
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปวดหลังของพนักงานขบัรถบรรทุกขนสง 

พรชิตา บุญมาวัตร, ณิชากานต ประธานศิริ, รุจิพรรณ  แฝงจันดา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภยัและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนันทา 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุก 
เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมท่ีทําใหเกิดอาการปวดหลังและเพ่ือสรางรูปแบบการ
ลดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถ โดย จากการศึกษาพบวา ปญหาโรคปวดหลังจากการทํางานจะพบใน
แทบทุกกลุมอาชีพแตละที่ที่พบมากคือพนักงานขับรถ เนื่องจากลักษณะการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวรางกาย
จํากัดและอยูในทานั่งเปนระยะเวลาหลายช่ัวโมงโดยไมลุกจากท่ีนั่งซึ่งการปฏิบัติงานเชนนี้จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลท่ีกระทําตอเอ็นกลามเน้ือกระดูกและขอ ไดแก แรงกด (stress) แรงดัน (pressure)     

แรงยก (distraction) แรงดึง (distension) ทําใหเกิดอาการปวดหลังสวนลางนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัย
ที่ทําใหเกิดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนสง เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธทั้งทางตรงและ
ทางออมที่ทําใหเกิดอาการปวดหลัง เพ่ือสรางรูปแบบการลดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถ  โดยกําหนด
กลุมตัวอยางจํานวน 102 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมตัวอยางเปนพนักงาน
ขับรถบรรทุกขนสงโดยวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีกอใหเกิดโรคอาการปวดหลัง โดยใชสถิตไค 
สแควร ที่ความเชื่อมั่น 95%  

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความเครียดของพนักงานขับรถบรรทุกขนสงกับอาการปวดหลังมี
ความสัมพันธกัน เชน การขับรถสงชิ้นงานมีความเรงรีบและสภาพแวดลอมขณะทํางานไมเหมาะสม ซึ่งมี
ความสัมพันธกันทางสถิติ P = 0.006 และ P = 0.0109 ตามลําดับ ผูวิจัยจึงไดจัดทําการสรางรูปแบบลด
อาการปวดหลังใหพนักงานปฏิบัติตามเพ่ือชวยลดอาการปวดหลังของพนักงานและทําการวิเคราะหโดยใช
โปรแกรม SPSS  Paired Samples T-Test ไดคาเทากับ (P = 0.000) ซึ่งแสดงไดวารูปแบบที่สรางขึ้น
สามารถชวยลดอาการปวดหลังได 

คําสําคัญ : อาการปวดหลัง,ความเมื่อยลา,ทาทาง 
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Abstract 

        The problem of symptoms backache from working will meet in every career group that 

the most this problem is the chauffeur. Because of the feature of working have limited 

physical movement and have been sitting position for many hours without leaving the seat.  

This operation will make change in mechanical that affecting the tendons, muscles, bones 

and joints such as stress, pressure, distraction and distension. That causes of symptoms 

backache in lower part until leading to research and creating a model for reducing 

symptoms backache. 

         From define the sample group about 102 persons by selection form purposive 

sampling 100% of personnel with the selection criteria is personnel chauffeur a transport 

truck and analyze for find the relationship between factors that cause disease with 

symptoms backache. 

        The research result show that stressful factor of personnel chauffeur transport and 

symptoms backache are related. It is consistent as the delivery driving is speedy and 

improper working environment which are statistically related about P = 0.006 and P = 0.0109 

by step. The researcher created a model to reduce symptoms backache for personnel 

follow to help reduce symptoms backache and analyze using program SPSS Paired Samples 

T-Test as P = 0.000 that Shows the form created can help reduce symptoms backache. 

Keyword : back pain, Fatigue, posture 

  

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 353 -



บทนํา 

จากสถิติของกองทุนเงินทดแทนเมื่อในป 
2546-2552 พบวา ประชากรไทยไดรับผลกระทบ
จากอาการดวยโรคกระดูกและกลามเน้ือเฉลี่ยปละ 
1,898 คน หรือคิดเปน 3.16 % ตอประชากรแสน
คนในกลุมคนทํางานโดยในป พ.ศ. 2550 , 2551 
และ 2552 พบวามีจํานวนผูปวย 568 , 1,861 
และ 2,884 คนตามลําดับจะเห็นไดวากลุมอาการ
ของระบบกระดูกและกลามเน้ือมีแนวโนมสูงขึ้น
และในป พ.ศ.2554 พบวาสถิติมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอีก
เปน จํานวน 3,234 คนและมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆในแตละป (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ, 2555) 
กล าวว า  โรคปวดหลั งจากการทํางานนั้ นมี           
2 สาเหตุ คือ 1) สาเหตุแรกจากตัวพนักงานเอง 
เชน จากอายุที่มากขึ้นมีความเส่ือมของรางกายทํา
ใหปวดหลังไดงายกวาคนหนุมสาว โรคประจําตัว 
เชน โรคกระดูกสันหลัง หรือนํ้าหนักตัวที่มากก็จะ
มีโอกาสปวดหลังมากกวา โดยผูชายมีโอกาสปวด
หลังไดมากกวาผูหญิงจากลักษณะการทํางาน 
นอกจากน้ี การสูบบุหร่ีก็มีผลทําใหเลือดไปเลี้ยงที่
หลังไมเพียงพออาจสงผลใหปวดหลังได 2)สาเหตุ
จากสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน คือ งานที่ตองออกแรงมากและการทํางาน
ซํ้าๆเดิมๆเปนประจําแบบตอเน่ือง เชน การน่ังเย็บ 
การขับรถบรรทุก การยกของ ทําใหกระทบตอ
กลามเนื้อหรือหมอนรองกระดูก 

ปญหาโรคปวดหลังจากการทํางานจะพบใน
แทบทุกกลุมอาชีพแตละที่ท่ีพบมากคือพนักงานขับ
รถเนื่องจากลักษณะการทํางานที่มีการเคลื่อนไหว
รางกายจํากัดและอยูในทาน่ังเปนระยะเวลาหลาย
ชั่วโมงโดยไมลุกจากท่ีนั่งซึ่งการปฏิบัติงานเชนนี้จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลท่ีกระทําตอเอ็น
กลามเน้ือกระดูกและขอไดแกแรงกด (stress) 

แรงดัน (pressure) แรงแยก (distraction) แรงตึง 
(distension) ทําใหเกิดอาการปวดหลังสวนลางได

เกี่ยวกับอาชีพขับรถตองสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือน
ในบางครั้งหรือเกือบตลอดเวลาแลวแตสภาพถนน
ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการปวดหลังมากขึ้นมี
การศึกษาพบวาพนักงานขับรถบรรทุกหรือรถ
ขนาดใหญเสี่ยงตอการปวดหลังสวนลาง 2-4 เทา 
ของประชาชนทั่วไปและมีการลาหยุดของพนักงาน
ขับรถจากการปวดหลังสวนลางมากกวาเมื่อเทียบ
กับพนักงานที่ตองนั่งอยูกับที่ในระยะเวลาที่เทากัน 
NIOSH (National Institute For Occupational 

Safety and Health) ไดทําการศึกษาผลเสียของ
ความส่ันสะเทือนทางรางกายในคนขับรถพบวาจะ
มีผลตอกระดูกสันหลังมากที่สุดทําใหเกิดอาการ
ปวดหลังกระดูกสันหลังสวนเอวเส่ือมสภาพกอน
เวลาอันควรและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
การศึกษาเก่ียวกับแรงสั่นสะเทือนทั้งรางกายท่ีทํา
ใหเกิดอาการปวดหลังในคนขับรถพบวามีปริมาณ
นอยกวาคาที่ ISO 2631/1 กําหนดแสดงใหทราบ
วาอาจมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหพนักงานขับรถเจ็บปวย
จากโรคปวดหลังไดเร็วกวาอาชีพอ่ืนที่เริ่มทํางานใน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน (วรศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ , 

2548) นอกจากนี้อาการปวดหลังสวนลางทําให
เกิดผลกระทบมากมายทั้งดานรางกายจิตใจและ
สังคมในดานรางกายกลาวคือผูปวยปวดหลัง
สวนลางสวนใหญเกิดอาการปวดที่เปนๆหายๆหรือ
มีอาการปวดที่เรื้อรังทําใหตองลดการเคล่ือนไหวมี
ผลทําใหหลังตึงและกมเงยไดไมเต็มที่การปฏิบัติ
กิจกรรมในการดํารงชีวิตถูกจํากัดและกลามเนื้อ
ออนแรงเพ่ิมขึ้นกอให เกิดอาการปวดมากขึ้น 
(รัตติกาล เหมือนสุทธิวงศ, 2552) และ อาการ
ปวดหลังสวนลางเรื้อรังที่พบสวนใหญเกิดในวัย
ผูใหญซึ่งเปนวัยทํางาน พบไดทั้งผูหญิงและผูชาย 
สาเหตุที่พบสวนใหญเกิดจากอิริยาบถที่ไมถูกตอง
ลักษณะงาน ทาทางที่ไมเหมาะสม เชน การกมๆ 
เงยๆ ยืน การยกของหนัก การบิดตัวเอ้ียวตัวอยู
ตลอดเวลาและทํางานหนักเปนเวลานาน ออกแรง
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มากเกินกําลังทําใหกลามเนื้อบริเวณหลังไดรับ
บาดเจ็บ (สุกัญญา อังศิริกุล, น้ําออย ภักดีวงศ, 
วารินทร บินโฮเซ็น,2559) 

ดังนั้นจากเหตุและปญหาที่ไดกลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
การเกิดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุก
และไดศึกษาการลดปจจัยที่สงผลตออาการปวด
หลังเพ่ือเปนการสรางรูปแบบการลดปจจัยที่ทําให
เกิดอาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุก
ไดมากข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดอาการปวด
หลังของพนักงานขับรถบรรทุก 

2.เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธทั้ง
ทางตรงและทางออมที่ทําใหเกิดอาการปวดหลัง 

3.เพ่ือสรางรูปแบบการลดอาการปวดหลัง
ของพนักงานขับรถ 

สมมติฐาน 

1.พบปจจัยที่ทําใหเกิดอาการปวดหลัง
ของพนักงานขับรถบรรทุก 

 2.รูปแบบการลดอาการปวดหลังสามารถ
ลดอาการปวดหลังของพนักงานได 

วิธีการดําเนินวิจัย 

ผูวิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธที่กอใหเกิดอาการปวดหลังตาม
หลั ก ก า รยศ าสตร เ ก็ บ ร วบ ร วมข อมู ล และ
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหา
ปจจัยที่มีความสัมพันธที่กอใหเกิดอาการปวดหลัง 
และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาดําเนินการ
สรางรูปแบบการลดอาการปวดหลังของพนักงาน
ขับรถบรรทุกขนสง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการปวดหลั งของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสง 

ประชากรที่ ใช ในการวิ จัยครั้ งนี้ เปน
พนักงานขับรถบรรทุกขนสง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ของบริษัทขับรถบรรทุกขนสงแหงหนึ่ง ซึ่งมี
ประชากรทั้งหมดเปนจํานวน 102 คน ใชการ
คั ด เ ลื อ ก แ บ บ เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง  (Purposive 

Sampling) เก็บ 100% ของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและ
ขอมูลสุขภาพ ไดแก อายุ น้ําหนักตัว สวนสูง 
สถานะภาพ โรคประจําตัว การสูบบุหรี่ การออก
กําลังกาย เกี่ยวกับประสบการณทํางาน และกะ
การทํางาน ลักษณะงานของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนสง ไดแก ระยะเวลาในการทํางาน ทาทางใน
การทํางาน สภาพแวดลอม และเก่ียวกับอาการ
ปวดหลัง ไดแก ประวัติการปวดหลังในอดีต อาการ
ปวด ณ เวลาปจจุบัน การประเมินขอมูลเกี่ยวกับ
อาการปวดหลังและเกี่ยวกับขอมูลความเครียดจาก
การทํางาน 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยนี้ ไดรับการ
ประเมิน และตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน และใชสูตร
คํานวณคาIOC (Index of item Objective 

Congruence)พิจารณาวาแบบสอบถามแตละขอมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีตองการ
วัดหรือไม และปรับแก ไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปใชในการเก็บขอมูล จากผล
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วิเคราะหแบบสอบถามความสอดคลองของคําถาม 
ขอคําถามในแบบสอบถามตองมีคา IOC สูงกวา 
0.50 - 1.00 ทุกขอคําถาม (สุรพงษ คงสัตย, ธีร
ชาติ ธรรมวงค, 2551) 

และนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช 
(Try Out) กับพนักงานขับรถบรรทุกขนสงที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ในการศึกษา
คนควาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาคา
ความเที่ยง หรือ ความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
(Reliability) แบบครอนบรัค (Conbach’ Alpha 
coefficient) 
 ไดคาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นไดของ
แบบสอบถามเทากับ 0.83 ซึ่งถือวาแบบสอบถาม
นี้มีความเชื่อถือไดสามารถนําไปเก็บขอมูลจริง
ตอไป (Cronbach, 1970) 

การวิเคราะหขอมูล 
1.วิเคราะหดานขอมูลทั่วไปและขอมูล

สุขภาพ ลักษณะงานของพนักงาน ขอมูลเกี่ยวกับ
อาการปวดหลัง และขอมูลความเครียดจากการ
ทํางาน โดยสถิติเชิงพรรณนา คือรอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.ทดสอบความสัมพันธระหวางอาการ
ปวดหลังของพนักงาน กับ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ในการทํางานและสภาพแวดลอม ปจจัยในการ
ทํางานและสภาพแวดลอม ดวยสถิติไคสแควร 
(Chi-Square Test) 

3.ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ระหวางผลกอนและ
หลังของพนักงานท่ีทําตามรูปแบบลดอาการปวด
หลัง ดวยสถิติ Paired t-test  

ผลการวิจัย 

1.ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

               พนักงานขับรถบรรทุกทั้งหมดเปน
ผูชาย  มีอายุ 31-40 ป โดยคิดเปนรอยละได 
51.11 มีสวนสูง 166-170 เซนติเมตร โดยคิดเปน
รอยละได 26.67เปนอันดับแรก มีน้ําหนัก 70 

กิโลกรัมขึ้นไป โดยคิดเปนรอยละได 35.56 เปน
อันดับแรก มีระดับการศึกษาอยูชั้น ปวช,ปวส โดย
คิดเปนรอยละได 51.11 สถานะของพนักงานมี
สถานะ แยกกันอยู โดยคิดเปนรอยละได 53.33  

พนักงานสวนใหญไมมีโรคประจําตัว โดยคิดเปน
รอยละได 91.11 และพนักงานสวนใหญไมสูบบุหรี่ 
โดยคิดเปนรอยละได 37.78 พนักงานสวนใหญ
ออกกําลังกายสัปดาหละครั้ง โดยคิดเปนรอยละได 
44.44 พนักงานสวนใหญมีอายุงาน 1-5ป โดยคิด
เปนรอยละได  31.11 พนักงานสวนใหญ  ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตไมประจํา โดยคิดเปนรอย
ละได 71.11   

2.ลักษณะงานของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนสง 

    มีลักษณะงานและทาทางการทํางาน
ของพนักงานมากที่สุด คือการปรับพนักพิงหลังให
เหมาะสมกับสัดสวนของพนักงาน จํานวน 41 คน 
โดยคิดเปนรอยละ 91.11  

3. ขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดหลัง 

    อาการปวดหลังของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงอยูในระดับท่ีมีอาการปวดนอย 
โดยคิดเปน  = 1.98, S.D. = 0.673 คืออาการ
ปวดหลังครั้งสุดทายของทานเกิดขึ้นเม่ือไร ระดับ 

 = 3.31, S.D. = 1.474  อันดับที่สอง คือในชวง 
3 เดือนที่ผานมา ทานมีอาการปวดหรือมีความรูสึก
ไมสบายบริเวณหลังสวนลาง ระดับ  = 2.49, 
S.D. = .506 อันดับที่สาม คือระดับความรุนแรง
ของอาการเจ็บปวดที่หลังของพนักงานอยูในระดับ
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ใด ระดับ  =2.38, S.D. =.576 อันดับที่สี่ คือใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมามีอาการปวดหลัง
ประมาณกี่วัน ระดับ  = 2.24, S.D. =.743 
อันดับที่หา คือขณะปฏิบัติงานมีอาการปวดหลังใน
ระดับใด ระดับ  =1.93, S.D. = .495  อันดับที่
หก คือขณะเวลาพักเบรกหลังการขับรถมีอาการ
ปวดหลัง ระดับ อันดับที่เจ็ด  =1.87, S.D. = 
.505  คือ ระยะเวลา 1 วันมีอาการปวดหลังกี่ครั้ง 
ระดับคา  =1.71, S.D. = .695 อันดับที่แปด คือ
อาการปวดหลังแตละคร้ังตองหยุดงานนานเทาไร 
ระดับ   =1.31, S.D. =.596  อันดับที่เกา คือ
ชวง 3 เดือนที่ผานมาตองหยุดงานเพราะสาเหตุ
จากการปวดหลัง ระดับคาเฉลี่ยที่   = 1.31, 

S.D. = .468 และอันดับสุดทาย คืออาการปวด
หลังสวนลางของพนักงานในแตละครั้ง ระดับ  = 
1.22 ,S.D. = .670 

ผลอาการปวดหลังของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงหลังจากการทํารูปแบบลดอาการ
ปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนสงแลวมีผล
ดังนี้ อาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนสงอยูในระดับที่มีอาการปวดนอยที่สุด โดยคิด
เปน  = 1.40,S.D. = 0.383 คือในชวง 3 เดือนที่
ผานมามีอาการปวดหรือมีความรูสึ กไมสบาย
บริเวณหลังสวนลาง ที่  = 2.16 ,S.D. = .424
อันดับที่สอง คือในขณะปฏิบัติงานพนักงานมี
อาการปวดหลังในระดับใด ที่  = 1.73,S.D. 

=.447 อันดับที่สาม คืออาการปวดหลังคร้ังสุดทาย
ของทานเกิดขึ้น ที่  = 1.69,S.D. = .514 อันดับ
ที่สี่ คือระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวดที่หลัง
ของพนักงานอยูในระดับใด ที่  = 1.53,S.D. = 

.505 อันดับที่หา คือในระยะเวลา 3 เดือนที่ผาน
มาพนักงานมีอาการปวดหลังประมาณ ที่  = 
1.36,S.D. = .484 อันดับที่หก คือในระยะเวลา 1 

วันพนักงานมีอาการปวดหลังกี่ครั้ง ที่  = 
1.13,S.D. = .344 อันดับท่ีเจ็ด คือ อาการปวด
หลังสวนลางของพนักงานในแตละครั้งปวดนาน
เทาไร ที่  =  1.09,S.D. =.288 อันดับที่แปด คือ 
ในชวง 3 เดือนที่ผานมาพนักงานตองหยุดงาน 
เพราะสาเหตุจากการปวดหลังประมาณกี่วันที่  

=  1.09,S.D. =.288  อันดับที่เกา คือในขณะเวลา
พักเบรกหลังการขับรถพนักงานมีอาการปวดหลัง 
ที่  =  1.09,S.D. =.288  และอันดับสุดทาย คือ
อาการปวดหลังแตละครั้งพนักงานตองหยุดงาน
นานเทาไร ที่  =  1.07,S.D. =.252 

4.ขอมูลความเครียดจากการทํางาน 

   ขอมูลความเครียดของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงอยูในระดับปานกลาง ที่  =   
3.12,S.D. =0.740 พนักงานตองมีการรับผิดชอบ
ในเรื่องของเวลาในการสงชิ้นงานเปนอันดับหนึ่ง ที่  

 =  4.00,S.D. =0.929 อันดับที่สอง คือโอกาส
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเสนทางใน
การสงชิ้นงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่   =   
3.82,S.D. =0.684 อันดับที่สาม คือขับรถ
ทามกลางฝนที่ตกหนักทําใหสูญเสียประสิทธิภาพ
การมองเห็นในการขับรถ ที่  = 3.56,S.D. =  
0.693 อันดับท่ีสี่ คือสภาพพ้ืนที่ถนนขรุขระทําให
เกิดการสูญเสียการทรงตัวในการขับรถ ที่  =   
3.33,S.D. = 0.905 อันดับที่หา คือสภาพแวดลอม
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ที่  = 3.20 ,S.D. = 

0.661 อันดับที่หก คือ ปริมาณรอบรถที่ทานวิ่งใน
แตละวัน ที่  =3.00 ,S.D. =0.477 อันดับที่เจ็ด 
คือการขับรถสงชิ้นงานของทานมีความเรงรีบ ที ่ 

 =2.98 ,S.D. =0.866 อันดับที่แปด คือ
สภาพแวดลอมขณะทํางานไมเหมาะสม ที่  = 
2.96 ,S.D. =0.638 อันดับท่ีเกา คือการขับรถ
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานเกินกวา 4 ชั่วโมง  

 =2.49 ,S.D. =0.787และอันดับสุดทาย คือไม
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สามารถเขากับเพื่อนรวมงานของทานได  =1.91 
,S.D. =0.763 

5.การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง 

   ปจจัยที่ทําใหเกิดอาการปวดหลังของพนักงาน
ขับรถบรรทุกขนสง สรุปผลไดวาความสัมพันธ
ระหวางอาการปวดกับปจจัยสวนบุคคลของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสงไมมีความสัมพันธกัน
อาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนสง 
และปจจัยในการทํางานและสภาพแวดลอมของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสงกับอาการปวดหลัง ไม
มีความสัมพันธกันตออาการปวดหลังของพนักงาน
ขับรถบรรทุกและปจจัยดานความเครียดของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสงกับอาการปวดหลังไมมี
ความสัมพันธกัน ยกเวน การขับรถสงชิ้นงานมี
ความเรงรีบและสภาพแวดลอมขณะทํางานไม
เหมาะสม ซึ่งสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกันทาง
สถิ ติP = 0.010 และก าร ขั บ รถส งชิ้ น งาน มี
ความเรงรีบ P = 0.006 สงผลใหมีอาการปวดหลัง
ในพนักงานขับรถบรรทุกขนสง ดังตารางท่ี 1-3 

ตารางที่ 1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการ
ปวดกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนสง โดยใชสถิติ Chi-Square Tests 

ตารางที่ 2 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
อาการปวดกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสง โดยใชสถิติ Chi-Square Tests 

อาการปวดหลัง Chi-Square Tests 

 df P-value 

ป จ จั ย ใ น ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดลอม 

 

1.ระยะเวลาท่ีทานขับรถมากกวา 8 
ชั่วโมง 

13.887 12 0.308 

2.ทานวิ่งรถสงชิ้นงานมากกวา 10 
รอบตอวัน 

12.071 12 0.440 

3.ทานมีการปรับพนักพิงหลังให
เหมาะสมกับสัดสวนของทาน 

11.779 12 0.464 

4.ทานนั่งรอบนรถในขณะรอลง
ชิ้นงานเกิน 30 นาท ี

11.260 12 0.507 

5.ทานมักขับรถในทากมคอเพื่อให
มองเห็นไดดีขึ้น 

9.494 12 0.660 

6.ทานไมไดมีการปรับพนักพิงใหเขา
กับศีรษะของทานขบัรถ 

9.002 12 0.703 

7.ทานนั่งขับรถเอนตัวไปขางหนาและ
พิงรางกายสวนบนไวกับพวงมาลัย 

10.897 12 0.538 

8.ทานตองนั่งขับรถในทาที่บิดตัวหรือ
เอี้ยวตัวเสมอ 

14.186 12 0.289 

9.เวลาเหยียบคันเรงหรือเบรคจนสุด 
ขาของทานมักเหยียดตรง 

9.377 12 0.670 

10.ทานนั่งขับรถในทาที่แขนเหยียด
สุดในการจับพวงมาลัย 

10.802 12 0.546 

11.ตําแหนงพนักพิงศีรษะอยูในระดับ
เทากับระดับคอของทาน 

9.518 12 0.658 

12.ระยะหางระหวางลําตัวกับ
พวงมาลัยหางกันเกิน 1 ชวงแขน 

16.425 12 0.173 

13.ในขณะขับรถหัวเขาของทานอยู
ในระดับสูงกวาสะโพก 

10.238 12 0.595 

14.ทานนั่งขับรถในลักษณะหลังยืด
ตรงโดยไมพิงพนักพิงหลัง 

20.456 12 0.059 

15.อุณหภูมิภายในรถไมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน( เชน รอนเกินไป หรือ 
เย็นเกินไป ) 

20.275 12 0.062 

16.ทานขับรถในลักษณะหลังงอ 9.120 12 0.693 
17.ตําแหนงพวงมาลัยอยูในระดับที่
ต่ํากวาหนาอกของทาน 

18.547 12 0.100 

18.ทานขับรถสงชิ้นงานแบบตอเนื่อง
โดยไมมีเวลาพัก 

14.318 12 0.281 

19.ทานจับพวงมาลัยขางเดียว
ในขณะขับรถ 

9.174 12 0.688 

20.ทานตองโยกตัวไปมาเพื่อที่จะมอง
กระจกมองขางและกระจกมองหลัง 

7.788 12 0.801 

อาการปวดหลัง Chi-Square Tests 

 df P-value 

ปจจัยสวนบุคคล  

อายุ 31.840 36 0.667 
เพศ - - - 
สวนสูง 55.584 48 0.211 
น้ําหนัก 57.399 48 0.166 
สถานะ 23.089 36 0.953 

โรคประจําตัว 7.663 12 0.811 
การสูบบุหรี่ 21.504 24 0.609 

การออกกําลังกาย 36.456 36 0.447 
อายุการทํางาน 48.626 36 0.078 
ระดับการศึกษา 22.396 24 0.556 
การด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

20.463 24 0.670 
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ตารางที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
อาการปวดกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสง โดยใชสถิติ Chi-Square Tests 

 

6. Paired Samples T-Test ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคากลาง ของขอมูลสอง
กลุม โดยที่ขอมูลทั้งสองกลุมไมไดผูกพันธ หรือ มี
ความเปนอิสระตอกันโดยจาการนําขอมูลครั้งที่ 1
และคร้ังที่ 2 มาทําการทดสอบ Paired Samples 

Test ไดผล P = 0.000 สรุปไดวาภายหลังไดทํา
รูปแบบลดอาการปวดหลังของกลุมพนักงานมี

คะแนนเฉลี่ยของอาการปวดหลังนอยกวากอนได
ทํารูปแบบลดอาการปวดหลังดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคากลางของสองประชากร 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาพบวาพนักงานขับรถบรรทุก
ขนสง อยูในชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 
51.11มีสวนสูง 166-170 เซนติเมตร คิดเปนรอย
ละ 26.67มีน้ําหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป คิดเปนรอย
ละ 37.78 มีสถานะแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 
55.56พนักงานขับรถบรรทุกไมมีโรคประจําตัว 

คิด เปนร อยละ  91 .11 พนักงานขับ
รถบรรทุกไมสูบบุหรี่  คิดเปนรอยละ  37.78
พนักงานขับรถบรรทุก ออกกําลังกายสัปดาหละ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.44  พนักงานขับรถบรรทุก
มีอายุงาน 1-5ป คิดเปนรอยละ 31.11 รถบรรทุกมี
ระดับการศึกษาอยูชั้น ปวช ,ปวส คิดเปนรอยละ 
51.11 ของพนักงานขับรถบรรทุกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตไมประจํา คิดเปนรอยละ 71.11 

ทดสอบขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลของพนักงานขับรถบรรทุกขนสง โดยใช
สถิติไคสแควร ที่ความเชื่อมั่น 95 % ( P ≤ 0.05 ) 

พบวาไมมีความสัมพันธกันตออาการปวดหลังของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุกัญญา อังศิริภุลและนํ้าออย ภัคดี
วงศและวารินทร บินโฮเซ็น(2559) พฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูที่มีอาการปวดหลัง

อาการปวดหลัง Chi-Square Tests 

 df P-value 

ปจจัยดานความเครียด  

1.ทานตองมีการรับผิดชอบ
ในเรื่องของเวลาในการสง

ชิ้นงาน 

33.371 36 0.594 

2.ทานสามารถเขากบัเพื่อน
รวมงานของทานไดเปน

อยางด ี

27.327 36 0.850 

3.มีโอกาสในการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัการปรับเปล่ียน
เสนทางในการสงชิ้นงาน
หากเกิดเหตุฉกุเฉิน 

41.308 36 0.250 

4.สภาพแวดลอมเหมาะสม
ตอการปฏบิัติงาน 

29.911 36 0.753 

5.ปริมาณรอบรถที่ทานวิ่ง
ในแตละวัน 

24.771 24 0.418 

6.การขับรถสงช้ินงานของ
ทานมีความเรงรีบ 

60.573 36 0.006* 

7.สภาพแวดลอมขณะ
ทํางานไมเหมาะสม ( เชน 
เสียงดัง อากาศรอน ) 

73.769 48 0.010* 

8.ขณะที่ทานขับรถ
ทามกลางฝนที่ตกหนกัทํา
ใหสูญเสียประสิทธิภาพการ

มองเห็นในการขับรถ 

56.794 48 0.180 

9.ขับรถในสภาพพื้นที่ถนน
ขรุขระทําใหเกิดการสูญเสีย
การทรงตัวในการขับรถ 

40.424 48 0.773 

10.มีการขับรถตอเนื่องกัน
เปนระยะเวลานานเกินกวา 

4 ชั่วโมง 

57.885 48 0.155 

รูปแบบ
ลด

อาการ
ปวดหลัง 

กอนปฏิบัติ หลังปฏิบัติ t df P-
valu

e 

Mean 

    

อาการ
ปวดหลัง 

1.68 0.143 1.40 0.144 9.129 44 .000 0.2761
90 
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ส ว น ล า ง  ที่ ส รุ ป ว า ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (p = 

0.096) มีลักษณะงานของพนักงานมากที่สุด คือ
การปรับพนักพิงหลังใหเหมาะสมกับสัดสวนของ
พนักงาน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 91.11 
ทดสอบขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยในการ
ทํางานและสภาพแวดลอมของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงกับอาการปวดหลัง โดยใชสถิติไค 
สแควร ที่ความเชื่อมั่น 95 % ( P ≤ 0.05 )  พบวา
ปจจัยในการทํางานและสภาพแวดลอมของ
พนักงานขับรถบรรทุกไมมีความสัมพันธกันตอ
อาการปวดหลังของพนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธยา ภิรมยและพันธยศ 
วรเชฐวราวัตร (2555)  ศึกษาพฤติกรรมและ
วิเคราะหทานั่งทํางานของพนักงานเย็บจักรใน
อุตสาหกรรม เครื่องนุงหมไทย และผลกระทบดาน
ความเม่ือยลาที่ เกิดขึ้นจากการทํางาน เพ่ือหา
สาเหตุที่เปนที่มาของความปวดเมื่อยของรางกาย
ในสวนตางๆ ที่สรุปวาปจจัยทางดานลักษณะงาน
ของพนักงานมีความสัมพันธตออาการปวดหลังที่   
( p = 0.030 ) เนื่องจากลักษณะงานท่ีแตกตาง
และพนักงานขับรถบรรทุกขนสงยังมีอุปกรณที่ชวย
ลดความเม่ือยลาเบื้องตนอยูแลว เชน ตัวเบาะท่ีมี
สปริงชวยเรื่องแรงกดทับของน้ําหนักพนักงานขับ
รถ และยังมีตัวเบาะที่นิ่มเพ่ือชวยใหการขับรถ
สบายมากยิ่ งขึ้น  พบวาอาการปวดหลั งของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสงอยูในระดับที่มีอาการ
ปวดนอย โดยคิดเปนคาเฉลี่ย1.98 คืออาการปวด
หลังครั้งสุดทายของทานเกิดข้ึนเ ม่ือไร ระดับ
คาเฉลี่ยที่ 3.31 และผลจากหลังการทํารูปแบบ
แลวไดผล วาอาการปวดหลังของพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงอยูในระดับที่มีอาการปวดนอย
ที่สุด โดยคิดเปนคาเฉลี่ยได 1.40   ในชวง 3 เดือน
ที่ผานมามีอาการปวดหรือมีความรูสึกไมสบาย
บริเวณหลังสวนลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.16 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา ชายเกล้ียง
และวรวรรณ ภูชาดา, (2558) ความชุกของการ
ปวดและระดับความรูสึกไมสบายบริเวณคอ ไหล
และหลังในพนักงานศูนยบริการขอมูล จังหวัด
ขอนแกน ที่สรุปวาระดับอาการปวดหลังของ
พนักงานเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การทํางาน พบวา พนักงานตองมีการรับผิดชอบใน
เรื่องของเวลาในการสงชิ้นงาน ที่ระดับคาเฉลี่ย 
4.00 ทดสอบขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานความเครียดของพนักงานขับรถบรรทุกขนสง
กับอาการปวดหลัง โดยใชสถิติไคสแควร ที่ความ
เชื่อมั่น 95 % ( P ≤ 0.05 ) พบวาไมมี
ความสัมพันธกัน ยกเวน การขับรถสงชิ้นงานมี
ความเรงรีบและสภาพแวดลอมขณะทํางานไม
เ หม า ะสม  ซึ่ ง มี ค ว ามสั ม พัน ธ กั นท า ง ส ถิ ติ            
P = 0.006 และ P = 0.0109 ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุนิสา ชายเกล้ียง
และวรวรรณ ภูชาดา (2559) ความเครียดจากการ
ทํางานและการปวดคอไหลหลังในทันตบุคลากร
จากโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดขอนแกน สรุปวา
ถาพนักงานเกิดความเครียดจะเปนสาเหตุทําใหเกิด
อาการปวดหลังและสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ผลการทดสอบความแตกตางของคากลาง
ของขอมูลอาการปวดหลั งของพนักงานขับ
รถบรรทุกระหวางขอมูลอาการปวดหลังของพนัง
งานกอนทํารูปแบบลดอาการปวดหลังกับขอมูล
อาการปวดหลังของท่ีพนักงานไดรับการทํารูปแบบ
ลดอาการปวดหลังแลว (P = 0.000) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นภมณ ยารวง. โสภาพรรณ อินตะ
เผือก(2559)  ผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
ดวยการยืดเหยียดกลามเนื้อตออาการปวดหลัง
สวนลางในเกษตรกรชาวนา ที่สรุปวาภายหลัง
ไดรับโปรแกรมการออกกําลังกาย กลุมทดลองมี
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อ า ก า ร ป ว ด ห ลั ง แ ล ะ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมนอยกวากอน
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ไดรับโปรแกรมการออกกําลังกาย และกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยของความออนตัวของกลามเนื้อหลัง
มากกวากอนไดรับโปรแกรมการออกกําลังกาย    
(P = 0.000) 

ขอเสนอแนะ 

ควรจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดาน     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ืออบรมให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบ
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกขนสง เชน ลักษณะ
ทาทางในการน่ังขณะทํางานที่เหมาะสม เปนตน 

 ควรจัดการรณรงคสงเสริมใหความรูใน
การดูแลสุขภาพและความแข็งแรงของรางกายของ
พนักงานขับรถบรรทุกขนสง  เชน รณรงคให
พนักงานออกกําลังกายใหเปนประจํา เลิกสูบบุหรี่ 
และหลีกเลี่ยงสารเสพติดโดยเฉพาะพนักงานที่มี
โรคประจําตัวควรใหความสําคัญกับสุขภาพตนเอง
ใหมากข้ึน 
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