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บทท่ี 5 

 

สรุปและอภปิรำยผล 

 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อ

ศึกษาความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ และท่าการ

ปรับปรุงสภาพในการท่างานในแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ เทศบาลเมอืงเมืองแกน

พัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการท่างาน (Work ability index: WAI) 
ของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบจ่านวน 100 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 10 กลุ่ม

แรงงาน น่าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นคัดเลือก

กลุ่มแรงงานที่สมัครใจและมีความพร้อมเพื่อท่าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน

การประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยอาศัยเทคนิคการส่ารวจความ

ปลอดภัยในการท่างานส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน (Work Improvement for Safe Home: WISH) ใน

การปรับปรุงสภาพในการท่างาน ซึ่งได้แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ 3 กลุ่ม อัน

ได้แก่ 1) กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า จ่านวน 8 คน 2) กลุ่มแรงงาน

ผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ จ่านวน 9 คน และกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรงศพ 

จ่านวน 12 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการแปลผลคะแนน ร่วมกับ การให้ความหมาย ตีความ (Content analysis) และการ

บรรยายความ  
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สรุปผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำนนอก

ระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แรงงานผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ยังคิดว่าตนเองมีความสามารถในการท่างานได้อยู่ 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62) คิดว่าความสามารถในการท่างานของตนเองในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ

กับความสามารถในการท่างานที่ดีที่สุดที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 7 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 

ถึงแม้ว่าความสามารถในการท่างานที่ตอ้งใชก้่าลังกายและความสามารถในการท่างานที่ต้องใช้

ก่าลังความคิดอาจจะลดลง คือ อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 44 และ ร้อยละ 41 

ตามล่าดับ) เนื่องจากการเจ็บป่วยตามวัยได้บ้าง อย่างไรก็ตามแรงงานผู้สูงอายุยังมคีวามสุขกับ

การท่างาน คิดเป็นร้อยละ 42 ยังคงกระตือรือร้น และ ตื่นเต้นกับงานและชีวิตในระดับ

ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 67 ดังนั้นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อเอื้อ

ให้กับแรงงานผู้สูงอายุจะคงใช้ความสามารถในการท่างานของตนเองยังคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อระดับควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรส ำรวจ

สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนและปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนในแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำน

นอกระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับความสามารถในการท่างาน

ด้วยวิธีการจัดเวทีประชาคม ผลจากการประชาคมแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบทั้ง 

3 กลุ่ม อันได้แก่ 1) กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า จ่านวน 8 คน 2) กลุ่ม

แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ จ่านวน 9 คน และกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรง

ศพ จ่านวน 12 คน มีความเห็นว่าอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถในการท่างานของตนเอง

ได้นัน้ ส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากสภาพการท่างานที่ไม่เหมาะสม  

การส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดย

กระบวนการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อ

ปรับปรุงสภาพการท่างานโดยกลุ่มเป้าหมายจะท่าแบบส่ารวจความปลอดภัยในการท่างาน

ส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน (Work Improvement for Safe Home: WISH) และผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิจัย

จะท่าการส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยอาศัยการเดินส่ารวจการท่างาน (Walk through 

survey) และสังเกตการท่างานสัมภาษณ์ พบว่า 
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กลุ่มท่าไม้กวาดดอกหญ้า อันตรายในการท่างานที่พบในทุกขั้นตอนการท่างานและ

แรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คอื ปัญหาการบาดเจ็บของระบบโครงรา่งกระดูกและ

กล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดหลัง คอ ไหล่ ก้น สะโพก แขน และข้อมือ รองลงมาคือ อาการ

ระคายเคืองผิวหนังและจมูกจากการสัมผัสสารเคมี ดังนั้นการปรับปรุงสภาพการท่างานที่

ส่าคัญ คือ การปรับระดับความสูงของการท่างานให้เหมาะสมกับคนท่างาน โดยให้อยู่ในระดับ

ข้อศอกหรือต่่ากว่าระดับข้อศอกเล็กน้อยและจัดให้มีเก้าอี้ ม้านั่งที่มีความสูงพอเหมาะ และมี

พนักพิงที่แข็งแรง ปิดฝาสารเคมีที่ใช้ชุบโคนดอกหญ้าทันทีหลังใช้งานและปิดให้สนิท และ การ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันฝุน่จากดอกหญ้าและกลิ่นสารเคมี 
แรงงานผูสู้งอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบ อันตรายในการท่างานที่พบในทุกขั้นตอนการ

ท่างานและแรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คือ การปวดหลังจากการก้มเงยจากการ

เตรียมน่ากล้วยแช่ก่อนปลอกเปลือกกล้วย การนั่งปลอกกล้วย และการนั่งสไลด์กล้วยเป็น

เวลานานเนื่องจากแรงงานต้องนั่งท่างานบนพื้น รองลงมาคือ อาการการได้รับบาดเจ็บจากมีด

บาด ดังนั้นการปรับปรุงสภาพการท่างานที่ส่าคัญ คือ ปรับระดับความสูงของการท่างานให้

เหมาะสมกับคนท่างาน โดยให้อยู่ในระดับข้อศอกหรือต่่ากว่าระดับข้อศอกเล็กน้อยและจัดให้มี

เก้าอีน้ั่งที่มคีวามสูงพอเหมาะ และมีพนักพิงที่แข็งแรง การสวมถุงมอื/ปลอกถุงมอืกันบาด 
แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่าโรงศพ อันตรายในการท่างานที่พบในทุกขั้นตอนการท่างาน

และแรงงานให้ความส่าคัญที่ต้องเร่งรีบแก้ไข คือ ปัญหาสัมผัสฝุ่นจากไม้ (ขี้เลื่อย) อยู่

ตลอดเวลา อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง เมื่อหายใจเข้าไปเกิดอาการแสบจมูก คันตา 

รองลงมาคือ การได้รับบาดเจ็บจากการท่างาน เช่น เสี้ยนไม้ต่ามือ การบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ 

จากการใช้เครื่องมือในการเลื่อยไม้ แม๊กยิงตะปู นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่างานไม่

เป็นระเบียบขัดขว้างการท่างานมกีารสะสมของขี้เลื่อยจากการเลื่อยไม้ ไสไม้ และการขัดเรียบ 

ดังนั้นการปรับปรุงสภาพการท่างานที่ส่าคัญ คือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล ได้แก่ ชุดที่ใช้ในการท่างานที่รัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันการสัมผัสฝุ่น ถุงมือ หน้ากาก 

จากของที่มีอยู่ในครัวเรือน การท่าความสะอาด กวาดขีเ้ลื่อยทิ้งบ่อย ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน 

คือ ก่อนพักเที่ยง และก่อนกลับบ้าน หากขี้เลื่อยมปีริมาณมากสามารถกวาดทิ้งก่อนได้ 

 

อภิปรำยผล           

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 62.8 ปี ประเมินตัวเองว่า

ความสามารถในการท่างานที่ต้องใช้ก่าลังกายและความสามารถในการท่างานที่ต้องใช้ก่าลัง

ความคิดอาจจะลดลง สอดคล้องกับรายงานการวิจัยที่พบว่าอายุส่งผลอย่างมีนัยส่าคัญต่อ
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ความสามารถของคน และความสามารถในการปฏิบัติงาน (Pinto et al., 2014) โดยพบว่า

ความสามารถในการท่างานจะเริ่มลดลงเล็กน้อยตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป (Kenny et al., 2008; 

Soer et al., 2012) อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังคิดว่าตนเองมีความสามารถในการท่างานของ

ตนเองในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการท่างานที่ดีที่สุดที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 7 

คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) และยังมีความสุขกับการท่างาน ยังคงกระตือรือร้น และตื่นเต้นกับ

งานในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับรายงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2550) ที่

พบว่าผู้ที่อยู่ ในวัยเกษียณอายุโดยเฉพาะในช่วงอายุ  60 – 69 ปี  ยังคงมีศักยภาพและ

ความสามารถไม่แตกต่างจากผู้ที่อ่อนวัยกว่า นอกจากนี้จากรายงานการวิจัยยังพบว่าแรงงาน

ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ตนเองยังสามารถท่างานได้ในระดับมากที่สุด มีความสุขกับการท่างาน 

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังสามารถท่างานได้ (สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และ คณะ, 2551; ศรีเรือน 

แก้วกังวาล, 2553) ดังนั้นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในการท่างานเพื่อเอื้อให้กับแรงงาน

ผูสู้งอายุจะคงใช้ความสามารถในการท่างานของตนเองยังคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทั้งผูสู้งอายุ

และสังคม 

จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับความสามารถในการท่างาน

ด้วยวิธีการจัดเวทีประชาคม แรงงานผู้สูงอายุมีความเห็นว่าอุปสรรคในการพัฒนา

ความสามารถในการท่างานของตนเองเกิดจากสภาพการท่างานที่ไม่เหมาะสม โดยจากการ

ส่ารวจสิ่งแวดล้อมในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ ด้วยเทคนิค WISH 

พบว่าการปรับปรุงสภาพการท่างานทางด้านการยศาสตร์เป็นสิ่งที่แรงงานผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม

ให้ความส่าคัญอย่างมาก ได้แก่ ปรับระดับสภาพหน้างานให้เหมาะสมกับสรีระของผูป้ฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับข้อมูลการส่ารวจของส่านักปลัดกระทรวงแรงงาน (2557) พบว่า ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่มีปัญหาในเรื่องอิริยาบถในการท่างาน คือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่าทางอิริยาบถใน

การท่างาน แรงงานผู้สูงอายุในการวิจัยครั้งนี้จึงเชื่อว่าการหาแนวทางในการปรับสภาพงานมี

ความส่าคัญที่จะท่าให้พวกเขาท่างานได้โดยไม่เกิดปัญหาต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท่างานได้

นานขึ้น สอดคล้องกับ วอลเกอร์ (Walker, A., 2005) ที่เสนอแนะว่าการออกแบบสภาพการ

ท่างานทางด้านการยศาสตร์ในที่ท่างานมีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานส่าหรับแรงงานผูสู้งอายุ

ในวัยที่ก่าลังประสบปัญหาการลดลงทางกายภาพ การปรับเปลี่ยนสภาพการท่างานจะสามารถ

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท่างานมีประสิทธิภาพขึ้น หลังการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมที่จะค้นหาอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ท่าให้แรงงานผู้สูงอายุเกิดความ

ตระหนักที่จะลงมือแก้ไข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาวิธีการปรับปรุงสภาพการท่างานให้

ปลอดภัยร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ความพอเพียง และข้อจ่ากัดด้าน
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สมรรถนะร่างกาย แรงงานผู้สูงอายุได้อภิปรายร่วมกันถึงขอบเขตและขีดจ่ากัดของตนเองใน

การท่างานแต่ละขั้นตอน และสิ่งแวดล้อมในการท่างานที่ไม่ปลอดภัยของตนเอง ได้ข้อสรุปว่า 

การท่างานด้วยการก้ม บิด เอี้ยว เอื้อมนั่นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นการจัดสถานีงาน

ให้ร่างกายอยู่ในแนวตรงไม่เหยียด หรืองอจนเกินไปช่วยให้ท่างานได้ดีขึน้และไม่ก่อใหเ้กิดความ

ผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ท่าทางการท่างานที่เหมาะสม หรืองานที่ต้อง

ใช้ก่าลังกล้ามเนื้อสูง เช่น การยกเคลื่อนย้ายของหนัก แรงงานผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในการศึกษานี้

ก็เห็นว่าไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของตน สอดคล้องกับรายงานทางด้านสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่

พบว่า ผู้สูงอายุจะมีก่าลังกล้ามเนื้อลดลง โดยเฉพาะถ้างานนั้นต้องใช้ก่าลังใกล้กับก่าลังสูงสุด

ของร่างกายจะท่าให้เหนื่อยง่ายขึ้น (Government of Western Australia, 2010) และควรมีการ

จัดเวลาพัก รวมทั้งการใช้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่างานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ใน

แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มท่ากล้วยทอดกรอบเห็นว่าตนเองมีความทนทานต่อความร้อนได้น้อยลง

ซึ่งเป็นไปตามกลไกของการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย โดยผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาในการท่างาน

กับสภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวเย็น เนื่องจากความสามารถของร่างกายในการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกายท่าได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการท่างานในที่ร้อน หรือการท่างาน

ใช้แรงต่อเนื่องในที่ ร้อนจัด  (Government of Western Australia, 2010) มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการท่างานให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ

สมาชิกภายในกลุ่ม ได้แก่การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มีอยู่ในครัวเรือนเป็น

การใช้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการปกป้องตนเอง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง และรู้สกึว่าตนเองมอี่านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรอืวิถีชีวติของตนเองได้ 

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป        

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับข้อจ่ากัดในการท่างานในแต่

ละช่วงอายุของแรงงานผู้สูงอายุ  

2. ควรท่าการศึกษาเชิงลึกข้อจ่ากัดในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุจ่าแนกตาม

ปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมในการท่างาน ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางเคมี ปัจจัย

ทางชีวภาพ และปัจจัยทางการยศาสตร์    

 

 

 

 




