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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีความความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการท างานที่ไม่ถูกต้อง โดยมีขอบเขตครอบคลุมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนจ านวน 9 
คน ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักการสุ่มงาน (Work Sampling) และแบบสังเกตพฤติกรรม ตาม
หลักการพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety: BBS) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานที่ผิดวิธี ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ท่าทางและ
ต าแหน่งของร่างกายที่อาจมีผลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย จากการท างานของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 
คน พบว่าข้อมือ แขนส่วนล่าง และแขนส่วนบน อยู่ในต าแหน่งที่ ไม่เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเป็นร้อยละ 
93.53, 83.74 และ 72.55 ตามล าดับ โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 13.31, 10.13 และ 8.36 
ตามล าดับ ดังนั้นต้องมีด าเนินการแนะน าวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานในท่าทางที่ถูกต้อง เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท างานกับคอมพิวเตอร์ส านักงานในล าดับต่อไป 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมความปลอดภัย  คอมพิวเตอร์  
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Abstract  
The objectives of this study were: (1) to assess the computer users’ behaviors of 

Industrial Technology Faculty’s offices, Songkhla Rajabhat University, and (2) to study the 
risks of diseases caused by incorrect behaviors. In this case, nine participants who usually 
work on computer were observed based on work-sampling and Behavior Based Safety 
(BBS) theory. According to the previous data, it was found that the majority experienced 
wrong behaviors of using the computers. The percentage of musculoskeletal-disorder-
risks on wrist, lower arm and upper arm were 93.53 (S.D. = 13.31), 83.74 (S.D. = 10.13) 
and 72.55 (S.D. = 8.36) respectively. Therefore, this research was conducted on how to 
use a computer in an office in the correct stance in order to reduce the risk of disease 
from working with office computer. 
Keywords: Safety Behavior, Computer 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทที่เข้ามาท าธุรกิจภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ธุรกิจหรือส านักงาน
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนในการท างาน ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาที่ก าหนด เทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับทุก ๆ ส านักงานที่มีนั้นก็คือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันมี
การใช้งานอย่างแพร่หลาย การใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานนั้นโดยเฉลี่ยมีการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึง
การท างานบนโต๊ะท างานมากถึงวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาการท างานที่นาน ท่าทางลักษณะการท างาน
รวมถึงพฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภัยนั้น ส่งผลให้เกิดโรคที่เกิดจากการท างานบนโต๊ะท างานและการ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น โรคปวดตา โรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ โรคปวดคอและหลัง โรค 
Repetitive Strain Injury หรือ RSI (โรคที่เกิดจากการท างานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่ถูกลักษณะ) 
โรค Computer Vision Syndrome หรือ CVS (อาการท่ีเกิดข้ึนจากการมองภาพเป็นเวลานาน ๆ) อาการ
ชาบริเวณข้อมือ อาการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายต่าง ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่รู้ตัว  

ส่วนของกลุ่มประชากรที่จะน ามาศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 9 คน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานเป็นหลัก ซึ่งการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ในการท างานนั้น อาจมีพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ จะส่งผล
ถึงการเป็นโรคต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ดังนั้นด้วยสาเหตุนี้เองท าให้มีความคิดที่จะศึกษาโดยการใช้หลักการ BBS เข้ามาตรวจสอบ
พฤติกรรมการท างานบนโต๊ะท างานรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเกต
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของการท างานในส านักงาน ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการท างานที่ไม่
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ปลอดภัย โดยมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน ท าการเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การท างานโดยใช้หลักการ BBS น ามาวิเคราะห์ ก าหนดรายละเอียด พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
แล้วท าการเลือกเครื่องมือ และข้ันตอนการเก็บข้อมูล แล้วน ามาสรุปผลที่ได้จากการท าการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
แนวคิด ทฤษฎี  

การประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยการใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน จากกรณีศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องซึ่งน ามาประกอบการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ อันได้แก่  

การสุ่มงาน 
 การสุ่มงานเป็นเทคนิคของการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษา
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของงานที่ไม่สามารถเห็นจากการสังเกตการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ลักษณะของ
งานบางอย่างซึ่งเกิดไม่ต่อเนื่องกันหรือเกิดไม่สม่ าเสมอ เช่น งานในส านักงาน งานบริการหรือซ่ อมบ ารุง 
ท าให้การเก็บข้อมูลโดยวิธีศึกษาเวลาแบบต่อเนื่องกระท าได้ไม่สะดวกนัก จึงมักใช้ การสุ่มงานแทน 
(รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, 2552) 

พฤติกรรมความปลอดภัย  
พฤติกรรมความปลอดภัย เป็นการน าหลักการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมมาใช้เป็นกลวิธีในการ

สร้างหรือปรับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยวิธีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน หรือ Friend Help Friend 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญที่สุด คือ ไม่มีใครยอมให้ตนเองหรือผู้อ่ืนต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงอันตราย 
ด้วยการสังเกต พฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมความปลอดภัย หากพบพฤติกรรมเสี่ยงก็ต้องกล้าที่จะบอก
หรอืพูดด้วยการโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล หากพบพฤติกรรมปลอดภัยก็กล้าที่จะชื่นชมด้วยความจริงใจ ไม่ว่า
คน ๆ นั้น ที่เราพบจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานก็ตาม หากท าเช่นนั้นได้องค์กรจะเกิดวัฒนธรรมการดูแล
กันและกัน และมีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัยที่ดี (Cooper, 2009)  

ลักษณะท่าทางการนั่งท างาน 
ศีรษะจะอยู่ในลักษณะสมดุล คือ อยู่กึ่งกลางบนไหล่ทั้งสองข้างและสายตาในระดับราบ ไหล่ทั้ง

สองข้างควรจะอยู่ในลักษณะธรรมชาติ (ท่าพัก) ล าตัวควรอยู่ในแนวดิ่งหรือเอียงไปข้างหลังเล็กน้อย โดยมี
ที่รองรับหลังอย่างเหมาะสมในระดับสะเอว แขนส่วนล่างทั้งสองควรจะอยู่ในระดับราบ ข้อมือควรอยู่ใน
แนวตรง ส่วนท่อนล่าง ได้แก่ ขาส่วนบน (ด้านขา) ทั้งสอง ควรจะอยู่ในระดับราบ ขาส่วนล่างตั้งฉากกับ
พ้ืนปล่อยไปตามลักษณะสมดุล ดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงท่านั่งในการท างานที่ถูกวิธี (iT 24 Hrs, 2554) 

การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว 
การประเมินการท างานเพ่ือวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์เบื้องต้นด้วยตนเอง  โดยใช้วิธีการ

ประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) วิเคราะห์งานทางการย
ศาสตร์ (นริศ เจริญพร, 2543) คือ การด าเนินงานในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบส ารวจ ตรวจสอบหรือการวัดด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน โดยการใช้ RULA มาประยุกต์ใช้กับ
หลักการ BBS เพ่ือที่จะหาพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัยที่ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้
คอมพิวเตอร์ ในส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีรายละเอียด
การศึกษา ดังนี ้

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

(หทัยชนก พรรคเจริญ, 2550) โดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติงานกับ
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ภายในส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน นักวิชาการศึกษา จ านวน 2 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
จ านวน 1 คน และช่างเทคนิค จ านวน 2 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ท าการศึกษา Work Sampling ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน โดยการสุ่มเวลาเข้าไป
ท าการเก็บข้อมูล และตรวจสอบพฤติกรรมการท างาน ของบุคลากรแต่ละคน โดยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
การท างาน ต าแหน่งของอวัยวะส่วนต่าง ๆ (ท่าทางในการท างาน) ที่อาจจะส่งผลต่อการบาดเจ็บในระยะ
ยาว ด้วยการน าหลักการ RULA มาวิเคราะห์ สรุปผลออกมาเป็นข้อสังเกตในการท างาน จ านวน 10 ข้อ 
คือ 1) ต าแหน่งกับทิศทางของศีรษะและล าคอ 2) ระดับสายตาในการมองจอคอมพิวเตอร์ 3) ต าแหน่งกับ
ทิศทางของล าตัวและหลัง 4) ต าแหน่งกับทิศทางของหัวไหล่ 5) ต าแหน่งกับทิศทางของแขนส่วนบน 6) 
ต าแหน่งกับทิศทางของแขนส่วนล่าง 7) ต าแหน่งกับทิศทางของข้อมือ 8) ต าแหน่งกับทิศทางของขา
ส่วนบน 9) ต าแหน่งกับทิศทางของขาส่วนล่าง และ 10) ต าแหน่งกับทิศทางของเท้า ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อสังเกต
ในการท างาน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 9 คน โดยใช้หลักการของ BBS  

1) การสร้างตารางเวลาจากตารางเลขสุ่ม 
การเก็บข้อมูลของการสุ่มงาน พบว่าต้องเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัย

ต้องการให้ข้อมูลที่เก็บได้มีลักษณะที่เกิดจากการสุ่มอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการล าเอียง (Random and 
Unbiased ) ดังนั้นเพ่ือความสะดวกจึงต้องสร้างตารางเวลาในการเก็บข้อมูล ซึ่งใช้ตัวเลขจากตารางเลข
สุ่ม แล้วน าไปแปลงเป็นเวลาในการเก็บข้อมูลของแต่ละวัน ทั้งนี้การสุ่มเลขนี้จะท าให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มา
มีลักษณะเป็นการสุ่มอย่างแท้จริง 

1.1) วิธีการสุ่มตัวเลข 
วิธีการสุ่ม คือ ให้ใช้ตัวเลขสุ่ม 3 ตัว มาแปลงเป็นชั่วโมงและนาทีที่ต้องไปสุ่มเก็บข้อมูล 

โดยการก าหนดให้ตัวเลขหลักร้อยแทนชั่วโมง ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วยแทนนาที เช่น สมมุติว่าสุ่มได้
เลข 106 ถ้าพิจารณาจากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3.1 พบว่าผู้วิจัยได้ก าหนดให้ ตัวเลข 1 แทน เวลาที่ 
8.00 น. ส่วนตัวเลข 06 หมายถึงเวลา 06 นาที ดังนั้นเวลาจึงถูกก าหนดเป็น 8.06 นาที เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัย
จะต้องสุ่มตัวเลขให้ได้จ านวนชุดตัวเลขเท่ากับจ านวนครั้งที่ต้องไปสุ่มเก็บข้อมูลทั้งหมด  

1.2) วิธีการแปลง 
การก าหนดให้ตัวเลขหลักร้อยแทนเวลาในหน่วยชั่วโมง ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย

แทนนาที ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแปลงเวลา 
เลขหลักร้อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

แทนช่ัวโมงท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แปลงเป็นเวลา 
8:00 
AM 

9:00 
AM 

10:00 
AM 

11:00 
AM 

12:00 
PM 

1:00 
PM 

2:00 
PM 

3:00 
PM 

4:00 
PM 

5:00 
PM 

      ไม่ใช้     ไม่ใช้ 

ดัดแปลงมาจาก รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม (2552) 
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ตัวเลขสุ่มต่างๆ อาจแปลงเป็นค่าเวลาได้ดังนี้ เช่น 
106 = 8.06 น 

  443 = 11.43 น 
  549 = 12.49 น  ใช้ไม่ได้ (ช่วงเวลาพัก) 
  840 = 15.40 น 
  775 = 14.75 น  ใช้ไม่ได้ 

2) หลักการสุ่มงาน  
การศึกษาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น ผู้วิจัยต้องท าการทดลองเก็บข้อมูล

เบื้องต้น เพ่ือศึกษาดูอัตราการใช้คอมพิวเตอร์และการไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานของบุคลากร 
จ านวน 9 คน ซึ่งในการนี้ผู้วิจัยได้ใช้ตาราง Work Sampling Observation Sheet  
ดังตารางที่ 2 ที่ออกแบบขึ้นมาเองเพ่ือใช้ในการบันทึก และจากการไปสังเกตการท างานของบุคลากร 
จ านวน 9 คน โดยหนึ่งคนจะถูกสังเกตเบื้องต้น จ านวน 120 ครั้ง ผ่านทางกล้องวีดีโอที่ติดตั้งไว้ใน
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา พบว่าบุคลากรทั้ง 9 คน มี
จ านวนครั้งของการท างานกับคอมพิวเตอร์เป็น 88, 93, 79, 92, 84, 76, 91, 58 และ 54 ครั้ง ตามล าดับ 
นั่นคือค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งในการท างานโดยใช้คอมพิวเตอร ์มีค่า 79 ครั้ง จากการสังเกต 120 ครั้ง 
หรือคิดเป็นสัดส่วนของการท างานโดย  

เก็บข้อมูลทั้งหมด  120  ครั้งต่อคน 
พบการท างานเฉลี่ย  79  ครั้งต่อคน 

สัดส่วนการท างานกับคอมพิวเตอร์ คือ 120
79

 = 0.66 หรอื 66 % และก าหนดให้เป็น ค่า P และ

จากค่า P ที่ได้ ค านวณหาจ านวนข้อมูลที่ต้องการจริง (N) ส าหรับความคลาดเคลื่อน  5 ภายใน 95% CI 
ดังสมการที่ 1 

N    =  p
p)(1

p


      (1) 

    = 0.66
0.66)(1

1600


 

  =   824.24 หรือประมาณ 825 ครั้ง  

จ านวนครั้งในการสังเกตต่อคน คือ 
9

825
 = 91.67 หรือ 92 ครั้งต่อคน นั่นคือ ในงานวิจัยนี้ 

ต้องสุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนครั้งของการสุ่มอย่างน้อย 825 ครั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง 9 คน หรือ บุคลากรแต่
ละคนจะถูกสุ่มเก็บข้อมูล คนละ 91.66 หรือ 92 ครั้ง รวมการสุ่มทั้งหมด 9 x 9  เป็น 828 ครั้ง 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1448 | P a g e  

 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่าง Work Sampling Observation Sheet 

ล าดับ ช่ัวโมง นาที ตารางเวลา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9

1 8 6 8:06 AM

2 8 10 8:10 AM

3 8 12 8:12 AM

4 8 13 8:13 AM

            

            

            

38 16 19 4:19 PM

39 16 32 4:32 PM

40 16 40 4:40 PM

ผู้ตรวจสอบ : ท างาน :       ว่างงาน :    ×

การใช้คอมพิวเตอร์ส านักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ : เวลาเร่ิม : เวลาสิ้นสุด :

ดัดแปลงมาจาก องุ่น สังขพงศ์ และกลางเดือน โพชนา (2555) 
 

3) แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน ดังตารางที่ 3 ใช้สังเกตพฤติกรรมของ

บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มตัวอย่าง) บุคลากรส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา โดยแบบสังเกตนี้จะน าไปใช้เก็บข้อมูล และน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่
ถูกต้องถึงระดับความเสี่ยงของการได้รับการบาดเจ็บจากการท างานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง (ความเสี่ยงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า)  
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ตารางท่ี 3 แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์  

วันท่ี:

ข้อมูลที่ 

เวลาสุม่

สถานะ W I W I W I W I W I W I W I W I W I W I

ข้อสงัเกตุ

1. ศีรษะ และล าคอ

2. ระดับสายตา

3. ล าตัว  และหลงั

4. ไหล่

5. แขนสว่นบน

6. แขนสว่นลา่ง

7. ข้อมือ

8. ขาสว่นบน

9. ขาสว่นลา่ง

10. เทา้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ช่ือผู้ถูกสังเกตุ :

ข้อสังเกตุการท างาน

ผู้บนัทึก: W: ท างาน I : ว่างงาน : ปลอดภัย ×: ไม่ปลอดภัย

 

4) การเข้าไปเก็บข้อมูลโดยวิธี BBS 
วางแผนการเก็บข้อมูลโดยใช้หลักการ BBS 

  ในการเก็บข้อมูล 1 ครั้ง เก็บข้อมูลได้      = 10 ข้อมูล 
  ใน 1 คน ต้องเก็บข้อมูล    = 92 ครั้ง 

ใน 1 ท่าน เก็บข้อมูลได้ท้ังหมด         = 920 ข้อมูล 
  ใน 1 วันเก็บข้อมูลจ านวนได้สูงสุด       = 40 ครั้ง 

ใน 1 วันเก็บข้อมูลได้ท้ังหมด ได้สูงสุด  = 400 ข้อมูล 
 ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมด                =  8,280/400  =  20.7 วัน หรือ 21 วัน 
หรือ ต้องใช้เวลาทั้งหมดในการเก็บข้อมูลต่อ 1 ท่าน =  920/400     = 2.30 วัน หรือ 3 วัน 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการรวบรวมข้อมูล แยกประเภท และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 5.1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการค านวณค่าร้อย
ละ และส่งเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการท างานที่ไม่ถูกต้อง  
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 5.2) จากการที่ได้เข้าไปท าการเก็บข้อมูลส ารวจ พฤติกรรมการท างานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของ
บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท าให้มองเห็นพฤติกรรมการท างาน
ของบุคลากรยังไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ โดยข้อมูลที่เก็บมาสามารถแบ่ง โอกาสเสี่ยงที่จะท าให้เกิด
โรคตา่งๆ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องได้ ดังนี้ 
 - โอกาสเสี่ยงสูง    ได้แก่ ข้อมือ แขนส่วนล่างและ แขนส่วนบน 
 - โอกาสเสี่ยงปานกลาง    ได้แก่ ล าตัว-หลัง เท้า และ ขาส่วนล่าง  
 - โอกาสเสี่ยงต่ า              ได้แก่ ขาส่วนบน ไหล่ ระดับสายตา และ ศีรษะ-ล าคอ  
 แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง และข้อมือ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่สุดที่จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลไป
ถึงอวัยวะภายในร่างกาย เช่น หลัง หัวไหล่ ท้ายทอย คอ และข้อมือ ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามส่วน
ต่าง ๆ จนถึงขั้นรุนแรงมาก คือ การผ่าตัด จึงต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการท างานในส่วนนี้มาก
ที่สุด ซึ่งการมีพฤติกรรมการท างานท่ีผิด เนื่องมาจากบุคลากรในแต่ละหน่วยงานไม่มีความรู้ทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธี และสภาพแวดล้อมในการท างานที่จ ากัด ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ไม่ถูกต้อง 
สามารถแก้ไขได้โดยการจัดสถานที่ท างานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ให้ค าแนะน า และกระตุ้น
บุคลากรให้ท างานอย่างปลอดภัย ตระหนักถึงโรคร้ายที่จะตามมา ซึ่งจะน าไปสู่การท าวิจัยในขั้นถัดเพ่ือท า
การปรังปรุงพฤติกรรมในการท างานต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

แสดงจ านวนต าแหน่งของร่างกายที่อยู่ ในท่าทางไม่ เหมาะสมที่ ได้จากการสุ่มสั ง เ กต 
การปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในส านักงานส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 9 คน ซึ่งข้อมูลชี้ให้เห็นว่าโอกาสเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรคต่างๆ 
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องได้ ดังตารางที่ 4 และภาพประกอบที ่2 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ส านักงานคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

งานที่ท า งานที่สุ่ม งานที่ท า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (คร้ัง) (คร้ัง) (ร้อยละ)

1 2 3 16 2 49 62 40 2 18 17 62 92 67.39
2 1 6 52 7 48 54 68 4 16 16 68 92 73.91
3 5 3 36 11 36 45 74 6 19 19 74 92 80.43
4 6 4 8 7 47 52 65 8 23 24 65 92 70.65
5 2 7 18 4 51 68 78 14 35 38 78 92 84.78
6 3 8 22 9 45 49 64 8 17 16 64 92 69.57
7 6 12 6 5 63 66 51 12 18 18 66 92 71.74
8 7 9 12 7 37 42 48 11 22 21 48 92 52.17
9 9 6 23 11 39 41 47 7 16 16 47 92 51.09

41 58 193 63 415 479 535 72 184 185 572 828 69.08
2.70 2.96 14.57 3.04 8.36 10.13 13.31 3.84 5.98 7.07 10.39
7.17 10.14 33.74 11.01 72.55 83.74 93.53 12.59 32.17 32.34 100.00

1. ศีรษะ และล าคอ
7.17

2. ระดับสายตา
10.14

3. ล าตัว  และหลัง
33.74

4. ไหล่
11.01

5. แขนส่วนบน
72.55

6. แขนส่วนล่าง
83.74

7. ข้อมือ
93.53

8. ขาส่วนบน
12.59

9. ขาส่วนล่าง
32.17

10. เท้า
32.34

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ล าดับ รายช่ือต าแหน่ง
ข้อสังเกตในการท างานที่ไม่ถูกต้อง  (คร้ัง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรสายสนับสนุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค

% เทียบ Work

Total
S.D.

7.17 10.14 

33.74 

11.01 

72.55 

83.74 

93.53 

12.59 

32.17 32.34 
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ภาพประกอบที ่2 แผนภูมิการท างานที่ไม่ถูกต้อง ของบุคลากรส านักงานคณะเทคโนโลยี 
  อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การสุ่มข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือหาค่าจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมการสุ่มข้อมูลเบื้องต้นเป็นการสุ่มสังเกต
การท างานของ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน โดยแต่ละคนถูกสุ่ม คนละ 92 ครั้ง ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยต้องการ
ทราบค่าอัตราส่วนระหว่างเวลาที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (แต่อาจจะปฏิบัติกิจกรรมงานอ่ืน
ในขณะนั้น) ซึ่งค่าอัตราส่วนที่ได้นี้จะถูกน าไปพิจารณาหาค่า จ านวนครั้งการสุ่มเก็บข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ท่าทางในการปฏิบัติงานในล าดับต่อไป ผลที่ได้จากการสุ่มงานเบื้องต้น พบว่ามีการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่
ที่ร้อยละ 66 

ส่วนข้อมูลจากการสุ่มสังเกตการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 9 คน 
พบว่ามีการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 572 ครั้ง จากการสุ่มงาน (สุ่มไปสังเกต) จ านวน 828 ครั้ง 
คิดเป็นการท างานร้อยละ 69.08 มีข้อสังเกตในการท างานที่ไม่ถูกต้อง ดังตารางที่ 4 และภาพประกอบที่ 1 
ดังนี้ คือ 1) ศีรษะ และล าคอ (ข้อสังเกตที่ 1) อยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 41 ครั้ง หรือ ร้อยละ 7.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.70 (ถือว่าเป็นจ านวนน้อยที่สุด) เช่น คอก้มหรือเงยมากเกินไป 2) ข้อมือ 
(ข้อสังเกตที่ 7) อยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 535 ครั้ง หรือร้อยละ 93.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.31 
(ถือว่าเป็นจ านวนมากที่สุด) เช่น ข้อมือไม่อยู่ในแนวตรงมีการบิดงอของข้อมือ หรือไม่มีที่รองข้อมือ เป็น
ต้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ท่าทางและต าแหน่งของร่างกายที่อาจมีผลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน พบว่า ข้อมือมีการบิดงอหรือไม่มีที่รองข้อมือ ส่วน
แขนส่วนล่าง และแขนส่วนบน ไม่อยู่ในลักษณะตั้งฉากกันที่ 90 องศา มีค่าเป็นร้อยละ 93.53, 83.74 และ 
72.55 ตามล าดับโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 13.31 , 10.13 และ 8.36 ตามล าดับ ในขณะที่การจัด
วางต าแหน่งและท่าทางของ ล าตัว หลัง เท้า และขาส่วนล่าง มีจ านวนครั้งที่ไม่เหมาะสมอยู่ที่สัดส่วนร้อย
ละ 33.74, 32.34 และ 32.17 ตามล าดับ โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 14.57, 7.07 และ 5.98 
ตามล าดับ ดังนั้นการปรับปรุงท่าทางการท างานที่ต้องด าเนินการในขั้นต่อไปจะให้ความส าคัญกับการจัด
ท่าทางและต าแหน่งของอวัยวะเหล่านี้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่ได้เป็นเพียงข้อมูลการประเมินเบื้องต้นจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกับคอมพิวเตอร์ส านักงานเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการ
ปรับปรุง ดังนั้นในล าดับถัดไปของการวิจัยต้องมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงท่าทางการปฏิบัติงานกับ
คอมพิวเตอร์ส านักงานแก่บุคลากร จากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลของพฤติกรรมปฏิบัติงานของบุคลากรกับคอมพิวเตอร์ส านักงานหลังการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1453 | P a g e  

 

ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ในครั้งนี้  
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