สวนจํานวนหนวยขาย
ของที่อยูอาศัยประเภทอื่น ๆ ยังคงมีปรากฏอยูในสัดสวนที่คอนขางนอยมาก (รายงานสถานการณ
ตลาดอสังหาริมทรัพย พฤษภาคม, 2547)
ดังนั้นการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑกน็ าจะจําเปนมากในอนาคต โดยดูจากการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญของที่อยูอาศัยก็จะใชโถสุขภัณฑแตละ
ชุด อายุการใชงาน 5 ปขึ้นไปโดยเฉพาะอาคารชุด การบํารุงรักษาจะตองมีปริมาณมาก ดังนัน้ การ
วิจัยฉบับนี้จะสามารถแกปญหาชุดเครื่องมือถอด-ประกอบ เพื่อใชในการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑให
แกอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในอนาคตได

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจยั นี้มวี ัตถุประสงค คือ
1.2.1 เพื่อสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ใชในงานถอด-ประกอบ โถ
สุขภัณฑแบบชักโครก 2 ชิ้น แทนชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชทั่วไป
1.2.1.1 เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานของชางประปาโดยใชชดุ เครื่องมือใหม
1.2.1.2 เพื่อลดอาการเมื่อยลาของชางประปา อันเนื่องมาจากการทํางาน บํารุงรักษา
โถสุขภัณฑ
1.2.2 เพื่อทดสอบชุดเครื่องมือใหมที่สรางขึ้นและแกไขปญหาทางดานระยะเวลาในการทํางาน
และ ลดอาการเมื่อยลาของพนักงาน
1.2.3 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของหัวหนางานในดานคุณภาพงานที่ใชชุดเครื่องมือใหม เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป
1.2.4 เพื่อเสนอแนะรูปแบบของชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ใชในงาน ถอด – ประกอบ ใน
โถสุขภัณฑ

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
การใชชุดเครือ่ งมือที่ใชทั่วไป
ในงานถอด–ประกอบโถสุขภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรม
กอสรางทั่วไปนั้น ใชระยะเวลาในการทํางานนาน ทําใหตน ทุนสูงและจะทําใหชา งประปาเกิดความ
เมื่อยลาในการทํางาน และถานําชุดเครื่องมือใหมมาใช
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1.3.1 ชุดเครื่องมือใหมจะลดระยะเวลาในการทํางานเนื่องจากความไมเหมาะสมของชุด
เครื่องมือที่ใชทั่วไป
1.3.2 ชุดเครื่องมือใหมจะลดอาการเมื่อยลาใหกบั ชางประปา

1.4 นิยามศัพท
การบํารุงรักษา หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องจักร อุปกรณตางๆ ใหมสี ภาพ
พรอมใชงานอยูตลอดเวลา การบํารุงรักษานัน้ จะครอบคลุมรวมไปถึงการซอมบํารุงเครื่องจักร
อุปกรณดว ย
เครื่องมือ หมายถึง อุปกรณในการทํางานที่ใชงาน โดยอาศัยกําลังจากมือและแขน ปกติจะ
เปนอุปกรณทมี่ ีขนาดเล็ก น้าํ หนักเบา พอดีกับมือหรือกําลังของคนเพื่อจะไดสะดวกและเหมาะสม
ในการใชงาน
โถสุขภัณฑ หมายถึง สุขภัณฑโดยมากทําจากดินเผา หรือกระเบือ้ งเคลือบ ใชสําหรับ
หองน้ําโดยทัว่ ไปมักเรียกวาโถสวม
เมื่อยลา หมายถึง อาการเพลียของกลามเนื้อ เมื่อทําสิ่งในสิ่งหนึ่งซ้ําๆ อยูเปนเวลานาน

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
จะทําการทดสอบและสัมภาษณความคิดเห็น จากชางประปาซึ่งทําหนาที่บํารุงรักษาโถ
สุขภัณฑของบริษัท ลาเมซอง 25 จํากัด จํานวน 7 คน และการสัมภาษณความพึงพอใจของหัวหนา
งานแผนกบํารุงรักษา โดยใชชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปและชุดเครื่องมือใหม ในการ ถอด – ประกอบ
โถสุขภัณฑในอาคารชุด โดยกําหนดให
1.5.1 พื้นที่ทํางานทีไ่ มสะดวก จะทําการทดลองที่ บริษัท ลาเมซอง 24 จํากัด อาคารตั้งอยูที่
ซอยพหลโยธิน 24 มีหองชุดรวม 366 หองชุด
1.5.2 พื้นที่ทํางานทีส่ ะดวก จะทําการทดลองที่ บริษัท พิมลธุรกิจ จํากัด อาคารตั้งอยูที่ซอย
ออนนุช 66 มีหองชุดรวม 125 หองชุด
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1.6 ขอตกลงเบื้องตน
โถสุขภัณฑ หมายถึง โถสวม ชักโครกแบบ 2 ชิ้นเทานั้นที่นํามาทําการวิจัย
พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นทีใ่ นการทํางานซึ่งมีพื้นที่วางโดยรอบโถสุขภัณฑ
ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม.
พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นทีใ่ นการทํางานซึ่งมีพื้นที่วางโดยรอบโถ
สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม.
การจับเวลาในการใชชุดเครือ่ งมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ หมายถึง เริ่มบันทึกเวลา(นาที)
หลังจากปลดสายน้ําดีออกจากถังน้ํา จนถึงพรอมใสสายน้ําดีกลับเขาที่ และจะบันทึกเวลาของการ
ทํางานที่ไมมนี ้ํารั่วซึมหลังจากเปดน้ําเขาสูถังน้ํา

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 ผลการวิจัย สามารถเสนอแนะใหแกผูประกอบการอสังหาริมทรัพย กลุมอาคารชุด ไปลด
ตนทุนการผลิต โดยการลดเวลาในการทํางาน จากชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการถอดประกอบโถสุขภัณฑ เนื่องมาจากเวลาที่ใชในการทํางานลดลง
1.7.2 สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนแกสมาคมความปลอดภัยแหงประเทศไทย ในการ
ใหขอมูลชวยเหลือกลุมพนักงาน ชางประปา ที่เมื่อยลาจากการถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ใน
อุตสาหกรรมกอสราง เนื่องจากการใชชดุ เครื่องมือที่ใชทั่วไปที่ไมเหมาะสม
1.7.3 ผลจากการวิจยั สามารถใชขยายผล เปนแนวทางใหใชชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมโรงแรม โรงพยาบาล อพารตเมนต ที่ตองบํารุงรักษาโถสุขภัณฑเปนปริมาณมาก หรือ
อาจเปนบุคคลทั่วไปที่ตองการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ในที่อยูอาศัยดวยตนเอง
1.7.4 ลดความเสียหายของสุขภัณฑและสวนควบในโถสุขภัณฑ
อันเนือ่ งมาจากการใชชุด
เครื่องมือที่ใชทั่วไปที่ไมเหมาะสม
1.7.5 นําไปใชประยุกตสอนนักศึกษาในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 พบวาหลังจากโถสุขภัณฑไดถูกใชงานไประยะหนึ่ง
จะตองมีการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ เพือ่ ใหกลับมาอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน ดังนั้นการ
บํารุงรักษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก

2.1 การบํารุงรักษา
ในสถานประกอบการโดยทัว่ ไปนัน้ การที่โรงงานสามารถผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพยอมหมายถึง การผลิตที่ไดทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ตั้งเปาไว ในการผลิตโดยทัว่ ไปนัน้ มี
ปจจัยประกอบหลัก 3 ประการ คือ วัตถุดิบ คนและเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ปจจัยการผลิตทั้ง 3
ประการนี้ จะตองมีความพรอม ความพอดี และประสานกันอยูตลอดเวลา จึงจะทําใหภาวะการผลิต
เปนไปตามเปาหมาย ถาปจจัยหนึ่งปจจัยใดขาดตกบกพรองไปจะทําใหภาวะการผลิตไมเปนไปตาม
เปาหมาย (ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ุล, ม.ป.ป. :1)
2.1.1 ความหมาย และความสําคัญของการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ
ตางๆ ใหมสี ภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา การบํารุงรักษานั้นจะครอบคลุมรวมไปถึงการ
บํารุงรักษา (Repair) เครื่องจักรอุปกรณ
ความสําคัญของการบํารุงรักษา ตามหลักการบริหารงานการผลิต โดยทัว่ ไปของทุกสถาน
ประกอบการ จะพยายามควบคุมใหไดผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ภายใตเวลาที่กําหนดดวย
ตนทุนที่ต่ําสุด สามารถสงสินคาใหกับลูกคาตามกําหนดเวลา ผูปฏิบัติงานจะตองทําอยางปลอดภัย
และมีขวัญกําลังใจ เพื่อจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว จะตองมีการประสานงานกัน
อยางดี การบํารุงรักษาที่ดีจะสามารถชวยไมใหเกิดความเสียหายตอการทํางาน ความสําคัญของการ
บํารุงรักษาสรุปได 4 ประการดังนี้
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2.1.1.1 เพื่อใหเครื่องจักรอุปกรณทํางานอยางมีประสิทธิผล(Effectiveness) โดยใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคที่วางไว มีการใชงานไดเต็มกําลังความสามารถและตรงกับความตองการทีจ่ ะ
หามามากที่สดุ
2.1.1.2 เพื่อใหเครื่องจักรอุปกรณมีสมรรถนะการทํางานสูง(Performance) การบํารุง
รักษาที่ดีจะชวยใหเครื่องจักรอุปกรณมีอายุการใชงานยาวนาน เครื่องจักรอุปกรณถาใชงานไประยะ
เวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถาหากไมมีการปรับแตงหรือทําการซอมบํารุงแลวเครื่องจักรอุปกรณ
อาจเกิดการขัดของ ชํารุดเสียหายหรือทํางานผิดพลาด จึงจําเปนที่จะตองควบคุมไมใหเกิดการหยุด
งานของเครื่องจักรอุปกรณเกิดขึ้น อายุการใชงานยืนยาว ผลตอบแทนที่ตดิ ตามมาคือกําไรที่เพิ่มขึ้น
2.1.1.3 เพื่อใหเครื่องจักรอุปกรณมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ(Reliability) การผลิตสินคา
โดยใชเครื่องจักรอุปกรณนนั้ ความละเอียด ความเที่ยงตรงและการยอมรับของผูใชผลิตภัณฑจะเปน
เรื่องสําคัญ เครื่องจักรอุปกรณนอกจากจะตองมีสมรรถนะที่ดแี ลว จะตองมีความนาเชื่อถือ สามารถ
ผลิตสินคาไดตามมาตรฐานไมมีความคลาดเคลื่อนใดๆเกิดขึ้น ซึ่งควบคุมใหเกิดสภาพเชนนี้ไดตอ ง
มีโปรแกรมการบํารุงรักษาที่ดี
2.1.1.4 มีความปลอดภัย(Safety) เปนปจจัยหรือจุดมุงหมายที่สําคัญในการดําเนินการ
ผลิตโดยอาศัยเครื่องจักรและอุปกรณตางๆนั้น นอกจากประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความ
นาเชื่อถือในการใชแลวเครื่องจักรอุปกรณจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอตอผูใชงาน อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บตอผูใชงานได การบํารุงรักษาที่ดีจะชวยควบคุมไมใหเกิดความผิดพลาด
2.1.2 ประเภทและชนิดของการบํารุงรักษา
ดังนั้นเครื่องอุปกรณที่ใชในระบบการผลิตนั้น เมื่อสั่งซื้อเขามาติดตั้งเพื่อใชงานในการ
ผลิตนั้นปกติจะมีอายุการใชงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง ระหวางใชงานจะตองมีการปรับปรุงซอมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดและองคประกอบของการใชงาน ในทางปฏิบัตินนั้ สามารถแยก
ประเภทของการบํารุงรักษาไดเปน 2 ประเภทคือ การบํารุงรักษาตามแผนและการบํารุงรักษานอก
แผน กลาวคือ
o การบํารุงรักษาตามแผน(Planned Maintenance) หมายถึง การซอมบํารุงตาม
กําหนดการ ตามแผนงาน ตามระบบที่วางไวทุกประการ งานทีส่ ามารถคาดการณไดลวงหนา
สามารถเตรียมการไวลวงหนาไดสามารถสามารถกําหนดระยะวันเวลา สถานที่และจํานวนผูปฏิบัติ
- งานที่จะเขาไปดําเนินการได แนวทางการบํารุงรักษานั้นอาจเลือกใชชนิดใดชนิดหนึ่งได เชน
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
การบํารุงรักษาเพื่อแกไขดําเนินการ สวนระยะเวลาเขาไปทําการ
บํารุงรักษาอาจจะกําหนด หรื อ วางแผนเข า ซ อ มบํา รุ ง ขณะเครื่ อ งจั ก รทํา งานอยู หรื อ ขณะ
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เครื่ อ งจั ก รชํา รุ ด (Break- down) หรือขณะที่โรงงานหยุดทําการซอมบํารุง (Shut-down) การซอม
บํารุงประเภทนี้จะมีปญหานอย เพราะมีเวลาเตรียมการลวงหนาทุกขั้นตอน
o การบํารุงรักษานอกแผน(Unplanned Maintenance) เปนการบํารุงรักษานอกระบบ
งานที่วางไว เนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณเกิดการขัดของชํารุดเสียหายกะทันหัน ตองรีบเรงทําการ
ซอมแซมทันทีใหเสร็จเรียบรอยทันการใชงาน การซอมบํารุงประเภทนี้จะเกิดปญหามากกวาการ
ซอมบํารุงตามแผนเนื่องจากไมสามารถทราบลวงหนามากอน ไมสามารถกําหนดวันเวลา สถานที่ที่
แนนอนได ทําใหไมสามารถเตรียมจัดหาผูป ฏิบัติอุปกรณ เครื่องอะไหล ที่จะใชซอมบํารุงไดทันที
การจําแนกประเภทการบํารุงรักษา เปน 2 ประการดังกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวา แนวทาง
ของการบํารุงรักษาจะแตกตางกันไป ดังนัน้ จึงสามารถจําแนกเปนชนิดของการบํารุงรักษา ไดเปน 6
ชนิดสําคัญ คือ
 การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Break-down Maintenance) คือ การบํารุงรักษา
เมื่อเครื่องจักรอุปกรณเกิดการชํารุด และตองหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี้ ถึงแมจะเปนวิธีการดั้งเดิมใน
การบํารุงรักษา แตยังจําเปนตองนํามาใช อยางหลีกเลีย่ งไมได
 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาที่ดําเนินการ
เพื่อปองกันเหตุขัดของ หรือการหยุดของเครื่องจักรอุปกรณโดยฉุกเฉิน สามารถทําไดดวยการ
ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ การทําความสะอาดและหลอลื่นโดยถูกวิธี การปรับแตงให
เครื่องจักรทํางานที่จุดทํางานตามคําแนะนําของคูมือ รวมทั้งการบํารุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นอะไหล
ตามกําหนดเวลา
 การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) คือ การดําเนินการเพื่อ
การดัดแปลงปรับปรุงแกไขเครื่องจักรอุปกรณ หรือสวนของเครื่องจักรอุปกรณ เพื่อขจัดเหตุขดั ของ
เรื้อรังของเครื่องจักรอุปกรณใหหมดไปโดยสิ้นเชิง และปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรอุปกรณให
สามารถผลิตไดดวยคุณภาพและปริมาณทีส่ ูงขึ้น
 การปองกันเพือ่ การบํารุงรักษา (Maintenance Preventive) คือ การดําเนินการใดๆ ก็
ตามที่จะไดมาซึ่งเครื่องจักรอุปกรณที่ไมตอ งบํารุงรักษาหรือมี แตนอยที่สุด สามารถดําเนินการได
โดย
 ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณใหมีความแข็งแรงทนทานบํารุงรักษาไดงาย
 ใชเทคนิคและวัสดุซึ่งจะทําใหเครื่องจักรอุปกรณมีความเชื่อถือไดสูง
 รูจักเลือกและซื้อเครื่องจักรอุปกรณที่ดี ทนทาน ซอมงายและมีราคาที่เหมาะสม
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 การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) คือ กรรมวิธีการบํารุงรักษา ที่นําเอา
การบํารุงรักษาที่กลาวขางตนมาประกอบเขาดวยกัน โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการ
ผลิตใหเกิดผลสูงสุดเทาที่จะเปนไปได
 การบํารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance) คือ การระดมคนทุกคนที่
ทํางานอยูตามสายการผลิตตางๆ
และผูทําหนาที่บํารุงรักษาโดยตรงใหมีสวนรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ ใหมีผลผลิตตามที่ไดออกแบบ หรือตามที่กําหนดไว
ดังนั้นเปาหมายสูงสุดของการตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมขึ้นมา ก็เพื่อใหสามารถทําผลกําไรตอบ
แทนใหกับเจาของกิจการไดสูงสุดเกิดประสิทธิภาพและผลกําไรในการดําเนินงาน จะเห็นไดวา
กิจการทุกอยางจะตองจัดหากิจกรรมที่จะมีสวนรวมในการเพิ่มผลิตภาพในการดําเนินงาน
เรา
สามารถพิจารณาไดจากสมการตอไปนี้

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

ผลผลิตที่ได ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ
ทรัพยากรที่ใช ไดแก กําลังคน เครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือ อะไหล วัตถุดิบและระบบ
การบริหารงาน และอื่น ๆ
การนํากิจกรรมดานการบํารุงรักษามาใชในงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อจะหาทางลดตนทุนการ
ผลิตสินคาลง โดยพยายามใหเครื่องจักรอุปกรณ มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการผลิตไดในเวลา
ที่ตองการและมีคา ใชจายในการดําเนินงานนอยที่สุด แนวทางของการซอมบํารุงที่เหมาะสม เพือ่
ควบคุมตนทุน คาใชจายเกี่ยวกับการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณตลอดจนอายุการใชงาน
2.1.3 อุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานบํารุงรักษานั้นมักเกิดขึ้นอยูเปนประจํา
อันเนื่องมาจากสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย การทํางานที่ตองรีบเรงใหทันเวลาที่กาํ หนด ขอจํากัด
เกี่ยวกับการทํางานขณะทําการซอมบํารุงมีมาก ตองทํางานในสถานที่คบั แคบขอบเขตจํากัด เปนตน
สภาพอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตา งๆ เกิดได 2 ลักษณะ
สําคัญ คือ
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2.1.3.1 เกิดขึ้นระหวางการซอมบํารุงรักษา ในระหวางการซอมหรือการบํารุงรักษาอาจ
จะเกิดจากผูปฏิบัติงาน เชน ขาดการเตรียมการที่ดีพอหรือไมสนใจที่จะทํางานดวยความปลอดภัย
ทํางานเรงรีบ ประมาท และออนเพลียจากการทํางาน หรืออาจจะเกิดจากการใชอุปกรณเครื่องมือที่
ไมเหมาะสม
2.1.3.2 เกิดจากการซอมบํารุงไมดีพอ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับผูที่ตองปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
อุปกรณที่ผานการซอมบํารุงมาใหมๆ เชน วางตําแหนงของวาลวเปดปดไมดี ขาดความรอบคอบ
เปนตน
2.1.4 การวางแผนเพื่อการบํารุงรักษา
สิ่งที่จําเปนตองพิจารณากอนทําการวางแผน คือ การหาขอมูลไวเปนแนวทางการวางแผน
เพื่อการบํารุงรักษาที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะตองจัดเตรียมขอมูลรายละเอียด 7
ประการ คือ
2.1.4.1 ผูปฏิบัติงาน
2.1.4.2 ที่จะทําการซอมบํารุง
2.1.4.3 รายละเอียดสถานที่ทํางาน
2.1.4.4 รายละเอียดการซอมบํารุง
2.1.4.5 รายละเอียดเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง
2.1.4.6 การจัดเตรียมอะไหลหรืออุปกรณที่จะตองทําการซอมแซม
2.1.4.7 ตารางกําหนดเวลาการซอมแซม
2.1.5 การประเมินผลการบํารุงรักษา
ในการประเมินผลการบํารุงรักษาวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด สามารถพิจารณา
จากปจจัย ตอไปนี้วามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร (ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ุล, ม.ป.ป.:23)
2.1.5.1 ดานความปลอดภัย
2.1.5.2 ดานขวัญกําลังใจและสิ่งแวดลอม
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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จึงพอกลาวไดวาอุบัติเหตุในงานบํารุงรักษานั้น อุปกรณ เครื่องมือที่ไมเหมาะสมก็เปนสวน
หนึ่งในการนํามาซึ่งอุบัติเหตุในการบํารุงรักษา และในงานบํารุงรักษาโถสุขภัณฑ ซึ่งในการถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑนนั้ จะตองใชเครื่องมือในการทํางานดังนั้นจึงขอกลาวถึงเครื่องมือ
ดังนี้

2.2 เครื่องมือ
เครื่องมือ (Hand tool) หมายถึง อุปกรณในการทํางานทีใ่ ชงานโดยอาศัยกําลังจากมือและ
แขน ปกติจะเปนอุปกรณทมี่ ีขนาดเล็ก น้าํ หนักเบา พอดีกับมือหรือกําลังของคน เพื่อจะไดสะดวก
และเหมาะสมกับการใชงาน เครื่องมือเหมาะสําหรับใชงานที่ตองการความละเอียดออน จึงไม
เหมาะสมที่จะใชเครื่องมือกลมาแทน
2.2.1 กลุมของเครื่องมือ
เครื่องมือสามารถแบงตามการใชงานได 3 กลุมดังนี้
2.2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการตัดหรือเฉือน หมายถึง เครื่องมือที่มีลักษณะการทํางานเพื่อ
ตัดเละเฉือน เชน สกัด (Chisels), สิ่ว (Wood Chisels), เลื่อย (Hand Saws), ตะไบ (files),มีด
(Knives) เปนตน
2.2.1.2 เครื่องมือที่ใชแรงบิด หมายถึง เครื่องมือที่มีลักษณะการทํางานโดยอาศัยแรงบิด
จากเครื่องมือสงไปยังชิ้นงาน เชน คีม (Pliers), ประแจ (Wrenches or Spanners), ไขควง
(Screwdrivers) เปนตน
2.2.1.3 เครื่องมือที่ใชแรงกระแทก หมายถึง เครื่องมือที่มีลักษณะการทํางานโดยอาศัย
แรงกระแทกจากเครื่องมือสงไปยังชิ้นงานเพื่อใชทุบ ตี ตอก หรือเคาะขึ้นรูป เชน คอน (Hammer)
เปนตน
ในที่นี้เครื่องมือที่ใชในงานถอด–ประกอบโถสุขภัณฑ จะจัดอยูใ นกลุมเครื่องมือที่ใชแรง
บิด เครื่องมือที่ใชแรงบิดนั้น ใชอยางแพรหลายทั้งในงานอุตสาหกรรมและงานซอมบํารุงทั่วไป
โดยการทํางานจะใชเครื่องมือเพื่อขัน–คลาย นอต สกรู การใชเครื่องมือชนิดนี้เปนการทํางานใน
พื้นที่จํากัด และไมเหมาะทีจ่ ะใชเครื่องมือทุนแรงชนิดอืน่ จึงขออธิบายเครื่องมือ ดังตอไปนี้
 ไขควง เปนเครื่องมือที่ใชแรงบิดสําหรับขันหรือคลาย สกรูหรือสลักเกลียวไขควงแบง
ออกเปน 3 สวน คือ ดาม (Handle) ใชสําหรับจับ, กานหรือแกน (Shank) ใชสําหรับ สงแรงบิดไป
ยังสวนปลาย, ปากหรือปลาย (Blade) ใชสอดหรือสวมเขาไปยังรองของหัวสกรูหรือสลักเกลียว
ปาก มี 2 แบบคือ ปาก แบน (Flat) และ ปากสี่แฉก (Phillip)
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 ประแจ เปนเครื่องมือที่ใชแรงบิดที่สําคัญใชสําหรับขันและคลายนอต สกรู สลักเกลียว
ประแจจะมีรูปราง ขนาดและความยาวแตกตางกัน ประแจแบงออกเปน 3 แบบคือ
 ประแจชนิดปากปรับได (Adjustable Wrenches) ประแจชนิดนี้ปากสามารถปรับ
ใหกวางและแคบใหเหมาะสมกับงานที่ใชเชน ประแจเลื่อน, ประแจจับแปบ(ประแจคอมา)
 ประแจชนิดปากปรับไมได (Nonadjustable Wrenches) ประแจชนิดนี้ปากจะมี
ขนาดคงที่ไมสามารถปรับใหกวางหรือแคบได การใชประแจจะตองเลือกขนาดของปากประแจให
เหมาะสมกับชิน้ งาน เชนประแจปากตาย (Open end Wrench), ประแจแหวน (Ring or Box
Wrench), ประแจรวม (Combination Wrench)
 ประแจชนิดพิเศษ (Special Wrenches) ประแจชนิดนี้ออกแบบใหเหมาะสมกับสกรู
หรือนอตที่มีลักษณะพิเศษ เปนงานเฉพาะจุดซึ่งประแจ 2 ชนิดแรกทําไมไดหรือไมสะดวก เชน
ประแจบอก (Socket Wrench) และประแจแอล เปนตน
 คีม เปนเครื่องมือที่ใชแรงบิดสําหรับจับ ยึด สิ่งตางๆ เชน คีมตัด (Cutting Pliers), คีม
ปากขยาย (Slip Joint Pliers) เปนตน
สวนหลักการออกแบบเครื่องมือที่ตองใชมือจับถือควบคุมการทํางาน (Principles of hand
tools and devices design) นั้นมีอยูมาก ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับมุมมองและแนวคิด ดังนั้นจึงขอเสนอเพียง
หลักการออกแบบที่เกีย่ วกับเครื่องมือทั่วๆไปดังนี้
o ตองออกแบบเครื่องมือใหมีความปลอดภัยในการใชงานสูง (Design for Safe
Operation) เชนไมมีขอบมุมที่แหลมคม (Sharp corner or edges) ที่บริเวณดามจับเพื่อไมใหบาดมือ
ไมมีน้ําหนักรวมมากเกินไป (Too heavy or too hard to hold in hand) เพราะจะทําใหมือและแขน
ตองออกแรงกลามเนื้อมากเกินไป
o ความแข็งแกรงในการจับกํา (Grip Strength; GS) ความแข็งแกรงในการจับกําของมือ
นั้นจะขึ้นกับ ขนาดของวัตถุที่จับกํา (Object size) และรูปทรงของวัตถุที่ใชมือจับกํา (Shapes of
objects)
o ความแข็งแกรงในการจับกํา และถุงมือ (Grip Strength and Gloves) พบวาหากสวมใส
ถุงมือในการทํางานความแข็งแกรงในการจับกํา จะนอยกวาทํางานดวยมือเปลา
2.2.2 อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือ
การเรียนรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จะเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ตระหนักถึงอันตรายตางๆทีแ่ ฝงอยูจากการใชเครื่องมือและคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ
เพราะจะทําใหเกิดการสุญเสียทั้งตัวผูปฏิบตั ิงานและผูบริหาร ในที่นี้จะแบงเปน 2 สวนคือ การเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการใชเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.2.1 การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการใชเครื่องมือ
เราสามารถแบงการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือไดเปน 3 สาเหตุ คือ
 เกิดจากความบกพรองของเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้
 การออกแบบไมเหมาะสม ไมสะดวกหรือไมปลอดภัยแกการใชงาน
เชน เครื่องมือมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป มีน้ําหนักมากไป ดามจับหรือมือถือไมมีวัสดุกันลื่น
 วัสดุที่ใชทําเครื่องมือไมเหมาะสม ทําใหเกิดการชํารุดไดงายขณะนําไป
ปฏิบัติงาน จึงเสี่ยงกอการเกิดอุบัติเหตุสูง
 สภาพเครื่องมือชํารุด จะเปนตัวเรงหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชนไข
ควงปากแหวง หรือดามแตก
 เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
 ใชเครื่องมือไมถูกกับงานเชนใชประแจแทนคอน
 ใชเครื่องมือที่ชํารุด เชนใชไขควงที่ไมมีดาม
 มีอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหใชแตไมยอมสวมใสขณะปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือเชน ไมสวมถุงมือขณะสกัดปูน
 ปฏิบัติงานขณะรางกายไมพรอม เชน เมา ปวย
 ใชความเร็วในการปฏิบัติงานมากเกินไป เชนใชตะใบเร็วเกินไป
 ปฏิบัติงานในลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชนมือถือเครื่องมือ
ขณะปนบันได
 หยอกลอเลนกันขณะปฏิบัติงาน
 ไมตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกอนหรือหลังใชงาน
 วางเครื่องมือในบริเวณที่ไมปลอดภัย เชน วางเครื่องมือไวบริเวณบันได
 เกิดจากสภาพแวดลอมบริเวณการทํางานไมปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้
 พื้นที่บริเวณทีป่ ฏิบัติงานมีนา้ํ ขังลื่น ทําใหปฏิบัติงานลําบาก
 บริเวณที่ปฏิบตั ิงานคับแคบปฏิบัติงานลําบาก
 สภาพการทํางานมีลักษณะบังคับใหผูปฏิบัติงานอยูในทาทางที่
กอใหเกิดความเมื่อยลาไดงาย
2.2.2.2 การบาดเจ็บจากการใชเครื่องมือ ขณะที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสวน
มีคมหรือจุดอันตรายอื่นๆ จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือ สวนใหญ
แลวจะไมรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต แตจะกอใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยโดยเฉพาะนิ้ว
และมือจะเปนบริเวณที่มีโอกาสที่ไดรับบาดเจ็บมากที่สดุ
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จึงเห็นไดวาเครื่องมือมีหลายแบบใหเลือกใชตามความเหมาะสมของงาน และในปจจุบัน
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับงานแตละประเภท มักจะนําความรูทางดานเออรกอนอมิกส
มารวมพิจารณาเพื่อทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใชงานไดสะดวกขึน้

2.3 เออรกอนอมิกส
เออรกอนอมิกส (Ergonomics) เปนที่มาของคําวา “วิทยาการจัดสภาพงาน” มาจากการผสม
ภาษากรีก 2 คําเขาดวยกัน คือ ergos หมายถึงการทํางานหรืองาน (work) และ nomos หมายถึง กฎ
ธรรมชาติ (laws) หรือวิทยาศาสตร แปลตรงๆวา “กฎแหงการทํางาน” (สุทธิ์ ศรีบูรพา,2540:11)
ศัพทคํานี้ผูนํามาใชเปนคนแรกคือ ศาสตราจารยชาวโปแลนดชื่อ Wojciech Jastrzebrowski
ระหวางป ค.ศ. 1799 – 1822 ทานไปปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติที่ Agronomical Institute
ในวอรซอ–เมรีเมาท Jastrzebrowski มีบทบาทสําคัญนาการริเริ่มวางแนวทางการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรแรงงาน (Labour Science) โดยเฉพาะการศึกษาที่เกีย่ วกับสภาพการทํางาน (วิฑูรย สิมะ
โชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล,2540:4) ซึ่งกลาวไดวาเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางคนและสภาพแวดลอมในการทํางาน (The study of working man and his
environment)
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดใหความหมายของเออรกอนอมิกสวาเปน การ
ประยุกตชวี วิทยาของมนุษย (Human Biological Sciences) เขากับวิศวกรรมศาสตร (Engineering
Sciences) เพื่อที่จะใหเกิดการปรับเขากันอยางเหมาะสมระหวางคนกับงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ประโยชนในลักษณะของประสิทธิภาพของการทํางาน
และความเปนอยูทสี่ ุขสบายของคน
(จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:6)
วิทยาการจัดสภาพงานไดรับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพดานวิศวกรรม ซึ่ง
ไดเริ่มนํามาใชในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม แนวทางการศึกษาก็จะเปนในลักษณะที่
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคน (Man) กับงาน (Task) และเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ
(Machines)
วิทยาการจัดสภาพงานมีวัตถุประสงคดังนี้
 เพื่อตองการเพิม่ ประสิทธิผลใหแกการทํางาน โดยใหงานนั้นงายตอการกระทํา ลด
ขอผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
 เพื่อลดความเมื่อยลาและความเครียดจากการทํางาน เพิม่ ความสะดวกสบาย และเกิด
ความพึงพอใจในงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี (Better Quality of Working Life)
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2.3.1 แนวโนมของเออรกอนอมิกสในการทํางาน
แมวาในประเทศพัฒนา จะไดมกี ารนําเอาความรูทั้งทางดานเออรกอนอมิกสในการทํางาน
มาประยุกตใชกันอยางกวางขวางแลวก็ตาม แตในประเทศไทยนั้นยังนับวาเปนวิชาที่คอนขางใหม
สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมยังขาดความตระหนักในงานดานเออรกอนอมิกส
และสวนใหญยังไมรูวาเออรกอนอมิกสคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และจะตองดําเนินการ
อยางไร หนวยงานราชการยังขาดขอมูลขาวสาร การวิจยั รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชทางดานเออร
กอนอมิกส
ดังนั้น การที่หนวยราชการจะใหบริการตอสถานประกอบการ รวมทั้งการออกกฎหมาย
หรือมาตรฐานบังคับใชจึงเปนไปไดยาก จึงอาจกลาวไดวาแนวโนมทีจ่ ะพัฒนาดานเออรกอนอมิกส
ในประเทศไทยใหเจริญตอไปขางหนานั้น ยังไมสามารถที่จะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปในระยะ
เวลาอันใกลนไี้ ด แตดว ยความสําคัญและบทบาทของเออรกอนอมิกสตอการทํางาน จะทําใหมีการ
ประยุกตในงานอาชีพตางๆ มากขึ้นในอนาคต (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:8)
ในปจจุบนั การพัฒนาที่ไมเหมาะสมทางเทคโนโลยีของเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณที่ใชใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกาย และขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน อาจกอใหเกิดผลเสีย 2 ประการคือ ประการแรก ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางาน
ไดตามปริมาณและคุณภาพของงานที่กําหนดเอาไว ซึ่งจะทําใหผลผลิตลดลง ประการที่สอง คือเกิด
ความเมื่อยลาและความเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ มีผลทําใหสูญเสียประสิทธิภาพการทํางาน
และสุขภาพรางกายเสื่อมโทรมเร็วกวาเวลาอันควร (สุทธิ์ ศรีบูรพา, 2540:18)
2.3.2 บทบาทของเออรกอนอมิกสในการทํางาน
ดังนั้นเออรกอนอมิกสจึงมีบทบาทและความสําคัญในสวนนี้ กลาวคือ สามารถที่จะนํา
ความรู และประสบการณทางดานเออรกอนอมิกสมาใชสําหรับการออกแบบระบบคน-เครื่องจักร
(man-machine systems) ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งสามารถใชในการออกแบบระบบคนเครื่องจักร ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมอีกดวย ซึ่งจากการออกแบบที่เหมาะ
สมนี้ จะทําใหสามารถแกไขผลเสียหรือปญหาที่กลาวมาขางตนได
ปจจุบัน ประเทศพัฒนาไดมกี ารประยุกตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรมในหลายๆ
ดาน โดยมีจุดมุงหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาใหอุตสาหกรรมมีความกาวหนามากขึ้น การ
ประยุกตใชนอี้ าจแบงออกเปน 2 ดาน ซึ่งไดแก ดานที่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต และดานที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดานที่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตไดแกเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรมมนุษย การออกแบบอุตสาหกรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนตน สวนดานที่เกี่ยวกับสุขภาพ
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อนามัย ไดแก สุขศาสตรอุตสาหกรรม และวิศวกรรมความปลอดภัย เปนตน ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 2-1
การประยุกตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Applications)
การออกแบบและการผลิต
(Design and Production Oriented)
Bionics
เทคโนโลยีชวี ภาพ
Cybernetics
วิศวกรรมมนุษย (Human Engineering)

สุขภาพอนามัย
(Health Oriented)
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene)
การปองกันการสูญเสีย
(Loss Prevention)

วิศวอุตสาหกรรม (Industrial Engineering)

อาชีวเวชศาสตร
(Occupational Medicine)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)
วิศวกรรมระบบ (Systems Engineering)

วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

ที่มา : F.N. Dukes – Dubos (1971) (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:10)

แผนภูมิที่ 2-1 การประยุกตใชเออรกอนอมิกสในงานอุตสาหกรรม
ในการทํางานของผูปฏิบัติงานเมื่อตองการนําเออรกอนอมิกสมาใช จะตองคํานึงถึงสภาพ
แวดลอมในการทํางาน และขนาดรางกายของผูปฏิบัติการดวย
2.3.3 เออรกอนอมิกสในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในการทํางานในสถานประกอบการไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานผูปฏิบัติงานยอมจะอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ที่ลอมรอบตัวผูปฏิบัติงาน ซึ่งถาจะพิจารณาเฉพาะ
สภาพแวดลอมในการทํางานแลว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
2.3.3.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Environment) ซึ่งแบงออกเปน 4 ชนิด
ไดแก สภาพแวดลอมทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเออรกอนอมิกส ซึ่งจะมีความหมาย
ครอบคลุมบางสวนของจิตวิทยาสังคมดวย
2.3.3.2 สภาวะการทํางาน (Working Condition) ซึ่งไมไดแบงเปนชนิดๆ ดังเชนกรณี
ของสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตัวอยางของสภาวะการทํางาน เชน จํานวนชั่งโมงการทํางานตอวัน
ตอสัปดาห จํานวนเวลาพักในระหวางการทํางาน ที่ลางมือ ลางหนา หองน้ํา หองสวม น้ําดื่ม ตู
เก็บเสื้อผาที่สวมมาจากบาน เปนตน (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:40)
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สําหรับในที่นจี้ ะกลาวเฉพาะ
สภาวะแวดลอมในการทํางานที่เปนสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเทานัน้ ซึ่งในวิชาการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม จะสนใจมากในเรื่องของแสง เสียง
ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิและรังสี อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร และผูรวมงาน ซึ่งรายละเอียดจะ
มุงไปยังอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร สิ่งตางๆ เหลานี้ตองออกแบบมาใหเหมาะสมกับ
สรีรวิทยา กายวิภาค และจิตใจของผูปฏิบัติงาน ดังประโยคที่วา “put the right job to the right man”
อันจะทําใหการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แตในสภาพความเปน
จริงในปจจุบนั ของประเทศไทยนัน้
ยังตองสั่งซื้ออุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ มาจาก
ตางประเทศ ทําใหสิ่งตางๆ เหลานั้นไมเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานชาวไทย เพื่อแกไขปญหานี้
ในทางหนึ่งจะตองจัดหาผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมใหไปทํางานหนึ่งๆ ดังประโยคทีว่ า “put the right
man to the right job” การศึกษาถึงปฏิสัมพันธของคนกับเครื่องจักร จะชวยทําใหสามารถออกแบบ
การทํางานที่ถูกหลักเออรกอนอมิกสไดเปนอยางดี ตารางที่ 2-1 จะเสนอตัวอยางขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาตอสุขภาพและการปฏิบัติงานที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานที่ไม
เหมาะสม เฉพาะอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
ตารางที่ 2-1 ตัวอยางปญหาดานสุขภาพและดานการปฏิบัติงานที่เกิดจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพไมเหมาะสม
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ปญหาดานสุขภาพ
อุปกรณ เครื่องมือ
- การบาดเจ็บของอวัยวะที่สัมผัส
เครื่องจักร
กับสิ่งเหลานั้น
- ปวดหลัง
- ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

ปญหาดานการปฏิบัติงาน
- เกิดความเครียดและความลา
- ออกแรงทํางานมากกวาที่ควรเปน

2.3.4 เออรกอนอมิกสในสวนที่เกี่ยวกับมนุษย
เออรกอนอมิกส
เปนศาสตรที่ประกอบดวยศาสตรหลายสาขาที่สัมพันธถึงกันและกัน
ศาสตรที่สําคัญไดแก ขนาดรางกายของมนุษยและศาสตรชีวภาพ สรีรวิทยาเกี่ยวกับงานและ
สิ่งแวดลอมและจิตวิทยาวิศวกรรม เปนตน ในสวนการศึกษารางกายของมนุษย จะศึกษาในแงของ
ขนาดรางกาย เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการสังเกตลักษณะของรางกายโดยทัว่ ไป เชน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับอุณหภูมิ น้ําหนัก ปริมาณเลือด พื้นที่ผิวหนัง น้ําหนักปอด ฯลฯ และแบบแผนการ
เจริญเติบโต ขนาดรูปราง ขนาดพื้นผิวของรางกาย สวนประกอบของระบบโครงราง ขีดจํากัดใน
การเคลื่อนไหวของรางกาย น้ําหนักตัวและขนาดสัดสวนในสวนตางๆของรางกาย สําหรับในสวน
กลศาสตรชีวภาพในการทํางาน เปนการนําความรูกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา กลศาสตรและ

21
คณิตศาสตรมาวิเคราะหกระบวนการเคลื่อนไหวของคน ซึ่งจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบอยูก บั
ที่และแบบเคลือ่ นที่จึงเปนเรือ่ งที่เกี่ยวของกับ ระบบโครงราง กลามเนื้อ ระบบประสาท การเผา
ผลาญอาหารใหเปนพลังงาน การเคลื่อนที่ การวัดการเคลื่อนที่
ในการทํางานของคนไมวาจะเปนงานในชีวิตประจําวัน หรืองานในภาระอาชีพจําเปนตอง
อาศัยขนาดและรูปทรงของรางกายเพื่อการทรงตัวอยูกับที่และการเคลือ่ นที่ ขนาดกายจึงมีผลโดย
ตรงตอประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวเพื่อการทํางาน
ขนาดกาย (Body Size หรือ Anthropometry) ในความหมายของคนทั่วไปหมายถึง วัด
รูปรางสัดสวนของคนในแงมุมตางๆ ไดแก ขนาด ความกวาง ความยาว ความสูง สวนรอบของ
รางกาย
ตลอดจนน้ําหนักเพื่อใชเปนมาตรฐาน
ซึ่งสัดสวนของคนทีว่ ดั ไดจะนําความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบมาตรฐานตางๆ ขนาดกายจะวัดทั้งในลักษณะนิ่ง (Static Body
Dimensions) และลักษณะเคลื่อนที่ (Functional หรือ Dynamic Body Dimensions) จุดประสงคเพือ่
ศึกษาคุณลักษณะและทิศทางตางๆ ของรางกายซึ่งจะตองเกี่ยวของกับการกินเนื้อที่(Space) การ
เคลื่อนไหว การออกแรงกระทําตอวัตถุ (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:121) ดังนัน้
การวัดสัดสวนตางๆ ของรางกายคน มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการออกแบบโดยเฉพาะการ
ออกแบบผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการทํางานหลักสําคัญอยางหนึ่งของการออกแบบ
ผลิตภัณฑทวั่ ไป คือ อาศัยสัดสวนและลักษณะกิจกรรมที่คนตองกระทํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบ นอกเหนือไปจากความงามหรือประโยชนใชสอย
นักออกแบบจึงมักคํานึงถึงขอมูลทางสัดสวนของคนในแงประสิทธิภาพ กลาวคือ เมื่อ
ออกแบบใหเหมาะสมกับสัดสวนของคนแลว คนตองทํางานสะดวกสบายไมเมื่อยลา ตองปลอดภัย
โดยระบบประสาทสัมผัสตางๆ ยังตอบสนองไดรวดเร็วถูกตอง นอกจากนี้ยังตองออกแบบอยาง
ประหยัด เพื่อใชกับคนกลุมมาก และยังตองคํานึงถึงความสวยงาม ในวงการอุตสาหกรรมไทย มี
ความจําเปนตองพัฒนาขอมูลสัดสวนรางกายของคน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ การวัดขนาด
กายจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และตองใชหลายเทคนิคแลวแตจดุ ประสงค ซึ่งวิธีการวัดขนาดกายทํา
ได 3 อยางคือ
2.3.4.1 การวัดดวยดัชนีความหนาของรางกาย( Body Mass Index ) การวัดขนาดรางกาย
ที่เหมาะสมโดยทั่วไปจากการพิจารณาการมองดวยสายตา และโดยวัดจากสัดสวนระหวางน้ําหนัก
กับสวนสูง วิชัย ตันไพจิตร ไดเสนอใหใชดชั นีความหนาของรางกาย ซึ่งมีสูตรดังนี้
ดัชนีความหนาของรางกาย
=
น้ําหนัก
(สวนสูง)2
(หนวยวัดเปนกิโลกรัมตอตารางเมตร)
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คาปกติของดัชนีความหนาของเพศชาย คือ 20-27 กิโลกรัมตอตารางเมตร
คาปกติของดัชนีความหนาของเพศหญิง คือ 20-24 กิโลกรัมตอตารางเมตร
หากคาที่คํานวณไดเกินกวาคาปกติ ใหสงสัยวาอวนไปหรือน้ําหนักเกิน แตถาต่ํากวาปกติ
แสดงวาผอมหรือน้ําหนักนอย
2.3.4.2 การวัดขนาดกายในทานิ่ง(Static Dimensions) เปนการวัดขนาดลําตัว ศีรษะ
แขน ขา ในทามาตรฐานทีก่ ําหนดแนนอนในจุดวัดแตละจุด ตัวอยาง อีจีน แกรนดจีน (Etienne
Grandjean) ไดนําขอมูลการวัดสัดสวนจากการวิจัยของ ฟแซนท (Pheasant) ซึ่งเก็บขอมูลจากคน
อังกฤษโดยกําหนดจุดวัด 36 ตําแหนง ดูภาพที่ 2-1 ตารางที่ 2-2 และตารางที่ 2-3

ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:125

ภาพที่ 2-1 ตําแหนงในการวัดสัดสวนรางกายของชายหญิงจํานวน 36 ตําแหนง
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ตารางที่ 2-2 ขนาดของผูใหญซึ่งเปนคนอังกฤษ อายุ 19-65 ป

ที่มา: จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:127

ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:128

ตารางที่ 2-3 เปรียบเทียบขอมูล ขนาดกายของกลุมตัวอยางจาก 4 ประเทศ (วัดเปนมิลลิเมตร)
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สําหรับตําแหนงในตารางที่ 2-3 นี้ มีรายละเอียดเปนภาษาไทย ดังนี้
1. ความสูงยืน
2. ความสูงระดับไหล
3. ความสูงระดับศอก
4. ความสูงระดับตะโพก
5. ความสูงนั่ง
6. ความสูงจากระดับที่นั่งถึงสายตา
7. ความสูงจากทีน่ ั่งถึงขอศอก
8. ความสูงจากทีน่ ั่งถึงตอนบนของขาออน
9. ระยะจากกนถึงเขา
10. ความสูงจากพืน้ ถึงตอนบนของเขา
11. ความสูงจากพืน้ ถึงขาออนตอนลาง
12. ความกวางของไหล
13. ระยะจากไหลถึงปลายนิ้ว
สําหรับขอมูลขนาดกายของคนไทยนัน้ สามารถศึกษาไดจากรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอมูล
ขนาดโครงสรางรางกายของคนไทยมีคอนขางจํากัด
เพราะสํารวจเฉพาะตําแหนงทีจ่ ะนําไปใช
ประโยชนเฉพาะอยางเทานั้น
รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดเก็บขอมูลในป
2524-2528 วัดจากคนไทยจํานวน 31,527 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ หญิงอายุ 17-49 ป
จํานวน 6,925 คน เด็กอายุ 1-16 ป จํานวน 15,120 คน และชายอายุ 17-49 ป จํานวน 9,442 คน
โดยสุมวัดจากคนไทยทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ตําแหนงทีว่ ัดสําหรับเด็กและหญิงใช 40 จุด
ชาย 73 จุด ตามมาตรฐานขององคการ กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ คือ ISO No. 3635 –
1981 (Size designation cloth) ขอมูลที่ไดจะเปนในเรื่อง
 ขนาดโครงสรางรางกายของหญิงไทย
 ขนาดรางกายของเด็กไทย
 ขนาดโครงสรางรางกายของชายไทย
ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะชายไทย ซึง่ จากการเก็บขอมูลพบวาในแตละภาคไมสามารถ
มองเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน และชายไทยในชวงอายุ 17-19 ป มีโครงสรางรางกายโดย
เฉลี่ยใกลเคียงกับชายไทยในชวงอายุ 20-29 ป ดูตารางที่ 2-4
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ตารางที่ 2-4 เปรียบเทียบสัดสวนเฉพาะจุดสําคัญ (ชายไทย)

ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:130

สมชัย จึงรักเสรีชัย ไดเสนอขอมูลการวิจัยสัดสวนคนไทยของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สรุปไดวา ผูชายไทยประมาณรอยละ 90 มีความสูงเฉลี่ย 165
เซนติเมตร ผูหญิงไทยสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงเฉลี่ยชายหญิงประมาณ 160
เซนติเมตร ดูตารางที่ 2-5
ตารางที่ 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 การวัดขนาดกายในขณะทํางานหรือเคลื่อนไหว(Dynamic Dimensions) การวัด
ขนาดกายในลักษณะนีจ้ ะออกแบบใหเหมาะกับการใชงานตาง ๆ เชน นั่ง เอื้อม หยิบ เหยียด ฯลฯ
ตัวอยางขอมูลสัดสวนซึ่ง อิวิลิน ตัน กอตลิน (Evelyn Tan Guat-Lin) ไดรวบรวมขนาดกายที่
เหมาะกับการใชเฟอรนิเจอรและอาคาร โดยเก็บขอมูลจากผูใหญและเด็ก
กอตลิน ไดกาํ หนดขนาดการวัดสัดสวนรางกายเพื่อใชออกแบบเฟอรนเิ จอรและอาคารใน
การศึกษาและไดกําหนดในลักษณะอัตราสวนตอความสูงยืน (Standing Height หรือเรียกยอวา SH)
โดยไดกําหนดความสูงยืนเปน 1 สวน หลังจากนัน้ ไดกําหนดตําแหนงของขนาดกายไว เชน
สวนสูงในระดับสายตา สวนกวางในทายืน ระยะกางแขน สวนสูงในทานั่ง แลวจึงกําหนด
อัตราสวนที่พอเหมาะของเฟอรนิเจอรตางๆ เชน ยืนจัดเอกสารกําหนดไวใหสูงเทากับ 0.56 SH ซึ่ง
หมายถึง 0.56 ของความสูงยืนที่กําหนดเปน 1.00 สวน หรือ รีดผาควรสูง 0.50 SH ซึงหมายถึงสูง
00.50 ของความสูงยืนทั้งหมด สวนจะสูงจริงเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความสูงยืนของบุคคลนั้น หรืออาจ
กําหนดความสูงยืนเฉลี่ยของคนทั่วไปโดยแบงผูใหญและเด็ก เพื่อออกแบบเฟอรนิเจอรใหเหมาะ
กับขนาดกายของกลุมเปาหมายนั้นๆ เพราะคงไมสามารถออกแบบเฟอรนิเจอรเปนรายบุคคลได ดู
รายละเอียดในภาพที่ 2-2
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ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:132-13

ภาพที่ 2-2
ขนาดการวัดสัดสวนรางกายเพื่อใชออกแบบเฟอรนิเจอร และอาคารในการศึกษา :
อัตราสวนสูงในทายืน (การกําหนดระยะใชเปรียบเทียบจากความสูงยืน (Standing Height) โดยให
ความสูงยืนเปน 1 สวน)
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นอกจากขนาดกาย ทีจ่ ะมีประโยชนในการนํามาใชออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมแลว ใน
การทํางานหากทาทํางานไมถูกตอง ซึ่งการออกแรงทํางานโดยมีทรวดทรงทาทางไมเหมาะสมอาจ
ทําใหเกิดอาการเจ็บปวด หรือผิดปกติ ดังตัวอยางในตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2-6 อาการผิดปกติที่เกิดจากการใชทรวดทรงผิดสุขลักษณะขณะทํางาน
ทาทํางานที่ไมถูกตอง

ตําแหนงของความเจ็บปวดที่เกิดจากทาทํางานที่ไมถูกตอง

ยืน (ยืนโดยปลายเทาไมชี้ไปขางหนา)
นั่งโดยไมมีการรองรับกระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน
นั่งโดยไมมีการรองรับกลามเนื้อหลัง
นั่งโดยไมมีที่วางเทาเหมาะกับความสูง
นั่ง ศอกวางสูงเกินไป

เทา บริเวณกระดูกสันหลังสวนอุงเชิงกราน
กระดูกไขสันหลังสวนอุงเชิงกราน (Lumbar)
กลามเนื้อที่ชว ยกระดูกไขสันหลังตัง้ ตรง (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
กลามเนื้อในบริเวณนั้น (มักเกิดบริเวณนองและทอง)
ขอตอที่ใชงานในบริเวณนั้น

แขนสวนบนหอยโดยไมมีการรองรับในแนวดิ่ง
เอื้อมสุดแขนขึน้ ไปขางบน
ศีรษะเงยไปดานหลัง
ลําตัวกมไปดานหนา หลังโคง
ยกของหนักโดยสวนหลังตองโคงกมมาขางหนา
การเกร็งของกลามเนื้อนาน ๆ
ออกแรงตรงบริเวณขอตออยางรุนแรงหรือฉับพลัน

ที่มา : จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ และคนอื่นๆ,2545:141

2.3.5 งานที่มปี ญหาและแนวทางการปรับปรุงแกไข (Problem Job and its Redesign
Solutions)
ในสถานที่ปฏิบัติงาน(Work place) โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปดวยบุคลากร
หลายวิชาชีพ ตางก็เอาความรูและประสบการณดานตางๆมาใชในวิชาชีพของตน “วิทยาการการจัด
สภาพงาน” คํานี้ถึงมีคําวา “วิทยาการ” อยู แตในการทํางานก็จะนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาบางอยาง
ในการทํางานโดยไมจําเปนตองใชเทคนิคหรือแนวความรูที่สลับซับซอน การประยุกตใชวิทยาการจัด
สภาพงานไดเนนใหเห็นวา “เออรกอนอมิกส” มีรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ วิทยาการระดับสูง (High
Technology) วิทยาการระดับธรรมดา (Low Technology) และแนวความรูที่ไมจัดวาเปนวิทยาการ (No
Technology) ดังนั้นบุคลากรในวิชาชีพตางๆก็สามารถนําเอาหลักการและแนวความรูในการดําเนินงาน
ของวิทยาการจัดสภาพงานมาประยุกตใชในวิชาชีพของแตละบุคคล โดยประยุกตใชอยางเหมาะสม
(Appropriate Application) ในการประยุกตใชวิทยาการจัดสภาพงานมีจดุ มุงหมายหลัก 2 อยางคือ เพื่อ
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ปองกันมิใหเกิดปญหา (Prevention) และเพือ่ แกไขปญหาที่มีอยู (Correction) โดยอาศัยการออกแบบ
(Design) และการปรับปรุง (Improvement) สภาวะและสิง่ แวดลอมในการทํางาน ซึ่งเปนแนวทางหลัก
ของวิทยาการจัดสภาพงาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงตัวงาน สภาวะการทํางาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ และวิธีและขั้นตอนการทํางาน
งาน (Job) คือองคประกอบหนึ่งของการปฏิบัติงาน ในแตละงานประกอบดวยขั้นตอนปฏิบัติ
ในกรณีที่แกไขงานที่มีปญหา (Problem Job) ที่มีองคประกอบที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน และผลผลิตของธุรกิจ
โดยทั่วไปการดําเนินงานดานวิทยาการจัดสภาพงานสวนใหญมักจะปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิด
จากองคประกอบตางๆ หลังจากเริ่มปฏิบัตงิ านแลว (Improvement) ซึ่งประกอบดวย การสืบหาเพือ่
ชี้ใหเห็นปญหา (Detection) การวิเคราะหปญ
 หา (Analysis and Diagnosis) และวางแนวทางเพื่อแกไข
ปญหา (Solution Development)
การปรับปรุงแกไขปญหาดานวิทยาการจัดสภาพงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวงานสามารถดําเนิน
การปรับปรุงงานที่มีปญหา โดยขั้นตอนการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขงานที่มีปญหาซึ่ง เดวิด อเล็กซานเดอร ไดเสนอรูปแบบของขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขงานทีม่ ี
ปญหา ซึ่งเรียกวา “Problem Job Model” (วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:85) โดยรูปแบบที่
เสนอ จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
สวนที่ 1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis)
สวนที่ 2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution)
ในการปรับปรุงแกไขงานทีม่ ปี ญหา (Problem Job) มีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้
สวนที่ 1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) มีขั้นตอน
ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสืบหาปญหา (Identification of a Problem Job)
ขั้นตอนที่ 2 การชี้ใหเห็นวาอะไรคือปญหาและลักษณะใด(Major Task Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหวาปญหานี้มีความจําเปนตองแกไขหรือไม(Does the Problem
Need Solving?)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหวาเปนปญหาที่แทจริงหรือผิวเผิน (Is the Problem Real or
Perceived?)
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการแกไขปญหาที่ผิวเผิน (Perceived Problem Solution)
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาวะของปญหาและกลุมผูปฏิบัติงาน
ที่ประสบปญหา (Real Problem Definition)
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ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะหแตละขั้นตอนการทํางานเพื่อดูวา มีความเหมาะสมกับกลุม
ผูปฏิบัติงานหรือไม (Task Analysis to Pinpoint Mismatches that Need to be Corrected)
ในสวนที่ 1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา ประกอบดวยขัน้ ตอน ซึ่งแสดงอยูในแผนภูมทิ ี่ 2-3
1. การสืบหาปญหา
2. การชี้ใหเห็นวาอะไร

วิทยาการอื่นๆ

คือปญหาและลักษณะใด

สิ้นสุดการดําเนินการ

(วิทยาการจัดสภาพงาน)
 ปญหานี้เปนสวนหนึ่งของปญหา

3. วิเคราะหวาปญหานี้มีความ
จําเปนตองแกไขหรือไม

(ไมจําเปน)

(จําเปน)

4. วิเคราะหวาเปนปญหาที่
แทจริงหรือผิวเผิน

ใหญในลักษณะเดียวกันหรือไม
 ปญหานี้จะกอใหเกิดปญหาอื่นใน
อนาคตหรือไม

(ปญหาผิวเผิน;Perceived Complaint)

(ปญหาแทจริง;Real Complaint)

6. ชี้ใหเห็นวาปญหาที่แทจริงเปน
อยางไร (ขั้นตอนการทํางาน ตัวชี้ปญหา
และกลุมผูประสบปญหา)

7. วิเคราะหขั้นตอนการทํางาน:ลักษณะ ความหนักเบาของงาน
คุณสมบัติ ความสามารถของคนในการ
ปฏิบัติงานนั้น

5. ดําเนินการแกไขปญหาที่ผิวเผิน
 ใหความรู
 ฝกอบรม
 เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางาน
 การจัดหา เพิ่มเติมสิ่งอํานวยความ
สะดวก
(เหมาะสม;Match)

(ไมเหมาะสม ; Mismatch)

ดําเนินการปรับปรุงแกไข
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:86

แผนภูมิที่ 2-3 รูปแบบขั้นตอนการสืบหาและวิเคราะหงานที่มีปญหา

ไม
ใช
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สวนที่ 2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) มีขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 นํามาจากการวิเคราะหปญหาที่ไดจากสวนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม
ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นการปรับปรุงแกไขงานที่มีปญหา
ในสวนที่ 2 วิธีการปรับปรุงแกไขงานหรือขั้นตอนการทํางานที่พบวามีปญหาจริง รูปแบบ
ของขั้นตอนของสวนนี้แสดงอยูในแผนภูมิที่ 2-4
วิธีการปรับปรุงแกไข
 เปลี่ยนวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน
 เปลี่ยน/แกไขตัวงาน
 เปลี่ยนอุปกรณ,เครื่องมือที่ใชทํางาน/
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน,สิ่งแวดลอม
ในการทํางาน
 เปลี่ยนกระบวนการผลิต
 ใชเครื่องจักร,หุนยนตแทนคน

1. ขั้นตอนที่ 7 ของสวนที่หนึ่ง

2. ดําเนินการปรับปรุงแกไข

3.ปญหาไดรับการปรับปรุงแกไข
ถูกตองหรือไม

4. เสร็จสิ้นการปรับปรุงแกไข
งาน

ไม่

หลักเกณฑ
 คาใชจาย
 ระยะเวลา
 ความยาก
งาย

ปรับปรุงแกไขปญหาโดยใชหลักการบริหาร
 หมุนเวียนผูปฏิบัติงาน
 คัดเลือกผูปฏิบัติงาน
 ฝกอบรมผูปฏิบัติงาน

ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกูล, 2540:87

แผนภูมิที่ 2-4 วิธีการปรับปรุงแกไขงานหรือขั้นตอนการทํางานที่พบวามีปญหาจริง
การปรับปรุงแกไขปญหา แบงออกเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ การปรับปรุงแกไขโดยใชหลัก
วิศวกรรม (Engineering Redesign) และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักการบริหาร (Administration
Controls)
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บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การวิจยั นี้เพื่อสราง พัฒนาและทดสอบชุดเครื่องมือใหมที่ใชในงาน ถอด-ประกอบ ในโถ
สุขภัณฑแบบชักโครก 2 ชิ้น แทนชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชทั่วไป รวมทั้งสํารวจความพึง
พอใจของหัวหนางานในดานคุณภาพงานที่ใชชุดเครื่องมือใหม เมื่อเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใช
กันทั่วไป
ในวิจัยนี้แบงบทที่ 3 ออกเปน 2 ตอน คือ
3.1 การสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมที่ใชในงานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑแบบชักโครก 2 ชิน้
3.2 การทดสอบ เพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม และเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใชกนั
ทั่วไป ในพื้นทีท่ ี่สะดวกในการทํางานและพืน้ ที่ไมสะดวกในการทํางาน

3.1 การสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมที่ใชในงานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑแบบชัก
โครก 2 ชิ้น
โถสุขภัณฑเมือ่ ใชงานไปแลวในระยะเวลาหนึ่งก็จําเปนตองบํารุงรักษาตามมา โดยการ
บํารุงรักษาสามารถทําไดทั้ง 2 ประเภท คือ
 การบํารุงรักษาตามแผน เชน ทางฝายซอมบํารุงพบวา อายุการใชงานของซีลยาง
ในชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ําโถสุขภัณฑใกลหมดอายุการใชงาน ก็จะวางแผนงานและซอม
บํารุง ตามระบบที่วางไว
 การบํารุงรักษานอกแผน เชน ลูกคาหองชุด พบวาโถสุขภัณฑไมสามารถใชงานได
ตามปกติ หรือ ชํารุดกะทันหัน ก็จะติดตอฝายซอมบํารุงโดยติดตอไปที่สํานักงานอาคาร ใหรีบเรง
ซอมบํารุงเพื่อใหกลับมาอยูใ นสภาพใชงานไดปกติ
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 1 วา โถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ชิ้น จะไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย ซึ่งโถสุขภัณฑแบบชักโครก 2 ชิ้น จะแบงเปน 2 สวน คือ ตัวโถสุขภัณฑ และถังน้าํ โถ
สุขภัณฑ ดังภาพ 3-1
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ภาพที่ 3-1 โถสุขภัณฑประกอบดวยตัวโถสุขภัณฑ และถังน้ําโถสุขภัณฑ
ในการบํารุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณของโถสุขภัณฑ อุปกรณในสวนของถังน้ําโถสุขภัณฑจะ
มีการชํารุดเสียหายบอยมากกวาสวนตัวโถสุขภัณฑ ซึ่งในอนาคตการบํารุงรักษาโถสุขภัณฑกจ็ ะ
เปนสิ่งที่จําเปน เพราะสวนใหญอายุการใชงานของโถสุขภัณฑจะใชไดนานกวา 5 ปขึ้นไป ก็จะมี
การชํารุดตามมา
การสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมจะใช Problem Job Model ของ เดวิด อเล็กซานเดอร
มาใชในการหางานที่มีปญหาและจะปรับปรุงแกไขงานทีม่ ีปญหา จากที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2
จะพบวา Problem Job Model จะแบงเปน 2 สวน คือ
3.1.1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) ในงานถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
3.1.2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) โดยการสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือ
ใหม
ในงานวิจยั ฉบับนี้งานที่มีปญหา (Problem Job) ที่ตองการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงแกไขคือ
งานถอด – ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ ซึ่งจะดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
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3.1.1 การสืบหาและวิเคราะหปญหา (Problem Identification and Analysis) ในงานถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
ขั้นตอนที่ 1 การสืบหาปญหา
ในขั้นตอนแรกเริ่มจากการสืบหางานที่มีปญ
 หาโดยการรับฟงการบนและรองเรียน จาก
ผูปฏิบัติงานชางประปาเรื่องความเมื่อยลาจากงานเปลี่ยนซีลยาง ชุดอุปกรณวาลวน้ําลง ในถังน้ําโถ
สุขภัณฑ และจากการศึกษารายงานของหัวหนางานเกีย่ วกับผลผลิตจากการปฏิบัติงานวามีแนวโนม
ที่อาจจะใชเวลาในการทํางานนานและอาจจะมีการผิดพลาดจากการทํางานเกิดขึน้ ไดเชน
ชาง
ประปาพลาดทําประแจคอมา 3 นิ้วโดนโถสุขภัณฑทําใหเกิดความเสียหาย
ขั้นตอนที่ 2 การชี้บงปญหา
ในขั้นตอนนี้เปนการชี้บงปญหา โดยการวิเคราะหแยกงานออกเปนขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ เพื่อเปลี่ยนซีลยางของชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้าํ
และจะแยกและชี้ใหเห็นวาขัน้ ตอนในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ โดยการเปลี่ยน ซี
ลยางมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ
 ขั้นตอนการถอดถังน้ํา
 ขั้นตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา
 ขั้นตอนการถอด-ประกอบ ซีลยาง
 ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังน้ํา
 ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ เพื่อเปลี่ยนซีลยาง
ของชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ํา ดังภาพที่ 3-2 ถึง 3-6 ที่แสดงตอไปนี้

36

1. ขั้นตอนการถอดถังนํ้า

1.1 ปิ ดวาล์วนํา้

1.2 กดชักโครกเพื่อปล่อยนํา้ ออกจากถัง

1.3 ใช้ ประแจเลื่อนถอดสายนํา้ ดีออกจากถังน้ํา

1.4 ถอดปุ่ มกดชักโครก

1.5 ถอดฝาถังนํา้ ออกและนําไปวางดานขาง

1.6 สังเกตตําแหน่งของชุดอุปกรณ

ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการถอดถังน้ํา
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1.7 ถอดอุปกรณ์ยกวาล์วนํา้ ออก

1.8 ใช้ ไขควงยึดหัวสกรูและใช้ ประแจเลื่อน
คลายน๊อตยึดถังนํา้ ออกจากโถสุขภัณฑ์

1.9 คลายน๊อต

1.10 ถอดสกรูยึดทั้ง 2ตัวออกมาวางข้ างนอก

1.11 ยกถังนํา้ ออกมาควํ่าลงบนพื้น

ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการถอดถังน้ํา (ตอ)
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2. ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ออกจากถังนํ้า

2.1 ถอดซีลยางที่ครอบน๊อตพลาสติกออก

2.2 ใช้ ประแจคอม้ าคลายน๊อตยึดอุปกรณ์ออกประมาณ 1-2 รอบ

2.3 นําถังนํา้ มาวางนอนลง

2.4 ใช้ มือข้ างหนึ่งล้ วงเข้ าไปในถังและจับอุปกรณ์ไว้

2.5 หมุนน๊อตยึดอุปกรณ์จนน๊อตหลุดออกมา

2.6 นําอุปกรณ์ออกมาจากถัง

ภาพที่3-3 ขั้นตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา
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3. ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง

3.1 ค่อยๆ ถอดซีลยางตัวในออกมา

3.2 นําซีลยางตัวใหม่ใส่เข้ าไปโดยให้ ด้านเรียบเข้ าด้ านใน
และดูความเรียบร้ อย

ภาพที่ 3-4 ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง
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4. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์เข้ายังถัง

4.1 อุปกรณ์ท่เี ปลี่ยนซีลแล้ วใส่เข้ าไปในถังนํา้ โดย
ให้ ด้านเกลียวโผล่ออกจากรูใต้ ถังนํา้

4.2 หยิบน๊อตยึดอุปกรณ์มาไขเข้ ากับเกลียวของ
อุปกรณ์ท่โี ผล่ออกมาจากรูใต้ ถงั นํา้ จนเริ่มตึงมือ

4.3 ปรับอุปกรณ์ให้ ได้ ตาํ แหน่งเหมือนกับก่อนที่
จะถอดอุปกรณ์ออกมา

4.4 จับถังนํา้ ควํ่าลง

4.5 ใช้ ประแจคอม้ าไขน๊อตยึดอุปกรณ์ให้
แน่นพอสมควร

4.6 ใส่ซีลตัวนอก

ภาพที่ 3-5 ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขาไปยังถังน้ํา
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5. ขั้นตอนการประกอบถังนํ้า

5.1 นําถังนํา้ ที่ประกอบอุปกรณ์เรียบร้ อยแล้ วมาหงาย
ขึ้นและนําถังนํา้ มาวางบนโถ

5.2 นําสกรู 2 ตัวมาร้ อยผ่านถังและผ่านโถส้ วมลงไป

5.3 นําน๊อตมาไขเข้ ากับสกรู จากข้ อ 5.2 ทีละตัวทั้ง 2 ตัว

5.4 ไขน๊อตยึดถังจนแน่นทั้ง 2 ตัวเครื่องมือยึดสกรูไว้ ไม่ให้ หมุนตาม

5.5 ใช้ ประแจเลื่อนไขน๊อตทั้ง 2 ตัวให้ แน่นพอดี ระวังเกลียว
รูดหรือสกรูขาด

5.6 ใส่อปุ กรณ์ชุดยกวาล์วนํา้ คืน

ภาพที่ 3-6 ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา
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5.7 ปิ ดฝาถัง

5.8 ใส่ปุ่มกดชักโครก

5.9 ใส่สายนํา้ ดีเข้ าถังอุปกรณ์

5.10 ใช้ ประแจเลื่อนไขเกลียวยึดสายนํา้ ดีเข้ าถังจนแน่น
พอดี ระวังเกลียวรูด

5.11 เปิ ดวาล์วนํา้ เพื่อให้ นาํ้ เข้ าสู่ถงั และสังเกตที่ใต้ ถงั ว่ามีนาํ้
รั่วหรือไม่ถ้ามีให้ แก้ ไข

ภาพที่ 3-6 ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา (ตอ)
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จากภาพที่ 3-2 ถึง 3-6 ที่แสดงมาขางตนนัน้ จะพบวาชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชกนั ทั่วไป
ในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑจัดอยูใ นกลุมเครื่องมือที่ใชแรงบิด ซึ่งมีดังนี้
 ประแจคอมา ขนาด 3 นิว้ หนัก 3,250 กรัม ยาว 64 ซ.ม. ดังแสดงในภาพที่ 3-7

ภาพที่ 3-7 ประแจคอมา ขนาด 3 นิ้ว
 ไขควง ปากแบน ขนาด 8 นิว้ หนัก 210 กรัม ยาว 31.5 ซ.ม. ดังแสดงในภาพที่ 3-8

ภาพที่ 3-8 ไขควง ปากแบน ขนาด 8 นิว้
 ประแจเลื่อนขนาด 8 นิว้ หนัก 200 กรัม ยาว 20 ซ.ม. ดังแสดงในภาพที่ 3-9

ภาพที่ 3-9 ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
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จะเห็นไดวา ชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในการถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑจะกอ
ใหเกิดความเมือ่ ยลาจากเครื่องมือ และทําใหตองใชเวลาในการทํางานนาน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหเพื่อใหเห็นความจําเปนตองแกไข
โดยทั่วไปของปญหาจําเปนตองมีการแยกแยะปญหาออกวาปญหาใดจําเปนตองมีการ
แกไขบาง จะชวยใหเขาถึงงานที่มีปญหาไดตรงจุด เนื่องจากสถานที่ทาํ การศึกษาวิจยั เปนอาคารชุด
พักอาศัยขนาด 366 หองชุด และ ขนาด 125 หองชุด ซึ่งจะตองมีการซอมบํารุงโถสุขภัณฑรุน
เดียวกันบอยๆ และมีปริมาณมาก จึงนับไดวาเปนปญหาที่จําเปนและตองดําเนินการแกไข
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหเพื่อใหเห็นเปนปญหาแทจริง
เมื่อพบวางานที่จําเปนตองดําเนินการแกไข ก็จะวิเคราะหเพื่อใหเห็นเปนปญหาแทจริง งาน
ที่มีปญหา (Real Problem) จะสงผลตอสุขภาพ อนามัย เชน ความเมือ่ ยลาของพนักงานจากการใช
เครื่องมือ ซึ่งจัดวาเปนอุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือ รวมถึงคุณภาพ และปริมาณงานดวย ดังนั้นก็จะ
พบวางานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑดวยชุดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไป
ควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไข
เมื่อพิจารณาแลววางานที่มปี ญ
 หา (Real Problem) ไมสามารถแกไขปญหาโดยกระทําแบบ
ชั่วครั้งชั่วคราวได ในขัน้ ตอนที่ 5 ได ดังนั้น ‘Problem Job Model’ ก็จะใหดําเนินการตอไปใน
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาวะของปญหาและกลุมผูปฏิบัติงานที่ประสบ
ปญหา
เมื่อพบวางานที่จําเปนตองแกไขแลว ในที่นี้คืองานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
จะนํามาวิเคราะหวางานนัน้ มีปญหาจริงหรือไม งานที่มีปญหาจริง (Real Problem) ก็คืออาจจะ
กอใหเกิดความเมื่อยลาจากการปฏิบัติงาน หรือ ใชเวลาในการทํางานนาน รวมถึงทําใหเกิดความ
เสียหายแกชนิ้ งาน จึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไข
จากนั้นก็จะวิเคราะหถึงลักษณะอาการที่เกิดจากงานที่มีปญ
 หา (Symptom and Body
System Affected) และกลุมชางประปาที่ประสบปญหานัน้ ซึ่งจะแสดงอยูในตารางดานลางนี้
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ตารางที่ 3-1 รูปแบบของการวิเคราะห เพือ่ ชี้ใหเห็นถึงสภาวะของปญหา
ตัวอยางที่
1.

2.

งาน/
ลักษณะของปญหา
ขั้นตอนการทํางาน
ถอด-ประกอบ นอต - นอตที่อยูใตถังน้ําอยูในบริเวณ
ยึดถังน้ําออกจากโถ พืน้ ที่แคบไมสะดวกในการใช
สุขภัณฑ
ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้วเพื่อ
ไขน็อต
- สกรูที่อยูในถังน้ํา ตองเอื้อมมือ
เขาไปในถังน้ําเพื่อยึดสกรูดวย
ไขควงขนาด 8 นิ้ว

ผลที่ไดรับจากปญหา

- เนื่องจากนอตอยูใตถังน้ําและมีพื้นที่แคบทํา
ใหตองเอื้อมมือเพื่อใชประแจเลื่อนไขนอตจึง
เกิดความเมื่อยลา
และใชเวลานานขณะ
ไขนอต
- เนื่องจากสกรูอยูในถังน้ํา ในการไขและ
คลายนอตตองใชไขควงขนาด 8 นิ้วยึดสกรูใน
ถังน้ําไวทําใหตองเอื้อมมือเขาไปในถังน้ําทํา
ใหเกิดความเมื่อยลาและไมสะดวก รวมถึง
อาจจะเสียเวลาในการคอยระวังใหไขควงอยู
ตรงรอยบากของสกรู
ถอด-ประกอบ นอต ประแจคอมา 3 นิ้ว ที่ใชในการ มีความเมื่อยลาจากประแจคอมา ที่มีขนาด
2 ½ นิ้ว
ถอด – ประกอบมีขนาดใหญ ใหญและหนักเกินความจําเปน ทําใหใชแรง
และหนัก
และตองระมัดระวังมากเพราะการใชประแจ
คอมาขนาด 3 นิ้วตองคว่ําถังน้ํา อาจพลิก
เสียหายได และจะตองเสียเวลาในการยกถัง
คว่ําและนอนถังในการทํางาน

ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะหแตละขั้นตอนการทํางานเพื่อดูความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
หลังจากที่ไดวเิ คราะหเพื่อชีใ้ หเห็นถึงสภาวะของปญหานัน้ ในขั้นตอนที่ 6 แลว จะนํามา
วิเคราะหในรายละเอียด คือแตละขั้นตอนการทํางาน และจะวิเคราะหขั้นตอนการทํางานทีไ่ ม
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการแกไขดังตารางดานลาง
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ตารางที่ 3-2 รูปแบบการวิเคราะหแตละขั้นตอนการทํางาน
งาน/ขั้นตอนการทํางาน
ปญหาที่เกิด
ถอด-ประกอบ นอตยึดถังน้ํา - มีมุมแคบในการใชประแจเลื่อน
ออกจากโถสุขภัณฑ
ขนาด 8 นิ้ว
- ตองเอื้อมมือลงในถังน้ํา เพื่อใชไข
ควงขนาด 8 นิ้วยึดสกรู
ถอด-ประกอบ นอต 2 ½ นิ้ว
ขนาดและน้ําหนักของประแจคอมา
3 นิ้ว มีขนาดใหญ, ยาว และหนัก
รวมถึงทําใหขั้นตอนการทํางานตอง
คว่ําถังน้ําในการถอด-ประกอบนอต

แนวทางการแกไขปญหา
หาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใชแทนประแจ
เลื่อนขนาด 8 นิ้ว และไขควงขนาด 8 นิ้ว

หาเครื่องมือที่มีขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสม
มาใชแทน ประแจคอมา 3 นิ้ว

3.1.2 วิธีการปรับปรุงแกไขปญหา (Redesign Solution) โดยการสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหม
ในการปรับปรุงแกไขปญหา มีขั้นตอนดังนีค้ ือ:
ขั้นตอนที่ 1 นํามาจากการวิเคราะหปญหาที่ไดจากสวนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม
ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นการปรับปรุงแกไขงานที่มีปญหา
โดยปกติการปรับปรุงแกไขปญหาแบงออกไดเปน 2 วิธีการใหญๆ ไดคือ การปรับปรุง
แกไขโดยใชหลักวิศวกรรม และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักบริหาร ในสวนนี้จงึ ควรดําเนินการ
โดยใชหลักวิศวกรรมเนื่องจากเปนการปรับปรุงแกไขที่ตน ตอ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํามาจากการวิเคราะหปญหาที่ไดจาก 3.1.1 มีดังนี้คือ
 ขั้นตอนการ ถอด-ประกอบ นอตยึดถังน้ําออกจากโถสุขภัณฑ ในการถอด-ประกอบใช
เครื่องมือคือ ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว และไขควงขนาด 8 นิ้ว
จากการวิเคราะหพบวา ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว และไขควงขนาด 8 นิ้ว มีปญหาในการใช
งานดังนี้
o การใชประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว เพื่อไขนอตยึดถังน้ําขนาด 7/8 นิ้ว จะเกิดความ
ลําบากในการไขเนื่องจากนอตดังกลาวอยูใ นที่ๆ ลึกเขาไปปากประแจเลื่อนจะเขาไปจับนอตได
ลําบากและมีทแี่ คบทําใหไขนอตไดลําบากดวย
o การใชไขควงขนาด 8 นิ้วในการจับสกรูในถังน้ําไมใหหมุนตาม ในขณะที่คลาย
เกลียวนอต ไขควงจะมีโอกาสเคลื่อนหลุดออกจากสกรูไดงายเพราะทาทางที่ใชในการทํางานคือ มือ
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ขางหนึ่งจะตองจับไขควงไวในถังน้ําในขณะที่ตองโนมตัวลงเพื่อใชมอื อีกขางหนึ่งไขประแจเลื่อน
เพื่อคลายนอต
 ขั้นตอนการ ถอด-ประกอบ นอต 2 1/2 นิ้ว ซึ่งในปจจุบันที่มีปญหาใชประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว
จากการวิเคราะหพบวา ประแจคอมาขนาด 3 นิ้วมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากไม
เหมาะสมกับนอตพลาสติกขนาด 2 1/2 นิ้ว ที่ใชยึดชุดอุปกรณวาลวน้ําลง เนื่องจากนอตพลาสติกมี
ความบอบบางไมตองอาศัยแรงในการไขมาก แตประแจคอมาขนาด 3 นิ้วมีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การไขแปบขนาดใหญตองใชแรงในการไขมาก
ขณะเดียวกันนอตพลาสติกขนาด 2 1/2 นิ้ว เปนนอตที่มีขนาดใหญจึงจําเปนตองใชประแจ
ขนาดใหญ เชน ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว เนื่องจากปากประแจมีขนาดใหญเพียงพอที่จะจับนอต
ขนาด 2 ½ นิ้วได และมีปญหาในการใชงานดังนี้
o ประแจคอมาเปนประแจที่ใชสําหรับจับแปบขนาดใหญตองใชแรงมากในการไข
แตนอตพลาสติกขนาด 2 1/2 นิ้วเปนนอตที่มีความบอบบางไมตองอาศัยแรงในการไขมากเมื่อใช
ประแจคอมาขนาด 3 นิ้วในการไขอาจทําใหใชแรงเกินทําใหเกลียวรูดได
o นอตตัวนีเ้ ปนนอตที่มีความบาง (หนา 1/4 นิ้ว) เมื่อใชประแจคอมาไขจึงอาจเกิด
ความเสียหายตอนอตไดฟน ของประแจคอมาจะทําใหนอตเปนรอยเสียหายไดและเนือ่ งจากนอตมี
ความบางในการไขดวยประแจคอมาอาจทําใหไขพลาดได
o ประแจคอมามีความยาวและหนักทําใหเกิดความเมื่อยลาแกผูปฏิบัติงานได
o ในการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว จะตองจับถังน้ําคว่ํา เพื่อไขนอตขนาด 2 1/2 นิ้ว
หากไมระมัดระวังอาจทําใหถังลมเกิดความเสียหายได
o ในขณะใชงานหรือเคลื่อนยายประแจคอมาขนาด 3 นิ้วอาจไปกระแทกกับเครื่อง
สุขภัณฑชํารุดเสียหายได
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา
เพื่อแกไขปญหาจากขั้นตอนที่ 1 ทําใหตองสรางชุดเครื่องมือใหมมาแทนชุดเครือ่ งมือที่ใช
ทั่วไปคือประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว, ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว และ ไขควงขนาด 8 นิ้ว ใชในงานถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ โดยชุดเครื่องมือใหมที่จะมาแทนชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปจะตอง
สามารถแกไขปญหาที่เกิดจาก ชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปใหได หลังจากไดทําชุดเครื่องมือใหมก็จะ
นําไปทดลองใหชางประปาใช เพื่อพัฒนาใหชุดเครื่องมือใหมใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปญหาที่เกิดจากการถอด-ประกอบนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว
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ชุดเครื่องมือทีใ่ ชทั่วไป คือ ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้วและไขควงขนาด 8 นิ้ว เนื่องจากนอต
ยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว อยูในที่ลึกและแคบไมเหมาะที่จะใชประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว ในการไขนอต
ดังกลาว และไขควงซึ่งใชในการจับสกรูในถังน้ําปากไขควงอาจพลาดหลุดออกจากหัวของสกรูได
ชุดเครื่องมือใหม คือ เครื่องมือใหม *2 ซึ่งสรางขึ้นมาทดแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
เครื่องมือใหม *3 ซึ่งสรางขึ้นมาทดแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว
 จากปญหาที่เกิดจากชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป คือ ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
o การสรางเครื่องมือ โดยการออกแบบเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการไขนอตในที่ลึก
และแคบ ไดพบวาสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการไขนอตดังกลาวได โดยการใชตัวตอทอ PVC
มาทําเปนหัวบอก เพื่อใชยดึ นอตใหพอดี ในการทําเครื่องมือครั้งแรกไดทําใหมีดามขนาดยาวเพือ่
เพิ่มแรงในการไข ดังภาพที่ 3-10 จะแสดงเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อใชแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว

ภาพที่ 3-10 เครื่องมือใหมที่สรางขึ้นแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
หลังจากการทดลองใชงานพบวาดามยาวทําใหเกะกะ ซึ่งแสดงการทํางานดังภาพที่ 3-11
แสดงการถอดนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว

ภาพที่ 3-11 การใชเครื่องมือใหมที่สรางขึ้นถอดนอตยึดถังน้ํา
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o การพัฒนาเครือ่ งมือ หลังจากที่พบวาเครื่องมือที่สรางขึ้นดามยาวเกะกะ และใน
การไขไมจําเปนตองใชแรงไขมาก จึงถอดดามออกเหลือแต 3 ทางของ PVC ซึ่งก็มีแรงเพียงพอใน
การไขออกและไขเขา ดังภาพที่ 3-12 แสดงเครื่องมือใหมที่พัฒนาแลว แทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว

ภาพที่ 3-12 เครื่องมือใหมที่พัฒนาแลว แทนประแจเลือ่ นขนาด 8 นิ้ว
หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากขึ้น ดังภาพที่ 3-13
แสดงการถอดนอตยึดถังน้ําขนาด ⅞ นิ้ว

ภาพที่ 3-13 การใชเครื่องมือใหมที่พัฒนาขึน้ ถอดนอตยึดถังน้ํา
ดังนั้นจึงใชเครื่องมือใหมทพี่ ัฒนาแลวดังภาพ 3-12 แทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว โดยใน
ที่นี้จะเรียกวา เครื่องมือใหม *2
 จากปญหาที่เกิดจากชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป คือ ไขควงขนาด 8 นิ้ว
o การสรางเครื่องมือ โดยการออกแบบเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการจับหัวสกรูโดย
ใชทอ PVC มาทําเปนหัวบอก ขนาดความยาวเทากับความสูงของถังน้ํา โดยมีอุปกรณเพื่อชวยใน
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การยึดกับขอบถังเพื่อจะไดไมตองใชมือจับขณะไขนอตดังภาพที่ 3-14 จะแสดงเครื่องมือที่สรางขึ้น
เพื่อใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว

ภาพที่ 3-14 เครื่องมือใหมที่สรางขึ้นแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว
หลังจากการทดลองใชงาน พบวาการจะนําเครื่องมือที่มีอุปกรณยดึ ขอบถังเขามายึดกับหัว
สกรู มีความลําบากเนื่องจากหัวสกรูจะตองไดมุมพอดี จึงจะนําเครือ่ งมือเขาไปสวมกับหัวสกรูได
ดังภาพที่ 3-15 แสดงการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้ําเพื่อใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว

ภาพที่ 3-15 การใชเครื่องมือใหมที่สรางขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้ํา
o การพัฒนาเครือ่ งมือ หลังจากที่พบวาในการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นมีความลําบาก
เนื่องจากหัวสกรูจะตองไดมมุ พอดี จึงจะนําเครื่องมือเขาไปสวมกับหัวสกรูได ดังนั้นจึงไดตัดสินใจ
ถอดอุปกรณยดึ ขอบถังออก เหลือแต 3 ทางของ PVC ซึ่งทําใหสะดวกในการนําเครื่องมือเขาไป
สวมกับหัวสกรู เพื่อใชงาน ดังภาพที่ 3-16 แสดงเครื่องมือใหมที่พัฒนาแลว แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว
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ภาพที่ 3-16 เครื่องมือใหมที่พัฒนาแลว แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว
หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากขึ้น ดังภาพที่ 3-17
แสดงการใชเครื่องมือใหมทพี่ ัฒนาขึ้นยึดหัวสกรูในถังน้ํา

ภาพที่ 3-17 การใชเครื่องมือใหมที่พัฒนาขึน้ ยึดหัวสกรูในถังน้ํา
ดังนั้นจึงใชเครื่องมือใหมทพี่ ัฒนาแลวดังภาพ 3-16 แทนไขควงขนาด 8 นิ้ว โดยในที่นี้จะ
เรียกวา เครื่องมือใหม *3
ปญหาที่เกิดจากการถอด-ประกอบนอตขนาด 2 ½ นิ้ว
ชุดเครื่องมือทีใ่ ชทั่วไป คือ ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว เนื่องจากประแจคอมามีขนาดใหญ
และหนัก ไมเหมาะกับนอตพลาสติกขนาดดังกลาว
ชุดเครื่องมือใหม คือ เครื่องมือใหม *1 ซึ่งสรางขึ้นมาทดแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
 จากปญหาที่เกิดจากชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปคือประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
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o การสรางเครื่องมือ โตยการออกแบบสรางเครื่องมือที่มีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา
เหมาะสมกับนอตพลาสติกขนาด 2 ½ นิ้วโดยการสรางเครื่องมือใหมจากทอ PVC มาทําเปนหัวบอก
เพื่อใชยดึ นอตดังกลาว ดังภาพ ที่ 3-18 จะแสดงเครื่องมือใหมที่สรางขึ้นเพื่อใชแทนประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว

ภาพที่ 3-18 เครื่องมือใหมที่สรางขึ้นแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
หลังจากการทดลองใชงานพบวา ในเครื่องมือที่ไดสรางขึ้นมามีขนาดยาวและใชไขควง
ขนาด 8 นิ้วเปนดามไข เมือ่ นํามาทดลองในงานแลวพบวาไมสะดวกเนื่องจากเครื่องมือที่ใชมีขนาด
ยาวเกินไปทําใหพลิกไปมาไดงาย และปลายไขควงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ในขณะเดียวกัน
ตองคว่ําถังน้ําในการไขนอตขนาด 2 ½ นิ้ว ดังภาพที่ 3-19 แสดงการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นถอดนอต
พลาสติกขนาด 2 ½ นิ้ว

ภาพที่ 3-19 การใชเครื่องมือที่สรางขึ้นถอดนอตพลาสติก
o การพัฒนาเครือ่ งมือ หลังจากการใชงานแลวพบวาไมสะดวกเนื่องจากเครื่องมือที่
ใชมีขนาดยาวเกินไปทําใหพลิกไปมาไดงาย และปลายไขควงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได ใน
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ขณะเดียวกันตองคว่ําถังน้ําในการไขนอตขนาด 2 ½ นิว้ จึงไดแกไขใหเครื่องมือมีขนาดสั้นลงและ
ใชดามจับเปน ทอ PVC ซึ่งยึดติดกับเครื่องมือ ดังภาพที่ 3-20 แสดงเครื่องมือใหมที่พฒ
ั นาแลว แทน
ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว

ภาพที่ 3-20 เครื่องมือใหมที่พัฒนาแลว แทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
หลังจากนํามาทดลองใชงาน พบวามีความเหมาะสมในการใชงานมากขึ้น ดังภาพที่ 3-21
แสดงการใชเครื่องมือใหมทพี่ ัฒนาขึ้นไขนอตขนาด 2 ½ นิ้ว

ภาพที่ 3-21 การใชเครื่องมือใหมที่พัฒนาขึน้ ไขนอต
พบวามีความสะดวกในการใชงานมากขึน้ และสามารถจับถังนอนไดเลย (ไมตองคว่ําถัง
เหมือนการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้วและเครื่องมือที่สรางครั้งแรก) ซึ่งเชื่อวาการใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นมานีส้ ามารถลดความเมื่อยลาขณะใชงานไดเนือ่ งจากเครื่องมือมีน้ําหนักเบา และทําใหลด
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ขั้นตอนการทํางานรวมถึงลดความเสี่ยงในการทําใหโถสุขภัณฑชํารุดเสียหายไดเนื่องจากทําจาก
PVC และไมตอ งระมัดระวังมากในการคว่าํ ถังน้ํา
ดังนั้นจึงใชเครื่องมือใหมทพี่ ัฒนาแลวดังภาพ 3-20 แทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้วโดยใน
ที่นี้จะเรียกวา เครื่องมือใหม *1
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองวาปญหาไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองหรือไม
ดังที่ไดกลาวมาแลว การปรับปรุงแกไขปญหาแบงออกไดเปน 2 วิธกี ารใหญๆ ไดคือ การ
ปรับปรุงแกไขโดยใชหลักวิศวกรรม และการปรับปรุงแกไขโดยใชหลักบริหาร ในการแกไขปญหา
เบื้องตนทางการบริหารสามารถดําเนินการไดดว ยวิธีการดังตอไปนี้
 การใหความรูแกผูปฏิบัติงานและหัวหนางาน
 การฝกอบรมดวยวิธีงายๆ ใหเขาใจถึงลักษณะงานยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานใน
แตละขั้นตอนถูกตองยิ่งขึ้น
ในงานวิจยั นี้จะดําเนินการปรับปรุงแกไขที่ตนตอโดยใชหลักวิศวกรรม และนําแนวคิด
ทางดานเออรกอนอมิกสมาใช ดวยการนําชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และผูป ฏิบัติงาน มา
ปรับปรุงแกไขปญหา หลังจากไดชุดเครื่องมือใหมและนํามาทดลองใชพบวาขั้นตอนการทํางาน
และเครื่องมือที่ใชเปนดังภาพที่ 3-22 ถึงภาพที่ 3-26
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1. ขั้นตอนการถอดถังน้ํา

1.1 ปดวาลวน้ํา

1.2 กดชักโครกเพื่อปลอยน้ําออกจากถังน้ํา

1.3 ใชประแจเลื่อนถอดสายน้ําดีออกจากถังน้ํา

1.4 ถอดปุมกดชักโครก

1.5 ถอดฝาถังน้ําออกและนําไปวางดานขาง

1.6 สังเกตตําแหนงของชุดอุปกรณ

ภาพที่ 3-22 การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดถังน้ําโดยชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปกับชุดเครื่องมือใหม
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1.7 ถอดอุปกรณยกวาลวน้ําออก

1.8 ไขนอตยึดถังน้ําออก
จากโถสุขภัณฑ

1.9 คลายนอต

1.10 ถอดสกรูยึดทั้ง 2ตัวออกมาวางขางนอก

1.11 ยกถังน้ําออกมา
คว่ําลงบนพื้น

ภาพที่ 3-22 การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดถังน้ําโดยชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปกับชุดเครื่องมือใหม(ตอ)
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2. ขั้นตอนการถอดอุปกรณออก

2.1 ถอดซีลยางที่
ครอบนอต

2.2 คลายนอตยึด
อุปกรณออก

2.3 นําถังน้ํามาวางนอนลง

2.4 ใชมือขางหนึ่งลวงเขาไปในถังและจับอุปกรณ

2.5 หมุนนอตยึดอุปกรณจนนอตหลุดออกมา

2.6 นําอุปกรณออกมาจากถัง

ภาพที่ 3-23 การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา
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3. ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง

3.1 คอยๆ ถอดซีลยางตัวในออกมา

3.2 นําซีลยางตัวใหมใสเขาไปโดยใหดานเรียบเขาดานในและดูความเรียบรอย

ภาพที่ 3-24 การเปรียบเทียบขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง
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4. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังน้ํา

4.1 อุปกรณที่เปลี่ยนซีลแลวใสเขาไปในถังน้ํา โดย
ใหดานเกลียวโผลออกจากรูใตถังน้ํา

4.2 หยิบนอตยึดอุปกรณมาไขเขากับเกลียวของ
อุปกรณที่โผลออกมาจากรูใตถังน้ําจนเริ่มตึงมือ

4.3 ปรับอุปกรณใหไดตําแหนงเหมือนกับกอนที่
จะถอดอุปกรณออกมา

4.4 จับถังน้ําคว่ําลง

4.5 ไขนอตยึด
อุปกรณใหแนน
พอสมควร

4.6 ใสซีลตัวนอก

ภาพที่ 3-25 การเปรียบเทียบขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขาไปยังถังน้ํา

60

5. ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา

5.1 นําถังน้ําที่ประกอบอุปกรณเรียบรอยแลวมา
หงายขึ้นและนําถังน้ํามาวางบนโถ

5.2 นําสกรู 2 ตัวมารอยผานถังและผานโถสวมลงไป

5.3 นํานอตมาไขเขากับสกรู จากขอ 5.2 ทีละตัวทั้ง 2 ตัว

5.4 ไขนอตยึดถังจนแนน
ทั้ง 2 ตัวเครื่องมือยึดสกรู
ไวไมใหหมุนตาม
5.5 ใชประแจเลื่อนไขนอต
ทั้ง 2 ตัวใหแนนพอดี ระวัง
เกลียวรูดหรือสกรูขาด

5.6 ใสอุปกรณชุดยกวาลวน้ําคืน

ภาพที่ 3-26 การเปรียบเทียบขั้นตอนการประกอบถังน้ํา
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5.7 ปดฝาถัง

5.8 ใสปุมกดชักโครก

5.9 ใสสายน้ําดีเขาถังอุปกรณ

5.10 ใชประแจเลื่อนไขเกลียวยึดสายน้ําดีเขาถังจนแนนพอดี
ระวังเกลียวรูด

5.11 เปดวาลวน้ําเพื่อใหน้ําเขาสูถัง และสังเกตที่ใตถังวามีน้ํา
รั่วหรือไมถามีใหแกไข

ภาพที่ 3-26 การเปรียบเทียบขั้นตอนการประกอบถังน้ํา(ตอ)
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จากภาพที่ 3-22 ถึง 3-26 ดังที่แสดงขางตน ไดแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการถอด –
ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑโดยชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปกับชุดเครื่องมือใหม
เพื่ออธิบายให
ชัดเจนโดยใชขอมูลการเปรียบเทียบขบวนการผลิตสําหรับสองมือ (Two-handed process chart) ซึ่ง
แสดงในภาคผนวก ค. ไดอธิบายถึงความแตกตางของการทํางานดวยชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปและ
การทํางานดวยชุดเครื่องมือใหม
สรุปผลการใชชุดเครื่องมือใหม
เครื่องมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
การใชเครื่องมือใหมสามารถลดขั้นตอนการคว่ําถังออกไปได โดยจะเปลี่ยนเปนขัน้ ตอน
การนําถังนอนลงแทน ซึ่งทําใหไมตองระมัดระวังมาก และทํางานงายขึ้น รวดเร็วขึ้น รวมถึง
เครื่องมือใหมนี้มีน้ําหนักเบา และดามจับมีขนาดเหมาะสมในการใชงาน จะทําใหผูใชเครื่องมือใหม
ลดความเมื่อยลาอันเกิดจากการใชประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว และลดความเสียหายของนอตพลาสติก
ที่ถูกไขโดย ประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว ดังภาพที่ 3-27 แสดงเครื่องมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมา
ขนาด 3 นิ้ว

ภาพที่ 3-27 เครื่องมือใหม*1 ใชแทนประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
เครื่องมือใหม*2 ใชแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
การใชเครื่องมือใหมทําใหการทํางานในพืน้ ที่แคบสะดวกขึ้น และลดความลําบากในการ
ทํางาน เนื่องจากนอตอยูลึก และจะทําใหผูใชเครื่องมือใหมลดความเมือ่ ยลา ดังภาพที่ 3-28 แสดง
เครื่องมือใหม*2 ใชแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
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ภาพที่ 3-28 เครื่องมือใหม*2 ใชแทนประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว
เครื่องมือใหม*3 ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว
การใชเครื่องมือใหมทําใหไมตองเอื้อมมือลงไปในถังน้ํา และสามารถจับหัวสกรูไมให
หมุนตามการไขนอตใตถังน้ํา ดังภาพที่ 3-29 แสดงเครื่องมือใหม*3 ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว

ภาพที่ 3-29 เครื่องมือใหม*3 ใชแทนไขควงขนาด 8 นิ้ว

64
ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นการปรับปรุงแกไขงานที่มีปญหา
จากที่ไดทําการปรับปรุงแกไขปญหา
โดยทําชุดเครือ่ งมือใหมที่เชือ่ วาจะเหมาะสมกับ
สภาพการทํางาน และมีการนําไปทดลองใช ก็พบวาการใชชุดเครื่องมือใหม จะทําใหการทํางาน
สะดวกขึ้น ลดเวลาในการทํางานลง และสามารถลดอุบัติเหตุในการทํางานไดดว ย
ในงานวิจยั นี้ตอ งเปรียบเทียบชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปและชุดเครื่องมือใหมวาจะสามารถ
แกไขปญหาในสวนที่ 1 ไดหรือไม โดยจะทําการทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไปและชุดเครื่องมือ
ใหมโดยจะใชแบบสัมภาษณชางประปา รวมถึงแบบสัมภาษณหัวหนางานดวย เพื่อทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหมวาสามารถแกไขปญหางานที่มีปญหาของชุด
เครื่องมือที่ใชทั่วไปตามที่ตอ งการหรือไม

3.2 การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม และเปรียบเทียบกับชุดเครื่อง
มือที่ใชกันทัว่ ไป ในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางานและพื้นที่ไมสะดวกในการทํางาน
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวางานวิจยั ฉบับนีจ้ ะแบงบทที่ 3 ออกเปน 2 ตอน เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคการวิจยั จาก 3.1 ไดสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในงาน
ถอด-ประกอบ ในโถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ชิ้น แทนชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชทั่วไป และใน
3.2 จะนําชุดเครื่องมือใหมที่ไดจาก 3.1 มาทดสอบใชกับชางประปาแลวจับเวลาดวยนาฬิกา เพือ่ วัด
ประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหมเพื่อเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือเครื่องมือที่ใชกันทั่วไป ซึ่งจะวัด
ประสิทธิภาพในดาน
 ลดระยะเวลาในการทํางานโดยชุดเครื่องมือใหม
 ลดอาการเมื่อยลาของชางประปา อันเนื่องมาจากการทํางาน บํารุงรักษาโถสุขภัณฑ
และความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอคุณภาพงานจากชุดเครื่องมือใหม
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
3.2.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของงานวิจยั นี้ คือ ชางประปา ดังนั้นจะคัดเลือกชางประปา ที่ทํางาน
บํารุงรักษาของบริษัท ลาเมซอง 25 จํากัด เนื่องจากบริษทั ลาเมซอง 25 จํากัด มีกลุมบริษัท ในเครือ
ที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย และไดเอื้อเฟอ ในการประสานงานติดตอสถานที่ในการทดสอบใหดว ย
จึงไดขอความอนุเคราะหจากทางบริษัท ในการนําชางประปามาทดสอบ โดยเลือก จํานวน 7 คน
จาก จํานวนทัง้ หมด 12 คนและกําหนดคุณสมบัติชางประปาดังนี้ คือ อายุระหวาง 20-35 ป
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กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการทดสอบครั้งนี้ จากขอมูลที่ไดรับจากทางฝายซอมบํารุงของอาคาร
โดยทั่วไปของชางประปาที่ทํางานซอมบํารุงอาคารชุดจะมีประสบการณการทํางานในชวง 4-6 ป
มากที่สุด ดังนัน้ จึงคัดเลือกชางประปาที่มีประสบการณการทํางานดังนี:้
 ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางาน 1-3 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57
 ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางาน 4-6 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86
 ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางาน 7 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57
รวมชางประปามาทดสอบทั้งสิ้น จํานวน 7 คน
3.2.2 การเลือกพื้นที่ทดสอบ
โครงการอาคารชุดที่ถูกเลือก เพื่อใชเปนพื้นที่ทดสอบ จะตองมีความแตกตางกันใน
ลักษณะพื้นทีท่ ี่สะดวกในการทํางาน และพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
ในการทดสอบ แตโถสุขภัณฑจะตองเปนรุนเดียวกัน และอายุการใชงานใกลเคียงกัน โดยกําหนด
พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน และพื้นทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางาน โดยไดแนวคิดจากขอมูลสัดสวน
ซึ่ง อิวิลิน ตัน กอตลิน (Evelyn Tan Guat-Lin) ไดรวบรวมขนาดกายทีเ่ หมาะกับการใชเฟอรนิเจอร
และอาคาร ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ทรวดทรงในทานั่ง ไดมกี ารกําหนดความกวางของไหล
0.25SH (Standing Height) โดยจากความสูงยืนเปน 1 SH
จากบทที่ 2 ขอมูลการวิจัยของ สมชัย จึงรักเสรีชัย สามารถคํานวณความกวางของไหล โดย
ตัวเลขที่จะนําไปใชงาน คือคามิติวิกฤติ (คาที่เลือกแลววาเหมาะสมในการนําไปใชงาน) คือ 43.83
ซ.ม. ตามตารางที่ 2-5 และจากการวิเคราะหทิศทางของรางกายเกีย่ วกับการกินเนื้อที่ (Space) การ
เคลื่อนไหวในการถอด – ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ ควรจะมีพนื้ ที่อยางนอย 1/2 ของความ
กวางของไหลเพื่อใหสะดวกในการทํางาน คือ 1/2 ของ 43.83 ซ.ม. ซึ่งเทากับ 21.915 ซ.ม. ใน
งานวิจยั ฉบับนี้จะใชเลขจํานวนเต็ม คือ 22 ซ.ม. ดังนั้น:
 พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นที่ในการทํางานซึ่งมีพื้นที่วางรอบโถ
สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม.
ในการวิจัยนี้ จะเลือกอาคาร พิมลธุรกิจ เปนพืน้ ทีท่ ดสอบสําหรับพื้นที่ที่สะดวกในการ
ทํางาน เนื่องจากทํางานในทีม่ ีพื้นที่วางโดยรอบโถสุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถ
สุขภัณฑโดยรอบมากกวา 22 ซ.ม. โดยพืน้ ที่จริงมีระยะหางระหวางโถสุขภัณฑกับผนังหองน้ําดาน
ที่นอยที่สุด 23 ซ.ม. ดังภาพที่ 3-30
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ภาพที่ 3-30 พื้นที่วางระหวางโถสุขภัณฑกบั ผนังหองน้ําของพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน
ซึ่งพื้นที่วางรอบโถสุขภัณฑ ของอาคาร พิมลธุรกิจ ดังแสดงในภาพที่ 3-31

ภาพที่ 3-31 พื้นที่ทดสอบสําหรับพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน
 พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน หมายถึง พื้นที่ในการทํางานซึ่งมีพื้นที่วางรอบโถ
สุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถสุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม.
ในการวิจัยนี้ จะเลือกอาคาร ลาเมซอง 24 เปนพื้นที่ทดสอบสําหรับพื้นที่ที่ไมสะดวกในการ
ทํางาน เนื่องจากทํางานในทีม่ ีพื้นที่วางโดยรอบโถสุขภัณฑ ยกเวนดานหลัง โดยมีระยะหางจากโถ
สุขภัณฑโดยรอบนอยกวา 22 ซ.ม. โดยพื้นที่จริงมีระยะหางระหวางโถสุขภัณฑกับผนังหองน้ําดาน
หนึ่งเพียง 16 ซ.ม. ดังภาพที่ 3-32

ภาพที่ 3-32 พื้นที่วางระหวางโถสุขภัณฑกบั ผนังหองน้ําของพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน
ซึ่งพื้นที่วางรอบโถสุขภัณฑ ของอาคาร ลาเมซอง 24 ดังแสดงในภาพที่ 3-33
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ภาพที่ 3-33 พื้นที่ทดสอบสําหรับพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน
3.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการศึกษาเอกสารตางๆ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัย วิทยาการจัดสภาพงาน
รวมทั้งงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับขนาดกายและการจัดสภาพงานที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการตัง้
แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณชางประปาและหัวหนางาน ในการออกแบบแบบสัมภาษณ จะ
แบงเปน 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณชางประปา (ดูภาคผนวก ก.)
คําถามสําหรับการสัมภาษณชางประปาที่เกี่ยวของกับการทดสอบ มีประเด็นตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการประกอบอาชีพชางประปา
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ความชอบในงาน ความชํานาญ ความซ้ําซาก การพัฒนาชุด
เครื่องมือที่เหมาะสม ในแตละพื้นที่ ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเมื่อยลาของการทํางานชางประปา
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ระดับความเมื่อยลาในการใชชุดเครือ่ งมือถอด-ประกอบโถ
สุขภัณฑทใี่ ชกันทั่วไป และ ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลงใหม ในพืน้ ทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางานและ
พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน โดยการวัดระดับความเมื่อยลาจาก สวนของรางกาย ซึ่งแบงเปน 12
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สวน โดยแนวความคิดมาจาก Annex D ของมาตรฐาน ISO/TS 20646 (สุดธิดา กรุงไกรวงศ,
2547:5) ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 การจับเวลาในการใชชดุ เครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
ประกอบดวยการบันทึกเวลา(นาที) จากการจับเวลาทีใ่ ชในการถอด-ประกอบดวยนาฬิกา
จับเวลา โดยกําหนดคาเศษของนาที เปนเศษสวนรอยของนาที ในการทดสอบชางประปาใชชดุ
เครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑทใี่ ชกนั ทั่วไป และ ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลงใหมโดยทดสอบใช
ในพื้นที่ทไี่ มสะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง จะมี
รายละเอียดในการทดสอบการจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑใน 3.2.5
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีตอชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ประเภทงานที่จําเปนตองใชชุดเครื่องมือที่เหมาะสม การเลือก
ชุดเครื่องมือในแตละพืน้ ที่ ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และชุดเครื่องมือที่
อํานวยความสะดวกในการทํางานในแตละพื้นที่ ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณหัวหนางาน(ดูภาคผนวก ก.)
คําถามสําหรับการสัมภาษณหัวหนางานทีเ่ กี่ยวของกับการทดสอบ มีประเด็นตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ประสบการณการทํางาน ลักษณะคําถามเปนแบบขอมูล
ปลายเปด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในคุณภาพงาน ความพึงพอใจในชุดเครื่องมือ
ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)
3.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดย วิธีการหลายวิธี
 โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณ คือ แบบสัมภาษณชางประปา ในเรื่อง
ขอมูลทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการประกอบอาชีพชางประปา โดยจะสัมภาษณ
ชางประปาทั้ง 7 คน ในวันที่ทําการเก็บขอมูลภาคสนามครั้งแรก และความคิดเห็นที่มตี อชุด
เครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ในวันที่ทําการเก็บขอมูลภาคสนามครั้งสุดทาย สวนความคิด
เห็นเกี่ยวกับระดับความเมื่อยลาของการทํางานชางประปา ทุกครั้งหลังจากที่ชางประปาทั้ง 7 คน ทํา
การทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไป และ ชุดเครื่องมือใหมโดยทดสอบใชในพื้นที่ที่ไมสะดวก
ในการทํางาน 2 ครั้ง และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง) และแบบ
สัมภาษณหัวหนางาน ในเรื่อง ขอมูลทั่วไป ความพึงพอใจของหัวหนางาน จะสัมภาษณหวั หนางาน
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ทุกครั้งที่ชางประปาทั้ง 7 คน ทําการทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป และ ชุดเครื่องมือที่
ดัดแปลงใหมโดยทดสอบใชในพื้นที่ทไี่ มสะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และในพืน้ ทีท่ ี่สะดวกในการ
ทํางาน 2 ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง)
 โดยวิธีการเชิงปริมาณ ไดแก การจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถ
สุขภัณฑ ทุกครั้งที่ชางประปาทั้ง 7 คน ทําการทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไป และ ชุดเครื่องมือ
ใหมโดยทดสอบใชในพืน้ ทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 2
ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง)
สถานที่ที่ใชเก็บขอมูลภาคสนาม คือ อาคาร ลาเมซอง 24 และ อาคาร พิมลธุรกิจ ผูว ิจัยได
เก็บขอมูลในเดือนตุลาคม 2547
3.2.5 วิธีทดสอบ
การทดสอบในงานวิจัยนี้ จะกําหนดใหชา งประปาจํานวน 7 คน ทําการเปลี่ยนซีล ยางในชุด
อุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้าํ โถสุขภัณฑ ดังภาพที่ 3-34

ภาพที่ 3-34 ซีลยางในชุดอุปกรณวาลวน้ําลงในถังน้ําโถสุขภัณฑ
 กอนทําการทดสอบครั้งแรก จะมีการประชุมชางประปาทั้ง 7 คนเพือ่ อธิบายขั้นตอน
การทํางานถอด-ประกอบในโถสุขภัณฑ และตรวจสอบโถสุขภัณฑที่ใชในการทดสอบโดยหัวหนา
งานและผูวจิ ัยวามีสภาพปกติ
 กอนทดสอบหัวหนางาน จะตรวจความพรอมของชางประปาตามปกติ หากพบวาชาง
อยูในสภาพมึนเมา เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ ก็จะไมใหทําการทดสอบ รวมถึง แตงกายดวยชุดทํางาน
และรองเทาหุม สนพื้นยาง
 ใหชางประปาจํานวน 7 คน ทดสอบชุดเครื่องมือทั้ง 2 ชุด โดยทดสอบจํานวน 2 ครั้ง
ในแตละชุด และจะทดสอบในพื้นที่ทแี่ ตกตางกัน คือ พืน้ ที่ที่สะดวกในการทํางาน และพื้นที่ทไี่ ม
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สะดวกในการทํางาน เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกตางของระยะเวลา และระดับความเมื่อยลา ในแต
ละชุดเครื่องมือและแตละพืน้ ที่ที่ตางกัน
 ใชพื้นที่ทแี่ ตกตางกัน คือ พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน และพืน้ ที่ที่ไมสะดวกในการ
ทํางาน จะกําหนดใหทดสอบชุดเครื่องมือสลับกัน เชน วันแรกในพืน้ ที่ที่สะดวกในการทํางานจะ
เริ่มทดสอบดวยชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในชวงเชา และชุดเครื่องมือใหมในชวงบาย และในวัน
ตอมาในพื้นทีท่ ี่สะดวกในการทํางานจะเริม่ ทดสอบดวยชุดเครื่องมือใหมในชวงเชา
และชุด
เครื่องมือที่ใชกันทั่วไปในชวงบาย
 ในการทดสอบจะจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปและชุดเครื่องมือใหม โดย
เริ่มบันทึกเวลาหลังจากปลดสายน้ําดีออกจากถังน้ํา จนถึงพรอมใสสายน้าํ ดีกลับเขาที่ และจะบันทึก
เวลาของการทํางานที่ไมมีน้ํารั่วซึมหลังจากเปดน้ําเขาสูถังน้ํา
 ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกชุดที่ใหชางประปานําไปใช พบวาไมมีความ
แตกตางกันในชุดเครื่องมือใหมแตละชุด และชุดเครื่องมือทั่วไปแตละชุด จนทําใหมีผลตอ ระยะเวลา
ความเมื่อยลา และความเสียหาย
3.2.6 การวิเคราะหขอมูล
 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
นอกจากนี้ผูวจิ ัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความแทนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเปน 5
ระดับ คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจความหมาย ดังนี้
1.00-1.80 พึงพอใจนอยที่สุด
1.81-2.60 พึงพอใจนอย
2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง
3.41-4.20 พึงพอใจมาก
4.21-5.00 พึงพอใจมากที่สดุ
 ใชสถิติเชิงอางอิง ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ
ANOVA
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ ไดทดสอบชุดเครื่องมือใหมที่ใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ
แบบชักโครก 2 ชิ้น เพื่อเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไป ในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน
และพื้นทีไ่ มสะดวกในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาใน
การทํางาน และลดอาการเมือ่ ยลาของชางประปาอันเนื่องมาจากการทํางาน รวมถึงความพึงพอใจ
ของหัวหนางานในดานคุณภาพงาน
4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา
ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางานกับชุดเครือ่ งมือ
และพื้นทีก่ ารทํางาน
4.1.2 การวิเคราะหความเมื่อยลาในสวนของรางกายหลังจากการทดสอบ ใชชุดเครื่องมือใน
งานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑทั้ง 2 ชุด โดยเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือและพื้นทีใ่ นการ
ทํางาน
4.1.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาที่มีตอชุดเครื่องมือ
4.2 การวิเคราะหแบบสัมภาษณหัวหนางาน
ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณหวั หนางาน จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี้
4.2.1 การวิเคราะหขอ มูลของประสบการณหวั หนางาน
4.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอคุณภาพงาน และชุดเครื่องมือถอดประกอบโถสุขภัณฑ

4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณชางประปา จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี้
4.1.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางานกับชุดเครื่องมือ
และพื้นทีใ่ นการทํางาน
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จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 4 เปนการจับเวลาในการใชชุดเครื่องมือถอดประกอบโถสุขภัณฑ โดยใหชางประปาใชชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป และ ชุดเครื่องมือใหมโดย
ทดสอบใชในพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และ
บันทึกระยะเวลาที่ใชในการถอด-ประกอบ (นาที) จากนาฬิกาจับเวลา โดยกําหนดคาเศษของนาที
เปนเศษสวนรอยของนาที
หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว เวลาที่ไดจากแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ในการ
ทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ระยะเวลาที่ชางประปาแตละคนใชในการทํางาน(นาที) จําแนกตามพื้นที่และชุด
เครื่องมือที่ใชในการทํางาน

ชางประปาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
รวมทั้ง 7 คน
คาเฉลี่ย

พื้นที่สะดวก
เครื่องมือใหม
เครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
9.53
8.24
12.88
8.15
8.33
7.94
10.57
9.54
8.14
7.55
12.46
11.55
7.11
6.45
7.20
6.51
8.55
9.01
10.39
10.99
6.27
5.89
9.53
8.13
6.18
5.10
6.32
5.25
54.11 50.18 69.35
60.12
7.45
9.25

พื้นที่ไมสะดวก
เครื่องมือใหม
เครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
11.50
11.16
21.2
18.51
10.88
9.06
14.59
13.21
9.51
8.18
22.54
15.27
10.53
8.93
15.87
15.21
11.86
11.18
12.25
11.15
9.01
8.13
15.92
14.02
8.29
7.75
9.53
8.25
71.58
64.39
111.9
95.62
9.71
14.82

จากตารางที่ 4-1 ระยะเวลาที่ชางประปาแตละคนใชในการทํางาน จําแนกตามพื้นทีแ่ ละชุด
เครื่องมือที่ใชในการทํางานดังตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
ขอมูลดังกลาว สามารถสรางเปนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมเวลาเฉลี่ยในการ
ทํางาน ไดดังแผนภูมิที่ 4-1
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นาที

เวลาเฉลี่ยในการทํางาน
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แผนภูมิที่ 4-1 เวลาเฉลี่ยในการทํางานของชางประปา
จากแผนภูมิที่ 4-1 จะเห็นไดวาชางประปาใชชุดเครื่องมือใหม ในพื้นที่สะดวกในการ
ทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นที่สะดวกในการทํางาน
และถาใชชุดเครื่องมือใหม ในพื้นทีไ่ มสะดวกในการทํางาน ก็จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุด
เครื่องมือที่ใชกันทั่วไปในพืน้ ที่ไมสะดวกในการทํางาน และถาพิจารณาทั้ง 2 ตัวแปร คือ ชุด
เครื่องมือ และ พื้นที่ในการทํางาน ก็จะพบวา ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวกในการทํางาน จะใช
เวลาในการทํางานนอยที่สุด และชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นทีไ่ มสะดวกในการทํางาน จะใช
เวลาในการทํางานมากที่สุด
ดังนั้น จึงนําขอมูลเวลาที่ชางประปาใชในการทํางาน จากตารางที่ 4-1 มาวิเคราะห ดังแสดง
ในตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการทํางาน ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นทีก่ ารทํางาน
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
14
14
14
14
56

คาเฉลี่ย
14.82
9.25
9.71
7.45
10.31

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.03
2.38
1.42
1.31
3.70

F
21.86

Sig
0*
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จากตารางที่ 4-2 สามารถเปรียบเทียบระหวางเวลาของการทดสอบชุดเครื่องมือใหมและชุด
เครื่องมือที่ใชทั่วไปที่แตกตางกัน ในระหวางกลุมดังตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก ใชเวลาเฉลี่ย 14.82 นาที
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
ใชเวลาเฉลี่ย 9.25 นาที
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
ใชเวลาเฉลี่ย 9.71 นาที
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
ใชเวลาเฉลี่ย 7.45 นาที
ในพื้นทีไ่ มสะดวก พบวาเมือ่ ใชชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาที่
ใชในชุดเครื่องมือทั่วไป ไดรอยละ 34.48
ในพื้นที่สะดวก พบวาเมื่อใชชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาที่ใช
ในชุดเครื่องมือทั่วไป ไดรอยละ 19.45
และการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของเวลาที่แตกตางกัน พบวามีอยางนอย 1 กลุม
ที่แตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงนํามาทดสอบหาความแตกตางใน
แตละคู ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานเปนรายคู
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก

14.82
9.25
9.71
7.45

4.03
2.38
1.42
1.31

*
*
*

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก

*
-

*
*

*
*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-3 พบวาใน แตละชุดเครื่องมือ และ แตละพื้นที่ทํางาน ไดผลดังนี้
 เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก
มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
o เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
o เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยทีใ่ ชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉลี่ย
ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมใน
พื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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 เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o เวลาเฉลี่ยที่เกิดจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยทีใ่ ชชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีไ่ มสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉลี่ยชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.1.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางาน จําแนก
ตามประสบการณของชางประปา
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 1 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณงานประปา
เพื่อเปรียบเทียบประสบการณการทํางานกับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ
และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลที่ได ดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 ขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน
พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
ชางประปา
คนที่

ประสบการณ
(ป)

1
2
3
4
5
6
7

1-3
1-3
4-6
4-6
4-6
7 ขึ้นไป
7 ขึ้นไป

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป

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

จากขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ และแต
ละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-2
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แผนภูมิที่ 4-2 ประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-2 จะเห็นไดวาชางประปาที่มีประสบการณงานประปา 1-3 ป จะใชเวลาใน
การทํางานมากกวาชางประปาที่มีประสบการณงานประปา 4-6 ป และชางประปาทีม่ ีประสบการณ
งานประปา 4-6 ป ใชเวลาในการทํางานมากกวาชางประปาที่มีประสบการณงานประปา 7 ป ขึ้นไป
ในชุดเครื่องมือ และพื้นที่เดียวกัน
ดังนั้น จึงนําขอมูลประสบการณของชางประปากับเวลาในการทํางาน มาวิเคราะห ดังแสดง
ในตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 การเปรียบเทียบประสบการณงานประปากับเวลาที่ใชในการทํางาน
ประสบการณการทํางาน(ป) จํานวน
1-3
16
4-6
24
7 ขึ้นไป
16
รวม
56
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คาเฉลี่ย
11.58
10.77
8.35
10.31

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.80
3.68
2.97
3.70

F
3.702

Sig
0.031*

จากตารางที่ 4-5 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับ
ประสบการณในแตละกลุมตอไปนี้
 ชางประปาประสบการณ 1-3 ป
 ชางประปาประสบการณ 4-6 ป
 ชางประปาประสบการณ 7 ป ขึ้นไป
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ทีแ่ ตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางกันในแตละคู ดังตารางที่ 4-6
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ตารางที่ 4-6 การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับประสบการณเปนรายคู
ประสบการณ(ป)
คาเฉลี่ย
1-3
11.58
4-6
10.77
7 ขึ้นไป
8.35
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.80
3.68
2.97

1-3
*

ประสบการณ(ป)
4-6
*

7 ขึ้นไป
*
*
-

จากตารางที่ 4-6 พบวาใน แตละประสบการณไดผลดังนี้
 ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางานประปา 7 ปขึ้นไป มีความแตกตางดานเวลา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางานประปา 1-3 ป
o ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางานประปา 4-6 ป
กลาวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยทีช่ างประปาที่มปี ระสบการณการทํางาน 7 ปขึ้นไป ใชนอ ยกวา
ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางานประปา 1-3 ป และ 4-6 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.1.2 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางาน จําแนก
ตามระดับการศึกษาของชางประปา
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 1 ไดสัมภาษณเกีย่ วกับระดับการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการศึกษากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ โดยขอมูลที่
ได ดังตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 ขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางาน

ชางประปาคนที่

1
2
3
4
5
6
7

การศึกษา
ประถม
มัธยม
มัธยม
อาชีวะ
มัธยม
อาชีวะ
อาชีวะ

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป

ครั้งที่ 1
9.53
8.33
8.14
7.11
8.55
6.27
6.18

ครั้งที่ 1
11.5
10.88
9.51
10.53
11.86
9.01
8.29

ครั้งที่ 2
8.24
7.94
7.55
6.45
9.01
5.89
5.1

ครั้งที่ 1
12.88
10.57
12.46
7.2
10.39
9.53
6.32

ครั้งที่ 2
8.15
9.54
11.55
6.51
10.99
8.13
5.25

ครั้งที่ 2
11.16
9.06
8.18
8.93
11.18
8.13
7.75

ครั้งที่ 1
21.2
14.59
22.54
15.87
12.25
15.92
9.53

ครั้งที่ 2
18.51
13.21
15.27
15.21
11.15
14.02
8.25
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นาที

จากขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาที่ใชในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ
และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-3

ระดับการศึกษา

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ประถม ชุดเครื่องมือใหมมัธยม

พื้นที่สะดวก

อาชีวะ

ชุดเครื่องมือ
ทั่วไป-พื้นที่
สะดวก

ชุดเครื่องมือใหม- ชุดเครื่องมือ
พื้นที่ไ มสะดวก ทั่วไป-พื้นที่ไ ม
สะดวก

แผนภูมิที่ 4-3 ระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-3 จะเห็นไดวาชางประปาที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ จะใชเวลาในการ
ทํางานนอยกวาชางประปาทีม่ ีการศึกษาระดับมัธยม และประถมในชุดเครื่องมือ และพื้นที่เดียวกัน
และชางประปาที่มีการศึกษาระดับประถม จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาที่มีการศึกษา
ระดับมัธยม เฉพาะการใชชดุ เครื่องมือที่ใชทั่วไปในพื้นที่สะดวก
ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับการศึกษาของชางประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับเวลาที่ใชในการทํางาน
ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย 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

จากตารางที่ 4-8 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับระดับ
การศึกษาในแตละกลุมตอไปนี้
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 ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับประถม
 ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับมัธยม
 ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับอาชีวะ
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ทีแ่ ตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางกันในแตละคู ดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับระดับการศึกษาเปนรายคู
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประถม มัธยม อาชีวะ
*
ประถม
12.65
4.79
*
มัธยม
10.70
3.36
*
*
อาชีวะ
8.35
2.97
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-9 พบวาใน แตละระดับการศึกษาไดผลดังนี้
 ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับอาชีวะ มีความแตกตางดานเวลา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 กับ :
o ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับประถม
o ชางประปาที่มกี ารศึกษาระดับมัธยม
กลาวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ชา งประปาที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ ใชนอยกวาชางประปาที่มี
การศึกษาระดับประถม และ มัธยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.1.3 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางาน จําแนก
ตามระดับความชอบในงานของชางประปา
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับระดับความชอบในงาน
ประปา เพื่อเปรียบเทียบระดับความชอบในงานประปากับเวลาในแตละชุดเครื่องมือ และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลที่ไดดังตารางที่ 4-10
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ตารางที่ 4-10 ขอมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางาน

ชางประปาคนที่

1
2
3
4
5
6
7

พื้นที่สะดวก
พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
ชอบงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
มาก
9.53
8.24
12.88
8.15
11.5
11.16
21.2
18.51
มาก
8.33
7.94
10.57
9.54
10.88
9.06
14.59 13.21
ปานกลาง 8.14
7.55
12.46 11.55
9.51
8.18
22.54 15.27
มาก
7.11
6.45
7.2
6.51
10.53
8.93
15.87 15.21
ปานกลาง 8.55
9.01
10.39 10.99 11.86 11.18 12.25 11.15
มาก
6.27
5.89
9.53
8.13
9.01
8.13
15.92 14.02
มาก
6.18
5.1
6.32
5.25
8.29
7.75
9.53
8.25
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จากขอมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ และ
แตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-4
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ชอบมาก
ชอบปานกลาง

แผนภูมิที่ 4-4 ระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-4 จะเห็นไดวาชางประปาที่มีความชอบในงานระดับมาก จะใชเวลาในการ
ทํางานนอยกวาชางประปาทีม่ ีความชอบในงานระดับปานกลาง ในชุดเครื่องมือ และพื้นที่เดียวกัน
ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับความชอบในงานประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางที่ 4-11
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ตารางที่ 4-11 การเปรียบเทียบระดับความชอบในงานประปากับเวลาที่ใชในการทํางาน
ระดับความชอบ จํานวน คาเฉลี่ย 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

จากตารางที่ 4-11 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับระดับ
ความชอบในงานประปาในแตละกลุมตอไปนี้
 ชางประปาที่มคี วามชอบในงานระดับมาก
 ชางประปาที่มคี วามชอบในงานระดับปานกลาง
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ที่แตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความชอบของตัวเอง
4.1.1.4 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางาน จําแนก
ตามความชํานาญในงานประปา
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับความชํานาญในงานประปา
เพื่อเปรียบเทียบความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ และแตละ
พื้นที่ โดยขอมูลที่ได ดังตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-12 ขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางาน

ชางประปาคนที่

1
2
3
4
5
6
7

ชํานาญ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

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

จากขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ
และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-5

ความชํานาญ
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แผนภูมิที่ 4-5 ระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-5 จะเห็นไดวาชางประปาที่มีความชํานาญในงานประปาระดับมาก จะใช
เวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาที่มีความชํานาญในงานประปาระดับปานกลาง
ในชุด
เครื่องมือที่ใชทั่วไป และพืน้ ที่ทั้งสะดวกและไมสะดวกในการทํางาน ชางประปาที่มีความชํานาญ
ในงานประปาระดับปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาที่มีความชํานาญในงาน
ประปาระดับมาก ในชุดเครื่องมือที่ใหม และพื้นที่ทั้งสะดวกและไมสะดวกในการทํางาน
ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาในการทํางานมาวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-13 การเปรียบเทียบระดับความชํานาญในงานประปากับเวลาที่ใชในการทํางาน
ระดับความชํานาญ จํานวน คาเฉลี่ย 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

จากตารางที่ 4-13 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับระดับ
ความชํานาญในงานประปาในแตละกลุมตอไปนี้
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 ชางประปาที่มคี วามชํานาญในงานประปาระดับมาก
 ชางประปาที่มคี วามชํานาญในงานประปาระดับปานกลาง
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ที่แตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความชํานาญของตัวเอง คือชางประปาที่มีระดับความชํานาญ
นอยอาจจะประเมินวาตนเองมีความชํานาญมากหรือปานกลาง
4.1.1.5 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการทํางาน จําแนก
ตามความซ้ําซากในงาน
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 2 ไดสัมภาษณเกี่ยวกับความซ้ําซากในงาน เพื่อ
เปรียบเทียบความซ้ําซากในงานกับเวลาในการทํางานในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ โดย
ขอมูลที่ได ดังตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 ขอมูลระดับความซ้ําซากในงานของชางประปากับเวลาในการทํางาน

ชางประปาคนที่

1
2
3
4
5
6
7

ซ้ําซาก
มาก
กลาง
นอย
มาก
กลาง
นอย
มาก

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
9.53
8.24
12.88
8.15
8.33
7.94
10.57
9.54
8.14
7.55
12.46
11.55
7.11
6.45
7.2
6.51
8.55
9.01
10.39
10.99
6.27
5.89
9.53
8.13
6.18
5.1
6.32
5.25

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
11.5
11.16
21.2
18.51
10.88
9.06
14.59
13.21
9.51
8.18
22.54
15.27
10.53
8.93
15.87
15.21
11.86
11.18
12.25
11.15
9.01
8.13
15.92
14.02
8.29
7.75
9.53
8.25

จากขอมูลระดับความซ้ําซากในงานของชางประปากับเวลาในการทํางานในแตละชุด
เครื่องมือ และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-6
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แผนภูมิที่ 4-6 ระดับความซ้ําซากในงานของชางประปากับเวลาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-6 จะเห็นไดวา
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
o ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากนอย จะใชเวลาในการทํางานมากที่สุด ชาง
ประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาที่รูสึกวา
งานมีความซ้ําซากปานกลางจะใชเวลาในการทํางานนอยที่สุด
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
o ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากนอย จะใชเวลาในการทํางานมากที่สุด ชาง
ประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากปานกลางจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาที่
รูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานนอยที่สุด
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
o ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานมากที่สุด
ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาที่รูสึก
วางานมีความซ้ําซากนอยมากจะใชเวลาในการทํางานนอยที่สุด
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
o ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากปานกลาง จะใชเวลาในการทํางานมากที่สุด
ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากมากจะใชเวลาในการทํางานรองลงมา และชางประปาที่รูสึก
วางานมีความซ้ําซากนอยมากจะใชเวลาในการทํางานนอยที่สุด
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ดังนั้น จึงนําขอมูลระดับการประเมินความซ้ําซากในงานของชางประปากับเวลาในการ
ทํางานมาวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 การเปรียบเทียบระดับการประเมินความซ้าํ ซากในงานของชางประปากับเวลาที่ใชใน
การทํางาน
ระดับการประเมินความซ้ําซาก จํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F
Sig
มาก
ปานกลาง
นอย
รวม

32
16
8
56

9.77
10.59
11.90
10.31

4.00
1.83
5.04
3.70

1.134 0.329

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-15 เปนการทดสอบความแตกตางของเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานกับระดับ
การประเมินความซ้ําซากในงานประปาในแตละกลุมตอไปนี้
 ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากระดับมาก
 ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากระดับปานกลาง
 ชางประปาที่รูสึกวางานมีความซ้ําซากระดับนอย
พบวาไมมีความแตกตางดานเวลา ที่แตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อาจเนื่องจากชางประปาเปนผูประเมินความรูสึกวางานมีความซ้ําซากของตัวเอง
4.1.2 การวิเคราะหความเมือ่ ยลาในสวนของรางกายหลังจากการทดสอบ โดยเปรียบเทียบกับ
ชุดเครื่องมือและพื้นที่ในการทํางาน
ในการสืบหางานที่มีปญหาจากบทที่ 3 ชางประปาไดรองเรียนเรื่องความเมื่อยลาจากงาน
ถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ ดังนั้นผูวิจยั จึงสรางและพัฒนาชุดเครื่องมือใหม เพื่อลดความเมื่อยลาใน
การทํางาน และลดระยะเวลาในการทํางาน
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 3 จะเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเมื่อยลา
ของการทํางานของชางประปา เมื่อใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑทใี่ ชกนั ทั่วไป และ ชุด
เครื่องมือใหม หลังจากนัน้ ใหชางประปา บอกความรูสึกวาเมื่อยลารางกายในสวนใด และในระดับ
ใด หลังการทดสอบ ผูวิจยั ไดกําหนดเกณฑในการแปลความขอมูลที่เปนแบบประมาณคาเปน 5
ระดับ ดังนี้
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1.00-1.80 = ไมเมื่อยเลย
1.81-2.60 = เมื่อยนิดหนอย
2.61-3.40 = เมื่อยปานกลาง
3.41-4.20 = เมื่อยมาก
4.21-5.00 = เมื่อยมากจนทนไมไหว
จากการสัมภาษณชางประปาที่ทําการทดสอบเสร็จแลว ความเมื่อยลาในสวนของรางกาย
ของชางประปา จากแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นทีใ่ นการทํางาน แสดงในตารางที่ 4-16
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ระดับความเมื่อย

บริเวณ

ไมเมื่อยเลย (1)

ตารางที่ 4-16 ขอมูลระดับความเมื่อยลาในสวนของรางกายของชางประปา

คอ
ไหล
หลังสวนบน
หลังสวนลาง
แขนสวนบน
ขอศอก
แขนสวนลาง
มือและขอศอก
สะโพก
หัวเขา
นอง
เทา

14
14
14
3
14
12
10
7
13
13
14
14

14
14
13
14
13
11
9
12
14
14
13

14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14

56
54
53
18
47
52
42
34
53
54
56
55

หลังสวนบน
หลังสวนลาง
แขนสวนบน
ขอศอก
แขนสวนลาง
มือและขอศอก
สะโพก

124
2
3
2
1
8
1
8
4
1
5
6
-

142
2
1
3
11
2
4
5
1

141
1
10
1
3
5
2
1
23
4
-

167
1
1
-

574
2
2
10
3
1
3
9
2
2
1
35
1
23
4
3
9
11
1

หลังสวนลาง
แขนสวนบน
แขนสวนลาง
มือและขอศอก

25
5
2
2
2

23
-

4
-

0
-

52
5
2
2
2

11

0

0

0

11

นิดหนอย (2)

ไหล
หลังสวนบน
หลังสวนลาง
แขนสวนบน
ขอศอก
แขนสวนลาง
มือและขอศอก
สะโพก
หัวเขา
เทา

ปานกลาง (3)

รวม

รวม
มาก (4)

รวม

14
12
13
1
5
13
7
4
14
13
14
14

รวม

รวม

ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป- ชุดเครื่องมือทั่วไป- ชุดเครื่องมือใหม- ชุดเครื่องมือใหมพื้นที่ไมสะดวก
พื้นที่สะดวก พื้นที่ไมสะดวก พื้นที่สะดวก
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จากตารางที่ 4-16 แสดงขอมูลระดับความเมื่อยลาในสวนของรางกายของชางประปาในแต
ละชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่ในการทํางานในระหวางกลุมดังตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
จากขอมูลดังกลาว สามารถเปรียบเทียบความเมื่อยลาเฉลี่ยในสวนของรางกาย ในระหวาง
กลุมขางตน ไดดังตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยลา ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่ในการทํางาน
ชุดเครื่องมือทั่วไปพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมพื้นที่สะดวก

เมื่อยบริเวณ

จํานวน

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คอ

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
168

1
1.14
1.14
3.21
2.21
1.14
2.14
2.43
1
1.07
1
1
1.54

0
0.36
0.53
0.8
1.12
0.53
1.23
1.09
0
0.27
0
0
0.97

1
1
1
2.57
1
1.29
1.57
1.86
1.14
1.07
1
1
1.29

0
0
0
0.85
0
0.73
0.94
0.95
0.53
0.27
0
0
0.7

1
1
1.07
2.29
1
1.07
1.21
1.36
1.14
1
1
1.07
1.18

0
0
0.27
0.47
0
0.27
0.43
0.5
0.36
0
0
0.27
0.45

1
1
1.07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.01

0
0
0.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08

ไหล
หลังสวนบน
หลังสวนลาง
แขนสวนบน
ขอศอก
แขนสวนลาง
มือและขอมือ
สะโพก
หัวเขา
นอง
เทา

รวม

จากตารางที่ 4-17 พบวา เมื่อใชเกณฑในการแปลความขอมูล ระดับความเมื่อยลา 1.00-1.80
จะไมนํามาพิจารณา เนื่องจาก แปลความไดวาไมเมื่อยเลย ดังนั้นผูวิจัยจะพิจารณาระดับความ
เมื่อยลาตามสวนของรางกายในระหวางกลุมดังตอไปนี้
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 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณหลังสวนลางปานกลาง (3.21)
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณมือและขอมือนิดหนอย (2.43)
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณแขนสวนบนนิดหนอย (2.21)
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณแขนสวนลางนิดหนอย (2.14)
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณหลังสวนลางนิดหนอย (2.57)
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
o ชางประปารูสึกเมื่อยลาบริเวณหลังสวนลางนิดหนอย (2.29)
เมื่อนํามาพิจารณาแลวพบวา ในชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป ในพื้นทีไ่ มสะดวก เปนกลุมที่
ทําใหเกิดความเมื่อยลาในสวนของรางกายมากกวากลุมอื่น
4.1.2.1 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยลาบริเวณหลัง
สวนลาง โดยเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือ และพื้นทีใ่ นการทํางาน
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 3 ชางประปามีความเมื่อยบริเวณหลังสวนลาง ดัง
แสดงในตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 ขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางาน
พื้นที่สะดวก
พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทัว่ ไป ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทัว่ ไป
ชางประปาคนที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 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
รวมทั้ง 7 คน
7
7
15
21
14
18
20
25
คาเฉลี่ย
1.00
2.57
2.29
3.21
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จากขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เครื่องมือ และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-7

หลังสวนลาง
3.50

คาเฉลี่ยระดับความเมื่อย

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่ไมสะดวก ชุดเครื่องมือทั่วไป-พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-7 ระดับความเมือ่ ยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-7 จะเห็นไดวาระดับความเมื่อยบริเวณหลังสวนลางของชางประปาเมื่อใช
ชุดเครื่องมือใหม ในพื้นทีส่ ะดวกในการทํางาน จะไมมีความเมื่อยในการทํางาน และถาใชชดุ
เครื่องมือใหม ในพื้นที่ไมสะดวกในการทํางาน ก็จะมีความเมื่อยในการทํางานนอยทีส่ ุด ในกลุมชุด
เครื่องมือและพื้นที่การทํางาน ตามมาดวยการใชชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไปในพืน้ ที่สะดวกในการ
ทํางาน และเมื่อใชชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นทีไ่ มสะดวกในการทํางาน จะทําใหเกิดความ
เมื่อยมากที่สุด ในกลุมชุดเครื่องมือและพืน้ ที่การทํางาน
ตารางที่ 4-19 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลางของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
14
14
14
14
56

คาเฉลี่ย
3.21
2.57
2.29
1
2.27

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.8
0.85
0.47
0
1.02

F
Sig
30.513 0.000*
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ตารางที่ 4-19 เปนการทดสอบ ความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลาง
ของชางประปา ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ ในแตละกลุมตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ทีแ่ ตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลางเปนรายคู
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่

คาเฉลี่ย
3.21
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
2.57
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
2.29
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
1
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก

0.8
0.85
0.47
0

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
-

จากตารางที่ 4-20 พบวาใน แตละชุดเครื่องมือ และ แตละพื้นที่ทํางาน ไดผลดังนี้
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลางจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ใน
พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระดับความเมือ่ ยบริเวณหลังสวนลางเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีส่ ะดวก , ชุดเครื่องมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลางจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ใน
พื้นที่สะดวก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กับ :
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
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กลาวคือ ระดับความเมื่อยบริเวณหลังสวนลางเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่
สะดวก นอยกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.2.2 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยลาบริเวณมือ
และขอมือ โดยเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือ และพื้นทีใ่ นการทํางาน
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 3 ชางประปามีความเมื่อยบริเวณมือและขอมือ ดัง
แสดงในตารางที่ 4-21
ตารางที่ 4-21 ขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางาน

ชางประปาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
รวมทั้ง 7 คน
คาเฉลี่ย

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
3
1
1
1
1
7
7
12
14
1.00
1.86

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
3
1
1
4
1
2
1
3
3
1
2
3
3
2
2
1
4
9
10
16
18
1.36
2.43

จากขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เครื่องมือ และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-8
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คาเฉลี่ยระดับความเมื่อย

มือและขอมือ
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่ไมสะดวก ชุดเครื่องมือทั่วไป -พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-8 ระดับความเมือ่ ยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-8 จะเห็นไดวาระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปาเมือ่ ใช
ชุดเครื่องมือใหม ในพืน้ ที่สะดวกในการทํางาน และใชชุดเครื่องมือใหม ในพืน้ ที่ไมสะดวกในการ
ทํางาน จะไมมีความเมื่อยในการทํางาน และการใชชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นที่สะดวกใน
การทํางาน
จะมีความเมื่อยในการทํางานนอยกวาเมื่อใชชดุ เครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไปในพืน้ ที่ไม
สะดวกในการทํางาน
ตารางที่ 4-22 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก

จํานวน
14
14
14
14

คาเฉลี่ย
2.43
1.86
1.36
1

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.09
0.95
0.5
0

รวม

56

1.66

0.92

F
6.555

Sig
0.001*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4-22 เปนการทดสอบ ระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือ ของชางประปา
ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ ในแตละกลุมตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก

94
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ที่แตกตางจากกลุม อื่นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ดังนั้นจึงนํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางที่ 4-23
ตารางที่ 4-23 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือ เปนรายคู
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก

2.43
1.86
1.36
1

1.09
0.95
0.5
0

*
*
*

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก

*
*

*
-

*
*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-23 พบวาใน แตละชุดเครื่องมือ และ แตละพื้นที่ทํางาน ไดผลดังนี้
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือ จากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ใน
พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือเมื่อทดสอบโดยใชชดุ เครื่องมือทั่วไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีส่ ะดวก , ชุดเครื่องมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือ จากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ใน
พื้นที่สะดวก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กับ :
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
กลาวคือ ระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่
สะดวก นอยกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05
4.1.2.3 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยลาบริเวณแขน
สวนบน โดยเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือ และพื้นทีใ่ นการทํางาน
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จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 3 ชางประปามีความเมื่อยบริเวณแขนสวนบน ดัง
แสดงในตารางที่ 4-24
ตารางที่ 4-24 ขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางาน
พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ชางประปา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
รวมทั้ง 7 คน
คาเฉลี่ย

ครั้งที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
7

ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
7
1.00

ครั้งที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
7

ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
7
1.00

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
7

ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
7

ครั้งที่ 1
3
2
2
4
1
3
1
16

1.00

ครั้งที่ 2
3
1
2
4
1
3
1
15
2.21

จากขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เครื่องมือ และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-9

แขนสวนบน
2.40

คาเฉลี่ยระดับความเมื่อย

2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป -พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่ไมสะดวก ชุดเครื่องมือทั่วไป -พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-9 ระดับความเมือ่ ยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาในการทํางาน
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จากแผนภูมิที่ 4-9 จะเห็นไดวาระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปาเมือ่ ใช
ชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นที่ไมสะดวกในการทํางานเทานั้นที่มีความเมื่อย
ตารางที่ 4-25 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
14
14
14
14
56

คาเฉลี่ย
2.21
1
1
1
1.3

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
Sig
1.12
16.406 0.000*
0
0
0
0.76

ตารางที่ 4-25 เปนการทดสอบ ระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนบน ของชางประปา
ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ ในแตละกลุมตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
พบวามีอยางนอย 1 กลุม ทีแ่ ตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางที่ 4-26
ตารางที่ 4-26 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนบน เปนรายคู
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่

คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก

2.21
1
1
1

1.12
0
0
0

*
*
*

*
-

*
-

*
-

ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4-26 พบวาใน แตละชุดเครื่องมือ และ แตละพื้นที่ทํางาน ไดผลดังนี้
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนบน จากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ใน
พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
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o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระดับความเมือ่ ยบริเวณแขนสวนบนเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีส่ ะดวก , ชุดเครื่องมือใหมใน
พื้นที่ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.2.4 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยลาบริเวณแขน
สวนลาง โดยเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือ และพื้นทีใ่ นการทํางาน
จากแบบสัมภาษณชางประปา ในตอนที่ 3 ชางประปามีความเมื่อยบริเวณแขนสวนลาง ดัง
แสดงในตารางที่ 4-27
ตารางที่ 4-27 ขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางาน

ชางประปาคนที่

1
2
3
4
5
6
7
รวมทั้ง 7 คน
คาเฉลี่ย

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
7
7
11
11
1.00
1.57

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
3
3
1
2
1
1
2
1
3
4
8
9
16
14
1.21
2.14

จากขอมูลระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางานในแตละชุด
เครื่องมือ และแตละพื้นที่ สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-10
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แขนสวนลาง
2.20

คาเฉลี่ยระดับความเมื่อย

2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไป-พื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหม-พื้นที่ไมสะดวก ชุดเครื่องมือทั่วไป -พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-10 ระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาในการทํางาน
จากแผนภูมิที่ 4-10 จะเห็นไดวาระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปาเมื่อ
ใชชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพื้นทีไ่ มสะดวกในการทํางานเทานั้นทีม่ ีความเมื่อย
ตารางที่ 4-28 การเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปา ในแตละ
ชุดเครื่องมือ และแตละพืน้ ที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
14
14
14
14
56

คาเฉลี่ย
2.14
1.57
1.21
1
1.48

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.23
0.94
0.43
0
0.89

F
5.424

Sig
0.003*

ตารางที่ 4-28 เปนการทดสอบ ระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนลาง ของชางประปา
ในแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นที่ ในแตละกลุมตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
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พบวามีอยางนอย 1 กลุม ทีแ่ ตกตางจากกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึง
นํามาทดสอบหาความแตกตางในแตละคู ดังตารางที่ 4-29
ตารางที่ 4-29 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนลาง เปนรายคู
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่
ชุดเครื่องมือ-พื้นที่

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.14
1.23
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่ไมสะดวก
1.57
0.94
ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพื้นที่สะดวก
1.21
0.43
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่ไมสะดวก
1
0
ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก

ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก

*
*

-

*
-

*
-

จากตารางที่ 4-29 พบวาใน แตละชุดเครื่องมือ และ แตละพื้นที่ทํางาน ไดผลดังนี้
 ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนลาง จากการทดสอบใชชุดเครื่องมือทั่วไป-ใน
พื้นที่ไมสะดวก มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับ :
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่ไมสะดวก
o ระดับความเมือ่ ยเฉลี่ยจากการทดสอบใชชุดเครื่องมือใหม-ในพืน้ ที่สะดวก
กลาวคือ ระดับความเมือ่ ยบริเวณแขนสวนลางเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปใน
พื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมือ่ ทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีไ่ มสะดวก และ ชุดเครื่องมือ
ใหมในพื้นที่สะดวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.1.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาที่มีตอชุดเครื่องมือ
จากแบบสัมภาษณชางประปาในตอนที่ 2 และตอนที่ 5 เปนการสัมภาษณชางประปากอน
และหลัง การทดสอบชุดเครื่องมือในตอนที่ 4 ตามลําดับ
4.1.3.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการพัฒนาชุดเครื่องมือ จําแนกตาม
พื้นที่การทํางาน
จากการสัมภาษณชางประปา กอนที่ชางทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไป และ ชุด
เครื่องมือใหม ในพืน้ ที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน และพื้นที่ที่สะดวกในการทํางานโดยถามชางถึง
ความคิดเห็นวา การพัฒนาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถ
สุขภัณฑ มีผลตอการทํางานมากนอยระดับใด ขอมูลที่ไดตามตารางที่ 4-30

ตารางที่ 4-30 ความคิดเห็นของชางประปาตอการพัฒนาชุดเครื่องมือในแตละพืน้ ที่
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พื้นที่ในการทํางาน
พื้นที่สะดวก
พื้นที่ไมสะดวก

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.43(มาก)
0.79
3.71(มาก)
0.49

จากตารางที่ 4-30 พบวาชางประปาคิดวาการพัฒนาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชใน
งานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ มีผลตอการทํางานในระดับมาก ทั้งในพื้นที่สะดวกใน
การทํางาน และพื้นที่ไมสะดวกในการทํางาน และสามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิ
ที่ 4-11

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

การพัฒนาชุดเครื่องมือ
5
4
3
2
1
พื้นที่สะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-11 ระดับความคิดเห็นของชางประปาที่มีตอ การพัฒนาชุดเครื่องมือในแตละพื้นที่
จากแผนภูมิที่ 4-11 จะเห็นไดวาระดับความคิดเห็นของชางประปาที่มีตอการพัฒนาชุด
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ มีผลตอการทํางานใน
พื้นที่ไมสะดวกมากกวาการทํางานในพืน้ ที่สะดวก
4.1.3.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานจําแนก
ตามชุดเครื่องมือ
จากการสัมภาษณชางประปา หลังที่ชางทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไป และ ชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่ทไี่ มสะดวกในการทํางาน และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางานโดยถามชางถึง
ความคิดเห็นวา ชุดเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ มีความสะดวกในการทํางานมากนอยระดับใด
ขอมูลที่ไดตามตารางที่ 4-31
ตารางที่ 4-31 ความคิดเห็นของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานของแตละชุดเครื่องมือ
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ชุดเครื่องมือ
ชุดเครื่องมือทั่วไป
ชุดเครื่องมือใหม

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.57(มาก)
0.53
3.71(มาก)
0.49

จากตารางที่ 4-31 พบวาชางประปาคิดวาการใชชุดเครือ่ งมือทั่วไปมีความสะดวกในการ
ทํางานระดับนอย และชุดเครื่องมือใหมมคี วามสะดวกในการทํางานระดับมาก และสามารถแสดง
เปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-12

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ความสะดวกในการทํางาน
5
4
3
2
1
ชุดเครื่องมือทั่วไป

ชุดเครื่องมือใหม

แผนภูมิที่ 4-12 ระดับความคิดเห็นของชางประปาตอความสะดวกในการทํางานของแตละชุดเครื่องมือ
จากแผนภูมิที่ 4-12 จะเห็นไดวาระดับความคิดเห็นของชางประปาที่มีตอความสะดวกใน
การใชชุดเครือ่ งมือใหมทํางานมากกวาการใชชุดเครื่องมือทั่วไป
4.1.3.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการเลือกชุดเครื่องมือ จําแนกตาม
พื้นที่การทํางาน
จากการสัมภาษณชางประปา หลังที่ชางทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไป
และชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่ทไี่ มสะดวกในการทํางาน และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางานโดยใหชาง
เลือกใช ชุดเครื่องมือที่ใชในการทํางาน ในแตละพื้นทีก่ ารทํางาน ขอมูลที่ไดตามตารางที่ 4-32

ตารางที่ 4-32 การเลือกชุดเครื่องมือของชางประปาสําหรับการทํางานในแตละพืน้ ที่

102
พื้นที่ในการทํางาน
พื้นที่สะดวก
พื้นที่ไมสะดวก

การเลือกใชชุดเครื่องมือ(รอยละ)
ชุดเครื่องมือทั่วไป ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือใดก็ได
0
71.4
28.6
0
100
0

จากตารางที่ 4-32 พบวาชางประปาทั้งหมด เลือกชุดเครื่องมือใหม สําหรับการทํางานใน
พื้นที่ไมสะดวก และในพื้นที่สะดวกชางประปารอยละ 71.4 เลือกชุดเครื่องมือใหม สวนอีกรอยละ
28.6 ใชเครื่องมือใดก็ได สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-13

การเลือกใช ชุดเครื่องมือ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

เครื่องมือใดก็ได
เครื่องมือใหม

ที่ไ
มส
ะด
วก
พื้น

พ ื้น

ที่ส
ะด
วก

เครื่องมือทั่วไป

แผนภูมิที่ 4-13 แสดงการเลือกชุดเครื่องมือของชางประปาสําหรับการทํางานในแตละพื้นที่
จากแผนภูมิที่ 4-13 จะเห็นไดวาระดับความคิดเห็นของชางประปาทั้งหมดเลือกใชชุด
เครื่องมือใหมทํางานในพืน้ ที่ไมสะดวก และในพื้นทีส่ ะดวกชางประปาเลือกใชชดุ เครื่องมือใหม
มากกวาการใชชุดเครื่องมือทั่วไป
4.1.3.4 การวิเคราะหความคิดเห็นของชางประปาตอการเลือกชุดเครื่องมือ จําแนกตาม
ประเภทของงาน
จากการสัมภาษณชางประปา หลังที่ชางทดสอบชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไป
และชุด
เครื่องมือใหม ในพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน และในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางานโดยถามชาง
ประปาวางานประเภทใด ทีช่ ุดเครื่องมือที่เหมาะสม จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ ขอมูลที่ไดพบวา
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ชางประปาทั้งหมดคิดวางานที่จําเปนตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม คือ ประเภทงานที่ตองรีบเรง คิด
เปนรอยละ 100 ของชางที่ตอบ
การวิเคราะหตอนที่ 4.2 มีดังตอไปนี้

4.2 การวิเคราะหแบบสัมภาษณหัวหนางาน
จะแบงการวิเคราะหแบบสัมภาษณดังนี้
4.2.1 การวิเคราะหขอ มูลของประสบการณหวั หนางาน
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนที่ 1 เปนการถามประสบการณของการเปนหัวหนา
งานประปา ในการทดสอบทั้งหมด 56 ครัง้ ไดใชหัวหนางานคนเดียวซึ่งมีประสบการณ 15 ป
4.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอคุณภาพงาน และชุดเครื่องมือ
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนที่ 2 เปนการถามความพึงพอใจของหัวหนางานที่มี
ตอคุณภาพงาน และชุดเครือ่ งมือถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ โดยทุกครั้งหลังการทดสอบ
หัวหนางานจะทําการตรวจสอบคุณภาพงานในเรื่องระยะเวลาการทํางาน และการไมมีการชํารุด
เสียหายทีเ่ กิดขึ้นในงาน และถามความพึงพอใจของหัวหนางานทีม่ ีตอชุดเครื่องมือของการทํางาน
ครั้งนั้น
4.2.2.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอเวลาที่ใชในการทํางาน
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนที่ 2 ขอ 2.1 เรื่องระยะเวลาทีใ่ ชในการทํางานของ
ชางประปาในงานถอด-ประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพึง
พอใจของหัวหนางานที่มีตอ เวลาที่ไดจากแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นทีใ่ นการทํางาน ดังแสดง
ในตารางที่ 4-33
ตารางที่ 4-33 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอเวลาในการทํางานของชางประปา
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
4.14(มากที่สุด)
3.29(ปานกลาง)
0.77
0.83

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
3.00(ปานกลาง)
1.71(นอยที่สุด)
0.88
0.73

จากตารางที่ 4-33 พบวาหัวหนางานพึงพอใจในเวลาการทํางานของชางประปา กับชุด
เครื่องมือใหม สําหรับการทํางานในพืน้ ทีส่ ะดวกในการทํางานมากที่สดุ และชุดเครือ่ งมือทั่วไปใน
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พื้นที่ไมสะดวกนอยที่สุด สวนชุดเครื่องมือทั่วไปในพืน้ ที่สะดวกและชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีไ่ ม
สะดวก อยูในระดับปานกลาง สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-14

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอระยะเวลาในการทํางานของหัวหนางาน
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป -

ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป -

พื้นที่สะดวก

พื้นที่สะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-14คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอเวลาในการทํางานของชางประปา
4.2.2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนที่ 2 ขอ 2.1 เรื่องการไมชํารุดเสียหายในงานถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพึงพอใจของหัวหนางานที่
มีตอการไมชํารุดเสียหายที่ไดจากแตละชุดเครื่องมือ และแตละพื้นทีใ่ นการทํางาน
ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-34
ตารางที่ 4-34 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม
ชุดเครื่องมือทั่วไป
5.00(มากที่สุด)
4.86(มากที่สุด)
0.00
0.36

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
4.93(มากที่สุด)
4.71(มากที่สุด)
0.27
0.47

จากตารางที่ 4-34 พบวาหัวหนางานพึงพอใจตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางานของชาง
ประปา ในระดับมากที่สุด กับทุกชุดเครื่องมือ สําหรับการทํางานทั้ง 2 พื้นที่ สามารถแสดง
เปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมิที่ 4-15
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คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการไมเกิดการชํารุดในงานของหัวหนางาน
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป -

ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป -

พื้นที่สะดวก

พื้นที่สะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-15คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอการไมชํารุดเสียหายในการทํางาน
4.2.2.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครื่องมือในการทํางาน
จากแบบสัมภาษณหัวหนางาน ในตอนที่ 2 ขอ 2.2 เรื่องชุดเครื่องมือในการทํางานถอดประกอบอุปกรณในโถสุขภัณฑ หลังจากทําการทดสอบเสร็จแลว ความพึงพอใจของหัวหนางานที่
มีตอชุดเครื่องมือในการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 4-35
ตารางที่ 4-35 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครือ่ งมือในการทํางาน
ระดับความพึงพอใจ

พื้นที่สะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
คาเฉลี่ย
4.29(มากที่สุด)
3.21(ปานกลาง)
0.83
0.70
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พื้นที่ไมสะดวก
ชุดเครื่องมือใหม ชุดเครื่องมือทั่วไป
3.50(มาก)
2.29(นอย)
0.52
0.61

จากตารางที่ 4-35 พบวาหัวหนางานพึงพอใจตอชุดเครื่องมือในการทํางานของชางประปา
กับชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีส่ ะดวกในระดับมากที่สุด ชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีไ่ มสะดวกในระดับ
มาก ชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวกในระดับปานกลาง และชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีไ่ ม
สะดวกในระดับนอย สามารถแสดงเปรียบเทียบภาพรวม ไดดังแผนภูมทิ ี่ 4-16
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คาเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหนางานตอชุดเครื่องมือถอดประกอบ
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป-

ชุดเครื่องมือใหม -

ชุดเครื่องมือทั่วไป-

พื้นที่สะดวก

พื้นที่สะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

พื้นที่ไมสะดวก

แผนภูมิที่ 4-16 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครื่องมือในการทํางาน
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด-ประกอบ
อุปกรณในโถสุขภัณฑ ไดแสดงใหเห็นการเปรียบเทียบระหวางชุดเครือ่ งมือใหมและชุดเครื่องมือที่
ใชกันทัว่ ไป ในพื้นที่สะดวกในการทํางานและพืน้ ที่ไมสะดวกในการทํางาน โดยวิเคราะหในดาน
เวลาที่ใชในงานถอด-ประกอบ ระดับความเมื่อยลาของชางประปา และความพึงพอใจในผลงานใน
แตละพื้นทีแ่ ละในแตละชุดเครื่องมือของหัวหนางาน แมวาโถสุขภัณฑชักโครกแบบ 2 ชิ้นที่
นํามาใชในการทดสอบ อาจจะไมสามารถเปนตัวแทนของขนาดของโถสุขภัณฑทั้งหมดได เพราะ
แตละรุน ในแตละผลิตภัณฑอาจมีขนาดที่แตกตางกัน แตผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาเครือ่ งมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเอาเออรกอนอมิกสมาประยุกตใช
เพื่อมุงหวังใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง อัตราการสงมอบเร็วขึ้น ขวัญกําลังใจ และที่สําคัญที่สุด
สามารถทําใหความปลอดภัยในงานเพิ่มขึน้

5.1 สรุปอภิปรายผล
การวิจยั นี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคหลักดังนี้คือ
5.1.1 เพื่อสราง พัฒนา และทดสอบชุดเครื่องมือใหมใหมปี ระสิทธิภาพเพื่อใชในงานถอดประกอบ ในโถสุขภัณฑ แบบชักโครก 2 ชิ้น แทนชุดเครื่องมือที่ชางประปาใชทวั่ ไป ในการสราง
พัฒนา และทดสอบชุดเครื่องมือใหม เพื่อแทนชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในงานถอด-ประกอบ ใน
โถสุขภัณฑเนือ่ งจากชุดเครือ่ งมือที่ใชกันทั่วไป เมื่อนํามาวิเคราะหจะเห็นสภาวะของปญหาในการ
ทํางานในขั้นตอนการถอด-ประกอบนอตขนาด 7/8 นิ้ว และขนาด 2 ½ นิ้ว ทําใหชางประปาใชเวลา
ในการทํางานนาน เมื่อยลาในการทํางาน อาจทําใหเกิดความเสียหายกับโถสุขภัณฑเพราะเครื่องมือ
ไมเหมาะสม ดังนัน้ ผูวิจยั ไดสรางเครื่องมือใหมและนําไปทดสอบ ประกอบดวยเครื่องมือใหม*1
เครื่องมือใหม*2 และเครื่องมือใหม*3 และนํามาเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป
ประกอบดวย ประแจคอมา ประแจเลื่อน ไขควง (ดูภาคผนวก ค.) ในการเปรียบเทียบชุดเครื่องมือ
ใหมและชุดเครื่องมือที่ใชกนั ทั่วไป จะเห็นไดวา
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 ชุดเครื่องมือใหมมีน้ําหนักนอยกวาชุดเครือ่ งมือที่ใชกันทั่วไป โดยเฉพาะเครื่องมือ*1
เมื่อเทียบกับประแจคอมาขนาด 3 นิ้ว
 ชุดเครื่องมือใหมมีความเหมาะสมในการทํางาน เนื่องจากงานถอด-ประกอบ ในโถ
สุขภัณฑ ควรจะใชประแจชนิดพิเศษ ออกแบบใหเหมาะสมกับนอตหรือสกรูที่มีลักษณะพิเศษ เปน
งานเฉพาะจุดซึ่งชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปทํางานไดแตไมสะดวก ชุดเครื่องมือใหมจะมีลักษณะ
เปนประแจบอก
 ชุดเครื่องมือใหมมีราคาถูกกวามาก สามารถหาวัสดุงายและทําไดดว ยตัวเอง
การทดสอบเพือ่ วัดประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม และเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่
ใชกันทัว่ ไป โดยการทดสอบที่อาคารพิมลเปนการทดสอบสําหรับพื้นที่สะดวกในการทํางานและ
การทดสอบที่อาคารลาเมซอง 24 เปนการทดสอบสําหรับพื้นที่ไมสะดวกในการทํางาน โดยทั้ง 2
อาคารใชโถสุขภัณฑรนุ เดียวกัน อายุการใชงานใกลเคียงกัน การทดสอบนี้ตองการใหชางประปา
ทดสอบชุดเครื่องมือที่ตางกันในพืน้ ที่การทํางานที่ตางกันเปนสําคัญ
5.1.1.1 ลดระยะเวลาในการทํางานโดยชุดเครื่องมือใหม
ชางประปาใชชุดเครื่องมือใหม ในพื้นที่สะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอย
กวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพืน้ ที่สะดวกในการทํางาน และถาใชชุดเครื่องมือใหม ในพื้นทีไ่ ม
สะดวกในการทํางาน
ก็จะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในพืน้ ที่ไม
สะดวกในการทํางาน และถาพิจารณาทั้ง 2 ตัวแปร คือ ชุดเครื่องมือ และ พื้นที่ในการทํางาน ชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานนอยที่สุด และชุดเครื่องมือที่ใช
กันทั่วไปในพืน้ ที่ไมสะดวกในการทํางาน จะใชเวลาในการทํางานมากที่สุด และเมื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชชุดเครือ่ งมือทั่วไปใน
พื้นที่ไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉลี่ยชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่
ไมสะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีส่ ะดวก และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่
ไมสะดวกมากกวาระยะเวลาเฉลี่ยชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก
การวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคในการลดระยะเวลาในการทํางาน ผูวิจัยพบวา การลดระยะเวลา
นั้น ทําใหชางประปาสามารถทํางานไดผลผลิต (Output) มากขึ้น ในระยะเวลา (Input) เทาเดิม และ
คุณภาพงานเปนที่พึงพอใจของหัวหนางาน ซึ่งเปนการเพิ่มผลิตผล (Productivity) ดังนั้นทําให
สามารถลดตนทุนคาแรงตอหนวย ในงานถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
การเปรียบเทียบระหวางเวลาของการทดสอบชุดเครื่องมือใหมและชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป
ที่แตกตางกัน ในระหวางกลุมดังตอไปนี้
 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีไ่ มสะดวก ใชเวลาเฉลี่ย 14.82 นาที
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 ชุดเครื่องมือทั่วไป-ในพืน้ ทีส่ ะดวก
ใชเวลาเฉลี่ย 9.25 นาที
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นทีไ่ มสะดวก ใชเวลาเฉลี่ย 9.71 นาที
 ชุดเครื่องมือใหม-ในพื้นที่สะดวก
ใชเวลาเฉลี่ย 7.45 นาที
ในพื้นทีไ่ มสะดวก ชุดเครือ่ งมือใหม สามารถลดเวลาในการทํางานจากเวลาที่ใชในชุด
เครื่องมือทั่วไป ไดรอยละ 34.48 และในพื้นที่สะดวก ชุดเครื่องมือใหม สามารถลดเวลาในการ
ทํางานจากเวลาที่ใชในชุดเครื่องมือทั่วไป ไดรอยละ 19.45
ผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณชางประปาในเรื่องประสบการณการทํางาน
ระดับการศึกษา ความชอบ ความชํานาญ และความซ้ําซากของงาน มาวิเคราะหความแปรปรวน
(Analysis of Variance) ในเรื่องประสบการณการทํางาน ชางประปาที่มปี ระสบการณการทํางาน 7 ป
ขึ้นไปใชเวลาในการทํางานนอยกวาชางประปาที่มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป และ 4-6 ป และ
เรื่องระดับการศึกษา ชางประปาที่มีระดับการศึกษาระดับอาชีวะใชเวลาในการทํางานนอยกวาชาง
ประปาที่มีการศึกษาระดับประถมและมัธยม สวนเรื่องความชอบในงาน ความชํานาญในงาน และ
ความซ้ําซากในงาน ไมมีความแตกตางดานเวลา อาจเนื่องมาจากชางประปาเปนผูประเมิน
ความชอบ ความชํานาญ และความซ้ําซากในงาน ของตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกแตละคน
อาจแตกตางกันได
5.1.1.2 ลดอาการเมื่อยลาของชางประปา อันเนือ่ งมาจากการทํางาน บํารุงรักษาโถ
สุขภัณฑ
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณชางประปา ในการบันทึกขอมูลระดับความ
เมื่อยลาในสวนของรางกายหลังการทดสอบ บริเวณที่เมื่อยลาไดแก หลังสวนลาง มือและขอมือ
แขนสวนบน และแขนสวนลาง ตามลําดับ ซึ่งสรุประดับความเมื่อยบริเวณหลังสวนลางเมื่อทดสอบ
โดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพืน้ ที่
สะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก และชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก และระดับความ
เมื่อยบริเวณหลังสวนลางเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีส่ ะดวก นอยกวาเมื่อทดสอบ
โดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก และชุดเครื่องมือใหมในพืน้ ที่ไมสะดวก และระดับความ
เมื่อยบริเวณมือและขอมือเมือ่ ทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก
มากกวาเมื่อ
ทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีส่ ะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพื้นทีไ่ มสะดวก และชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก และ ระดับความเมื่อยบริเวณมือและขอมือเมื่อทดสอบโดยใชชุด
เครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก นอยกวาเมือ่ ทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก และ
ระดับความเมือ่ ยบริเวณแขนสวนบนเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นทีไ่ มสะดวก
มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่สะดวก ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไมสะดวก
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และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก รวมถึง ระดับความเมื่อยบริเวณแขนสวนลางเมื่อทดสอบโดย
ใชชุดเครื่องมือทั่วไปในพื้นที่ไมสะดวก มากกวาเมื่อทดสอบโดยใชชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่ไม
สะดวก และ ชุดเครื่องมือใหมในพื้นที่สะดวก
ดังนั้นชุดเครื่องมือใหมสามารถลดระดับความเมื่อยลาจากการทํางานไดในทุกพืน้ ที่
5.1.2 เมื่อนําชุดเครื่องมือใหม และชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไปในงานถอด-ประกอบ ในโถ
สุขภัณฑ ไปทดสอบเพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได จึงถามความคิดเห็นจากหัวหนางานเกีย่ วกับชุด
เครื่องมือใหม
และชุดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไปทีใ่ ชในการทดสอบเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
หัวหนางานในดานคุณภาพงานที่ใชชุดเครื่องมือใหม เพื่อเปรียบเทียบกับชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป ที่
มีตอเวลาในการทํางานของชางประปา และตอการไมชาํ รุดเสียหายในการทํางาน ซึ่งสรุป ความพึง
พอใจของหัวหนางานตอเวลาในการทํางานของชางประปา หัวหนางานพึงพอใจตอเวลาที่ใชในการ
ทํางานของชุดเครื่องมือใหมอยูในระดับมากกวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป ในทุกพืน้ ที่ และ ความ
พึงพอใจของหัวหนางานตอการไมชํารุดเสียหายในงานของชุดเครื่องมือใหม และชุดเครื่องมือที่ใช
กันทั่วไป อยูใ นระดับเดียวกัน ในทุกพื้นที่
5.1.3 รูปแบบของชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ใชในงานถอด–ประกอบ ในโถสุขภัณฑ
ดังที่กลาว
ในวัตถุประสงคของการวิจัยจะวัดประสิทธิภาพในดานลดระยะเวลาในการ
ทํางาน และลดความเมื่อยลาของชางประปา ในสรุปผลการวิจัย ตอนการทดสอบชุดเครื่องมือใหม
พบวาชุดเครื่องมือใหมสามารถลดระยะเวลาในการทํางาน ในพื้นที่ไมสะดวกในการทํางาน สวนใน
พื้นที่สะดวกในการทํางานถึงแมจะไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 แตจากตัวเลข
พบวามีแนวโนมในทางเดียวกัน ผูวิจยั เห็นวาถามีการวิจัยตอเนื่องการทดสอบโดยใชกลุมตัวอยาง
ชางประปามากกวานี้อาจทําใหขอมูลที่ไดมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และ
สามารถลดระดับความเมื่อยลาของชางประปาไดในทุกพื้นที่ จึงสรุปวาชุดเครื่องมือใหมเปนชุด
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความพึงพอใจของหัวหนางานตอเวลาที่ใชในการทํางาน และการ
ตรวจผลงานหลังการทดสอบพบวา
หัวหนางานพึงพอใจชุดเครื่องมือใหมในระดับมากกวาชุด
เครื่องมือที่ใชกันทั่วไป
เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได ผูวิจัยไดเก็บขอมูลความคิดเห็นของชางประปา โดยใชแบบ
สัมภาษณชางประปา ผลที่ไดจากความคิดเห็นชางประปา กอนทดสอบชางประปาคิดเห็นตอการ
พัฒนาชุดเครื่องมือมีผลตอการทํางานในระดับเดียวกันในทุกพื้นที่ หลังทดสอบชางประปาคิดวาชุด
เครื่องมือใหมมีความสะดวกตอการทํางานในระดับมากกวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป สวนในพืน้ ที่
ไมสะดวกในการทํางานชางประปาทั้งหมดเลือกชุดเครือ่ งมือใหมและในพื้นที่สะดวกในการทํางาน
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ชางประปาเลือกชุดเครื่องมือใหมมากกวาชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป และชางประปาทั้งหมดคิดวา
ประเภทของงานที่รีบเรงมีผลตอการเลือกชุดเครื่องมือ
จากขอมูลขางตนผูวิจยั เสนอชุดเครื่องมือใหม ประกอบดวย เครื่องมือใหม*1 เครื่องมือ
ใหม*2 และเครื่องมือใหม*3 เปนรูปแบบของชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเสนอขั้นตอนการ
ถอด-ประกอบดวยชุดเครื่องมือใหม (ดูภาคผนวก ค.)
คุณภาพ

ประสิทธิภาพ
ชุดเครื่องมือใหม
ระยะเวลา

เมื่อยลา

แผนภูมิที่ 5-1 แสดงประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม
จากแผนภูมิที่ 5-1 สามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใหม ผลที่ไดรับคือ
 ระยะเวลา การทํางานใชเวลาลดลงทําใหผูประกอบการและหัวหนางานพึงพอใจ และ
ทําใหการสงมอบงานเร็วขึ้นก็ทําใหลูกคาพึงพอใจ
 ความเมื่อยลา การทํางานที่สามารถลดความเมื่อยลาลงไดทําใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจ
ขวัญกําลังใจและสุขภาพดีขนึ้
 คุณภาพงาน ผลการทํางานที่มีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของหัวหนางาน และที่สําคัญคือ
ลูกคาพึงพอใจจากผลงานที่ไดรับ

5.2 เสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
5.2.1 เพื่อความเชื่อถือไดของขอมูลที่มากกวานี้ ควรทดสอบชุดเครื่องมือโดยใหกลุมตัวอยาง
ชางประปาที่มากขึ้นในการทดสอบชุดเครื่องมือครั้งตอไป
5.2.2 ชุดเครื่องมือใหมที่ไดพัฒนาในงานวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นไดวามีการพัฒนา และทดสอบการ
ทํางานหลายครั้งกวาจะเปนชุดเครื่องมือใหม ในการทดสอบทํางานถอด-ประกอบ ในโถสุขภัณฑ
ดังนั้นในอนาคตควรพัฒนาชุดเครื่องมือในเชิงพาณิชยตอ ไปโดยเปรียบเทียบเรื่องวัสดุ
น้ําหนัก
ความคงทน ราคา ความงายในการใชงานตามหลักเออรกอนอมิกส เปนประการตอไป

112
5.2.3 ในงานวิจยั นี้ทดสอบเฉพาะสุขภัณฑเพียงรุน เดียว ซึ่งในปจจุบันสุขภัณฑมีรูปแบบที่
หลากหลายมาก ดังนั้นควรมีการวิจยั ตอเนื่องเพื่อหาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมในแตละรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ
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แบบสัมภาษณชางประปา
เรื่อง โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ อุปกรณ ใน
โถสุขภัณฑ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกับความ
เปนจริง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ประสบการณการทํางาน เกีย่ วกับงานประปา
□ 1-3 ป
□ 4-6 ป
2. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
□ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
□ อาชีวะศึกษา

□ 7 ป ขึ้นไป
□ มัธยมศึกษา
□ อื่นๆ (ระบุ)........................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการประกอบอาชีพชางประปา
1. ทานชอบงานของชางประปา มาก-นอย เพียงใด
□ ชอบมากที่สุด
□ ชอบมาก
□ ชอบนอย
□ ชอบนอยทีส่ ุด

□ ชอบปานกลาง

2. ทานมีความชํานาญในงานของชางประปา มาก-นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
3. ทานรูสึกวางาน ถอด-ประกอบ โถสุขภัณฑ เปนงานที่ซาํ้ ซาก มาก-นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
4. ทานคิดวาการพัฒนาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการทํางาน มีผลตอการทํางานของงานถอด
- ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑมาก-นอย เพียงใด ในพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
5. ทานคิดวาการพัฒนาชุดเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการทํางาน มีผลตอการทํางานของงานถอด
- ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑมาก-นอย เพียงใด ในพื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเมื่อยลาของการทํางานชางประปา
เมื่อทานใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑทใี่ ชกนั ทั่วไป และ ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลงใหม
ทานรูสึกเมื่อยลารางกายในสวนใด และในระดับใดโปรดระบุ (โดยพิจารณาจากภาพประกอบ)
ภาพดานลางแสดงสวนของรางกาย 12 สวน
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3.1 กรุณาบอกบริเวณที่รูสึกเมื่อยลา (จากภาพแสดงสวนของรางกาย 12 สวน) และระบุระดับความเมื่อยลา ซึ่งเกิดจากการใชชดุ เครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑทใี่ ช
กันทั่วไปในปจจุบันในพื้นทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางานและพื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน ในแตละครั้ง

สวนของรางกาย

พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน

ระดับความเมื่อยลา

ระดับความเมื่อยลา

มากจนทนไม
มาก
ปานกลาง
นิดหนอย
ไมเมื่อยเลย
มากจนทนไม
มาก
ปานกลาง
นิดหนอย
ไมเมื่อยเลย
ไหว
ไหว
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่

1
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

พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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3.2 กรุณาบอกบริเวณที่รูสึกเมื่อยลา (จากภาพแสดงสวนของรางกาย 12 สวน) และระบุระดับความเมื่อยลา ซึ่งเกิดจากการใชชดุ เครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
ที่ดัดแปลงใหม ในพื้นที่ทไี่ มสะดวกในการทํางานและพืน้ ที่ที่สะดวกในการทํางาน ในแตละครั้ง

สวนของรางกาย

พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน

ระดับความเมื่อยลา

ระดับความเมื่อยลา

มากจนทนไม
มาก
ปานกลาง
นิดหนอย
ไมเมื่อยเลย
มากจนทนไม
มาก
ปานกลาง
นิดหนอย
ไมเมื่อยเลย
ไหว
ไหว
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่

1
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

พื้นที่ที่ไมสะดวกในการทํางาน

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ตอนที่ 4 การจับเวลาในการใชชุดเครือ่ งมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
ใหชางประปาใชชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑที่ใชกันทัว่ ไป และ ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลง
ใหมโดยทดลองใชในพืน้ ทีท่ ี่ไมสะดวกในการทํางาน 2 ครั้ง และในพืน้ ที่ที่สะดวกในการทํางาน 2
ครั้ง และบันทึกระยะเวลาที่ใชในการถอด-ประกอบ (นาที)
ชุดเครื่องมือที่ใชกันทัว่ ไป
ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลงใหม
พื้นที่ไมสะดวกในการ
ทํางาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

พื้นที่สะดวกในการ
ทํางาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

พื้นที่ไมสะดวกในการ
ทํางาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

พื้นที่สะดวกในการ
ทํางาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ระยะเวลาที่ใช
ในการถอดประกอบ (นาที)

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีตอชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ
1. ทานคิดวางานประเภทใด ในงานถอด-ประกอบ โถสุขภัณฑ จําเปนที่ตองใชชุดเครื่องมือที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพราะ (ตอบไดเกิน 1 ขอ) :
□ งานที่โถสุขภัณฑมีราคาแพง
□ งานที่ยาก
□ งานที่ทาทาย
□ งานที่ตองรีบเรง
2. ทานคิดวาชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑทใี่ ชกันทั่วไป และ ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลงใหม
อํานวยความสะดวกในการทํางาน มาก-นอย เพียงใด
ความสะดวกในการทํางาน
ชุดเครื่องมือ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ที่ใชกันทัว่ ไป
ที่ดัดแปลงใหม
3. ทานคิดวาถามีโอกาสเลือกชุดเครื่องมือถอด-ประกอบโถสุขภัณฑ เพื่อใชในพื้นทีท่ ี่ไมสะดวกและ
พื้นที่ที่สะดวกในการทํางาน ทานจะเลือกชุดเครื่องมือใด
การเลือกชุดเครื่องมือมาใช
พื้นที่ในการทํางาน
ชุดเครื่องมือที่ใชกัน
ชุดเครื่องมือที่ดัดแปลง
ชุดเครื่องมือใดก็ได
ทั่วไป

ไมสะดวกในการ
ทํางาน
สะดวกในการทํางาน

ใหม
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พื้นที่ไมสะดวก (ชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป) ครั้งที่

1 2

แบบสัมภาษณหัวหนางาน
เรื่อง โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ
อุปกรณ ในโถสุขภัณฑ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกับ
ความเปนจริง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3. ประสบการณการทํางาน เกีย่ วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน
2.1 ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด
เรื่อง:

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. ระยะเวลาทีใ่ ชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ
2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ
2.2 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครือ่ งมือ
1. ทานพึงพอใจในชุดเครื่องมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑในครั้งนี้
มาก - นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
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พื้นที่ไมสะดวก (ชุดเครื่องมือใหม) ครั้งที่

1 2

แบบสัมภาษณหัวหนางาน
เรื่อง โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ
อุปกรณ ในโถสุขภัณฑ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกับ
ความเปนจริง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
4. ประสบการณการทํางาน เกีย่ วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน
2.1 ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด
เรื่อง:

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. ระยะเวลาทีใ่ ชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ
2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ
2.3 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครือ่ งมือ
2. ทานพึงพอใจในชุดเครื่องมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑในครั้งนี้
มาก - นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
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พื้นที่สะดวก (ชุดเครื่องมือที่ใชทั่วไป) ครั้งที่

1 2

แบบสัมภาษณหัวหนางาน
เรื่อง โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ
อุปกรณ ในโถสุขภัณฑ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกับ
ความเปนจริง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
5. ประสบการณการทํางาน เกีย่ วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน
2.1 ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด
เรื่อง:

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. ระยะเวลาทีใ่ ชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ
2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ
2.4 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครือ่ งมือ
3. ทานพึงพอใจในชุดเครื่องมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑในครั้งนี้
มาก - นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
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พื้นที่สะดวก (ชุดเครื่องมือใหม) ครั้งที่

1 2

แบบสัมภาษณหัวหนางาน
เรื่อง โครงการออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานถอด - ประกอบ
อุปกรณ ในโถสุขภัณฑ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  หรือ  ลงในชอง □ หรือเติมขอความลงในชองวาง ใหตรงกับ
ความเปนจริง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
6. ประสบการณการทํางาน เกีย่ วกับการเปนหัวหนางานประปา ..................... ป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของหัวหนางาน
2.1 ทานพึงพอใจในคุณภาพงานถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑของชางประปามาก นอยเพียงใด
เรื่อง:

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. ระยะเวลาทีใ่ ชทํางานของชางประปาในงาน
ถอด - ประกอบ โถสุขภัณฑ
2. การไมเกิดการชํารุดเสียหายในการทํางาน
ของชางประปาในงานถอด - ประกอบ โถ
สุขภัณฑ
2.5 ความพึงพอใจของหัวหนางานที่มีตอชุดเครือ่ งมือ
4. ทานพึงพอใจในชุดเครื่องมืองานถอด - ประกอบ อุปกรณ ในโถสุขภัณฑในครั้งนี้
มาก - นอย เพียงใด
□ มากที่สุด
□ มาก
□ ปานกลาง
□ นอย
□ นอยที่สุด
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ภาคผนวก ข.
 ขอมูลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการทํางานเปนรายคู
 ขอมูลการเปรียบเทียบระดับความเมื่อยเฉลี่ยในแตบริเวณเปน
รายคู
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลีย่ ที่ใชในการทํางานเปนรายคู
Multiple Comparisons
Dependent Variable: TIME
LSD
(I) TR
ทั่วไป-ไม
ทั่วไปสะดวก
ใหม-ไม
ใหมสะดวก

Std. Error
Sig.
Mean Difference (I-J)
(J) TR
ทั่วไป-สะดวก
5.575
0.9571
0*
ใหม-ไม
5.1107
0.9571
0*
ใหม-สะดวก
7.3736
0.9571
0*
ทั่วไป-ไม
-5.575
0.9571
0*
ใหม-ไม
-0.4643
0.9571
0.63
ใหม-สะดวก
1.7986
0.9571
0.066
ทั่วไป-ไม
-5.1107
0.9571
0*
ทั่วไป-สะดวก
0.4643
0.9571
0.63
ใหม-สะดวก
2.2629
0.9571
0.022*
ทั่วไป-ไม
-7.3736
0.9571
0*
ทั่วไป-สะดวก
-1.7986
0.9571
0.066
ใหม-ไม
-2.2629
0.9571
0.022*
*The mean difference is significant at the .05 level.

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
3.6545
7.4955
3.1902
7.0312
5.4531
9.2941
-7.4955
-3.6545
-2.3848
1.4562
-0.1219
3.7191
-7.0312
-3.1902
-1.4562
2.3848
0.3424
4.1834
-9.2941
-5.4531
-3.7191
0.1219
-4.1834
-0.3424

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลีย่ ที่ใชในการทํางานกับประสบการณเปนรายคู
Multiple Comparisons
Dependent Variable: TIME
LSD
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
(I) A1
(J) A1
1-3ป
4 - 6 ป
0.8144
1.1402 0.478
7 ปขึ้นไป
3.2325
1.2491 0.012*
4 – 6 ป 1-3ป
-0.8144
1.1402 0.478
7 ปขึ้นไป
2.4181
1.1402 0.039*
7 ปขึ้นไป 1-3ป
-3.2325
1.2491 0.012*
4 - 6 ป
-2.4181
1.1402 0.039*
*The mean difference is significant at the .05 level.

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
-1.4726
3.1014
0.7272
5.7378
-3.1014
1.4726
0.1311
4.7051
-5.7378
-0.7272
-4.7051
-0.1311

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาเฉลีย่ ที่ใชในการทํางานกับระดับการศึกษาเปนรายคู
Multiple Comparisons
Dependent Variable: TIME
LSD
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
(I) A2
(J) A2
ประถม
มัธยม
1.9428
1.3776 0.164
อาชีว
4.2981
1.5091 0.006*
มัธยม
ประถม
-1.9428
1.3776 0.164
อาชีว
2.3553
1.0671 0.032*
อาชีว
ประถม
-4.2981
1.5091 0.006*
มัธยม
-2.3553
1.0671 0.032*
*The mean difference is significant at the .05 level.

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
-0.8203
4.7059
1.2713
7.3249
-4.7059
0.8203
0.215
4.4956
-7.3249
-1.2713
-4.4956
-0.215
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณหลังสวนลางเปนรายคู
หลังสวนลาง
Multiple Comparisons
Dependent Variable: เมื่อย
LSD

(I) TR

ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก

ใหม-ไม

ใหม-สะดวก

(J) TR
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม

Mean Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower Bound

0.64
0.24
0.009*
0.93
0.24
0*
2.21
0.24
0*
-0.64
0.24
0.009*
0.29
0.24
0.236
1.57
0.24
0*
-0.93
0.24
0*
-0.29
0.24
0.236
1.29
0.24
0*
-2.21
0.24
0*
-1.57
0.24
0*
-1.29
0.24
0*
*The mean difference is significant at the .05 level.

0.16
0.45
1.74
-1.12
-0.19
1.09
-1.41
-0.76
0.81
-2.69
-2.05
-1.76

Upper
Bound

1.12
1.41
2.69
-0.16
0.76
2.05
-0.45
0.19
1.76
-1.74
-1.09
-0.81

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณมือและขอมือเปนรายคู
มือและขอมือ
Multiple Comparisons
Dependent Variable: เมื่อย
LSD

(I) TR
ทั่วไป-ไม

ทั่วไป-สะดวก

ใหม-ไม

ใหม-สะดวก

(J) TR
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม

Mean Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

0.57
0.29
0.053*
1.07
0.29
0.001*
1.43
0.29
0*
-0.57
0.29
0.053*
0.5
0.29
0.089
0.86
0.29
0.005*
-1.07
0.29
0.001*
-0.5
0.29
0.089
0.36
0.29
0.222
-1.43
0.29
0*
-0.86
0.29
0.005*
-0.36
0.29
0.222
*The mean difference is significant at the .05 level.

95% Confidence
Interval
Lower Bound

-0.00807
0.49
0.85
-1.15
-0.0795
0.28
-1.65
-1.08
-0.22
-2.01
-1.44
-0.94

Upper
Bound

1.15
1.65
2.01
0.00807
1.08
1.44
-0.49
0.0795
0.94
-0.85
-0.28
0.22

129
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนบนเปนรายคู
แขนสวนบน
Multiple Comparisons
Dependent Variable: เมื่อย
LSD

(I) TR
ทั่วไป-ไม

ทั่วไป-สะดวก

ใหม-ไม

ใหม-สะดวก

(J) TR
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม

Mean Difference
(I-J)

Std.
Error

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower Bound

1.21
0.21
1.21
0.21
1.21
0.21
-1.21
0.21
0
0.21
0
0.21
-1.21
0.21
0
0.21
0
0.21
-1.21
0.21
0
0.21
0
0.21
*The mean difference is significant at the .05 level.

0*
0*
0*
0*
1
1
0*
1
1
0*
1
1

0.79
0.79
0.79
-1.64
-0.43
-0.43
-1.64
-0.43
-0.43
-1.64
-0.43
-0.43

Upper
Bound

1.64
1.64
1.64
-0.79
0.43
0.43
-0.79
0.43
0.43
-0.79
0.43
0.43

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเมื่อยเฉลี่ยบริเวณแขนสวนลางเปนรายคู
แขนสวนลาง
Multiple Comparisons
Dependent Variable: เมื่อย
LSD

(I) TR
ทั่วไป-ไม

ทั่วไป-สะดวก

ใหม-ไม

ใหม-สะดวก

(J) TR
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ใหม-ไม
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-สะดวก
ทั่วไป-ไม
ทั่วไป-สะดวก
ใหม-ไม

Mean Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

0.57
0.3
0.065
0.93
0.3
0.003*
1.14
0.3
0*
-0.57
0.3
0.065
0.36
0.3
0.244
0.57
0.3
0.065
-0.93
0.3
0.003*
-0.36
0.3
0.244
0.21
0.3
0.483
-1.14
0.3
0*
-0.57
0.3
0.065
-0.21
0.3
0.483
*The mean difference is significant at the .05 level.

95% Confidence
Interval
Lower Bound

-0.0373
0.32
0.53
-1.18
-0.25
-0.0373
-1.54
-0.97
-0.39
-1.75
-1.18
-0.82

Upper
Bound

1.18
1.54
1.75
0.0373
0.97
1.18
-0.32
0.25
0.82
-0.53
0.0373
0.39
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ภาคผนวก ค.
 ขอมูลการเปรียบเทียบระหวางชุดเครื่องมือใหมและชุดเครื่องมือที่
ใชทั่วไป
 ขอมูลการเปรียบเทียบขบวนการผลิตสําหรับสองมือ (Two-handed
process chart)
 ขอมูลขั้นตอนการถอด-ประกอบดวยชุดเครื่องมือใหม
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ตารางการเปรียบเทียบประแจคอมาขนาด 3 นิ้วกับเครื่องมือใหม *1
ประแจคอมาขนาด 3
เครื่องมือใหม *1

นิ้ว
หนัก 3,250 กรัม
ยาว 64 ซม.
ราคาประมาณ 486 บาท
มีน้ําหนักมากไมเหมาะสมกับการทํางานทําให
เกิดความเมื่อยลา
มีโอกาสพลาดจากการหมุนเครื่องมือไป
กระแทกถังจนเสียหายได
ฟนของปากประแจอาจบีบตัวนอตพลาสติก
เกิดรอยได
ถาการจับประแจพลาดจะทําให
เกลียว
พลาสติกชํารุดได
เนื่องจากดามประแจยาวและมีน้ําหนักมากอาจ
ไขประแจแรงจนทําใหเกลียวรูดได
ตองมีการบํารุงรักษาเนื่องจากเปนโลหะทีข่ ึ้น
สนิมได
ตองใชพื้นทีใ่ นการเก็บมาก
ตองมีขั้นตอนในการคว่าํ ถังเพื่อคลายนอต
เครื่องมือสามารถนําไปใชงานอื่นได เชน ไข
ทอประปาขนาดใหญ

หนัก 140 กรัม
ยาว 22 ซม.
ราคาประมาณไมเกิน 30 บาท
มีน้ําหนักเบา
ไมเกิดความเมื่อยลาจาก
น้ําหนักของเครื่องมือ
เนื่องจากเปน PVC โอกาสทําใหถังเสียหาย
เปนไปไดยาก
ไมทําใหตวั นอตเสียหาย
ไมมีโอกาสทําใหเกลียวเปนรอยได
ประแจมีน้ําหนักเบามีดามสัน้ ทําใหควบคุม
แรงในการไขได
ไมตองบํารุงรักษา
ใชพื้นที่ในการเก็บนอย
ลดขั้นตอนในการคว่ําถังน้ําเพื่อคลายนอต
เปนเครื่องมือเฉพาะสําหรับไขนอตที่ไมได
ใชแรงในการไขมาก
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ตาราง การเปรียบเทียบ ประแจเลื่อน ขนาด 6 นิ้ว กับเครือ่ งมือใหม *2
ประแจเลื่อนขนาด 6 นิ้ว
เครื่องมือใหม *2

หนัก 200 กรัม
ยาว 20 ซม.
ราคาประมาณ 80 บาท
เนื่องจากประแจเลื่อนมีปากใหญทําใหเขา
ไปจับนอตไดยากและมีมุมในการไขนอยทํา
ใหตองเสียเวลาในการไขมาก
เครื่องมือสามารถนําไปใชงานอื่นได

หนัก 105 กรัม
ยาว 22 ซม.
ราคาประมาณไมเกิน 20 บาท
เนื่องจากชุดเครื่องมือใหมเปนหัวบอก จึง
ทําใหจับหัวนอตไดงาย และมีมุมในการไข
ไดกวาง ทําใหไมเสียเวลาในการไข
เปนเครื่องมือเฉพาะสําหรับไขนอตที่ไมได
ใชแรงในการไขมาก
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ตาราง การเปรียบเทียบ ไขควงขนาด 8 นิ้ว กับเครื่องมือใหม *3
ไขควงขนาด 8 นิ้ว
เครื่องมือใหม *3

หนัก 210 กรัม
ยาว 31.5 ซม.
ราคาประมาณ 65 บาท
ปากไขควงอาจพลาดออกจากรองของสกรู
ไดเวลาไข จึงตองคอยระวังทําใหตองเสีย
เวลาในการทํางาน
ดามจับแนวตั้งทําใหตองบิดขอมือและดาม
ไขควงสั้น จึงตองเอื้อมมือลงไปในถังทําให
เกิดความเมื่อยลาที่ขอมือ
เครื่องมือสามารถนําไปใชงานอื่นได

หนัก 115 กรัม
ยาว 36 ซม.
ราคาประมาณไมเกิน 20 บาท
จับหัวนอตไดแนนโอกาสพลาดยากทํางาน
สะดวกรวดเร็ว
ดามจับแนวนอนทําใหขอมือไมบิดไมเกิด
การเมื่อยลาทีข่ อมือ
เปนเครื่องมือเฉพาะสําหรับไขนอตที่ไมได
ใชแรงในการไขมาก
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ตารางขั้นตอนการถอด-ประกอบดวยชุดเครื่องมือใหม
ขั้นตอนการถอด-ประกอบซีลยาง ในโถสุขภัณฑ
1. ขั้นตอนการถอดถังน้ํา (หลังจากทําการถอดสายน้ําดีแลว)
1.1. ถอดปุมกดชักโครก
1.2. ถอดฝาถังน้ําออกและนําไปวางดานขาง
1.3. สังเกตตําแหนงของ ชุดอุปกรณ
1.4. ถอดอุปกรณยกวาลวน้ําออก
1.5. ไขนอตยึดถังน้ําออกจากโถสวม
1.6. คลายนอต
1.7. ถอดสกรูยึดถังทั้ง 2 ตัวออกมาวางขางนอก
1.8. ยกถังน้ําออกมาวางนอนลงบนพื้น
2. ขั้นตอนการถอดอุปกรณออกจากถังน้ํา
2.1. ถอดซีลยางที่ครอบนอตพลาสติกออก
2.2. คลายนอตยึดอุปกรณออกประมาณ 1 – 2 รอบ
2.3. ใชมือขางหนึ่งลวงเขาไปในถังและจับอุปกรณฯไว
2.4. หมุนนอตยึดอุปกรณจนนอตหลุดออกมา
2.5. นําอุปกรณ ออกมาจากถัง
3. ขั้นตอนการถอด-ประกอบ ซีลยาง
3.1. คอยๆแงะซีลยางตัวในออกมา
3.2. นําซีลยางตัวในตัวใหมใสเขาไปโดยใหดานเรียบเขาดานใน และ
ดูความเรียบรอย
4. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณเขายังถังน้ํา
4.1. อุปกรณที่เปลีย่ นซีลแลวใสเขาไปในถังน้ําโดยใหดานเกลียวโผล
ออกจากรูใตถงั น้ํา
4.2. หยิบนอตยึดอุปกรณมาไขเขากับเกลียวของอุปกรณที่โผลออกมา
จากรูใตถังน้ําจนเริ่มตึงมือ
4.3. ปรับอุปกรณใหไดตําแหนงเหมือนกับกอนที่จะถอดอุปกรณ

เครื่องมือ
เครื่องมือใหม*2
เครื่องมือใหม*3
เครื่องมือใหม*1
-

-
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ออกมา
4.4. ไขนอตยึดอุปกรณใหแนนพอสมควร
4.5. ใส ซีลตัวนอก
5. ขั้นตอนการประกอบถังน้ํา (กอนใสสายน้ําดีกลับเขาที่)
5.1. นําถังน้ําที่ประกอบอุปกรณเรียบรอยแลวมาหงายขึ้นและนําถังน้ํา
มาวางบนโถ
5.2. นําสกรู 2 ตัวมารอยผานถังและผานโถสวมลงไป
5.3. นํานอตมาใขเขากับสกรู จากขอ 5.2 ทีละตัวทั้ง 2 ตัว
5.4. ไขนอตยึดถังจนแนนทั้ง 2 ตัวใชเครื่องมือใหม*3 ยึดสกรูไวไมให
หมุนตาม
5.5. ไขนอตทั้ง 2 ตัวใหแนนพอดี ระวังเกลียวรูดหรือสกรูขาด
5.6. ใสอุปกรณชุดยกวาลวน้ําคืน
5.7. ปดฝาถัง
5.8. ใสปุมกดชักโครก

เครื่องมือใหม*1
เครื่องมือใหม*3
เครื่องมือใหม*2
-
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ภาคผนวก ง.
 ขอมูลอาคารลาเมซอง 24
 ขอมูลอาคารพิมล
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เจาของโครงการ: นิติบุคคลอาคารชุด ลาเมซอง พหลโยธิน 24 จํากัด บริหารโดย บริษัท
เจนเนอรัล แพลนเนอส จํากัด ทุนจดทะเบียน: 15 ลาน (ชําระเต็ม) โฉนดที่ดินเลขที่: 10909
ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่: 1 ไร 3 งาน 34 ตารางวา
อาคารชุด 21 ชั้น จํานวน 366 หอง ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 36/2539
ซื้อ / 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

แผนที่ที่ตั้งอาคาร ลาเมซอง 24
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อาคารพิมล
เจาของโครงการ และบริหารโดย บริษัท พิมลธุรกิจ จํากัด ดําเนินธุรกิจใหเชา
อสังหาริมทรัพย บนที่ดนิ โฉนดเลขที่: 39302 เนื้อที่: 366 ตารางวา อาคารเลขที่ 285 ซอย
ออนนุช 66 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เปน
อาคารสูง 5 ชั้น จํานวน 125 หอง
โทรศัพท 0-2721-1456-9
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ภาคผนวก จ.
 ประวัติผูวิจัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

นางผองใส เพ็ชรรักษ

ตําแหนง

หัวหนาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิตย (หนังสือพิมพ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Master of Business Administration (Management) Far Eastern University
วุฒิบัตร เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการผลิตและดําเนินงาน
เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
ประสบการณ สอนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 13 ป
รับผิดชอบการสอนวิชา สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
และวิชาการจัดการการผลิตและดําเนินงาน และวิชาองคการและการจัดการ และ
วิชาธุรกิจเบื้องตน และวิชาทฤษฎีองคการ

