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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของพื้นผิวสัมผัสถุงมือต่อแรงบีบมือ โดยศึกษาจากถุงมือผ้าฝ้ายที่ มี
ยางเคลือบบริ เวณผิวสัมผัสของฝ่ ามื อ ซึ่ งเป็ นถุงมือที่มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ในอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และใน
งานด้านเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะของการใช้ถุงมือ 5 แบบ คือ 1) มือเปล่า 2) ถุงมือผ้าฝ้ายไม่มีลวดลาย 3) ถุงมือผ้าฝ้ายลายจุด
ทัว่ ฝ่ ามือ 4) ถุงมือผ้าฝ้ายลายจุดสลับลายอื่น ๆ และ 5) ถุงมือผ้าฝ้ายเคลือบยางทั้งฝ่ ามือ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 31 คน เป็ นเพศ
ชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมดมีสุขภาพดีและไม่เคยมีประวัติของการบาดเจ็บรุ นแรงบริ เวณแขน
และข้อมือ การวัดค่าแรงบีบมือทาการวัดด้วยเครื่ องมือ Hand dynamometer โดยวัด 2 ท่า คือ ท่างอข้อศอก 90 องศา และ
ท่าปล่อยแขนตรง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี paired t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way
ANOVA) และใช้ส ถิ ติ วิเคราะห์ ค วามแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย รายคู่ (pairwise comparisons) ด้ว ยวิ ธี Tukey ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า เมื่อใช้มือเปล่าจะได้ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือสูงสุ ด (33.48 กก. ในท่างอข้อศอก 90 องศา และ
34.10 กก. ในท่ าปล่อยแขนตรง) และเมื่ อ ใช้ถุงมื อ ผ้าฝ้ ายถักเคลื อบด้วยยางทั้งฝ่ ามื อจะมี ค่าต่ าสุ ด (27.71 กก. ในท่ างอ
ข้อศอก 90 องศา และ 28.23 กก. ในท่าปล่อยแขนตรง) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติสรุ ปได้วา่ การสวมใส่ ถุงมือที่เคลือบ
ด้วยยางทั้งฝ่ ามือ อาจไม่เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งใช้แรงบีบมือในการทางาน
คาสาคัญ: ถุงมือ แรงบีบมือ พื้นผิวสัมผัส
ABSTRACT
This research aimed to investigate the impact of the glove contact surface on grip strength.
The study focused on the cotton gloves with rubber coated surface on palm area. These types of gloves
are widely used in construction, industry, and agriculture works. The independent variable was hand
conditions with various types of gloves which were 1) bear hand 2) plain cotton glove 3) cotton glove
partially coated with small rubber dots on palm area 4 ) cotton glove partially coated with various
patterns and 5) cotton gloves fully coated with rubber. The 31 men aged between 20-40 years were
participated. All participants were healthy with no history of serious injury in the arm and hands. The
grip strength was measured with Hand dynamometer. The measurement was performed in two arm
postures which were 9 0 degrees bent elbow posture and arm straight posture. Data were analyzed
using paired t-test, statistical analysis of variance ( One-way ANOVA) and analysis of pairwise
comparisons by Tukey method with statistical significance level at 0.05. It was found that when using
bare hands, mean grip strength archived maximum levels (33.48 and 34.10 kg) whereas the condition
with cotton gloves fully coated with rubber gained minimum values (27.71 and 28.23 kg). From this
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result, it could be concluded that wearing gloves with fully coated with rubber may not be suitable for
applications that require grip strength in their work.
Keywords: Glove, Grip strength, Contact surface

1. บทนา

การใช้ถุงมือสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางด้านความ
ปลอดภัยของผูท้ างาน การเลือกชนิ ดของถุงมือก็ข้ ึนอยูก่ บั
ชนิ ดของงานที่ ท า โดยถุงมื อผ้าฝ้ ายและถุงมื อไนล่อนจะ
เป็ นที่ นิยมใช้ในงานประเภทงานประกอบ [2] สาหรับถุง
มือที่ ทามาจากวัสดุอื่น ๆ เช่น ยาง พลาสติก หรื อหนัง ถุง
มือที่มีน้ าหนักเบาจาพวกวัสดุยางหรื อพลาสติก มักแนะนา
ให้ใช้งานที่ ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ ที่มีน้ าหนักเบา ซึ่ งเป็ น
งานที่ตอ้ งใช้ความคล่องแคล่วของนิ้วและความชานาญใน
การทางานที่มากขึ้น [3] อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ พบในการ
ใช้ถุ ง มื อ คื อ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านมัก เกิ ด ความไม่ ส ะดวกสบาย
ทางานไม่ถนัดซึ่ งหลายครั้ งพบว่าผูป้ ฏิ บัติงานละเลยการ
สวมใส่ ถุ ง มื อ เพราะอ้า งว่ า ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานลดลง ในทางกลับกันบางครั้งพบว่าถุงมือที่ มีใช้อยู่
ไม่ มีความเหมาะสมทาให้ผูป้ ฏิ บัติงานบางคนสวมถุงมื อ
ซ้อนกัน เพื่ อเพิ่ม ความหนาซึ่ งทาให้ป้ องกัน อันตรายจาก
การทางานกับของมีคมได้ดีข้ ึน [4] ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึง
มีแนวคิดที่ จะศึ กษาผลกระทบของพื้นผิวสัมผัสถุงมือต่อ
แรงบีบมือ ภายใต้สภาวะพื้นผิวสัมผัสถุงมือที่ แตกต่างกัน
โดยศึ กษาจากถุงมือผ้าฝ้ ายที่ มีย างเคลือบบริ เวณผิวสัมผัส
ของฝ่ ามื อ ซึ่ งเป็ นถุงมื อ ที่ มี ใช้กัน อย่างแพร่ ห ลาย ทั้งใน
อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง หรื อแม้กระทัง่ ในงาน
ด้านเกษตรกรรม

ในการทางานในภาคอุตสาหกรรม พบว่านิ้ วและมือ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานมักจะมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายอยูเ่ สมอ
เช่ น การถูกของมี ค มบาดหรื อตัด การถู กไฟลวก การถู ก
ความร้อน การถลอก เป็ นต้น เพราะมือเป็ นอวัยวะที่สาคัญ
ในการทางานเกือบทุกอย่าง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์
ป้ องกันตามความเหมาะสม ถุงมือถือเป็ นอุปกรณ์ป้องกัน
อั น ต ร า ย ส่ ว น บุ ค ค ล ( Personal Protective
Equipment, PPE) ที่ นิ ยมใช้ กั น อย่ า งแพ ร่ ห ลายใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท [1] การออกแบบถุ งมื อ ที่ ดี
จะต้องคานึ งถึงลักษณะการใช้งาน เช่น การใช้เพื่องานยก
วัสดุหรื อการจับยึดสิ่ งของเพื่อให้เกิ ดความมัน่ คงระหว่าง
การทางาน การใช้ป้องกันมือเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่ งของที่ มี
อุณหภูมิที่สูงหรื อต่าเกินไป การใช้เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ
จากการท างานกับ ของมี ค ม เป็ นต้น ดัง นั้ นการสวมใส่
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น มื อ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ ลดการ
บาดเจ็บของอวัยวะส่ วนนิ้ ว มื อ และแขนอันเนื่ องมาจาก
การทางาน [1]
ถุงมือที่ มีใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายประเภทด้วยกัน
ได้แก่ ถุงมื อใยหิ น (Asbestos gloves) ใช้ป้องกันความ
ร้อนในงานที่มีแหล่งความร้อนสู ง ใช้สาหรับงานที่ตอ้ งจับ
ต้อ งกับ วัต ถุ ที่ ร้อ น ถุ งมื อ เคลื อ บน้ ายา (Coated fabric
gloves) ใช้สาหรับป้ องกันอันตรายจากสารเคมี ที่มีความ
เข้ม ข้ น ไม่ ม ากนั ก ถุ ง มื อ หนั ง (Leather gloves) ใช้
สาหรับป้ องกันอันตรายจากประกายไฟ ถุงมือตาข่ายโลหะ
(Metal mesh gloves) ใช้ป้องกันอันตรายจากของมี คม
และการสัมผัสกับเครื่ องจักร ถุงมือยาง (Rubber gloves)
ใช้ส าหรั บ งานที่ เกี่ ย วกับ ไฟฟ้ า เพราะมี คุ ณ สมบัติ เป็ น
ฉน วน ไฟฟ้ า ถุ ง มื อผ้ า หรื อฝ้ า ย (Fabric or cotton
gloves) ใช้ส าหรั บ ป้ อ งกัน ความสกปรก ฝุ่ น สะเก็ ด ไม้
และการเสี ยดสี เป็ นต้น

2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

เมื่อทางานร่ วมกับอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือ การใช้ถุง
มือเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
[2,5,6] อย่างไรก็ ต ามจากงานวิจ ัย ที่ ผ่ านมามี ร ายงานว่า
ผูป้ ฏิ บัติงานที่ มี การสวมถุงมื อ ได้รับ ผลกระทบของการ
สวมใส่ ถุงมื อต่อความสามารถในการทางานของมื อ [1]
โดยในงานวิจัยของ Bellingar และ Stocum [7] พบว่า
การสวมใส่ ถุ ง มื อ ท าให้ ค วามสามารถของมื อ ลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่าทางหมุนมือให้คว่าลง หรื อหมุน
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มื อ ให้ ห งายขึ้ น (Pronation/Supination) และการกาง
หรื อหุ บมื อ (Abduction/Adduction) [8] ในงานของ
O'Hara [9] ซึ่ งใช้ วิ ดี โ อบั น ทึ ก ผลการทดสอบโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาท่าทางของมือและข้อมือ พบว่าการ
สวมถุงมือรบกวนการงอนิ้วมือและการเคลื่อนไหวบริ เวณ
ข้อต่อของนิ้วมือ
บางงานวิจยั แสดงให้เห็นผลกระทบของการสวมถุง
มือขณะทางานร่ วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ในงานวิจยั ของ
Dianat Iman และคณะ [1] ได้ทาการประเมินผลการใช้
งานถุงมือเมื่อใช้กบั คีมเป็ นระยะเวลานาน โดยให้ผทู ้ ดสอบ
ทางานประเภทต่าง ๆ เช่ น งานประกอบ งานผูกลวด ซึ่ ง
เป็ นลักษณะงานที่ตอ้ งมีท้ งั การทางานและการออกแรงไป
พร้อม ๆ กัน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท างานเป็ นเวลา 2 ชม.
จากผลการทดลองพบว่าการสวมถุ งมื อ ท าให้เกิ ด การใช้
กล้ามเนื้ อเพิ่มขึ้น ทาให้เกิ ดการเบี่ ยงข้อมือ และทาให้เกิ ด
ความไม่สะดวกสบายในระหว่างการทางาน นอกจากนั้น
ยังพบว่า ทาให้ลดความไวในการสัมผัส ลดความแข็งแรง
ของแรงบิ ดแขน และ แรงบี บมือ และยังพบว่า ระยะเวลา
ในการสวมใส่ ถุงมือมีผลต่อความสามารถของมือ นอกจาก
งานวิจยั ดังกล่าวยังมีงานวิจยั ที่ ศึกษาถึงการสวมถุงมือเมื่อ
ทางานร่ วมกับไขควงในงานประกอบ [10] โดยเมื่อใช้มือ
เปล่าหรื อถุงมือผ้าฝ้าย จะทาให้สามารถทางานได้ดีกว่าเมื่อ
เป็ น งาน ที่ ต้ อ งใช้ ก ารสั ม ผั ส และงาน ที่ ต้ อ งมี การ
เคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือ
อย่างไรก็ตามในบางงานก็พบผลที่ แตกต่างของการ
สวมใส่ ถุ ง มื อ โดยจากงานวิ จัย ของ Richard P. Wells
และคณะ [11] พบว่าในการปฏิ บัติ งานโดยใช้ถุงมื อที่ มี
ขนาดใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่าขนาดที่ เหมาะสมจะส่ งผลต่อ
ความสะดวกสบายของมือและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ การสวมถุงมือไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมือ แต่ยงั ให้ผลลัพธ์
ที่ดีคือถุงมือที่ความหนายิ่งมากยิ่งสามารถลดแรงต้านทาน
ได้มากขึ้น [4] จากงานวิจยั ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็ น
ได้ ว่ า ก ารส วม ใส่ ถุ งมื อ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน ท าให้
ความสามารถของมือเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเลื อกถุง

มือที่ สวมใส่ ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานจึงจะช่วยให้
การปฏิบตั ิงานดีข้ ึน รวมทั้งเกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
3. วิธีการดาเนินการวิจัย

ขั้น ตอนการด าเนิ น การเริ่ ม จากสารวจถุ งมื อ ผ้าฝ้ าย
เคลื อ บผิ ว สั ม ผัส ยางที่ มี ว างจ าหน่ า ยในท้อ งตลาด เพื่ อ
วางแผนขั้นตอนและกระบวนการทดสอบ จากนั้นทาการ
ทดสอบตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อมูลที่ ได้
ไปวิเคราะห์และสรุ ปผล
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
งานวิจยั นี้ประกอบด้วยตัวแปรในการวิจยั ดังนี้
- ตัวแปรต้นคือลักษณะของการใช้ถุงมือ 5 แบบ คือ
1) มื อ เปล่า 2) ถุ งมื อ ผ้าฝ้ ายไม่ มีลวดลาย 3) ถุงมื อ ผ้าฝ้ าย
ลายจุดทัว่ ฝ่ ามือ 4) ถุงมือผ้าฝ้ายลายจุดสลับลายอื่น ๆ และ
5) ถุงมือผ้าฝ้ายเคลือบยางทั้งฝ่ ามือ ดังตารางที่ 1
- ตัวแปรตาม คือ ค่าแรงบีบมือ (grip strength)
- ตัวแปรควบคุม คื อ เพศ ช่ วงอายุ การบาดเจ็บและ
โรคประจาตัว
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ผูเ้ ข้าร่ วมที่ได้รับคัดเลือกสาหรับการทดสอบ 31 คน
เป็ นเพศชายทั้งหมดเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มกั จะใช้แรงในการ
ทางาน กลุ่มตัวอย่างมี อายุระหว่าง 20 – 40 ปี ซึ่ งเป็ นช่วง
ของวัยแรงงาน ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมดมี สุขภาพดี และไม่เคยมี
ประวัติ ข องการบาดเจ็ บ รุ น แรงบริ เวณแขนและข้อ มื อ
รวมทั้งในขณะเข้าร่ วมทดลองไม่มีอาการของการบาดเจ็บ
ใด ๆ ในบริ เวณดังกล่าว ข้อมูลพื้ นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ลักษณะและรู ปแบบของถุงมือ
แบบ
ที่
1
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ลักษณะ

รู ปแบบ
- มือเปล่า
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แบบ
ที่

ลักษณะ

3.3 การวางแผนและเตรียมการทดลอง

รู ปแบบ

2

- ถุงมือผ้าฝ้ายถัก ไม่มีลวดลาย
- บริ เวณข้อมือเป็ นผ้ายืดรัด
ข้อมือ

3

- ถุงมือผ้าฝ้ายถัก เคลือบจุด

ในการทาลองได้ทาการสุ่ มเลือกสภาวะมือทั้ง 5 แบบ
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยการสุ่มเลือกเป็ นการป้ องกันการ
รบกวนจากปั จจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการทดลอง
รวมถึงปั จจัยที่ควบคุมได้ยาก เพื่อให้ผลการทดลองมีความ
ถูก ต้อ งและแม่ น ย ามากขึ้ น อี ก ทั้งเป็ นการกระจายความ
ผิด พลาดให้ ทุ ก ๆ การทดลองได้รับ เท่ า ๆ กัน [12] ใน
งานวิจัย นี้ ท าการการวัด ค่ าแรงบี บ มื อ วัด ด้ว ยเครื่ อ งมื อ
Hand dynamometer ยี่ ห้ อ Lafayette hand
dynamometer model 78010 (รู ปที่ 1)
การวัด ค่าแรงบี บมื อจะทาการวัด 2 ท่ า คื อ 1.ท่ างอ
ข้อศอก 90 องศา เนื่ องจากเป็ นท่าทางที่ใกล้เคียงกับท่าทาง
ขณะทางานร่ วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ และ 2.ท่าปล่อยแขนตรง
เนื่องจากเป็ นท่ามาตรฐานในการวัดค่าแรงบีบมือ [13] ใน
ท่างอข้อศอก 90 องศา ผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบอยู่ในท่ านั่ง
แขนแนบลาตัว ข้อศอกงอทามุม 90 องศา ใช้มือข้างที่ถนัด
ออกแรงบี บ เครื่ อ งมื อ ให้ สู ง ที่ สุ ด [14] ค้างไว้ 3 วิน าที
ท าซ้ า 2 ครั้ ง จากการวัด ค่ า แรงบี บ มื อ แต่ ล ะครั้ งจะได้
ค่าแรงบีบมือ 2 ค่า ในการบันทึกค่าจะพิจารณาจากครั้งที่ดี
ที่สุดและบันทึกค่าไว้ สาหรับในท่าปล่อยแขนตรงหรื อท่า
ยืดข้อศอก 180 องศา ผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบอยูใ่ นท่ายืน จับ
เครื่ องวัดแรงบีบมือให้อยูใ่ นท่าที่เหมาะสมให้เป็ นเส้นตรง
กับแขนท่ อนล่าง และปล่อ ยแขนห้อยลงใกล้ข าท่ อนบน
โดยให้ใช้มือข้างที่ ถนัด บี บเครื่ องวัดเต็มที่ โดยใช้แรงให้
มากที่ สุ ด ค้างไว้ 3 วิน าที ท าซ้ า 2 ครั้ ง ในการบัน ทึ ก ค่ า
พิจารณาจากครั้งที่ดีที่สุดและบันทึกค่าไว้ [13]

PVC

- บริ เวณฝ่ ามือเป็ นลายจุด
ทั้งหมด
- หลังมือเป็ นผ้าไม่มี PVC
เคลือบ
- บริ เวณข้อมือเป็ นผ้ายืดรัด
ข้อมือ
- ถุงมือผ้าฝ้ายถัก เคลือบจุด PVC
- บริ เวณปลายนิ้วเป็ นลายยาว
แนวตั้งความยาวประมาณ 1
ซม.
- บริ เวณฝ่ ามือออกแบบลาย
สามเหลี่ยมต่อกันในแนวนอน
- บริ เวณอื่น ๆ บนฝ่ ามือเป็ นลาย
จุด
- หลังมือเป็ นผ้าไม่มี PVC
เคลือบ
- บริ เวณข้อมือเป็ นผ้ายืดรัดข้อมือ
- ถุงมือผ้าฝ้ายถัก เคลือบด้วย
ยางทั้งฝ่ ามือ
- ฝ่ ามือเคลือบด้วยยางธรรมชาติ
สี เหลือง
- หลังมือเคลือบด้วยยางสี ขาว
- บริ เวณข้อมือเป็ นผ้ายืดรัด
ข้อมือ

4

5

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวแปร
อายุ (ปี )
น้ าหนัก (กก.)

ช่วงต่าสุ ด-สู งสุ ด

ค่าเฉลี่ย

SD

20-38

25.3

5.0

50-94

69.4

11.2

รู ปที่ 1 Hand dynamometer
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3.4 ขั้นตอนในการทดสอบ

เดี ยว (One-way ANOVA) เนื่ องจากเป็ นการวิเคราะห์
ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว และใช้วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ (pairwise comparisons) ด้ ว ยวิ ธี
Tukey ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 [15-16]

3.4.1 ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการทดสอบ

ก่ อ นท าการวิจัย ผู ้เข้าร่ ว มการทดสอบจะได้รั บ ค า
ชี้ แ จงชื่ อ ของงานวิจัย วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจัย วิธีการ
ปฏิ บตั ิ ความไม่สะดวกสบายหรื อความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น
ระหว่ า งการทดสอบ รวมไปถึ ง ประโยชน์ ข องการ
ดาเนินการทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน สิ ทธิ์ใน
การถามและการยุติการเข้าร่ วม
3.4.2 การเตรียมร่ างกาย
ก่อนเริ่ มการทดสอบจะมีการแนะนาการใช้เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบ
สามารถสร้างความคุน้ เคยกับเครื่ องมือก่อนที่จะดาเนิ นการ
ทดสอบจริ ง ผูว้ ิจยั มีการอธิ บายเกี่ยวกับท่าทางที่ ใช้ในการ
ทดสอบกับอุปกรณ์ ก่ อนเริ่ มการทดสอบจริ ง โดยทาการ
ฝึ กซ้อมเป็ นเวลา 2 นาทีก่อนที่จะดาเนินการทดสอบจริ ง
3.4.3 การทาการทดลองและบันทึกผล
การทดสอบแต่ละครั้งจะเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบ
เรี ยงตามลาดับตารางการสุ่ มเลื อกที่ ออกแบบไว้ เช่ น 11
หมายถึง การวัดแรงบีบมือท่างอข้อศอก 90 องศา ทดสอบ
โดยใช้ล ัก ษณะของการใช้ถุ ง มื อ แบบที่ 1 เป็ นต้น โดย
ระหว่างด าเนิ น การทดสอบทุ ก ๆ 10 นาที ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดสอบจะต้องบริ หารมือเพื่อเป็ นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ
ที่มือ
3.4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็ น
การอธิ บ ายลัก ษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่ วมการ
ทดสอบประกอบด้วย จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) เป็ น
การทดสอบสมมุติฐานในงานวิจยั โดยเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของแรงบี บมื อของท่ าทาง 2 ท่ าทาง
โดยใช้วิธี paired t-test และเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของแรงบีบมือของลักษณะของการใช้ถุงมือทั้ง
5 แบบโดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทาง

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการวัดค่ าแรงบีบมือ

ผลการวัดค่าแรงบี บมื อของผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบพบว่า
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือท่างอข้อศอก 90 องศา (ตารางที่ 3) ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบที่มีอายุในช่วง 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยแรงบีบ
มื อ มากกว่ า ผู ้ที่ มี อ ายุใ นช่ ว ง 20-30 ปี ในทุ ก แบบของ
ลักษณะการใช้ถุงมือ ผูท้ ี่มีน้ าหนักในช่วง 61 กก. ขึ้นไปมี
ค่าเฉลี่ ยของแรงบี บมื อมากกว่าผูท้ ี่ มีน้ าหนักน้อยกว่า 61
กก. ในส่ วนของความถนัดของมือสาหรับผูท้ ี่ ถนัดมือซ้าย
เมื่อใช้มือเปล่าจะมีค่าเฉลี่ยแรงบี บมือมากกว่าผูท้ ี่ ถนัดมื อ
ขวา ในทางตรงกัน ข้ามผูท้ ี่ ถนัด มื อขวาเมื่ อใช้ถุงมื อจะมี
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือที่มากกว่า
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือท่างอข้อศอก 90 องศา
ข้อมูล
อายุ
20-30
31-40

น้าหนัก
<60
61-70
>71

จานวน
(ร้อยละ)
25
(80.7)
6
(19.3)
7
(22.6)
14
(45.1)
10
(32.3)

แบบที่

ค่าแรงบีบมือ (กก.)
แบบที่ แบบที่ แบบที่
2

3

4

แบบที่

32.36

30.52

30.92

30.76

27.00

38.17

36.67

34.33

34.83

30.67

30.14

28.71

27.86

27.57

25.71

33.29

32.64

32.86

32.57

28.29

36.10

32.50

32.40

32.90

28.30

33.26

31.96

32.11

31.70

28.11

35.00

30.00

28.00

30.50

25.00

1

5

ความถนัดของมือ
ขวา
ซ้าย

27
(87.1)
4
(12.9)

สาหรับค่าเฉลี่ยแรงบี บมือในท่าปล่อยแขนตรงหรื อ
ท่ายืดข้อศอก 180 องศา (ตารางที่ 4) ค่าเฉลี่ยแรงบี บมื อ
ของผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบที่ มีอายุในช่ วง 31-40 ปี มี ค่าเฉลี่ ย
แรงบี บมือมากกว่าผูท้ ี่มีอายุในช่วง 20-30 ปี ค่อนข้างมาก
ในทุ กแบบของลักษณะการใช้ถุงมือ ผูท้ ี่ มีน้ าหนักในช่วง
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กก. ขึ้ นไปมี ค่ า เฉลี่ ย ของแรงบี บ มื อ มากกว่ า ผู ้ที่ มี
น้ า หนัก น้อ ยกว่า 61 กก. โดยผูท้ ี่ ถ นัด มื อ ซ้ายเมื่ อ ใช้มื อ
เปล่ามีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือมากกว่าผูท้ ี่ถนัดมือขวา แต่เมื่อใช้
ถุงมือแบบที่ 2 ผูท้ ี่ถนัดมือขวาและซ้ายมีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ
ใกล้เคียงกัน และ ในขณะที่ ใช้ถุงมือแบบที่ 3-5 ผูถ้ นัดมือ
ขวามีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือมากกว่า

ค่าแรงบีบมือ(กก.)

61

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือท่าปล่อยแขนตรง
ข้อมูล
อายุ
20-30
31-40

น้าหนัก
<60
61-70
>71

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
1.งอข้อศอก 90 องศา

แบบที่

ค่าแรงบีบมือ (กก.)
แบบที่ แบบที่ แบบที่
2

3

4

แบบที่
5

รู ปที่ 2 สรุ ปเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 ท่าทาง

32.56

31.96

30.68

29.64

27.32

4.2 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ย แรงบีบมื อ

40.50

36.33

34.67

35.17

32.00

7
(22.6)
14
(45.1)
10
(32.3)

31.00

29.00

27.57

25.71

24.57

35.71

34.07

33.14

32.86

29.36

34.00

33.70

31.80

31.20

29.20

27
(87.1)
4
(12.9)

33.70

32.81

31.93

31.00

28.59

36.75

32.75

28.25

28.75

25.75

จานวน
(ร้อยละ)
25
(80.7)
6
(19.3)

1

กับลักษณะการใช้ ถุงมือ
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของแรง
บีบมือของลักษณะของการใช้ถุงมือทั้ง 5 แบบโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-way
ANOVA) แสดงให้เห็ นว่าในขณะที่ อยู่ในท่ างอข้อศอก
90 องศา (รู ปที่ 3) มี ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของแรง
บี บ มื อ ของลัก ษณะของการใช้ถุ ง มื อ แต่ ล ะแบบอย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 (p-value = 0.010) และเมื่อผูเ้ ข้าร่ วม
ทดสอบอยูใ่ นท่าปล่อยแขนตรง (รู ปที่ 4) มีความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของแรงบีบมือของลักษณะของการใช้ถุงมือแต่
ละแบบอย่า งมี นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 เช่ น กัน (p-value =

ความถนัดของมือ
ขวา
ซ้าย

40
35
30
25
20
15
10
5
0

จากรู ป ที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ย โดยรวมของแรงบี บ มื อ
พบว่า เมื่อใช้มือเปล่า (แบบที่ 1) ในทั้ง 2 ท่าทาง มีค่าเฉลี่ย
แรงบี บมือมีค่าสู งสุ ด (33.48 และ 34.10 กก. ) และเมื่อ
ใช้ถุงมือผ้าฝ้ายถักเคลือบด้วยยางทั้งฝ่ ามือ (แบบที่ 5) มีค่า
ต่ าสุ ด (27.71 และ 28.23 กก.) การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ย
โดยรวมของแรงบี บมือทั้ง 2 ท่าทางของลักษณะการใช้ถุง
มือแต่ละแบบพบว่า เมื่ อผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบอยู่ในท่ าปล่อย
แขนตรงจะมีค่าเฉลี่ยของแรงบี บมือมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
แรงบี บมือในท่างอข้อศอก 90 องศาในลักษณะการใช้ถุง
มื อแบบที่ 1 , 2 และ 5 ในขณะที่ อยู่ในท่ างอข้อศอก 90
องศาจะมีค่าเฉลี่ยของแรงบี บมือมากกว่าค่าเฉลี่ยของแรง
บีบมือในท่าปล่อยแขนตรงในลักษณะการใช้ถุงมือแบบที่
3 และ 4 อย่างไรก็ ต ามเมื่ อ วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี paired t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญ α=0.05

0.003)

One-way ANOVA: grip -90 versus pattern

Analysis of Variance for grip -90
Source DF SS
MS
F
P
pattern 4 555.7 138.9 3.46 0.010*
Error 150 6017.7 40.1
Total 154 6573.4
Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev
Pattern N Mean StDev ------+---------+---------+---------+
1
31 33.484 6.855
(-------*------)
2
31 31.710 6.654
(-------*------)
3
31 31.581 6.142
(------*-------)
4
31 31.548 6.668
(------*-------)
5
31 27.710 5.210
(------*-------)
------+---------+---------+---------+
27.0
30.0
33.0
36.0
Pooled StDev = 6.334

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ท่างอข้อศอก 90 องศา
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One-way ANOVA: grip-180 versus pattern

Analysis of Variance for grip-180
Source DF SS MS
F
P
pattern 4 613.4 153.4 4.11 0.003*
Error 150 5599.0 37.3
Total 154 6212.5
Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev
Pattern N Mean StDev ----+---------+---------+---------+-1
31 34.097 6.569
(-------*------)
2
31 32.806 5.941
(------*-------)
3
31 31.452 5.977
(------*------)
4
31 30.710 6.394
(------*-------)
5
31 28.226 5.620
(------*------)
----+---------+---------+---------+-33.0 36.0
Pooled StDev = 6.110 27.0 30.0

comparisons ในท่าปล่อยแขนตรง

แบบที่
2
3
4
5

จากผลการวิเคราะห์ ด้ว ยวิธี One-way ANOVA
แสดงให้ เห็ น ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย แรงบี บ มื อ ของ
ลักษณะการใช้ถุงมื อทั้ง 5 แบบดังนั้นจึ งทาการวิเคราะห์
ความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยรายคู่ ด้วยวิธี Tukey ที่ ระดับ
นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 ซึ่ งในการพิ จ ารณา จะดู จ ากผลการ
วิเคราะห์ Tukey ที่ แสดงค่าเป็ นช่วงความเชื่อมัน่ ถ้าช่วง
ความเชื่ อ มั่น ที่ ไ ด้ไ ม่ ค รอบคลุ ม ค่ า 0 แสดงว่า มี ค วาม
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ [15] จากผลการ
วิเคราะห์ เมื่ออยู่ในท่ างอศอก 90 องศา (ตารางที่ 5) ค่า
ช่วงความเชื่อมัน่ รายคู่ของคู่เดียวคือ แบบที่ 1 กับ แบบที่
5 ที่ มี ค่ าไม่ ค รอบคลุ ม ค่ า 0 นั่น คื อ อยู่ร ะหว่าง 1.32610.222 แสดงว่าเมื่อใช้มือเปล่า (แบบที่ 1) มีค่าเฉลี่ยของ
แรงบี บมือที่ แตกต่างกับเมื่อใช้ถุงมือผ้าฝ้ ายถักเคลือบด้วย
ยางทั้งฝ่ ามือ (แบบที่ 5) ในขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะ
การใช้ถุ ง มื อ ในรายคู่ อื่ น ๆ ไม่ พ บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ

5.

5 ผ ล ก าร วิ เค ร าะ ห์ Tukey's pairwise
comparisons ในท่างอศอก 90 องศา
2
3
4
5

-2.674
6.222
-2.545
6.351
-2.513
6.384
1.326
10.222

2

-4.319
4.577
-4.287
4.609
-0.448
8.448

3

-4.416
4.480
-0.577
8.319

2
-2.936
5.645
-2.194
6.387
0.290
8.871

3

-3.549
5.032
-1.065
7.516

4

-1.807
6.774

การอภิปรายผล

จากการศึ กษาผลกระทบของพื้นผิวสัมผัสถุงมือต่อ
แรงบีบมือ โดยศึกษาจากถุงมือผ้าฝ้ายที่มียางเคลือบบริ เวณ
ผิวสัมผัสของฝ่ ามื อในรู ปแบบต่าง ๆ จานวน 4 รู ปแบบ
ภายใต้ ส ภาวะพื้ น ผิ ว สั ม ผัส ถุ ง มื อ ที่ แ ตกต่ า งกั น แล้ ว
เปรี ยบเทียบกับการใช้มือเปล่า พบว่าในท่างอข้อศอก 90
องศาและในท่ าปล่อยแขนตรง ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบที่ มีอายุ
31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยแรงบี บมื อมากกว่าผูท
้ ี่มีอายุ 20-30 ปี
ซึ่ งแตกต่างจาก Hanten และคณะ [17] ที่ พบว่า ค่าแรง
บี บมือของผูใ้ หญ่อายุต้ งั แต่ 20-54 ปี มีค่าไม่แตกต่างกัน
แต่ จ ะมี ค่ า ลดลงเมื่ อ มี อ ายุ 55 ปี ขึ้ นไป อย่ า งไรก็ ต าม
Hanten แ ล ะ ค ณ ะ [ 17] พ บ ว่ า ค่ าแ ร ง บี บ มื อ มี
ความสัมพันธ์กบั น้ าหนัก ซึ่ งสอดคล้องกับในงานวิจยั นี้ ที่
ได้ผ ลการวิเคราะห์ ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบที่ มี น้ าหนัก 61
กก. ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยของแรงบี บมื อมากกว่าผูท้ ี่ มีน้ าหนัก
น้อยกว่า 61 กก. ซึ่ ง อรวรรณ ภู่ชยั วัฒนานนท์และคณะ

ต าร าง ที่

1

1
-3.000
5.581
-1.645
6.936
-0.903
7.678
1.580
10.161

จากผลการวิเคราะห์เมื่อผูท้ ดสอบอยูใ่ นท่าปล่อยแขน
ตรง (ตารางที่ 6) ค่าช่ วงความเชื่ อมัน่ รายคู่ของสองคู่คือ
แบบที่ 1 กับ แบบที่ 5 และแบบที่ 2 กับ แบบที่ 5 ที่ไม่
ครอบคลุมค่า 0 นั่นคืออยู่ระหว่าง 1.580-10.161 และ
0.290-8.871 ตามลาดับ แสดงว่าเมื่ อใช้ถุงมื อผ้าฝ้ ายถัก
เคลือบด้วยยางทั้งฝ่ ามือ (แบบที่ 5) มีค่าเฉลี่ยของแรงบี บ
มือที่ แตกต่างกับเมื่อใช้มือเปล่า (แบบที่ 1) และถุงมือผ้า
ฝ้ ายถั ก ไม่ มี ล วด ล าย ( แบ บ ที่ 2 ) ใน ข ณ ะที่ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บลักษณะการใช้ถุ งมื อ ในรายคู่ อื่ น ๆ ไม่ พ บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ

รู ปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ท่าปล่อยแขนตรง

แบบที่

6 ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ Tukey's pairwise

4

-0.609
8.287
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ที่ มีการเคลือบลายจุดก็ไม่พบว่ามีค่าแรงบี บมือที่ แตกต่าง
อย่างมี นัยสาคัญกับการใช้มือเปล่าทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะ
การเคลื อ บแบบจุ ด ยังมี ช่ อ งว่างเพี ย งพอให้มื อ เกิ ด ความ
เคลื่อนไหวและมีการกามือในลักษณะที่ เหมาะสมทาให้มี
ค่าแรงบีบมือไม่แตกต่างกับการมือเปล่า ดังนั้นเมื่อต้องการ
ใช้ถุงมือเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางด้านความปลอดภัยของ
ผูท้ างาน [2] [5] [6] การใช้ถุงมื อประเภทผ้าฝ้ ายที่ ไม่มี
การเคลือบกับถุงมือผ้าฝ้ายที่มีการเคลือบลายจุดจึงสามารถ
นามาใช้กบั งานที่ตอ้ งอาศัยการใช้แรงบีบหรื อการจับยึดได้
ดังนั้นควรเลือกชนิ ดของถุงมือให้สอดคล้องกับงาน หาก
เป็ นงานประเภทงานช่ า งหรื องานประกอบชิ้ น งาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะใช้ถุงมือผ้าฝ้าย [10] หรื อหากเป็ นงาน
ที่ตอ้ งการความคล่องแคล่วและความชานาญในการทางาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรใช้ถุงมือผ้าฝ้ายเคลือบยางลายจุด

[18] พบผลที่ ได้ในลักษณะเดี ยวกัน

คือ ค่าแรงบีบมือของ
คนที่มีน้ าหนักมาก จะมีค่าสู งกว่าค่าแรงบีบมือของคนที่ มี
น้ าหนัก ตัวปกติ และ ดัง นั้น การที่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มทดสอบใน
งานวิจยั นี้ ที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือมากกว่าผู ้
ที่ มีอายุ 20-30 ปี อาจจะเป็ นผลจากปั จจัยน้ าหนัก สิ่ งที่
น่ าสนใจที่ พบเพิ่มเติมในงานวิจยั นี้ คือ ในส่ วนของปั จจัย
เกี่ ยวกับความถนัดของมือผลของการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า
เมื่อใช้มือเปล่า ผูท้ ี่ถนัดมือซ้ายมีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือมากกว่า
ผูท้ ี่ ถนัดมือขวา แต่เมื่ อให้ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบสวมใส่ ถุงมื อ
ทั้ง 4 แบบพบว่าผูถ้ นัดมือขวามีค่าเฉลี่ยแรงบีบมือมากกว่า
ผูถ้ นัดมือซ้าย
จากสภาวะของมื อทั้ง 5 แบบ ที่ ใช้ในการทดสอบ
จะเห็นได้วา่ ที่สภาวะมือเปล่า ให้ค่าแรงบีบมือดีที่สุดในทุก
ๆ ท่าทาง (ท่างอข้อศอก 90 องศาและท่าปล่อยแขนตรง)
และสภาวะมือแบบที่ 5 (ถุงมือผ้าฝ้ายเคลือบยางทั้งฝ่ ามือ)
ให้ ค่ าแรงบี บ มื อ ต่ าที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Richard P.
Wells และคณะ [11] ที่ พบว่าความหนาของถุ งมื อมี ผ ล
ต่อกิ จกรรมของกล้ามเนื้ อ การสัมผัสและความชานาญใน
การทางาน นอกจากนั้น Wimmer และคณะ [19] พบว่า
ค่าแรงบีบมือของกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าลดลงในการใช้ถุงมือ
ประเภทที่ป้องกันการสัน่ สะเทือน ดังนั้นความหนาของถุง
มื อ จึ งเป็ น ปั จจั ย ห ลั ก ที่ มี ผลต่ อ ค่ า แรงบี บ มื อของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จากวิเคราะห์ค่าแรงบีบมือรายคู่ พบว่าค่าแรงบีบมือ
ของมือเปล่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับค่าแรงบี บ
มือเมื่อสวมถุงมือที่มียางเคลือบทั้งฝ่ ามือ ทั้งนี้ เนื่ องจากถุง
มื อ ที่ มี ย างเคลื อ บทั้ งฝ่ ามื อ มี ค วามหนามาก ท าให้ เป็ น
อุปสรรคต่อการงอมือ ซึ่งจะมีผลต่อการจับยึดและการออก
แรงบีบ ดังนั้นจึงทาให้ได้ค่าแรงบีบมือต่าลงมากเมื่อเทียบ
กับการใช้มือเปล่า อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบค่าแรงบีบ
มือของการใช้มือเปล่ากับค่าแรงบีบมือเมื่อใช้ถุงมือผ้าฝ้ าย
ที่ไม่มีการเคลือบและถุงมือผ้าฝ้ ายที่ มีการเคลือบแบบลาย
จุด พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้เห็น
ว่า การใช้ถุงมือผ้าฝ้ายที่ไม่มีลายไม่ทาให้ความสามารถใน
การใช้มือในการบีบจับสิ่ งของต่าง ๆ ลดลง สาหรับถุงมือ

6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปได้วา่ สภาวะมือเปล่าให้
ค่าแรงบี บมือดี ที่สุด สาหรับการสวมใส่ ถุงมือผ้าฝ้ายแบบ
ไม่มีลายและถุงมือผ้าฝ้ายที่เคลือบเป็ นลายจุด จะให้ค่าแรง
บีบมือต่ากว่า แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่
การสวมใส่ถุงมือที่เคลือบด้วยยางทั้งฝ่ ามือให้ค่าแรงบีบมือ
ต่าที่ สุดและแตกต่างกับการใช้มือเปล่าและการสวมถุงมือ
ผ้าฝ้ายแบบไม่เคลือบอย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นการสวมใส่ถุง
มือที่ เคลือบด้วยยางทั้งฝ่ ามื อ อาจไม่เหมาะสาหรับงานที่
ต้องใช้แรงบีบมือในการทางาน ดังนั้นการเลือกใช้ถุงมือที่
ไม่เหมาะสมอาจจะทาเกิดอุปสรรคในการทางานและทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานละเลยต่อการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยต่อมือ
ได้ จากพฤติ ก รรมของคนงานที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น
สูงสุ ด มักเป็ นการไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน
บุคคล [20] ดังนั้นควรมีการรณรงค์ส่งเสริ มให้มีการสวม
ใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ จ าเป็ นอย่ า ง
เคร่ งครัดเพื่อลดอันตรายจากการเกิดอุบตั ิเหตุและควรมีการ
เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีความเหมาะสมและไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการทางาน
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