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แบบสํารวจเออรโกโนมิกส

แบบสํารวจนี้ประกอบไปดวยเนือ้ หา 5 สวน คือ (1) งาน/
ความชํานาญ (2) สภาพ/สิ่งแวดลอมในการทํางาน (3) การรับรู/การ
ควบคุมอุปกรณ (4) เครื่องจักร/เครื่องมือ และ (5) สังคมจิตวิทยา
ใหผูตอบทําเครือ่ งหมาย Ο ลอมรอบคําตอบ ใช หรือ ไมใช
กอน คําตอบวา “ใช” หมายถึงไมมีปญหา คําตอบวา “ไมใช” ชี้ใหเห็นถึง
ความจําเปนในการประเมินและปรับปรุงดานเออรโกโนมิกส จากนั้นให
ผูตอบระบุระดับคะแนน ดังนี้
0 หมายถึง ไมทราบ หรือไมเกี่ยวของ
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
4 หมายถึง เห็นดวย
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
เรื่องทั่วไป
อาจมีภาพถายสถานที่ทํางานจริงหรือภาพวาดก็ได
1. อธิบายองคกรและหนาที่
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. ลักษณะเฉพาะของคนงาน : อธิบายกลุมทํางานรวมกัน
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. อธิบายงาน : ระบุกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมและวัสดุที่ใช รวมทั้ง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทํางาน
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
สวนที่ 1 งาน / ความชํานาญ
ก. ลักษณะงาน
4. งาน / รูปแบบของงานงายและไมซับซอน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
4.1 การมอบหมายงานถูกกําหนดไวอยาง
เหมาะสมเพื่อใหปฏิบัติได
4.2 เครื่องมือและวิธีการทํางานถูกออกแบบ
เปนพิเศษตามวัตถุประสงคของงาน
4.3 ปริมาณการผลิตและคุณภาพงาน
4.4 คนทํางานปฏิบัติหนาที่หลายงาน

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ข. ความตองการความชํานาญ
5. การทํางานเปนกิจกรรมงาย ๆ
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
5.1 การทํางานตองการความรูและความชํานาญ
5.2 การทํางานตองการการอบรมใหเกิด
ความชํานาญ
5.3 คนงานเกิดขอผิดพลาดในการทํางานบอย ๆ
5.4 การทํางานตองการการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน บอย ๆ
5.5 การทํางานตองใชความเร็วทาเครื่องจักร/ใช
ระบบอัตโนมัติ

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

หมายเหตุ และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 4 – 5.5)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ระบุคะแนนโดยผูประเมิน
ระบุคะแนนโดยคนงาน
สวนที่ 2 สภาพ / สิ่งแวดลอมในการทํางาน
ค. กิจกรรมดานกายภาพทั่วไป
6. กิจกรรมถูกกําหนดและควบคุมโดยคนงาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
6.1 คนงานรักษาระดับจังหวะกาวของงาน
ใหไดตามเปาหมาย
6.2 การทํางานตองมีการเคลื่อนไหวซ้ําบอยๆ
6.3 การทํางานกระตุนใหระบบหัวใจ/ระบบ
หายใจตองทํางาน : เบา / ปานกลาง / หนัก/
หนักมาก (ใหเลือก Ο)
(งานใดที่เปนงานหนัก ?) : ระบุ
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
6.4 การทํางานตองการการออกแรงกลามเนื้อมาก
6.5 การทํางาน (ควบคุมอุปกรณ พวงมาลัย
เหยียบเบรค) เปนงานที่ใชกลามเนือ้ แบบสถิตย
6.6 การทํางานสงผลใหตองทํางานจํากัดอยูกับ
ที่เปนเวลานาน (นั่ง หรือยืน)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ง. การยกเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
ลักษณะวัสดุที่ตองเคลื่อนยาย : สิ่งมีชีวิต / สิ่งไมมชี ีวิต ขนาด และ
รูปทรง
…………………………………………………………………
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7.

8.

การทํางานตองการกิจกรรมการยกเคลื่อนยาย
วัสดุนอย
ถา “ไมใช” ใหระบุงานตอไปนี้
7.1 ลักษณะการยก : ดึง / ดัน / หมุน / ยกขึ้น /
ยกลง / ถือไว
(ระบุความถี)่ ………………………………
7.2 น้ําหนักที่ยก (กิโลกรัม)
5-10 , 10-20 , 20-30 , 30-40 , > 40
7.3 ระยะหางจากลําตัวในแนวระนาบขณะยก
(ซม.) <25 , 25-40 , 40-55 , 55-70, >70
7.4 ความสูงของวัสดุเมื่อเทียบกับรางกายผูยก:
ระดับพื้น , หัวเขา , เอว , อก , ไหล
7.5 เสื้อผาผูสวมใสจํากัดการเคลื่อนไหว
ในการยก
สภาพงานปลอดภัยจากความเสี่ยงในการ
บาดเจ็บของรางกาย
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
8.1 สามารถปรับงานเพื่อลดภาระของงานยก
เคลื่อนยายได
8.2 สามารถบรรจุหีบหอวัสดุดวยขนาด
มาตรฐานได
8.3 สามารถปรับขนาด / ตําแหนง ของที่จับ
วัสดุได
8.4 คนงานไมไดรับวิธีการที่ปลอดภัยกวา
ในการเคลื่อนยายวัสดุ
8.5 การใชอุปกรณ เครื่องทุนแรงอาจชวยลด
ความเคนของรางกายได
ใหระบุ อุปกรณ เครื่องทุนแรงที่มีอยู เชน รอก
รถเข็น
……………………………………………

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
(ใหเลือก Ο)

(ใหเลือก Ο)
(ใหเลือก Ο)
(ใหเลือก Ο)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 6 – 8.5)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
จ. สถานที่ทํางาน / การออกแบบสถานที่ทํางาน
อาจวาดแผนผังแสดงพื้นที่ในการทํางานของคนงาน

9.

สถานที่ทํางานเหมาะสมกับขนาดสัดสวน
รางกายคนงาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
9.1 ระยะงานไกลเกินเอือ้ มถึง ทั้งในแนวระนาบ
และแนวดิ่ง (> 60 ซม.)
9.2 ความสูงของโตะทํางาน/อุปกรณ ปรับระดับ
ไมได หรือ ปรับไดนอย
9.3 ไมมีพื้นที่วางสําหรับงานสนับสนุน
(เชน งานตรวจสอบ และ บํารุงรักษา)
9.4 สถานีงานมีสิ่งกีดขวาง สวนที่ยื่นออกมา
หรือขอบแหลมคม
9.5 พื้นที่ทํางานลื่น ขรุขระ ไมมั่นคง

10. การจัดวางที่นั่งทํางานเหมาะสมดี (เชน
เกาอี้นั่งสบาย มีสวนหนุนใหทาทางเหมาะสม)
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
10.1 ขนาดสัดสวนที่นั่งไมเหมาะสมกับขนาด
สัดสวนคนนั่ง (เชน ความสูงของที่นั่ง ทีพ่ ิงหลัง)
10.2 ที่นั่งปรับระดับไดเพียงเล็กนอย
10.3 ที่นั่งไมมีที่หนุนชวยในการทํางานกับ
เครื่องจักร (โดยมีขอบหนา/ปลอกหุมที่แข็ง)
10.4 มีการสงผานความสั่นสะเทือนมายังที่นั่ง
ทํางาน
11. มีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอเพือ่ ใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
11.1 ไมมีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บเครื่องมือ
หรือของใชสวนตัว
11.2 ประตู ทางเขา/ทางออก หรือ ชองทางเดิน
ถูกจํากัดไว
11.3 ไมมีการออกแบบที่เหมาะสมของที่จับ
ขั้นบันได ราวบันได
11.4 การทํางานออกแรงมือและเทา อยูใน
ลักษณะทาทางที่ไมเปนธรรมชาติ
11.5 สิ่งสนับสนุนที่มีอยูเห็นไดไมชัด ดวย
ขอจํากัดของลักษณะพื้นที่ หรือการกอสราง
11.6 มีการใชถุงมือ รองเทานิรภัย อยางจํากัดใน
การทํางาน และควบคุมอุปกรณ

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 9 – 11.6)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
ฉ. ทาทางการทํางาน
12. การทํางานอยูในทาทางที่ผอนคลาย
ใช / ไมใช
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
(ระบุเลข 0 – 5)
12.1 ทํางานโดยมืออยูเหนือระดับไหล และ/
หรืออยูหางจากรางกาย
12.2 ทํางานโดยกระดกขอมือและออกแรงมาก
12.3 คอ/ไหล ไมไดอยูในมุมประมาณ 15 องศา
12.4 กมหลังและบิดเอว
12.5 สะโพกและขา ไมไดรับการรองรับอยางดี
ในทางนั่ง
12.6 เคลื่อนไหวรางกายขางเดียว หรือไมสมมาตร
12.7 ระบุเหตุผลที่ทาทางการทํางานไมเหมาะสม (ใหเลือก Ο)
(1) การจัดวางเครื่องจักร (2) การออกแบบที่นั่ง
(3) การจับอุปกรณ (4) สถานที่ทํางาน/
พื้นที่ในการทํางาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 12 – 12.7)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ช. สิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ใหทําการตรวจวัดดวยถาเปนไปได)

เสียงดัง
(ใหระบุแหลงกําเนิดเสียงดัง ชนิด และระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
13. ระดับเสียงต่ํากวาระดับเสียงสูงสุดทีย่ อมรับได
ใช / ไมใช
(ใชตารางดังตอไปนี้)
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

งานไมตอ งการ
งานตองการ
งานตองการ
การพูดคุยสื่อสาร การพูดคุยสื่อสาร สมาธิในการทํางาน
< 60 dBA
< 50 dBA
< 45 dBA
60-70 dBA
50-60 dBA
45-55 dBA
70-80 dBA
60-70 dBA
55-65 dBA
80-90 dBA
70-80 dBA
65-75 dBA
> 90 dBA
> 80 dBA
> 75 dBA

ถา “ไมใช” ใหระบุคะแนน 0-5
14. เสียงดังอันตรายถูกควบคุมแลวที่แหลงกําเนิด
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
14.1 ไมมีมาตรการแยกเสียงดังออกไปตางหาก
14.2 ไมมีมาตรการฉุกเฉินควบคุมเสียงดัง
(เชน จํากัดเวลาทํางาน ใชปลัก๊ อุดหู ทีค่ รอบหู)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

15. สภาพอากาศ
ระบุสภาพอากาศ
อุณหภูมิ…………… ความชื้น…………….
ดัชนีความเคนจากความรอน (WBGT)………
16. สภาพอากาศกําลังสบาย
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
16.1 ความรูสึกตออุณหภูมิในอากาศ:
หนาว / เย็น / พอดี / รอน / รอนมาก
16.2 อุปกรณการระบายอากาศไมเพียงพอ
(เชน พัดลม หนาตาง เครื่องปรับอากาศ)
16.3 ไมมีการจัดการตามมาตรการควบคุม
เพื่อใหอยูในระดับสัมผัสที่กําหนด
ถามี โปรดระบุ…………………………..
16.4 คนงานไมสวมใสอุปกรณปองกันความ
รอน / เสื้อผาที่เหมาะสม
16.5 ไมมีการจัดน้ําดื่มที่เย็นไวในบริเวณ
ใกลเคียง
17. แสงสวาง
สถานที่ทํางาน/เครือ่ งจักร มีระดับแสงสวาง
เพียงพอตลอดเวลาทํางาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
17.1 ความเขมของการสองสวางเพียงพอ
17.2 การสองสวางในพื้นที่ทํางานอยูในระดับ
เดียวกันตลอด
17.3 ไมมีการกระพริบของแสง หรือมีนอยมาก
17.4 การเกิดเงาไมกอใหเกิดปญหาในการทํางาน
17.5 ไมมีแสงจาสะทอน ซึง่ รบกวนการ
มองเห็นหรือมีนอยมาก
17.6 มีการใชสีในการออกแบบอยางเหมาะสม

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
(ใหเลือก Ο)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
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18. ฝุน ควัน สารพิษ
สิ่งแวดลอมในการทํางานปราศจากฝุนฟุง
กระจายมาก ฟูมโลหะ และ สารพิษ
ใช / ไมใช
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
(ระบุเลข 0 – 5)
18.1 การระบายอากาศและระบบดูดอากาศ
ไมมีประสิทธิภาพในการกําจัดฟูมโลหะ ควัน
และ สิ่งปนเปอน
18.2 ขาดมาตรการปองกันกรณีฉุกเฉิน และ
การสัมผัสสารอันตราย
ระบุสารเคมีอันตราย…………………………
……………………………………………….
18.3 การตรวจติดตามสารเคมีในสถานทีท่ ํางาน
ไมสม่ําเสมอ
18.4 ไมมีมาตรการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล (เชน ถุงมือ รองเทา อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจ)
19. รังสี
คนงานไดรับการปองกันการสัมผัสรังสีอยางมี
ประสิทธิภาพ
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
19.1 รังสีเหนือมวง (200 – 400 nm)
19.2 รังสีใตแดง (780 nm – 100 µm)
19.3 กัมมันตภาพรังสี/รังสีเอ็กซ (<200 nm)
19.4 ไมโครเวฟ (1 mm – 1 m)
19.5 เลเซอร (300 nm – 1.4 µm)
19.6 รังสีอื่น ๆ ระบุ………………………….
………………………………………………
………………………………………………

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

20.6 ระบุแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน
………………………………………………
………………………………………………
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 13 – 20.6)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ซ. ตารางเวลาการทํางาน
ระบุเวลาการทํางาน : ชั่วโมง/วัน วัน/สัปดาห รวมทั้งงานตาม
ฤดูกาลและงานกะ …………………………………………………
21. มีความกดดันในเรื่องเวลาการทํางานนอย
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
21.1 งานตองการเวลาทํางานชวงกลางคืน
21.2 ตองทํางานลวงเวลา/เพิ่มเวลาทํางาน
ระบุระยะเวลาทํางานเฉลี่ย……………….
21.3 มีการกระจายงานหนักอยางไมเหมาะสม
ตลอดกะ
21.4 มีการทํางานภายใตขอจํากัดของเวลา
21.5 การจัดระยะเวลาในการทํางาน-เวลาพัก
ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 21 – 21.5)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ระบุคะแนนโดยผูป ระเมิน

20. ความสั่นสะเทือน
เครื่องจักรทํางานโดยไมมีการสงผานความ
สั่นสะเทือนสูรางกายคนงาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
20.1 ความสั่นสะเทือนถูกสงไปทั่วรางกาย
โดยผานทางเทา
20.2 ความสั่นสะเทือนถูกสงไปทั่วรางกายโดย
ผานที่นั่ง (เชน การนั่งขับ/ควบคุมเครื่องจักร)
20.3 ความสั่นสะเทือนถูกสงผานทางมือ
(เชน ใชเครื่องมือไฟฟา)
20.4 การสัมผัสกับแหลงกําเนิดความ
สั่นสะเทือน อยางตอเนื่อง / ซ้ํา ๆ
20.5 แหลงกําเนิดความสัน่ สะเทือนไมสามารถ

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ระบุคะแนนโดยคนงาน

สวนที่ 3 การรับรู / การควบคุมอุปกรณ
ฌ. หนาปดแสดงขอมูล
22. หนาปดแสดงขอมูล (สเกล มิเตอร สัญญาณ
เตือน) งายตอการอาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
22.1 แสงสวางไมเพียงพอ (อางอิงขอ 17)
22.2 ระดับศีรษะ/ตาในการมอง ไมเหมาะสม
22.3 หนาปดที่เปนสเกล ตัวเลขสรางความ
สับสน
22.4 หนาปดตัวเลขแบบดิจิตอลไมใหการอาน
คาที่เที่ยงตรง
22.5 ระยะในการมองไกลเกินกวาจะอานคาได

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
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อยางเที่ยงตรง
22.6 ขอมูลที่แสดงที่หนาปดเขาใจยาก
22.7 ขอมูลที่แสดงที่หนาปดเปลี่ยนแปลงกอน
การลงมือควบคุมไดทัน
23. สัญญาณฉุกเฉิน/เตือนภัยสามารถมองเห็นได
งาย และไดยินชัด
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
23.1 สัญญาณ (แสง/เสียง) ไมเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต
23.2 สัญญาณแสง อยูภายนอกลานสายตา
23.3 สัญญาณเสียงไมสามารถไดยินชัดเจน
24. การจัดกลุมของแผงหนาปดเหมาะสมดี
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
24.1 ไมมีการออกแบบใหเกิดความแตกตาง
ของหนาปด โดยการใชรูปแบบ ตําแหนง สี
24.2 หนาปดที่ใชบอย หรือใชกรณีฉุกเฉิน ถูก
แยกออกไวหางจากแนวในการมองตรงกลาง
ญ. อุปกรณควบคุม
25. อุปกรณควบคุม (เชน สวิทช ปุมกด พวงมาลัย
คันเหยียบ) งายตอการควบคุม
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
25.1 ตําแหนงในการควบคุมดวยมือ / เทา
ไมเหมาะสม
25.2 ขนาดของอุปกรณควบคุมไมเหมาะสม
กับสวนของรางกายผูควบคุม
25.3 การควบคุมตองอาศัยการออกแรงมาก
25.4 การควบคุมตองการความเที่ยงตรง และ
ความเร็วสูง
25.5 การออกแบบอุปกรณควบคุมไมเหมาะ
ตอการจับใหแนน
25.6 ไมมีการแยกแยะอุปกรณควบคุมโดยการ
ใชสี หรือ รูปแบบที่แตกตาง
25.7 อุปกรณควบคุมใหความรูสึกที่ไมดี
(เชน รอน เย็น สั่นสะเทือน)
26. หนาปดและอุปกรณควบคุมไดรับการออกแบบ
รวมกันใหเขาใจงาย และสะดวกสบายตอการ
ทํางาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
26.1 การจัดวางไมอยูใกลชิดกันอยางเพียงพอ
26.2 หนาปด/อุปกรณควบคุมไมถูกจัดวางใน

26.3 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเข็มชี้ในหนาปด
และอุปกรณควบคุมไมไดไปในทิศทาง
เดียวกัน
ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 22 – 26.3)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ระบุคะแนนโดยผูป ระเมิน

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ระบุคะแนนโดยคนงาน

สวนที่ 4 เครื่องจักร / เครื่องมือ
ฎ. ความปลอดภัยของเครื่องจักร
27. เครื่องจักรงายตอการทํางานและควบคุม
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
27.1 เครื่องจักรไมมั่นคงแข็งแรง
27.2 ไมมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยาง
เหมาะสม
27.3 ไมสามารถกําหนดความเร็วในการขับขี่/
ควบคุมเครื่องจักร
27.4 การควบคุมพวงมาลัย / ดามจับ อยูใน
ตําแหนงยืนทํางาน
27.5 ขณะควบคุมเครื่องจักร รางกายไม
สามารถเคลื่อนไหวไปมาได
27.6 เครื่องจักรไมมีการดปดคลุม เสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ
27.7 ไมมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยที่
ตัวเครื่องจักร
27.8 ไมมีการควบคุมการสงผานความ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักรสูคนควบคุม
27.9 เสียงดังของเครื่องจักรเกินขีดจํากัดของกฎหมาย
(อางอิงขอ 13 และ 14)
27.10 สวนของเครื่องจักรและบริเวณใกลเคียง
มองเห็นไดไมชัดเจน
ฏ. เครื่องมือเล็ก / การใชงาน
28. เครื่องมือที่จัดเตรียมไวมีความสะดวกสบาย
ในการใชงาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
28.1 เครือ่ งมือไมมสี ายคลองสําหรับเคลื่อนยาย
โดยงาย
28.2 เครื่องมือไมไดออกแบบใหใชไดทั้งมือ

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
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ซายและขวา
28.3 เครื่องมือมีน้ําหนักมากทําใหตองออกแรง
เกร็งขอมือมาก
28.4 รูปแบบและตําแหนงของดามจับ ไมได
ออกแบบใหจับไดอยางสะดวก
28.5 เครื่องมือที่ตองใชกําลังมือมาก ไมได
ออกแบบใหใช 2 มือ ควบคุมพรอมกัน
28.6 ขอบที่แหลมคมของเครื่องมืออาจ
กอใหเกิดการบาดเจ็บได
28.7 ไมมีการใชวัสดุ/ฉนวนปองกันความ
สั่นสะเทือน ขณะใชเครื่องมือที่มีความ
สั่นสะเทือน
28.8 เสียงดังของเครื่องมือเกินระดับทีย่ อมรับ
ได (อางอิงขอ 13)
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 27 – 28.8)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ฐ. ความปลอดภัยในการทํางาน
29. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช
เครื่องจักรอยางเพียงพอ
ใช / ไมใช
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
(ระบุเลข 0 – 5)
29.1 อุปกรณประกอบเครื่องจักรไมสามารถ
ยึดใหแนน หรือดึงออกอยางงาย
29.2 จุดอันตราย สวนที่เคลื่อนไหวไปมา
สวิทชไฟฟา ไมมีการดปดคลุมอยางเหมาะสม
29.3 การชน หรือ แตะตองเครื่องจักร ทั้ง
ทางตรง/ทางออม อาจกอใหเกิดอันตรายได
29.4 มีความยากในการตรวจสอบ และ
บํารุงรักษาเครื่องจักร
29.5 ไมมีขอแนะนําที่ชัดเจนในการควบคุม
เครื่องจักร การบํารุงรักษา รวมทั้งการดูแล
ดานความปลอดภัย
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 29 – 29.5)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ระบุคะแนนโดยผูประเมิน
สวนที่ 5 สังคมจิตวิทยา

ระบุคะแนนโดยคนงาน

ฑ. การควบคุมงานดวยตนเอง
30. ลักษณะงานเอื้อใหควบคุมการทํางานไดดวย
ตนเอง (เชน มีอิสระในเรื่องวิธีการทํางาน
ตารางเวลา การควบคุมคุณภาพ)
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
30.1 ไมมีการแยกอยางชัดเจนสําหรับเวลา
เริ่มตน /สิ้นสุดงาน
30.2 ไมมีการสนับสนุนจากองคกร ในกรณีที่
ขอความชวยเหลือในงาน
30.3 จํานวนคนงานในการทํางานหนึ่งๆ มีไม
เพียงพอ (ทีมงาน)
30.4 วิธีการ และเงื่อนไขในการทํางานไมมี
ความยืดหยุน
ฒ. การสะทอนกลับของงาน (Job feedback)
31. งานเอื้อใหไดรับขอมูลสะทอนกลับโดยตรง
ถึงคุณภาพ และ ปริมาณงานที่ไดทําไป
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
31.1 ไมมีบทบาทรวมในเรื่องขอมูลของงาน
และการตัดสินใจ
31.2 มีขอจํากัดในการพบปะกับผูรวมงาน/
สังคม เนื่องจากลักษณะงาน
31.3 มีความยากลําบากในการติดตอสื่อสาร
เนื่องจากระดับเสียงดัง
31.4 ความตองการความตั้งใจในการทํางาน
เพิ่มขึ้นตามจังหวะกาวของเครื่องจักร
31.5 บุคคลอื่น (ผูจัดการ ผูรวมงาน) แจงให
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของคนงาน
ณ. ความหลากหลาย / ความชัดเจนของงาน
32. งานมีความหลากหลายและเอื้อใหคนงานได
ตัดสินใจควบคุมไดเอง
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
32.1 บทบาทหนาที่และเปาหมายของงานไม
ชัดเจน
32.2 งานมีขอจํากัดโดยเครื่องจักร
กระบวนการผลิต หรือกลุมทํางานรวมกัน
32.3 ความสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักร
ไมเปนไปตามหลักธรรมชาติ
32.4 การกระตุนโดยงานอยูในระดับทีจ่ ํากัด
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในการมอง/
ฟง)
32.5 งานมีความนาเบื่อหนายระดับสูง
32.6 การขยายงานใหมีความหลากหลาย

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)
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ถูกจํากัดโดยขอบเขตของงาน

ด. ความเหมือน / ความสําคัญของงาน
33. คนงานไดรับโอกาสจัดสรรงาน และกําหนด
ตารางเวลางานไดเอง (ตั้งแตวางแผน
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และจัดการผลิตภัณฑ)
ถา “ไมใช” ใหระบุคะแนน 0-5
34. งานที่ทําอยูมีความสําคัญในองคกรนั้นและ
ไดรับการยอมรับจากผูอื่น
ถา “ไมใช” ใหระบุคะแนน 0-5
ต. งานตองใชความคิดหนัก/เบา เกินไป
35. งานประกอบไปดวยงานยอยที่มคี วามชัดเจน
และไมคลุมเครือในระบบขอมูล
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
35.1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานไดรับการจัดสง
ใหอยางกวางขวาง
35.2 มีความจําเปนในการจัดสงขอมูลภายใต
ความกดดัน (เชน การควบคุมกระบวนการผลิต
ภายใตสภาวะฉุกเฉิน)
35.3 ภาระงานตองการการสนับสนุน/การ
จัดสงขอมูลอยางมาก (เชน งานยาก)
35.4 งานตองการความตั้งใจเปนครั้งคราวใน
การรับขอมูล
35.5 งานประกอบดวยการทํางานซ้ํา ๆ แบบงาย
ตองการความตั้งใจเพียงผิวเผิน
35.6 เครื่องมือ/อุปกรณ ไมไดถูกจัดวางไวใน
ตําแหนงเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเวลาคิด
35.7 มีความตองการทางเลือกจํานวนมาก
ในการตัดสินใจ และตัดสินความเสีย่ ง

ใช / ไมใช

ใช / ไมใช

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

ใช / ไมใช

(ระบุเลข 0 – 5)

(ขั้นตอนตอไปใหสรุปแบบประเมินผลในหนาถัดไป)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ขอ 30 – 35.7)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ถ. การอบรมและการสงเสริม
36. งานมีโอกาสสําหรับความกาวหนา
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
36.1 ไมมีโอกาสสําหรับความกาวหนาใน
ระดับที่สูงขึ้น
36.2 ไมมีการฝกอบรมเฉพาะงานเปนระยะ

36.3 โปรแกรมการฝกอบรม เครื่องมือ ไมงาย
ตอการเรียนรูและใชงาน
36.4 ไมมีการกําหนดใหสิ่งจูงใจ/รางวัล
ท. ความมุงมั่นขององคกร
37. มีการแสดงความมุงมั่นตอประสิทธิภาพของ
องคกร และความเปนอยูที่ดีทั้งทางกาย ใจ
และสังคมของผูปฏิบัติงาน
ถา “ไมใช” ใหระบุระดับคะแนนตอไปนี้
37.1 บทบาทขององคกรตอปญหาความ
ขัดแยงและความคลุมเครือของบทบาทแตละ
คนในการทํางาน
37.2 การบริการทางการแพทย/การบริหารจัดการ
เรื่องการปองกันแกไขอันตรายจากงาน
37.3 มาตรการสงเสริมเพื่อควบคุมการขาดงาน
ในกลุมการทํางาน
37.4 กฎระเบียบเรือ่ งความปลอดภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
37.5 การตรวจสอบแรงงาน และตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานที่ดีกวา
37.6 กิจกรรมติดตามการจัดการดานอุบัติเหตุ/
การบาดเจ็บ

ใช / ไมใช
(ระบุเลข 0 – 5)

