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หน้า. 

 การศึกษานี้ มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการย

ศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการนําวิธีการประเมินภาระงาน

ทางการยศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA และการประเมิน

งานยกของด้วยมือโดยสมการ NIOSH 1991 มาเป็นหลักการพื้นฐานเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบ

และพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั ่นแอนดรอยดโ์ดยการศึกษาวิธีการประเมินภาระงานวิธีต่างๆ เพ่ือ

นํามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม จากนั ้นจึงทําการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และ

วัดผล  ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้กับ

อุตสาหกรรมตัวอย่าง โดยผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมท่ีพัฒนาสามารถนําไปใช้งานได้จริง  ค่า

ของข้อมูลนําเข้าและข้อมูลสรุปผลการประเมินท่ีได้มีความถูกต้อง สามารถนําผลท่ีได้จากการ

โปรแกรมไปใช้งานต่อได้จากการนําโปรแกรมไปทดลองใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

ปรากฏว่าการใช้งานโปรแกรมในการประเมินภาระงานเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการการคํานวณมือ 

โปรแกรม “RulaSU” ช่วยลดระยะเวลาในการทําการประเมินภาระงานลง 2.07นาที หรือคิดเป็น 

47.36% 
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The objective of this study is investigate and develop the ergonomics assessment of the 

workload on the Android operating system. A study on the introduction of assessment workload 

ergonomics include assessing posture work using RULA and assessing raised by hand by the 

equation NIOSH 1991 the basic principles to be used in the design and develop the applications 

with Android. By studying how to assess the workload of different ways to implement as a 

guideline to programming. Then design and program development and evaluation. As well as the 

performance of the program, will be applied to industrial samples. The study found that program 

developed can be applied practically. The value of the input data and concluded that it is accurate. 

The results of the program can be used to. From the adoption program to try to industrial case 

studies, it appears that the use of assessment workload compared with the calculation method 

used. Program "RulaSU" reduces the duration of the assessment workload by 2.07 minutes, or 

47.36%. 
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ทั ้ งท่านย ังคอยติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย และย ังเสียสละเวลาในการ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายประเภท ซึ่งในแต่ละ

ประเภทนั ้นได้มีการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตและความสะดวกสบายในการทํางาน เช่น เคร่ืองจักรอัตโนมัติ อุปกรณ์ท่ีควบคุมโดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น แม้ว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตนั ้นก ําลังเป็นท่ีแพร่หลาย

และมีการนําไปใช้เกือบทุกส่วนงานของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในบางส่วนงานนั ้ น การใช้

แรงงานก็ย ังเป็นส่ิงจ ําเป็นต่อการดําเนินงานของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานในการผลิตหรือ

การใช้แรงงานในการควบคุมเคร่ืองจักรต่างๆ แรงงานจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่ งท่ีก่อให้เกิด

ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  

การประเมินภาระงานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานจึงเป็นมีความสําคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินงานของโรงงาน ภาระงานท่ีเหมาะสมกับผู ้ปฏิบัติงาน

นั ้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบงานทั ้งทางด้านผลผลิต ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ

ของผู ้ปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น  ในทางตรงกันข้ามหากภาระงานท่ีมากเกินไปนั ้นก็จะทําให้ร่างกายเกิด

ความเม่ือยล้าจากการทํางาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานโดยรวมลดลงหรือหากภาระงานท่ีน้อย

เกินไปก็จะทําให้โรงงานนั ้นเกิดการล้มละลายจากการขาดทุนได้  

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานในการดําเนินงานนั ้ น ย ังคงมีการศึกษาถึงการ

ประเมินสภาพภาระงานของแรงงานอยู่น้อย ทําให้ขาดความรู้ความตระหนักถึงปัญหาภาระงานท่ี

แรงงานนั ้นต้องแบกรับไว้ในการทํางาน ซึ่งส่งผลให้แรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทํางานได้ อาการ

บาดเจ็บส่วนใหญ่มักเกิดจากท่าทางการทํางานท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมาจากการท่ีแรงงานไม่มี

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปฏิบัติงานในท่าทางการทํางานท่ีถูกต้อง สถานท่ี เคร่ืองจักรหรือ 

อุปกรณ์การทํางาน ไม่เอื้ออ ํานวยต่อการปฏิบัติงานประเภทนั ้น อาการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ ้นจะส่งผล

กระทบต่อการดําเนินงานของสถานประกอบการ เช่น การสูญเสียต่อผลผลิตจากการท่ีแรงงานไม่
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สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้ ทรัพย์สินของสถานประกอบการเกิดความเสียหายขึ ้นจากอุบัติเหตุใน

การทํางาน สูญเสียระยะเวลาในการดําเนินการสอนงานให้แก่ผู ้ ท่ีมาทําการปฏิบัติงานแทน รวมไป

ถึงสภาพจิตใจของผู ้ ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 

การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักการ วิธีการและ

ข้อมูล ท่ีได้จากความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

ความรู้ทางวิศวกรรม ความรู้ทางส่ิงแวดล้อม ความรู้ทางจิตวิทยา เป็นต้น สําหรับใช้ในการศึกษา

และวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงงานโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานกับงานและ

ส่ิงแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการทํางานเหล่านั ้นสามารถใช้งานหรือทํา

การปฏิบัติงานในระบบงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

การยศาสตร์จึงมีส่วนสําคัญต่อการทําให้มีการปรับปรุงรูปแบบภาระการทํางานในสถาน

ประกอบการให้เกิดความเหมาะสม เป็นศาสตร์ท่ีใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานโดย

ประยุกต์ใช้ศาสตร์จากหลายแขนงวิชาในการสํารวจขั ้นตอนการทํางานเดิม เพ่ือประเมินและทําการ

ควบคุมหรือปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานผู ้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของสถาน

ประกอบการ การนําหลักการของการยศาสตร์ไปใช้นั ้น อาจเป็นการออกแบบระบบงานใหม่หรือ

เป็นการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน  เช่น การออกแบบสถานีงานใหม่ให้มีความสะดวกต่อการ

ทํางานมากขึ ้น ท่าทางในการทํางานนั ้นมีความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น ออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือช่วยลด

ความเม่ือยล้าในการทํางานงาน เพ่ือให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ ้นและลดความเส่ียงต่อการเกิดความ

ผิดพลาดในการทํางานได้ รวมไปถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม่เพ่ือส่งผลดีต่อ

สภาพจิตใจของคนงานได้ ส่งผลให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นการลดความ

เส่ียงต่อในการทํางานของคนงานด้วย  

เคร่ืองมือสําหรับการประเมินภาระการทํางานตามหลักการทางการยศาสตร์ในปัจจุบันนั ้นมี

หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น การประเมินท่าทางการทํางานด้วย RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) การประเมินภาระงานดัน งานดึงและงานถือ โดยใช้ตารางของ Snook เป็นต้น 

เคร่ืองมือดังกล่าวนั ้นมีความสะดวกต่อการใช้งาน มีหลักการประเมินท่ีเข้าใจได้ง่าย และสามารถนํา 

ไปใช้งานได้จริง จึงทําให้ปัจจุบันมีผู ้สนใจในการนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ

วิธีการทํางานให้เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์มากยิ ่งขึ ้น 
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ผู้วิจัยจึงพิจารณาจัดทํางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการย

ศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาโปรแกรมสํา เร็จ รูปบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สําหรับใช้ในการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ท่าทางในการทํางาน เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนําหลักการดังกล่าวไปใช้ เพ่ือเป็นประโยชน์

ในการประเมินสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมในการทํางานซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงลักษณะ

ท่าทางการทํางานและสภาพแวดล้อม และเพ่ือลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บสะสมจากการทํางานได้  

 

1.2 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
รูปท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
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1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ์

1.3.2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์โดยใช้ภาษา Java 

1.3.3 นําโปรแกรมท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนา มาใช้ในการประเมินผลลัพธ์งาน

ทางการยศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ จัดทําขึ ้ นเพ่ือศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Java JDK , Eclipse , Android SDK และ Android 

Developer Tools ในการออกแบบและพัฒนา แอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์สําหรับการประเมินภาระ

การทํางานทางการยศาสตร์ท่ีจะทําการพัฒนานั ้ น ได้แก่ แอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์สําหรับการ

ประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA โดยดําเนินการสอบทานการออกแบบโปรแกรม

เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ ้นในขั ้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม และมีการเปรียบเทียบผลการใช้

งานโปรแกรมอีกด้วย 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 แอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์ท่ีพัฒนาขึ ้ นสามารถนําไปใช้ในการประเมินภาระการ

ทํางานทางการยศาสตร์ได้จริง มีรูปแบบการแสดงผลท่ีง่ายต่อความเข้าใจและข้อมูลท่ีได้จากการใช้

โปรแกรมดังกล่าวนั ้นจะต้องมีความถูกต้อง 

1.5.2 สามารถนําแอพพลิเคชั ่นแอนดรอยดส์ําหรับการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์

ดังกล่าวไปทดลองใช้งานในการศึกษาและปรับปรุงขั ้นตอนวิธีการทํางานในโรงงานอุตสาหรรม

ตัวอย่างได ้
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1.5.3 ผู้ท่ีมีความสนใจในหลักการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์  สามารถนํา 

แอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได ้

1.5.4  เป็นแนวทางในการพัฒนา แอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมต่อไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 ความหมายของการยศาสตร์ [1], [2], [3] 

การยศาสตร์ (Ergonomics) มาจากคําภาษากรีก 2 คํามารวมกันคือ Ergon หมายถึงงาน 

(Work) และ Nomos หมายถึงกฎ (Law) เม่ือรวมแล้วจึงเป็น Ergonomics หรือกฎของการทํางาน 

(Law of work) เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการออกแบบสถานท่ีในการทํางาน วิธีการทํางาน อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อมและระบบ โดยนําความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักการ 

วิธีการและข้อมูลท่ีได้จากความรู้ในสาขาต่างๆ เช่น ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สาขาต่างๆ ความรู้ทางวิศวกรรม ความรู้ทางส่ิงแวดล้อม ความรู้ทางจิตวิทยา เป็นต้น มาใช้ศึกษา

ความสามารถของมนุษย์ในแง่มุมลักษณะทางกายภาพ สรีรวิทยา กลศาสตร์ชีวภาพและจิตวิทยา 

เพ่ือเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบการทํางานท่ีของมนุษย์หรือมีมนุษย์เข้าไปเก่ียวข้อง ทําให้

ให้ผู ้เก่ียวข้องเหล่านั ้ นสามารถใช้งานหรือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

ระบบงาน ในขณะเดียวกันการออกแบบนั ้นก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและความ

เป็นอยู่ท่ีดีของผู ้ปฏิบัติงานนั ้นๆพร้อมกันไปในเวลาเดียวกัน 

การยศาสตร์นั ้นมีความสําคัญต่อความสบายและประสิทธิภาพในระบบการทํางาน  ได้สรุป

คํานิยามของ การยศาสตร์ (Ergonomics) ไว้ดังนี้   

“การศึกษากฎหรือวิธีการทํางานท่ีเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เช่น แสง สี เสียง บรรยากาศ เป็นต้น โดยมี

ว ัตถุประสงค์เพ่ือให้มนุษย์สามารถทํางานหรือใช้งานกับส่ิงต่างๆ เหล่านั ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย” 

 ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา มีผู ้ รู้คนหนึ่ งได้ให้ความหมายของคําว่า “การยศาสตร์” ในเชิง

ปฏิบัติว่าคือ “การศึกษาเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์กันหรืออัตรกิริยาระหว่างมนุษย์และเคร่ืองมือ
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อุปกรณ์ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ทํางานอยู่” ความหมายนี้ ดูเหมือนจะคลอบคลุมองค์ประกอบท่ี

สําคัญท่ีสุดไว้แล้ว คือ มนุษย์ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมและอุตรกิริยาท่ีซับซ้อนระหว่างปัจจัย

ทั ้งสามนี้   

  การยศาสตร์ให้ความสําคัญในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ท่ีมีต่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์อ ํานวยความสะดวกและส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

กระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ในการทํางานและใช้ในชีวิตประจําว ัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ให้กับการทํางานตามท่ีก ําหนด ลดข้อผิดพลาด ลดความตึงเครียด ลดความเม่ือยล้า เพิ่มความ

ปลอดภัยและเพิ ่มความพึงพอใจในการทํางานของมนุษย์ 

2.1.2 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ [1] 

หากพิจารณาความหมายของการยศาสตร์ สามารถพิจารณาได้ว่า การประยุกต์ใช้ความรู้

ทางด้านการยศาสตร์จะประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วนคือ  

1. การใช้ความรู้สึกเป็นเหตุเป็นผล (Common Sense)   

2. การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Sophisticated Science)  

ความสําเร็จของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์จะเป็นไปได้ยากถ้าขาดส่วนหนึ่ ง

ส่วนใด เพราะทั ้งสองส่วนมีความสําคัญท่ีจะช่วยในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสําคัญของทั ้ง

สองส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี ้

2.1.3 การประเมินงานยกของด้วยมือ โดยสมการ NIOSH 1991 [2] 

ในรายงานของผู ้ปฏิบัติงานจากการศึกษาของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NIOSH (National Institute of Safety and Health) พบว่า อัตราความถ่ี

ของการบาดเจ็บท่ีหลัง (Frequency rates of back injuries) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ี

หลัง (Severity rates of back injuries) มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นมากกว่าอัตราการบาดเจ็บปกติทั ่วไป ซึ่ง

พบว่าลักษณะงาน 5 ประการดังต่อไปนี้  ส่งผลต่อการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง 

1. ยกของท่ีหนักมากเกินไป 

2. ยกของท่ีมีรูปร่างใหญ่โต เทอะทะมากเกินไป 

3. ยกของจากพื้นขึ ้นสู่ท่ีสูงในแนวดิ่ง 

4. ยกของบ่อยๆ มากเกินไป 
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   5. ยกของในท่าท่ีไม่สมมาตรหรือไม่สมดุล เช่น ยกของหนักด้วยมือเดียวหรือเอี ้ยว

ตัวยกของ เป็นต้น 

 สมการ NIOSH 1991 ได้ทําการศึกษาและเสนอแนะสมการท่ีใช้ในการคํานวณค่านํ ้ าหนักท่ี

เหมาะสมกับการทํางานและนํ ้ าหนักสูงสุดท่ียอมให้ทํางานได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

ความสูงในการยก นํ ้ าหนักของท่ีจะยก เป็นต้น  

 

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM   (1) 

RWL
LLI          (2) 

 

โดย 

RWL = Recommended Weight Limit เป็นนํ ้ าหนักมากสุดท่ีสามารถยกได้โดยไม่เกิดการ 

ปวดเม่ือย 

L = นํ ้ าหนักท่ียกขณะนั ้น 

LI = Lifting Index เป็นดัชนีการยก ถ้ามากกว่า 1 ต้องปรับปรุง 

LC = Load Constant เป็นค่าคงท่ี มีค่า 23 กิโลกรัม 

HM = Horizontal Multiplier (25 /H); H เป็นระยะจากข้อมือในแนวราบถึงจุดกึ่งกลาง 

ของส่ิงของท่ียก 

VM = Vertical Multiplier ; V เป็นระยะจากข้อมือในแนวดิ่งถึงพื้นท่ีจุดยก  

DM = Distance Multiplier ; D เป็นระยะของวัตถุท่ียกในแนวดิ่งถึงพื้นท่ีจุดวาง 

AM = Asymmetric Multiplier ; A เป็นมุมของหัวไหล่ท่ีเอียงไปจากปกติในแนวราบ  

FM = Frequency Multiplier  

CM = Coupling Multiplier  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงค่า C ในสมการ NIOSH 1991 

ลักษณะการจับยก 
CM 

V <  75  cm V  75 cm 

ระดับดี 1.00 1.00 

ระดับปานกลาง 0.95 1.00 

ระดับไม่ดี 0.90 0.90 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่า F ในสมการ NIOSH 1991 [4]  
ความถ่ี 

ครั ้ ง 

ต่อนาที  F 

FM  ในแต่ละช่วงเวลาทํางาน (Work  Duration) 

1  ชั ่วโมง   1    2  ชั ่วโมง   2     8  ชั ่วโมง 

V < 76 cm. V  > 76 cm. V  <  76 cm. V    76 cm. V  <  76 cm. V    76 cm. 

   0.2 

0.5 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

> 15 

1.00 

0.97 

0.94 

0.91 

0.88 

0.84 

0.80 

0.75 

0.70 

0.60 

0.52 

0.45 

0.41 

0.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

0.97 

0.94 

0.91 

0.88 

0.84 

0.80 

0.75 

0.70 

0.60 

0.52 

0.45 

0.41 

0.37 

0.34 

0.31 

0.28 

0.00 

0.95 

0.92 

0.88 

0.84 

0.79 

0.72 

0.60 

0.50 

0.42 

0.35 

0.30 

0.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.95 

0.92 

0.88 

0.84 

0.79 

0.72 

0.60 

0.50 

0.42 

0.35 

0.30 

0.26 

0.23 

0.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.85 

0.81 

0.75 

0.65 

0.55 

0.45 

0.35 

0.27 

0.22 

0.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.85 

0.81 

0.75 

0.65 

0.55 

0.45 

0.35 

0.27 

0.22 

0.18 

0.15 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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2.1.4 การประเมินท่าทางโดยวิธีการ RULA (Rapid Upper Limb Assessment) [1], [3] 

เป็นวิธีท่ีออกแบบเพ่ือใช้ประเมินความรุนแรงของท่าทางโดยเฉพาะงานท่ีนั ่งทํางานพัฒนา

โดย Lynn Mcatamney และ Nigel Corlett ในปี ค.ศ.1993 ใช้กรณีตัวอย่างของอุตสาหกรรมตัดเย็บ

เส้ือผ ้าโดยพิจารณางานต่างๆ ในกระบวนการผลิต วิธีนี้ ใช้ประเมินความเส่ียงของแต่ละบุคคลจาก

ลักษณะท่าทางการทํางาน โดยพิจารณาตําแหน่งและลักษณะของการเคล่ือนไหว การพิจารณาจะ

แบ่งร่างกายออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยกลุ่มของข้อมือแขนส่วนล่างแขนส่วนบนและ

หัวไหล่ หลังจากนั ้นนําคะแนนมาพิจารณาร่วมกับการใช้แรง ซึ่ งอาจเกิดจากนํ ้ าหนักของท่ียก

ลักษณะการออกแรงผลักหรือดึงการใช้แรงแบบอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนไหวและปริมาณการทําซํ ้ า

คะแนนการประเมินร่างกายในกลุ่มท่ีสองเป็นการประเมินตําแหน่งของร่างกายส่วนของคอลําตัว

และขา โดยพิจารณามุมหรือการหมุนของข้อต่อจากนั ้นนําคะแนนมาพิจารณาร่วมกับการใช้แรง

ของกล้ามเน้ือแล้วนําคะแนนการประเมินท่ีได้จากกลุ่มแรกและกลุ่มท่ีสองมารวมกันนําคะแนนท่ีได้

ไปเปิดตารางเพ่ือพิจารณาระดับความเส่ียงโดยคะแนนสูงสุดของการประเมินจะเท่ากับ 7 แสดงว่า

ลักษณะงานท่ีทํามีความเส่ียงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควรมี

การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 

 การประเมินท่าทางโดยใช้วิธีการ RULA นั ้นจะทําการประเมินส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนี้ 

1. ศีรษะและคอ (Head and Neck) 

2. ลําตัว (Trunk) 

3. ไหล่ (Shoulder) 

4. แขนส่วนบน (Upper Arm) 

5. แขนส่วนล่าง (Lower Arm: Forearm) 

6. มือและข้อมือ (Hand and Wrist) 

7. ขาส่วนบน (Upper Leg: Tight) 

8. ขาส่วนล่าง (Lower Leg) 

9. เท้า (Foot) 
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ซึ่งมีขั ้นตอนวิธีการในการประเมิน ดังนี้ 

ขั ้นตอนท่ี 1 การประเมินตําแหน่งแขนส่วนบน (Upper Arm) 

  
รูปท่ี 2.1 แสดงการให้คะแนนท่าทางการทํางานของแขนส่วนบน  

 

1.1 ระดับของแขนการยกท่ีสูงขึ ้นระดับคะแนนท่ีให้มากขึ ้นคะแนนอยู่ระหว่าง 1-4 

1.2 ถ้ามีการยกของไหล่ให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

1.3 ถ้ามีการกางแขนให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

1.4 ถ้าแขนมีท่ีรองรับหรือวางพาดอยู่ให้ลบคะแนน -1 

1.5 คะแนนสูงสุดของขั ้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 

 1.6 ให้แยกการประเมินแขนซ้ายและขวา 

 

ขั ้นตอนท่ี 2 การประเมินตําแหน่งแขนส่วนล่าง (Lower Arm หรือ Forearm) 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงการให้คะแนนท่าทางการทํางานของแขนส่วนล่าง 

 

   ส
ำนกัหอ
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2.1 ระดับของแขนส่วนล่างควรอยู่ในแนวระดับขณะทํางานหรืออยู่ในช่วงประมาณ 60-

100 องศาวัดจากแนวดิ่งถ้ามุมของแขนส่วนล่างอยูน่อกช่วงดังกล่าวให้คะแนนตามรูปท่ี 1 และ2 

จากซ้าย 

2.2 ถ้ามีการทํางานไขว้แขนเลยแกนกลางลําตัวให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

2.3 ถ้ามีการทํางานในลักษณะกางแขนออกไปด้านข้างล ําตัวให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

2.4 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน 

 2.5 ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขวา 

 

ขั ้นตอนท่ี 3 การประเมินตําแหน่งของมือและข้อมือ (Hand และ Wrist) 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงการให้คะแนนของมือและการบิดของข้อมือ 

 

3.1 ขณะทํางานข้อมือไม่ควรอยู่ในลักษณะตรงไม่บิดงอดังแสดงในรูปท่ี 1 จากซ้ายถ้า

ข้อมือมีการบิดงอจะให้คะแนนตามรูปท่ี 1 (flexion) และ 2 (extension) จากซ้าย 

3.2 ถ้ามีการทํางานท่ีเกิดการเบ่ียงข้อมือออก (deviation) ดังแสดงในรูปท่ี 4 ทางซ้าย ให้

บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

3.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน 

 3.4 ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขวา 

 

ขั ้นตอนท่ี 4 การประเมินตําแหน่งของมือและข้อมือ (Wrist Twist) 

4.1 ขณะทํางานข้อมือไม่ควรหมุนถ้ามีการหมุนข้อมือให้คะแนนเป็น 1 

4.2 ถ้ามีการทํางานท่ีหมุนข้อมือมากเกือบสุดให้คะแนนเป็น 2 

4.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 

   ส
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 4.4 ให้แยกประเมินระหว่างแขนซ้ายและขวา 

 

ขั ้นตอนท่ี 5 สรุปผลจากขั ้นตอนท่ี 1-4 โดยใช้ตาราง A 

นําข้อมูลจากขั ้นตอนท่ี 1-4 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ท่าทางของแขนและมือในขณะ

ทํางานมาเปิดค่าคะแนนรวมในตาราง A 

 

ตารางท่ี 2.3 ตารางคะแนน A โดยใช้ท่าทางของส่วนของร่างกายในกลุ่ม A 
คะแนนข้อมือ 

 1 2 3 4 

แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง บิดข้อมือ บิดข้อมือ บิดข้อมือ บิดข้อมือ 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

1 

 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 

ขั ้นตอนท่ี 6 ประเมินระดับการใช้แรงของกล้ามเน้ือในการทํางาน 

6.1 ถ้าการทํางานดังกล่าวมีลักษณะการใชแ้รงจากกล้ามเน้ือแบบสถิตเช่นมีการใช้แรงโดย 

เกร็งกล้ามเน้ือต่อเน่ืองนานกว่า 1 นาทีให้ใส่คะแนนเป็น 1 

6.2 ถ้าการทํางานเป็นแบบซํ ้ าๆ โดยมีการเคล่ือนไหวกลับไปกลับมาเกินกว่า 4 ครั ้ งต่อนาที 

หรือมากกว่าให้บวกคะแนนเพิ่มอีก 

 6.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 

 

   ส
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ขั ้นตอนท่ี 7 ประเมินภาระงานท่ีทํา 

 7.1 ภาระงานท่ีทําได้แก่แรงท่ีใช้หรือนํ ้ าหนักท่ีถือถ้าน้อยกว่า 2 กิโลกรัมให้คะแนนเป็น 0 

7.2 ถ้าภาระงานอยู่ระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงนานๆ ครั ้ งให้คะแนนเป็น 1 

7.3 ถ้าภาระงานอยูระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงตลอดเวลาหรือทําซํ ้ าไปมาบ่อยๆให้

คะแนนเป็น 2 

7.4 ถ้าภาระงานมากกว่า 10 กก. ถือหรือใช้แรงแบบสถิตหรือเคล่ือนท่ีซํ ้ าไปมาบ่อยๆ หรือ

มีการใช้แรงทํางานดังกว่าอย่างรวมเร็วให้คะแนนเป็น 3 

 

ขั ้นตอนท่ี 8 สรุปผลคะแนนการวิเคราะห์แขนและข้อมือ 

รวมผลคะแนนจากขั ้นตอนท่ี 5 – 7 ไว้ในขั ้นตอนนี้ เพ่ือใช้เปิดตาราง C ในการประเมินผล 

ร่วมกับร่างกายส่วนท่ีเหลือ 

 

ขั ้นตอนท่ี 9 การวิเคราะห์ท่าทางของศีรษะและคอ (Head and Neck) 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงการให้คะแนนท่าทางการทํางานในส่วนของคอ 

 

9.1 ถ้ามุมก้มอยู่ระหว่าง 0-10 องศาให้คะแนนเป็น 1 

9.2 ถ้ามุมกม้อยู่ระหว่าง 10-20 องศาให้คะแนนเป็น 2 

9.3 ถ้ามุมก้มมากกว่า 20 องศาขึ ้นไปให้คะแนนเป็น 3 

9.4 ถ้ามีการเงยศีรษะให้คะแนนเป็น 4 

9.5 ถ้ามีการหมุน (twist) ศีรษะด้วยให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

9.6 ถ้ามีการเอียงศีรษะไปด้านข้างให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

   ส
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9.7 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 

 

ขั ้นตอนท่ี 10 การวิเคราะห์ตําแหน่งของลําตัว (Trunk) 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงการให้คะแนนท่าทางการทํางานในส่วนของลําตัว 

 

10.1 ลําตัวควรอยู่ในลักษณะท่ีตั ้งตรงเม่ือยืนหรือในกรณีการนั ่งมีพนักพิงรองรับอย่างดีท่ี

มุมเอียงไม่เกิน -20 องศาให้คะนนเป็น 1 

10.2 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่าง 1-20 องศาให้คะแนนเป็น 2 

10.3 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่าง 21-60 องศาให้คะแนนเป็น 3 

10.4 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่างมากกว่า 60 องศาให้คะแนนเป็น 4 

10.5 ลําตัวมีการหมุนให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

10.6 ลําตัวมีการเอียงไปด้านข้างให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

10.7 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 

 

ขั ้นตอนท่ี 11 การประเมินท่าทางของขาและเท้า (Leg and Foot) 

11.1 ขาอยู่ในลักษณะสมดุลซ้ายขวาโดยเท้าสามารถวางบนพื้นท่ีมีการรองรับดีให้คะแนน 

เป็น 1 

11.2 ถ้าไม่สมดุลหรือพื้นรองรับเท้าไม่ดีให้คะแนนเป็น 2 

11.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ ไม่เกิน 2 คะแนน 
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ขั ้นตอนท่ี 12 สรุปผลการให้คะแนนท่าทางของขั ้นตอนท่ี 9 – 11 โดยใช้ตาราง B 

ตาราง B เป็นการสรุปผลท่าทางของศีรษะลําตัวขาและเท้าโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากขั ้นตอนท่ี 

9 10 และ 11 มาเปิดตาราง B 

 

ตารางท่ี 2.4 ตารางคะแนน B โดยใช้ท่าทางของส่วนร่างกายในกลุ่ม B  
คะแนนลําตัว 

ลําคอ 1 2 3 4 5 6 

ขา ขา ขา ขา ขา ขา 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 

 

ขั ้นตอนท่ี 13 ประเมินระดับการใช้แรงของกล้ามเน้ือในการทํางาน 

13.1 ถ้าการทํางานดังกล่าวมีลักษณะการใช้แรงจากกล้ามเน้ือแบบสถิต เช่น มีการใช้แรง

โดยเกร็งกล้ามเน้ือต่อเน่ืองนานกว่า 1 นาทีให้ใส่คะแนนเป็น 1 

13.2 ถ้าการทํางานเป็นแบบซํ ้ าๆ โดยมีการเคล่ือนไหวกลบัไปกลับมาเกินกว่า 4 ครั ้ งต่อ

นาทีหรือมากกว่าให้บวกคะแนนเพิ่มอีก 

 13.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 

 

ขั ้นตอนท่ี 14 ประเมินภาระงานท่ีทํา 

 14.1 ภาระงานท่ีทําได้แก่แรงท่ีใช้หรือนํ ้ าหนักท่ีถือถ้าน้อยกว่า 2 กิโลกรัมให้คะแนนเป็น 0 

14.2 ถ้าภาระงานอยู่ระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงนานๆ ครั ้ งให้คะแนนเป็น 1 

14.3 ถ้าภาระงานอยูระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงตลอดเวลาหรือทําซํ ้ าไปมาบ่อยๆ ให้

คะแนนเป็น 2 

14.4 ถ้าภาระงานมากกว่า 10 กก. ถือหรือใช้แรงแบบสถิตหรือเคล่ือนท่ีซํ ้ าไปมาบ่อยๆ หรือ

มีการใช้แรงทํางานดังกว่าอย่างรวมเร็วให้คะแนนเป็น 3 
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ขั ้นตอนท่ี 15 สรุปผลการวิเคราะห์ศรีษะ คอ ลําตัว และเท้า 

เป็นผลรวมคะแนนจากขั ้นตอนท่ี 12 ซึ่งได้จากการเปิดตาราง B รวมกับคะแนนในขั ้นตอน

ท่ี 13 และ 14 ซึ่งเป็นลักษณะการใช้งานกล้ามเน้ือและภาระงานท่ีต้องทําคะแนนรวมท่ีได้ใส่ไว ้ใน

ขั ้นตอนนี้ เพ่ือนําไปเปิดตารางสรุปผลของ RULA ในตาราง C 

 

3ตารางท่ี 2.5 ตารางคะแนนผลลัพธ์โดยใช้คะแนน C และ D  
คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 15 

คะแนนสรุปจากขั้นตอนที่ 8 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

 

ขั ้นตอนท่ี 16 หรือขั ้นสุดท้ายคือการสรุปผลระดับคะแนนของ RULA ในตาราง C 

16.1 นําค่าท่ีได้ในขั ้นตอนท่ี 8 และคะแนนท่ีได้ในขั ้นตอนท่ี 15 ไปใช้ในการเปิดตาราง C 

16.2 โดยคะแนนในขั ้นตอนท่ี 8 ใช้เลือกตําแหน่งของแถวส่วนคะแนนในขั ้นตอนท่ี 15 ใช้

เลือกตําแหน่งของคอลัมภ์ช่องท่ีตัดกันระหว่างคะแนนทั ้งสองในตาราง C เป็นระดับคะแนนสุดท้าย

ของ RULA 

16.3 คะแนน RULA จะมีค่าอยู่ระหง่าง 1-7 คะแนนท่ีสูงกว่าหมายถึงความเส่ียงต่อปัญหา

ทางด้านการยศาสตร์มีสูงด้วย 

การสรุปผลการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA สามารถแบ่งออกได้เป็น 4

ระดับ ดังนี ้

ระดับ 1: คะแนนอยู่ท่ี 1-2 งานนั ้นยอมรับได้แต่อาจเป็นมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ ถ้ามี

การทํางานดังกล่าวซํ ้ าๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลานานกว่าเดิม 

ระดับ 2: คะแนนอยู่ท่ี 3-4 งานนั ้นควรได้รับการพิจารณาการศึกษาละเอียดขึ ้นและติดตาม 

วดัผลอย่างต่อเน่ืองการออกแบบงานใหม่อาจมีความจําเป็น 
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ระดับ 3: คะแนนอยู่ท่ี 5-6 งานนั ้ นเร่ิมเป็นปัญหาควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและควรรีบ

ดําเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าว 

ระดับ 4: คะแนนตั ้งแต่ 7 ขึ ้นไปงานนั ้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ท่ีต้องได้รับการปรับปรุง 

โดยทันที 

 

2.1.5 วิธีการประเมินภาระการดัน ดึง โดยใช้ตารางของ Snook [4], [5], [6], [7] 

 Snook ได้ศึกษาและจัดทําตาราง การผลัก-ลาก การแบก-หิ้ว ขึ ้น โดยเม่ือพิจารณาจากตาราง

ของ Snook จะสามารถเปิดตารางหาค่าแรงท่ีเหมาะสมกับการทํางานในลักษณะดังกล่าวได้ซึ่งมี

รายละเอียดท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละงาน โดยขั ้นตอนในการประเมินความเส่ียงในงานแบก ผลัก 

ลาก โดยใช้ตารางของ Snook มีดังนี ้

 ขั ้นตอนท่ี 1 เลือกงานท่ีต้องการประเมิน 

  งานผลัก (PUSH) 

  งานลาก (PULL) 

  งานแบก (CARRY) 

ขั ้นตอนท่ี 2 เลือกเพศของพนักงาน 

  ผู้ชาย (MALE) 

  ผู้หญิง (FEMALE) 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 เปิดตารางเพ่ือหาค่าแรงท่ีเหมาะสมในการทํางาน 

งานผลักและงานลาก (Push and Pull) 

1. วัดระดับความสูงจากพื้นถึงจุดออกแรง 

2. เลือกระยะทางในการปฏิบัติงาน 

3. หาค่าแรงในตารางตามความสูง ระยะทาง เพศและจํานวนรอบทํางาน 

4. หาร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีต้องการให้ปฏิบัติงานนี้ ได้โดยไม่เกิดความเครียด 
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งานหิ้ว ถือ แบก (Carry) 

5. วัดระดับความสูงจากพื้นถึงจุดท่ียก 

6. เลือกระยะทางในการปฏิบัติงาน 

7. หาค่านํ ้ าหนักในตารางตามความสูง ระยะทาง เพศและจํานวนรอบทํางาน 

8. หาร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีต้องการให้ปฏิบัติงานนี้ โดยไม่เกิดความเครียด 

 

2.1.6 การสร้างแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ 

 
 

ขั ้นตอนของการพัฒนาแอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์ มี 4 ขั ้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างโปรเจ็ค ในการพัฒนาแอพพลิเคชั ่น จะต้องมีท่ีท่ีหนึ่ งสําหรับ เก็บไฟล์โฟลเดอร์ 

ต่างๆ ท่ี โค้ดแอนดรอยด์ ท่ีจะกําลังจะเขียนขึ ้นต้องการ 

2. ออกแบบจอแอพพลิเคขั ่น ก่อนท่ีเราจะเข้าไป Codding ต้องทําการออกแบบ user 

Interface หรือ ท่ีเรียกกันว่า UI ก่อน ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาก็จะใช้ Extensible Markup Language 

หรือท่ีเราคุ้นเคยเรียกว่า XML โดยจะมีไฟร์ท่ีช่ือว่า main.xml ท่ีเก็บไว้ท่ี res/layout เป็นตัวควบคุม 

layout ต่างๆ 

3. เขียนโค้ดการทํางานของแอพพลิเคชั ่น ส่วนนี้ เป็นขั ้นตอนการ Codding ให้แอพพลิเคชั ่น

แอนดรอยด์ ทํางานตามท่ีต้องการ โดยจะเก็บโค้ดไว้ใน src/ package / ไฟร์.java โดย จะใช้ Java 

เป็นภาษาในการพัฒนา 
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4. ทดสอบโค้ดท่ีเขียนได้จะทดสอบทัง้ใน AVD (android virtual device) และ บนมือถือ

แอนดรอยด์จริงด้วย 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชัยยุทธ วงศ์อัจฉริยา (พ.ศ.2550) งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการประเมินภาระ

ทางการยศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมการทํางานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทําการ

ประเมินวิเคราะห์ท่าทางการทํางานของพนักงานโดยใช้วิธีทางการยศาสตร์แบบต่างๆ เพ่ือท่ีจะ

เปรียบเทียบผลการประเมินจากวิธีการประเมินในแต่ละวิธี โดยผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าวิธีการ

ประเมินทางการยศาสตร์ในแต่ละวิธีนั ้นมีผลการประเมินท่ีแตกต่างออกไปตามหลักการของแต่ละ

วิธีและมีความเหมาะสมในการท่ีจะนํามาใช้ในการประเมินลักษณะการทํางานในสภาวะแวดล้อม

การทํางานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเร่ืองของปัจจัยด้าน

ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องแม่นย ําของผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า วิธีการประเมิน 

RULA REBA และ Strain Index มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ประเมินการทํางานของวิสาหกิจ

ไทยเพ่ือเกิดการตระหนักถึงภาระทางการยศาสตร์ในการทํางานท่ีเกิดขึ ้นและนําไปสู่การปรับปรุง

ท่าทางการทํางาน เพ่ือลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บจากการทํางานลงได้ 

 

ธนิยา เกตุเทศ (พ.ศ.2540) งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการวิเคราะห์ท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ 

RULA ในอุตสาหกรรมสุรา เพ่ือศึกษาปัญหาและสภาพโดยทั ่วไปในการทํางานของคนงานและ

ประเมินท่าทางการทรงตัวด้วยวิธีการ RULA ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระดับคะแนน RULA ของ

กิจกรรมบ่อล้าง กิจกรรมเรียงขวดใส่กระสอบ กิจกรรมเหวี่ยงเหล้าและกิจกรรมยกลังเข้าเคร่ืองล้าง 

อยู่ในระดับท่ีต้องให้ความสนใจและปรับปรุงวิธีการทํางานในเร่ืองการเอื้อมหยิบของกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีอยู่เกินระยะเอื้อมของแขน ควรปรับปรุงให้ระยะการเอื้อมอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

ในเร่ืองของการก้มตัวคนงานไม่ควรพับเอวลงมา ควรจะย่อจากระดับสะโพกหรือย่อเข่าลงมา ซึ่งจะ

ช่วยให้การทรงตัวนั ้ นเกิดความสมดุลและสามารถท่ีจะรับภาระท่ีจะเกิดขึ ้ นกับส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายได ้
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ประจวบ กล่อมจิตร (พ.ศ.2548) งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการสํารวจงานยกของด้วยมือโดยใช้

สมการ NIOSH 1991 ซึ่งสามารถใช้ประเมินงานท่ีเป็นการยกของในเง่ือนไขต่าง ๆ  ได้ เพ่ือนําค่าท่ี

ได้ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมท่าทางในการยกของเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุง ผล

การสํารวจแล้วนําไปวิเคราะห์ในสมการ NIOSH 1991 ทําให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงาน โดย

แนวทางในการปรับปรุงงานด้านการเปล่ียนแปลงสถานีงาน ท่าทางในการทํางานท่ีเหมาะสม 

อุปกรณ์ท่ีช่วยในการผ่อนแรงการยกของซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการสร้างเคร่ืองและนํ ้ าหนัก

สูงสุดท่ีพนักงานจะสามารถยกได้สูงสุดโดยไม่เกิดอันตรายในการยก 

 

เศกสิทธิ ์  ขําวิเศษ (พ.ศ.2541) งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาปัญหาและสภาพทั ่วไปในการทํางานของ

ผู ้ปฏิบัติงานทอผ้า โดยการวิเคราะห์และปรับปรุงท่าทางการทํางานโดยวิธีการ RULA กรณีศึกษาใน

อุตสาหกรรมทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ โดยมี 3 จังหวัด คือ สุโขทัย ลําพูนและเชียงใหม่ โดย

วิเคราะห์ท่าทางการทํางานและอุปกรณ์ในการใช้ในงานทอผ้าท่ีไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนของ

ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อความเจ็บปวดของกล้ามเน้ือท่ีใช้ในการทํางาน โดยเสนอแนะวิธีการทํางาน

รวมทั ้งการออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าให้มีความถูกต้องและมีเหมาะสมกับขนาดสัดส่วน

ของผู ้ปฏิบัติงานทอผ้าตามหลักการยศาสตร์ 

 

นายชัยพร วราวุฒิ (พ.ศ.2554) งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ

ประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ โดยรูปแบบของโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามวิธีการท่ีใช้ใน

การประเมินภาระงาน ซึ่งได้แก่ โปรแกรม RulaSU สําหรับการประเมินท่าทางในการปฏิบัติงาน

โดยใช้วิธีการ RULA โปรแกรม NioshSU สําหรับการประเมินภาระงานยกของด้วยมือโดยใช้

สมการ NIOSH 1991 และโปรแกรม SnookSU สําหรับการประเมินภาระงานผลัก งานลาก และงาน

แบกโดยใช้ตารางของ Snook 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การจัดทําวิทยานิพนธ์เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้  เป็นการศึกษาเก่ียวกับการนําวิธีการประเมินภาระงานทางการย

ศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA การประเมินงานยกของด้วย

มือโดยสมการ NIOSH 1991 มาเป็นหลักการในการพื้นฐานเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนา

เป็นแอพพลิเคชั ่นแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Java JDK , Eclipse , Android SDK และ Android 

Developer Tools ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  

การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มี

ขั ้นตอนการดําเนินงานหลากหลายขั ้นตอน ดังนั ้นการคํานึงถึงว ัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั ้น การกําหนดแผนงานและวิธีการให้เป็นขั ้นเป็น

ตอน นับว่ามีความสําคัญมากอย่างหนึ่ งดังนั ้นขั ้นตอนการดําเนินงานในการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมการประเมินภาระงานตามหลักการทางการยศาสตร์นั ้น จึงประกอบไปด้วยขั ้นตอนในการ

ทํางาน 8 ขั ้นตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องต่างๆของการประเมินภาระงาน                  

ตามหลักการทางการยศาสตร์ 

3.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Java JDK , Eclipse , Android SDK  

และ Android Developer Tools 

3.4 สอบทานการออกแบบโปรแกรมเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ ้น  

3.5 การทดลองใช้งานโปรแกรม 

3.6 ประเมินผลการใช้งานของโปรแกรม 

3.7 สรุปผลการดําเนินงาน 

3.8 จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
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3.1 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของการประเมินภาระงานตาม

หลักการทางการยศาสตร์ 

3.1.1 ศึกษาหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้

วิธีการ RULA การประเมินงานยกของด้วยมือโดยใช้สมการ NIOSH1991 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

นําทฤษฎีและความรู้ท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

3.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม Java JDK , Eclipse ทั ้งใน

ส่วนของขั ้นตอนการสร้างโปรแกรม รวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม 

 

3.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทําการค้นคว้าหางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทําการศึกษารูปแบบและขั ้นตอนต่างๆในการ

นําเสนอ ซึ่งในส่วนของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จะคลอบคลุมเน้ือหา ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 งานวิจัยท่ีมีเน้ือหาคลอบคลุมในส่วนของการประเมินภาระงานโดยใช้วิธีการตาม

หลักการทางการยศาสตร์ 

3.2.2 งานวิจัยท่ีมีเน้ือหาคลอบคลุมในส่วนของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

โดยงานวิจัยแต่ละงานวิจัยนั ้น จะใช้ประกอบเป็นรูปแบบและแนวทางในการทําวิจัยควบคู่

กันไปโดยตลอด 

 

3.3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

 ทําการออกแบบลักษณะการทํางานของโปรแกรม เพ่ือเป็นการวางแผนและกําหนดรูปแบบ

ของโปรแกรมท่ีจะใช้ในการประเมินภาระงานตามหลักการทางการยศาสตร์ โดยแนวทางในการ

ออกแบบของโปรแกรมนั ้นจะมีดังนี้ 

3.3.1 โปรแกรมดังกล่าวจะมีความง่ายต่อการใช้งานต่อผู ้ ท่ีสนใจ 

3.3.2 ผลการประเมินของโปรแกรมนั ้นจะต้องมีความถกูต้องสมบูรณ์เม่ือเทียบกับวิธีการ

คํานวณมือ 

3.3.3 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะสามารถปรับปรุงรูปแบบการทํางานของโปรแกรมได้ง่าย 

   ส
ำนกัหอ
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3.4 สอบทานการออกแบบพัฒนาโปรแกรม  

ทําการประเมินการทํางานของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ ้นว่ามีความถูกต้องของผลการประเมิน

ภาระงานมากน้อยเพียงใด ค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ ้นเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการคํานวณมือกับการ

ใช้งานแอพพลิเคชั ่น เพ่ือให้แน่ใจได้ผลการประเมินท่ีได้จากโปรแกรมมีความถูกต้อง พร้อมต่อการ

นําโปรแกรมไปทดลองใช้งานได้จริง 

 

3.5 การทดลองการใช้งานโปรแกรม 

ทําการทดสอบการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวโดยการนําไปใช้ในการประเมินภาระการ

ทํางานจริง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบของโปรแกรมในการนําไปใช้งานและศึกษา

ประสิทธิภาพในการใช้งานของโปรแกรมในการประเมินสภาพแวดล้อมการทํางาน โดยนํา

โปรแกรมดังกล่าวไปทดลองใช้งานกับกรณีศึกษาและนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง

รูปแบบการทํางานของโปรแกรมให้มีความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้นโดยมีขั ้นตอนในการนําโปรแกรม

ไปทดลองใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา ดังนี ้

 3.5.1 ให้การอบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความหมายและวิธีการประเมินภาระงานทาง 

การยศาสตร์  

 3.5.2 สอนวิธีการทําการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ โดยใช้วิธีการคํานวณมือและ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนาช่วยในการประเมินภาระงาน 

 3.5.3 ทําการเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมของพนักงาน 

 3.5.4 นําผลข้อมูลท่ีได้มาสรุปผล  

 

3.6 ประเมินผลการใช้งานของโปรแกรม 

ทําการประเมินการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ เม่ือ

เทียบกับวิธีการอ่ืนๆ เช่น การใช้การคํานวณมือ หรือการใช้โปรแกรมอ่ืนๆท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือ

เปรียบเทียบรูปแบบการประเมินโดยวิธีการประเมินว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  เพ่ือ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมต่อไป 

 3.6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

   ส
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การศึกษาโครงงานครั ้ งนี้ คณะผู ้จัดทําโครงงานได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ใน

การเก็บข้อมูล  เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

3.6.1.1 ผังการไหล 

  เป็นการเก็บข้อมูลขั ้นตอนในการทํางาน เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาและขั ้นตอนใน

การปฏิบัติงาน 

  3.6.1.2 แบบฟอร์มประเมินโปรแกรม 

  เป็นการเก็บข้อมูลการประเมินโปรแกรม เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผู ้ใช้งานโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

   คะแนนท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

   คะแนนท่ี 4 หมายถึง มาก 

   คะแนนท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 

   คะแนนท่ี 2 หมายถึง น้อย 

   คะแนนท่ี 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 3.6.2 การสร้างแบบฟอร์มท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาโครงงานในครั ้ งนี้ คือแบบฟอร์มประเมินโปรแกรมขั ้นตอนใน

การสร้างเคร่ืองมือมีขั ้นตอนดังนี้ 

  3.6.2.1 ขั ้นตอนการจัดสร้างแบบฟอร์มการประเมิน 

1. ศึกษาขั ้นตอนในการทํางาน 

2. ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรม 

3. พบผู้เช่ียวชาญด้านการยศาสตร์เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับการออก

แบบฟอร์มการประเมินโปรแกรม 

4. ตรวจสอบแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรม 

5. นําแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรมท่ีได้ไปทดลองเก็บข้อมูล และ 

                                             ปรับปรุง แก้ไข 

  3.6.2.2 นําแบบฟอร์มการประเมินโปรแกรมไปทําการบันทึกข้อมูล 
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3.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

จะทําการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

  3.6.4.1 การวิเคราะห์ผ ังการไหล 

   1. รวบรวมข้อมูลจากผ ังการไหล 

   2. ศึกษาข้อมลูด้านเวลาจากผ ังการไหล 

   3. สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการทํางานในแต่ละวิธี 

   

3.6.4.2 การวิเคราะห์แบบประเมินโปรแกรม 

   1. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินโปรแกรม 

   2. สรุปผลการประเมินโปรแกรม 

 

3.7 สรุปผลการดําเนินงาน 

เม่ือทําการสร้างโปรแกรมและทดสอบแอพพลิเคชัน่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบ

โปรแกรม รวมถึงผลท่ีประเมินออกมามีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ จึงทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือท่ีจะนํามาทํารายงานสรุปผลการศึกษา 

 

3.8 จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 

จัดทํารูปเล่มปริญญานิพนธ์ท่ีได้ด ําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั ่นตามแผนงานท่ีได้ก ําหนดไว้

พร้อมทั ้ งให้ข้อเสนอแนะต่างๆตลอดจนปัญหาในการทํางานเพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อทางผู ้ท่ี

สนใจและเป็นข้อมูลในการทําวิจัยครั ้ งต่อไป 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงแผนการปฏิบัติงาน 

หัวข้อกิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

มิ.ย. 

56 

ก.ค. 

56 

ส.ค. 

56 

ก.ย. 

56 

ต.ค. 

56 

พ.ย. 

56 

ธ.ค. 

56 

ม.ค. 

57 

ก.พ. 

57 

มี.ค. 

57 

1. ศึกษาทฤษฎี และหลักการประเมิน

งานทางการยศาสตร์ 

          

2. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง           

3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ประเมินภาระการทํางาน 

          

4. สอบทานการออกแบบโปรแกรมเพื่อ

ค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ ้น 

          

5. ทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวกับ

โรงงานในกรณีศึกษา 

          

6. ประเมินผลการใช้งานของโปรแกรม           

7. สรุปผลการดําเนินงาน           

8. จัดทํารายงานสรุปผลการวิจัย           

 

   ส
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 

 การจัดทําโครงงานวิจัยได้ทําการศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการย

ศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดส์ําหรับการประเมินภาระงานตามหลักการทางการยศาสตร์ 

ซึ่งได้แก่ โปรแกรม RulaSUสําหรับการประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วธีิการ RULA สําหรับ

การประเมินภาระงานยกของโดยใช้สมการ NIOSH1991 การวิเคราะห์ผลการใช้งานโปรแกรมเพื่อ

นําไปสู่การออกแบบและจัดทําโปรแกรมให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน จึงมีความสําคัญต่อการ

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1การออกแบบและการสร้างโปรแกรม 

4.2 การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม 

4.3การประเมินข้อมูลด้านเวลาเชิงสถิติ 

4.4การนําโปรแกรมไปทดลองใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

 

4.1 ผลการออกแบบและการสร้างโปรแกรม 

 ผลจากการศึกษาข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างการทํางานของ

โปรแกรม มีว ัตถุประสงค์หลักคือ โปรแกรมจะต้องมีความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จากการใช้งาน

และง่ายต่อการใช้งานของผู ้ ท่ีสนใจ โดยทําการแยกโปรแกรมออกตามลักษณะการนําไปใช้งานใน

การประเมินภาระงานต่างๆ ดังนี ้

4.1.1โปรแกรม RulaSU สําหรับใช้ในการประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการ  

RULA 
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4.1.1.1 ผังงานของโปรแกรม 

 

นําข้อมูลไปทําการประเมินท่าทางในการ

ทํางานโดยใช้วิธีการ RULA

แสดงผลการประเมิน

ต้องการพิมพ์ผลการประเมินหรือไม่ เอกสารสรุปผลการประเมินใช่

ไม่ใช่

ต้องการบันทึกผลการประเมินหรือไม่
เก็บข้อมูลการประเมิน

ภาระงาน

ส้ินสุดการทาํงานโปรแกรม

เร่ิมตน้การทาํงานของโปรแกรม

รับข้อมูลงานท่ีนํามาทํา

การประเมิน

รับค่าผลการประเมินท่าทาง

ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
แสดงข้อความเตือนให้
กรอกข้อมูลให้ครบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

 
รูปท่ี 4.1 แสดงผังงานของโปรแกรม RulaSU 
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4.1.1.2ลักษณะเปรียบเทียบของโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรมท่ีใช้สําหรับการประเมินท่าทางในการ 

                    ทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

โปรแกรม Input Output 
หลักการที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ 

ข้อจํากัดของ

โปรแกรม 

RulaSU 1.ข้อมูลของผู ้ท ําการ 

ประเมิน 

2.ค่าคะแนนการ 

ประเมินท่าทางในแต่ 

ละส่วนของร่างกาย 

3.ค่าคะแนนการใช้แรง 

และการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางาน 

4.รูปภาพแสดงท่าทาง 

การทํางานของงานท่ี 

นํามาประเมิน 

ผลระดับการ

ประเมินท่าทางใน

การทํางาน 

RULA 

(Rapid Upper 

Limb 

Assessment) 

 

ระบบปฎิบัติการ

ต้องเป็น

ระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์

เท่านั ้น 

Ergo 

Intelligence 

1.ข้อมูลของผู ้ท ําการ 

ประเมิน 

2.ค่าคะแนนการ 

ประเมินท่าทางในแต่ 

ละส่วนของร่างกาย 

3.ค่าคะแนนการใชแ้รง 

 และการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางาน 

ผลระดับการ

ประเมินท่าทางใน

การทํางาน 

RULA 

(Rapid Upper 

Limb 

Assessment) 

 

1. มีการจํากัด 

ระยะเวลาใน 

การใช้งาน 

โปรแกรม 

2. มีปัญหาใน 

การใช้งาน 

    บนระบบ 

ปฏิบัติการ  

    Windows  

Vista / 7  

   หรือสูงกว่า 
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  4.1.1.3รายละเอียดของแบบฟอร์มหน้าต่างสําหรับแสดงผลของโปรแกรม RulaSU 

  เม่ือได้ทําการออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วย Java JDK , Eclipse , Android 

SDK และ Android Developer Tools เรียบร้อยแล้ว รูปร่างลักษณะของโปรแกรมจึงมีลักษณะ

ดังต่อไปนี ้

  1.หน้าต่างเร่ิมต้นของโปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงหน้าต่างเร่ิมต้นของโปรแกรม RulaSU 

 

2.หน้าต่างรับข้อมูลของผู ้ท ําการประเมินและรูปท่าทางการทํางาน 

 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงหน้าต่างรับข้อมูลของผู ้ท ําการประเมินและรูปท่าทางการทํางาน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

 
 

  3.หน้าต่างสําหรับการรับข้อมูลการให้คะแนนท่าทางในส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อ

ใช้ในการประเมินท่าทางในการทํางาน 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงหน้าต่างสําหรับรับข้อมูลของการให้คะแนนท่าทางในส่วนต่างๆของร่างกาย 
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รูปท่ี 4.4 แสดงหน้าต่างสําหรับรับข้อมูลของการให้คะแนนท่าทางในส่วนต่างๆของร่างกาย (ต่อ) 
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   4.หน้าต่างสําหรับการรับข้อมูลการประเมินการใช้แรงและกล้ามเน้ือในการทํา 

งานของส่วนแขนและมือ 

 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงหน้าต่างสําหรับการรับข้อมูลการประเมินการใช้แรง 

และกล้ามเน้ือในการทํางานของส่วนแขนและมือ 

 

   5.หน้าต่างสําหรับการรับข้อมูลการประเมินการใช้แรงและกล้ามเน้ือในการทํางาน

ของส่วนคอ ลําตัวและเท้า 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงหน้าต่างสําหรับการรับข้อมูลการประเมินการใช้แรง 

และกล้ามเน้ือในการทํางานของส่วนคอ ลําตัวและเท้า 
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   6.หน้าต่างสําหรับแสดงผลการประเมินท่าทางในการทํางาน 

 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงหน้าต่างสําหรับแสดงผลการประเมินท่าทางในการทํางาน 

  

4.1.1.4คู่มือการติดตั ้งโปรแกรม 

   แสดงรายละเอียดอยู่ในภาคภาคผนวกข. 

   4.1.1.5คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

   แสดงรายละเอียดอยู่ในภาคภาคผนวกข. 

 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม 

 ทําการศึกษาถึงผลท่ีได้รับจากการใช้งานโปรแกรมหลังจากท่ีได้มีการนําไปทดลองใช้งาน 

โดยทําการประเมินการใช้งานโปรแกรมทั ้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพใช้งานของโปรแกรม 

  
โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังต่อไปนี ้

4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 ทําการประเมินผลประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมด้วยวิธีการศึกษาการทํางาน โดย

การทําการเก็บข้อมูลขั ้นตอนการใช้งานโปรแกรมแล้วจึงนํามาเปรียบเทียบขั ้นตอนการทํางานกับ

โปรแกรมหรือวิธีการอ่ืนๆ ในการประเมินภาระงานตามหลักการทางการยศาสตร์ ซึ่งรายละเอียด

การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจะแบ่งออกตามหลักการท่ีใช้ในการประเมินดังนี้ 

4.2.1.1ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมRulaSU 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเก็บข้อมลูและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

                   กับการใช้งานโปรแกรม ErgoIntelligence 

Activity RulaSU ErgoIntelligence Saving 

Operation 10 8 -2 

Transport 0 0 0 

Delay 0 0 0 

Inspection       1 1 0 

Storage 0 0 0 

Time (sec) 45.7 40.2 -5.5 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

                   กับวิธีการคํานวณมือ 

Activity RulaSU วิธีการคํานวณมือ Saving 

Operation 10 12 2 

Transport 0 0 0 

Delay 0 0 0 

Inspection       1 4 3 

Storage 0 0 0 

Time (sec) 45.7 90.3  44.6 

 

จากตารางท่ี 4.2 เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือทําการเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานโปรแกรม 

RulaSU กับโปรแกรม ErgoIntelligence ในการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการRULAซึ่ง

จากการใช้งานโปรแกรมRulaSU ใช้เวลาเฉล่ียในการใชง้านโปรแกรมเพ่ือประเมินงาน คือ 45.7

วินาที ส่วนโปรแกรม ErgoIntelligenceนั ้นใช้เวลาเฉล่ีย40.2 วินาที ต่อกรณีศึกษาท่ีนํามาศึกษา 1 

งาน 

จากตารางท่ี 4.3เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือทําการเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานโปรแกรม 

RulaSUกับวิธีการคํานวณมือในการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วธีิการ RULA ซึ่งจากการใช้

งานโปรแกรมRulaSUใช้เวลาเฉล่ียในการใช้งานโปรแกรมเพื่อประเมินงาน คือ45.7วินาที ส่วน

วิธีการคํานวณมือนั ้นใช้เวลาเฉล่ีย90.3วินาที ต่อกรณีศึกษาท่ีนํามาศึกษา 1 งาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงแผนภูมิแท่งแสดงเวลาท่ีใช้ในการประเมินท่าทางในการทํางาน 

โดยใชว้ิธีการ RULA (วินาที) 

 

4.2.2 การประเมินคุณภาพของโปรแกรม 

  ทําการประเมินคุณภาพของโปรแกรม โดยใช้ข้อมูลจากการทําแบบประเมินความ

พึงพอใจของผู ้ใช้งานโปรแกรม ซึ่งข้อมูลท่ีนํามาพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้

  1. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ(Usability Test) 

  2. ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ(Function Test) 

3. ด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ(Functional Requirement Test) 

โดยมีรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพแบ่งแยกตามแต่ละโปรแกรมท่ีได้ทําการพัฒนา

ดังต่อไปนี ้

4.2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม RulaSU 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินคุณภาพในแต่ละด้านของโปรแกรม RulaSU 

ปัจจัย คะแนน 

1. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 3.81 

2.ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 4.24 

3.ด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 4.09 

รวม 4.04 

 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม RulaSU 

 

1.การประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 1.การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําการติดตั ้งได้ง่าย ไม่ซับซ้อน   

2.การใช้งานโปรแกรม 

ในการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนั ้น จะ

แบ่งออกเป็นปัจจัยต่างๆ คือ การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมมีรูปแบบหน้าจอของแต่ละ

ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้เข้าใจได้ง่ายความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัวอักษรบน

จอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้สี

ของตัวอักษรและรูปภาพความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือความหมายความ

Usability test 

Function 

 Test 

Function 

Requirement 

 Test 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 
 

เหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการส่ือความหมายความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมบนจอภาพและความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบ

ต่างๆของโปรแกรมบนจอภาพโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนักต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)   

1.การติดตั ้งโปรแกรม 5  

 1.1การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําได้โดยง่าย 5 3.15 

2.การใช้งานโปรแกรม 35  

 2.1การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม 3 3.85 

 2.2มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทํา 

ให้เข้าใจได้ง่าย 

4 3.90 

 2.3ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัวอักษรบนจอภาพ 4 3.45 

 2.4ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4 3.35 

 2.5ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4 4.05 

 2.6ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือความหมาย 4 3.95 

 2.7ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการส่ือ

ความหมาย 

4 4.15 

 2.8ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของ

โปรแกรมบนจอภาพ 

4 4.35 

 2.9ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของ

โปรแกรมบนจอภาพ 

4 3.90 

รวม 40 3.81 
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โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี 4.10 

 

รูป
ที่ 

4.
10

 แ
สด

งผ
ลก

าร
ปร
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มิน

ด้า
นค

วา
มง่
าย
ต่อ

กา
รใ
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 ข
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ม 
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การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําได้โดยง่าย 

การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม 

มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวก ันทําให้เข้าใจได้ง่าย 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของตัวอักษร

และรูปภาพ 

ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือ

ความหมาย 

ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์

ในการส่ือความหมาย 

ความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมบนจอภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบปัจจัยของการประเมินคือ ความถูกต้อง

ในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพ่ือใช้ในการประเมินความถูกต้องในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูล

นําเข้า ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานโปรแกรมการป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึ ้นในการใช้งานและความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรมโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนัก

ต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี4.11 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test)   

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพ่ือใช้ในการประเมิน 4 4.65 

2. ความถูกต้องในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลนําเข้า 4 4.10 

3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานโปรแกรม 4 4.25 

4. การป้องกนัข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ ้นในการใช้งาน 4 3.65 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 4 4.55 

รวม 20 4.24 

 

โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี4-24 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงผลการประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

ของการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. การประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ปัจจัยของการประเมิน คือ เพิ่มความรวดเร็วใน

การใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเองมีความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาเพิ่มขึ ้นจากการ

ใช้งานโปรแกรมช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานได้และผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้

งานมีความสอดคล้องกับระบบงานจริงโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนักต่างๆดังแสดงในตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.7แสดงผลการประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ  

 (Functional Requirement Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test)   

1. เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน 4 4.45 

2. สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง 4 3.35 

3. มีความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาเพิ ่มขึ ้นจากการใช้งานโปรแกรม 4 4.15 

4. ช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานได ้ 4 3.85 

5. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานมีความสอดคล้องกับระบบงานจริง 4 4.65 

รวม 20 4.09 

 

โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี 4.12 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงผลการประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test)ของการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมErgoIntelligence 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการประเมินคุณภาพในแต่ละด้านของโปรแกรมErgoIntelligence 

ปัจจัย คะแนน 

1) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 3.49 

2) ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ(Function Test) 4.15 

3) ด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 3.92 

รวม 3.85 

 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม ErgoIntelligence 

 

4. การประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 1.การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําการติดตั ้งได้ง่าย ไม่ซับซ้อน   

2.การใช้งานโปรแกรม 

ในการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนั ้น จะ

แบ่งออกเป็นปัจจัยต่างๆ คือ การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมมีรูปแบบหน้าจอของแต่ละ

ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้เข้าใจได้ง่ายความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัวอักษรบน

จอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้สี

Usability test 

Function 

 Test 

Function 

Requirement 

 Test 
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ของตัวอักษรและรูปภาพ ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือความหมายความ

เหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการส่ือความหมายความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมบนจอภาพและความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบ

ต่างๆของโปรแกรมบนจอภาพโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนักต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)   

1.การติดตั ้งโปรแกรม 5  

 1.1) การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําได้โดยง่าย 5 3.45 

2.การใช้งานโปรแกรม 35  

 2.1)การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม 3 4.15 

2.2) มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทํา 

ให้เข้าใจได้ง่าย 

4 3.25 

2.3) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัวอักษรบนจอภาพ 4 3.10 

                2.4) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4 2.90 

                2.5) ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4 2.95 

                2.6) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือความหมาย 4 3.60 

                2.7) ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการส่ือ

ความหมาย 

4 3.80 

                2.8) ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของ

โปรแกรมบนจอภาพ 

4 4.15 

                2.9) ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของ

โปรแกรมบนจอภาพ 

4 3.55 

รวม 40 3.49 
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โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี 4.14 
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การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําได้โดยง่าย 

การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม 

มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวก ันทําให้เข้าใจได้ง่าย 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของตัวอักษร

และรูปภาพ 

ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ืออธิบายส่ือ

ความหมาย 

ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์

ในการส่ือความหมาย 

ความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมบนจอภาพ 

ความเหมาะสมในการวางตําแหน่ง

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมบนจอภาพ 

   ส
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5. การประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ปัจจัยของการประเมิน คือ ความถูกต้องในการ

จัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพ่ือใช้ในการประเมินความถูกต้องในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลนําเข้า 

ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานโปรแกรมการป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ ้น

ในการใช้งานและความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรมโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนักต่างๆดัง

แสดงในตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test)   

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพ่ือใช้ในการประเมิน 4 4.15 

2. ความถูกต้องในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลนําเข้า 4 4.05 

3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานโปรแกรม 4 4.25 

4. การป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ ้นในการใช้งาน 4 3.90 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 4 4.40 

รวม 20 4.15 

 

โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี 4.15 

 

รูปท่ี 4.15 แสดงผลการประเมินด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test) 

ของการใช้งานโปรแกรม ErgoIntelligence 

   ส
ำนกัหอ
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6. การประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ปัจจัยของการประเมิน คือ เพิ่มความรวดเร็วใน

การใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาเพิ ่มขึ ้นจากการ

ใช้งานโปรแกรมช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานได้และผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้

งานมีความสอดคล้องกับระบบงานจริงโดยได้ก ําหนดค่านํ ้ าหนักต่างๆดังแสดงในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ  

         (Functional Requirement Test) 

เร่ือง นํ้าหนัก คะแนน 

ความคิดเห็นด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Function Test)   

1. เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน 4 4.00 

2. สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง 4 3.30 

3. มีความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาเพิ ่มขึ ้นจากการใช้งานโปรแกรม 4 4.05 

4. ช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานได้ 4 3.80 

5. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานมีความสอดคล้องกับระบบงานจริง 4 4.45 

รวม 20 3.92 

 

โดยผลของการประเมินแสดงดังรูปท่ี 4.16 

 
รูปท่ี 4.16 แสดงผลการประเมินด้านการตรงความต้องการของผู ้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test)ของการใช้งานโปรแกรม ErgoIntelligence 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3 การประเมินข้อมูลด้านเวลาเชิงสถิต ิ

 4.3.1 การประเมินข้อมูลด้านเวลาเชิงสถิติของโปรแกรม RulaSU 

 

ตารางท่ี 4.12 ตารางการเกบ็ข้อมูลเวลารวมการทํางานรวมทุกขั ้นตอน ของการประเมินท่าทางการ 

ทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

ครั้งที่  RulaSU ErgoIntelligence การคํานวณมือ หน่วย 

1 47.5 40.6 90.7 วินาที 

2 45.3 39.7 90.9 วินาที 

3 45.8 40.8 90.8 วินาที 

4 45.6 40.3 89.8 วินาที 

5 45.0 40.2 90.6 วินาที 

6 45.0 40.4 90.7 วินาที 

7 45.6 40.3 90.3 วินาที 

8 45.3 40.2 89.6 วินาที 

9 45.6 40.5 89.8 วินาที 

10 45.6 40.0 90.5 วินาที 

 

ขั ้นตอนการทดสอบ 

1.ทําการทดสอบข้อมูลทั ้ งสองกลุ่มเสียก่อนว่ามีการกระจายตัวเป็นแบบ  Normal 

Distribution หรือไม่ โดยใช้วิธี Probability Plot ซึ่งมีขั ้นตอนการทํางาน ดังนี้ 

1.1 ทําการเรียงล ําดับค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามาก 

1.2 ใส่หมายเลขกํากับ (Rank: i) ตั ้งแต่ i = 1, 2, 3, ……., 10  

1.3 คํานวณหาค่า Probability ตามสูตร p= (i – 0.5) / n  

โดยมีผลการคํานวณดังตาราง 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4.13 ตารางการจัดเรียงข้อมูลสําหรับหาค่า Probability ของการใช้โปรแกรม RulaSU 

Data Rank Data(Sorted) (i – 0.5) / n 

47.5 1 45.0 0.05 

45.3 2 45.0 0.15 

45.8 3 45.3 0.25 

45.6 4 45.3 0.35 

45.0 5 45.6 0.45 

45.0 6 45.6 0.55 

45.6 7 45.6 0.65 

45.3 8 45.6 0.75 

45.6 9 45.8 0.85 

45.6 10 47.5 0.95 

 

ตารางท่ี 4.14 ตารางการจัดเรียงข้อมูลสําหรับหาค่า Probability ของการใช้โปรแกรม 

       ErgoIntelligence 

Data Rank Data(Sorted) (i – 0.5) / n 

40.6 1 39.7 0.05 

39.7 2 40.0 0.15 

40.8 3 40.2 0.25 

40.3 4 40.2 0.35 

40.2 5 40.2 0.45 

40.4 6 40.3 0.55 

40.3 7 40.4 0.65 

40.2 8 40.5 0.75 

40.5 9 40.6 0.85 

40.0 10 40.8 0.95 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4.15 ตารางการจัดเรียงข้อมูลสําหรับหาค่า Probability ของวิธีการคํานวณมือเพ่ือประเมิน 

                   ท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

Data Rank Data(Sorted) (i – 0.5) / n 

90.7 1 89.6 0.05 

90.9 2 89.8 0.15 

90.8 3 89.8 0.25 

89.8 4 90.3 0.35 

90.6 5 90.5 0.45 

90.7 6 90.6 0.55 

90.3 7 90.7 0.65 

89.6 8 90.7 0.75 

89.8 9 90.8 0.85 

90.5 10 90.9 0.95 

 

- ทําการ Scatter plot เพ่ือทําการ Plot จุดตัดระหว่าง Probability และ Data ท่ีได้เรียงล ําดับ

เรียบร้อยแล้ว โดยให้แสดงเส้นตรงด้วย 

47.547.046.546.045.545.0

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

C1

C
4

กราฟการกระจาย◌้ขอ◌ูมล◌้ดานเวลาของการใ◌้ชโปรแกรม RulaSU

 
รูปท่ี 4.17 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลด้านเวลาของการใช้โปรแกรม RulaSU 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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40.840.640.440.240.039.839.6

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

C2

C
4

กราฟการกระจาย◌้ขอ◌ูมล◌้ดานเวลาของการใ◌้ชโปรแกรม ErgoIntelligence

 
รูปท่ี 4.18 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลด้านเวลาของการใช้โปรแกรม ErgoIntelligence 

91.0090.7590.5090.2590.0089.7589.50

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
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4

กราฟการกระจาย◌้ขอ◌ูมล◌้ดานเวลาของการประเ◌มิน Rula โดยใ◌้ช◌ิว◌๊ธค◌ํานวณ◌มือ

 

รูปท่ี 4.19 แสดงกราฟการกระจายของข้อมูลด้านเวลาของวิธีการคํานวณมือ 

เพ่ือประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากกราฟทั ้ง 3 จะเห็นได้ว่า จุดตัดเรียงกันเป็นแนวเส้นตรง ลักษณะการเกิดจุดไม่กระจุก

เป็นกลุ่มๆ และความห่างระหว่างแต่ละจุดใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกราฟทั ้ ง 3 พอจะประมาณ

ว่าเป็นการกระจายแบบ Normal Distribution 

2.ทําการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้หลักสถิติ t-Test ซึ่งได้ทําการตั ้งค่าสมมติฐานหลัก

และสมมติฐานรอง ดังนี ้

  2.1 ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเวลาระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

และการใช้งานโปรแกรม ErgoIntelligence เพ่ือประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

   สมมติฐานหลัก H0:��1 = �2  

   สมมติฐานรองH1:��1 >�2  

โดยกําหนดให้  �1คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มข้อมูลด้านเวลาของการใช้งานโปรแกรม 

   RulaSU 

   �2คือค่าเฉล่ียของกลุ่มข้อมูลด้านเวลาของการใช้งานโปรแกรม

   ErgoIntelligence 

 การทดสอบค่าเลือก t-Test โดยใช้โปรแกรมMINITAB (Trial Version) โดยเลือก t-Test: 

Two – Sample จะให้ผลดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการใช้ MINITAB โดยเลือก t-Test: Two – Sample 

t-Test: Two-Sample 

  RulaSU ErgoIntelligence 

Mean 45.70 40.30 

Variance 0.505 0.0966 

Observations 10 10 

Hypothesized Mean Difference 5.34   

DF 12   

T-test difference 0   

T-value 21.78   

P-value 0.00…   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จะสังเกตได้ว่าค่าความแปรปรวนของข้อมูล มีความแตกต่างกัน (�2
1ไม่เท่ากับ�2

2) 

- ทําการเปรียบเทียบ P-Value กับ���ถ้า P-Value มากกว่า�เราก็ยอมรับ

สมมติฐานหลัก H0: �1=��2  

ในข้อนี้  ค่า P-Value ~0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าค่า

ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเวลาระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSUและการใช้งานโปรแกรม 

ErgoIntelligenceเพ่ือประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั ่น 95% 

  2.2 ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเวลาระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU 

กับวิธีการคํานวณมือเพ่ือประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

   สมมติฐานหลัก H0:�1 = �2  

   สมมติฐานรอง H1:��1 >�2  

โดยกําหนดให้  �1คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มข้อมูลด้านเวลาของวิธีการคํานวณมือ 

    �2 คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มข้อมูลด้านเวลาของการใช้งานโปรแกรม  

    RulaSU 

 การทดสอบค่าเลือก t-Test โดยใช้โปรแกรม MINITAB (Trial Version) โดยเลือก t-Test: 

Two – Sample จะให้ผลดังตารางท่ี 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการใช้ MINITAB โดยเลือก t-Test: Two – Sample 

t-Test: Two-Sample 

  วิธีการคํานวณมือ RulaSU 

Mean 90.30 45.70 

Variance 0.222 0.505 

Observations 10 10 

Hypothesized Mean Difference 44.74   

DF 15   

T-test difference 0   

T-value 165.94   

P-value 0.00…   

จะสังเกตได้ว่าค่าความแปรปรวนของข้อมูล มีความแตกต่างกัน (�2
1ไม่เท่ากับ�2

2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- ทําการเปรียบเทียบ P-Value กับ���ถ้า P-Value มากกว่า����เราก็ยอมรับ

สมมติฐานหลัก H0: �1=��2  

ในข้อนี้  ค่า P-Value ~0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าค่า

ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเวลาระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSUกับวิธีการคํานวณมือเพ่ือ

ประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULAมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความ

เช่ือมั ่น 95% 

 

4.4 ผลการนําโปรแกรมไปทดลองใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

นําโปรแกรมท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนาไปทดลองใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม

กรณีศึกษา ซึ่งเป็นโรงงานแบ่งบรรจุเคมีเกษตรโดยมีผลข้อมูลเวลาเฉล่ียท่ีได้จากการการทดลองใช้

งานโปรแกรม ดังนี ้

 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 แสดงภาพขณะทําการการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินภาระงาน 

โดยใช้วิธีการทางการยศาสตร์แก่ผู ้ทดลองใช้งานโปรแกรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.4.1 โปรแกรม RulaSU 

ตารางท่ี 4.18 แสดงผลข้อมูลเวลาเฉล่ียท่ีได้จากการทําการประเมินท่าทางในการทํางานโดย 

                      ใช้วิธีการ RULA 

ข้อมูลเวลาเฉลี่ยที่ได้จากการทําการประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการRULA (นาที) 

RulaSU 2.30 

การคํานวณมือ 4.37 

ผลต่าง 2.07 

 

จากการนําโปรแกรม RulaSUมาใช้ในการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

จะใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการคํานวณมือ 2.07 นาที หรือใช้เวลาในการทํางานลดลง 47.36% 

 

 
รูปท่ี 4.21 แสดงผลข้อมูลเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์มีว ัตถุประสงคท่ี์สําคัญ คือ เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์

และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java JDK , Eclipse , Android SDK และ Android Developer 

Tools สําหรับใช้ในการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์และเพ่ือประเมินผลลัพธ์ในการใช้งาน

โปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนา จากการศึกษาสามารถ

สรุปผลโดยแยกออกเป็นหัวข้อดงันี ้

1. สรุปผลการศึกษา 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

3. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การออกแบบและการสร้างโปรแกรม 

จากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม สามารถพัฒนาโปรแกรมท่ีสร้างขึ ้นด้วยภาษา Java

ซึ่งเขียนโดยใช้โปรแกรม Eclipse , Android SDK และ Android Developer แต่ละโปรแกรมนั ้นจะ

แบ่งแยกไปตามวิธีการท่ีใช้ในการประเมินภาระงาน โปรแกรมท่ีพัฒนาสามารถนําไปใช้งานได้จริง 

ค่าของข้อมูลนําเข้าและข้อมูลสรุปผลการประเมินท่ีได้มีความถูกต้อง สามารถนําผลท่ีไดจ้ากการ

โปรแกรมไปใช้งานต่อได ้

5.1.2 การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม 

 5.1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรม RulaSUกับวิธีการคํานวณมือใน

การประเมินท่าทางในการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA พบว่าการใช้งานโปรแกรม RulaSUมี

ขั ้นตอนการทํางานน้อยกว่าวิธีการคํานวณมือ 5 ขั ้นตอน เวลาท่ีใช้ในการประเมินภาระงานน้อยกว่า

วิธีการคํานวณมือ 44.6วินาที(49.39%) ส่วนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระหว่าง

โปรแกรม RulaSUกับโปรแกรม ErgoIntelligenceโปรแกรม RulaSUมีขั ้นตอนการทํางานมากกว่า 2

ขั ้นตอนและใช้เวลาในการประเมินภาระงานมากกว่า 5.5 วินาที(12.03%)ซึ่ งเป็นผลมาจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โปรแกรม RulaSUมีหน้าต่างการสรุปผลท่ีต้องการข้อมูลมากกว่าโปรแกรม ErgoIntelligenceเพ่ือให้

ผู ้ ใช้สามารถเข้าใจผลการประเมินได้มากยิ ่งขึ ้นจึงมีขั ้นตอนในการกรอกข้อมูลท่ีมากกว่าและใช้เวลา

เพิ่มขึ ้นจากโปรแกรม ErgoIntelligence 

  5.1.2.2 การประเมินคุณภาพของโปรแกรม 

  ผลจากการทําแบบประเมินการใช้งานโปรแกรมท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนา

ด้านการด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของ

ระบบ(Function Test)และด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ(Functional Requirement 

Test)สามารถสรุปผลการประเมินไดด้ังนี ้

  - โปรแกรม RulaSUได้คะแนน 4.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับท่ีดีและได้คะแนนมากกว่าโปรแกรม ErgoIntelligenceท่ีได้คะแนน 3.85 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

   

5.1.3 การประเมินข้อมูลด้านเวลาเชิงสถิติ 

จากการทําการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้หลักสถิติ t-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์

ของข้อมูลด้านเวลาของการใช้งานโปรแกรมสําหรับการประเมินภาระงานวิธีการต่างๆ ในวิธีการ

ทํางานท่ีแตกต่างกัน พบว่า ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเวลาท่ีได้ทําการเปรียบเทียบของทุก

โปรแกรมนั ่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเช่ือมั ่น 95% 

5.1.4 การนําไปทดลองใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

จากการนําโปรแกรมไปทดลองใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษาเพ่ือศึกษาการใช้งาน

โปรแกรมท่ีได้ทําการออกแบบและพัฒนาต่อผู ้ ท่ีสนใจโดยมีผลของการศึกษาการใช้ของโปรแกรม

ของผู ้ ท่ีสนใจ ดังนี้ 

- โปรแกรม RulaSUช่วยลดระยะเวลาในการทําการประเมินภาระงานลง 2.07 นาที หรือ 

คิดเป็น 47.36% จากการใช้วิธีการคํานวณมือ 

  

5.2 ปัญหาและอุปสรรค  

 5.2.1เน่ืองจากโปรแกรมท่ีได้ออกแบบและพัฒนาในช่วงแรกนั ้น แบ่งแยกออกเป็นหลาย

โปรแกรมย่อยแตกต่างกันไปตามแต่ละวิธีการประเมินภาระงาน จึงทําให้ขั ้นตอนของการพัฒนา

โปรแกรมและการประเมินผลลัพธ์การใช้งานมีความยุง่ยาก ดังนั ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการดําเนินงาน จึง

จ ําเป็นท่ีจะต้องแยกออกเป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละวิธีการประเมินภาระงาน 
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 5.2.3 การท่ีจะให้โปรแกรมดังกล่าวออกมาสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานจริง

มากท่ีสุด จําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหน้าตาและวิธีการทํางานของโปรแกรมอยู่บ่อยครั ้ ง 

ทําใหต้้องเสียเวลาแก้ไขโปรแกรมอยู่นานพอสมควร เพ่ือให้โปรแกรมสอดคล้องต่อความต้องการ

มากท่ีสุด 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ก่อนการใช้งานโปรแกรม ควรศึกษาการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ในวิธีการ

ต่างๆ พร้อมทั ้งวิธีการติดตั ้งและการใช้งานโปรแกรมให้เรียบร้อย เพ่ือให้สามารถทํางานได้ง่าย ค่า

ของข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องตรงตามงานท่ีประเมินและสะดวกต่อการใช้งานโปรแกรมมากยิ ่งขึ ้น 

 5.3.2 ในอนาคตหากมีการแก้ไขข้อมูลการทํางานของโปรแกรมหรือเพิ่มฟังก์ชันการทํางาน

ต่างๆให้กับโปรแกรม ควรศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจก่อน เพ่ือให้สามารถพัฒนา

โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปรแกรมสามารถทํางานได้ตรงตามฟังก์ชันท่ีต้องการ 
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ตารางท่ี ก.1 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของโปรแกรม RulaSU  
Operation Flow Chart 

CHART NO. 1       Summary 

SHEET NO. 1 OF 3 Activity RulaSU การคํานวณมือ Saving 

Activity : การประเมินท่าทางในการ

ทํางาน 

                โดยใช้วิธีการ RULA 

Operation 10 12 2 

Transport 0 0 0 

Method : การใช้งานโปรแกรม RulaSU Delay 0 0 0 

Inspection 1 4 3 

Location : Storage 0 0 0 

Time(sec) 45.7 90.3 44.6 

DESCRIPTION Time(sec) Symbol Remarks 

     

1. กรอกข้อมูลของผู้ท ําการประเมิน 20.3       

2. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของแขนส่วนบน 

2.5       

3. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของแขนส่วนล่าง 

2.5       

4. ทําการประเมินการงอของมือ 2.0       

5. ทําการประเมินการบิดของมือ 1.5       

6. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของคอ 

2.6       

7. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของลําตัว 

3.0       

8. ทําการประเมินตําแหน่งของขาและเท้า 1.4       

9. การประเมินการใช้แรงและการใช ้

    กล้ามเนื้อในส่วนของแขนและมือ 

3.6       

10. การประเมินการใช้แรงและการใช ้

      กล้ามเนื้อในส่วนของคอ ลําตัว และ

ขา 

3.8       

11. ตรวจสอบผลการประเมิน 2.5       

รวม 45.7 10 0 0 1 0  
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ตารางท่ี ก.2 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของโปรแกรม RulaSU  
Operation Flow Chart 

CHART NO. 2       Summary 

SHEET NO. 2 OF 3 Activity RulaSU Ergointelligence Saving 

Activity : การประเมินท่าทางในการ

ทํางาน 

                โดยใช้วิธีการ RULA 

Operation 10 8 -2 

Transport 0 0 0 

Method : การใช้งานโปรแกรม 

                 ErgoIntelligence 

Delay 0 0 0 

Inspection 1 1 0 

Location : Storage 0 0 0 

Time(sec) 45.7 40.2 -5.5 

DESCRIPTION Time(sec) Symbol Remarks 

     

1. กรอกข้อมูลของผู้ท ําการประเมิน 20.1       

2. ทําการประเมินตําแหน่งท่าทางของมือ

และ 

    การบิดของมือ 

3.0       

3. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน  

    ของแขนส่วนล่าง    

2.1       

4. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของแขนส่วนบน 

2.4       

5. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของคอ 

2.0       

6. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของลําตัว 

2.1       

7. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน 

    ของขาและเท้า 

1.9       

8. ทําการประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเนื้อใน 

     การทํางาน    

2.3       

9. ตรวจสอบผลการประเมิน 4.3       

รวม 40.2 8 0 0 1 0  
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ตารางท่ี ก.3 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของวิธีการคํานวณมือเพ่ือประเมินท่าทางในการทํางาน

โดยใช้ วิธีการ RULA 
Operation Flow Chart 

CHART NO. 3       Summary 

SHEET NO. 3 OF 3 Activity RulaSU การคํานวณมือ Saving 

Activity : การประเมินท่าทางในการทํางาน 

                โดยใช้วิธีการ RULA 

Operation 10 12 2 

Transport 0 0 0 

Method : การคํานวณมือ Delay 0 0 0 

Inspection 1 4 3 

Location : Storage 0 0 0 

Time(sec) 45.7 90.3 44.6 

DESCRIPTION Time(sec) Symbol Remarks 

     

1. กรอกคะแนนการประเมินท่าทางของแขน   

    ส่วนบนลงบนแบบฟอร์ม 

3.9       

2. กรอกคะแนนการประเมินท่าทางการ 

    ทํางานในส่วนของแขนส่วนล่างลงบน 

    แบบฟอร์ม 

4.3       

3. กรอกคะแนนการประเมินการงอของมือลง 

    บนแบบฟอร์ม 

4.4       

4. กรอกคะแนนการประเมินการบิดของมือ 

    ลงบนแบบฟอร์ม 

3.4       

5. ตรวจค่าคะแนนที่ได้จากตาราง A เพื่อสรุป 

    คะแนนการประเมินท่าทางส่วนแขนและ 

     มือ 

26.9       

6. กรอกผลคะแนนที่ได้ลงบนแบบฟอร์ม 3.8       

7. กรอกคะแนนการประเมินท่าทางการ 

    ทํางานในส่วนของคอลงบนแบบฟอร์ม 

4.0       

8. กรอกคะแนนการประเมินท่าทางการ 

    ทํางานในส่วนของลําต ัวลงบนแบบฟอร์ม 

3.7       

9. กรอกคะแนนการประเมินตํ าแหน่งของขา 

    และเท้าลงบนแบบฟอร์ม 

3.8       

10. ตรวจค่าคะแนนที่ได้จากตาราง B เพื่อ 

      สรุปคะแนนการประเมินท่าทางส่วนคอ    

      ลําต ัวและขา 

 

10.7 

      

11. กรอกผลคะแนนที่ได้ลงบนแบบฟอร์ม 3.9       

12. กรอกคะแนนการประเมินการใช้แรงและ 

      การใช้กล้ามเนื้อในส่วนของแขนและมือ 

      ลงบนแบบฟอร์ม 

 

3.7 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของวิธีการคํานวณมือเพ่ือประเมินท่าทางในการทํางาน

โดยใช้ วิธีการ RULA (ต่อ) 

DESCRIPTION Time(sec) Symbol Remarks 

     

13. กรอกคะแนนการประเมินการ

ใช้แรงและ 

      การใชก้ล้ามเนื้อในส่วนของคอ 

ลําตัว  

      และขาลงบนแบบฟอร์ม 

4.1       

14. ตรวจค่าคะแนนท่ีได้จากตาราง 

C เพื่อ 

      สรุปคะแนนการประเมิน

ท่าทางการ 

      ทํางานโดยใช้วิธีการ Rula 

3.8       

15. กรอกผลคะแนนท่ีได้ลงบน

แบบฟอร์ม 

3.3       

16. ตรวจสอบการกําหนดระดับ

การ 

      ปฏิบัติงานจากค่าคะแนนท่ีได ้

2.6       

รวม 90.3 12 0 0 4 0  
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วิธีการติดตั ้งและใช้งานโปรแกรม 
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วิธีการติดตั ้งโปรแกรม RulaSU  

 1. ทําการเข้าไปท่ี Play Store บน Smart Phone ท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android จากนั ้นพิมพ์

ค ําว่า Rula Su  

 

 
รูปท่ี ข.1 แสดงตัวอย่างไฟล์สําหรับการติดตั ้งโปรแกรม 

 2. ทําการเข้าไปท่ี Rula Su จากนั ้นให้กดคําว่าติดตั ้งจะมีคําให้กดยอมรับ จากนั ้นกดยอมรับ

แล้วเร่ิมดาวน์โหลด 

 
รูปท่ี ข.2 แสดงตัวอย่างไฟล์สําหรับการติดตั ้งโปรแกรม 
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 3. เม่ือทําการดาวโหลดลําการติดตั ้งเสร็จจะมีแอพพลิเคชั ่นอยู่บน Smart Phone 

 

 
รูปท่ี ข.3 แสดงตัวอย่างไฟล์สําหรับการติดตั ้งโปรแกรม 

 

คู ่มือการใช้งานโปรแกรม Rula SU ในการประเมินท่าทางการทํางานโดยวิธีการ RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment) 

 หลังจากท่ีได้ทําการติดตั ้ งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว ทําการเข้าโปรแกรมโดยการเข้าไปท่ี 

ICON ของโปรแกรม เม่ือเข้าสู่โปรแกรมจะพบหน้าจอเร่ิมต้นของโปรแกรม ดังภาพ 

 

 
รูปท่ี ข.4 แสดงหน้าต่างเร่ิมต้นของโปรแกรม RulaSU 
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ซึ่งในหน้าต่างเร่ิมต้นของโปรแกรมนี้จะมีปุ ่ มคําสั ่งต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี ข.1 แสดงการทํางานของปุ ่ มท่ีปรากฏในหน้าต่างเร่ิมต้นของโปรแกรม RulaSU 

ปุ ่ ม คําอธิบาย 

 
 

- เร่ิมต้นทําการประเมินท่าทางในการ

ทํางานโดยใช้โปรแกรม RulaSU 

 
 

-  เข้าสู่โปรแกรมการเปิดค่าคะแนนจาก 

ตาราง A 

 
 

- เข้าสู่โปรแกรมการเปิดค่าคะแนนจาก

ตาราง B  

 
 

- เข้าสู่โปรแกรมการเปิดค่าคะแนนจาก

ตาราง C 

 
 

- เปิดคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม 

 
 

- เปิดดูข้อมูลผู ้พ ัฒนาโปรแกรม 

 

ในการเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม ให้คลิกท่ีปุ ่ ม     จะปรากฏหน้าต่าง

สําหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลการประเมินท่าทาง ดังภาพ 

 

 
รูปท่ี ข.5 แสดงหน้าต่างสําหรับการกรอกรายละเอียดสําหรับการประเมิน 

   ส
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ทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแต่ละช่องให้ครบถ้วน หากว่าเรามีรูปท่าทางการทํางานท่ี

เราจะทําการประเมิน เราสามารถนํารูปดังกล่าวมาใส่ในโปรแกรมเพ่ือแสดงรูปดังกล่าวในหน้าสรุป

ผลได้ โดยทําการกดปุ ่ ม                   เพ่ือเลือกรูปท่ีต้องการ จากนั ้นทําการกดปุ ่ ม                        เพ่ือ

เข้าสู่หน้าต่างสําหรับทําการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA  

หากเราต้องการข้ามขั ้นตอนนี้  สามารถกดปุ ่ ม                         เพ่ือผ่านขั ้นตอนนี้และเข้าสู่

หน้าต่างหรับ  การประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA ได้เลย 

ซึ่งหน้าต่างสําหรับการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA จะมีลักษณะดังภาพ 

 

 
รูปท่ี ข.6 แสดงตัวอย่างการกรอกรายละเอียดสําหรับการประเมิน 

 

เราจะขออธิบายวิธีการทําการประเมินท่าทางโดยใช้โปรแกรม RulaSU ตามวิธีการประเมิน

ท่าทางตามหลักการ RULA ในแต่ละขั ้นตอน ดังนี้ 

1. การประเมินตําแหน่งของแขนส่วนบน 

ทําการคลิกเพ่ือเลือกให้คะแนนท่าทางตําแหน่งของแขนส่วนบน ซึ่งจะมีรายละเอียดการให้

คะแนน ดังนี ้

 
รูปท่ี ข.7 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินตําแหน่งของแขนส่วนบน 
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1.1 ระดับของแขนการยกท่ีสูงขึ ้น ระดับคะแนนท่ีให้มากขึ ้นคะแนนอยู่ระหว่าง 1-4 

1.2 ถ้ามีการยกของไหล่ให้บวกคะแนนเพิ ่มอีก +1 

1.3 ถ้ามีการกางแขนให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

1.4 ถ้าแขนมีท่ีรองรับหรือวางพาดอยู่ให้ลบคะแนน -1 

1.5 คะแนนสูงสุดของขั ้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 

 

2. การประเมินตําแหน่งของแขนส่วนล่าง 

ทําการคลิกเพ่ือเลือกให้คะแนนท่าทางตําแหน่งของแขนส่วนล่าง ซึ่งจะมีรายละเอียดการ

ให้คะแนน ดังนี ้

 
รูปท่ี ข.8 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินตําแหน่งของแขนส่วนล่าง 

 

2.1 ระดับการยกของของแขนส่วนล่างท่ีแตกต่างกัน จะมีการให้คะแนนอยู่ระหว่าง1-2  

คะแนน 

2.2 ถ้ามีการทํางานไขว้แขนเลยแกนกลางลําตัวให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

2.3 ถ้ามีการทํางานในลักษณะกางแขนออกไปด้านข้างล ําตัวให้บวกคะแนนเพิ่มอีก +1 

2.4 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

3. การประเมินตําแหน่งของมือ 

ทําการคลิกเพ่ือเลือกให้คะแนนท่าทางตําแหน่งของมือ ซึ่งจะมีรายละเอียดการให้คะแนน 

ดังนี ้

 

 
รูปท่ี ข.9 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินตําแหน่งของมือ 

 

3.1 ระดับการบิดงอของมือท่ีแตกต่างกันจะมีการให้คะแนนอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน 

3.2 ถ้ามีการทํางานท่ีเกิดการเบ่ียงข้อมือออกไปจากแนวกลาง (deviation) คะแนนเพิ่มอีก 1 

3.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 4 คะแนน 

 

4. การประเมนิการบิดของข้อมือ 

 
รูปท่ี ข.10 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินการบิดของมือ 

 

4.1 ขณะทํางานข้อมือไม่ควรหมุนถ้ามีการหมุนข้อมือ (การบิดของข้อมือ) ให้คะแนนเป็น 1 

4.2 ถ้ามีการทํางานท่ีหมุนข้อมือมากเกือบสุดให้คะแนนเป็น 2 

4.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 
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5. การประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเนื้อในการทํางาน (ส่วนมือและส่วนแขน) 

 
รูปท่ี ข.11 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางานของส่วนมือและส่วนแขน (1)

 
รูปท่ี ข.12 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางานของส่วนมือและส่วนแขน (2) 

 

5.1 การประเมินการใช้แรงในการทํางาน 

5.1.1 ภาระงานท่ีทําได้แก่แรงท่ีใช้หรือนํ ้ าหนักท่ีถือถ้าน้อยกว่า 2 กิโลกรัมให้คะแนนเป็น 0 

5.1.2 ถ้าภาระงานอยู่ระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงนานๆครั ้ งให้คะแนนเป็น 1 

5.1.3 ถ้าภาระงานอยูระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงตลอดเวลาหรือทําซํ ้ าไปมาบ่อยๆ ให้ 

คะแนนเป็น 2 

5.1.4 ถ้าภาระงานมากกว่า 10 กก. ถือหรือใช้แรงแบบสถิตหรือเคล่ือนท่ีซํ ้ าไปมาบ่อยๆหรือ

มีการใช้แรงทํางานดังกว่าอย่างรวมเร็วให้คะแนนเป็น 3 

5.2 การประเมินการใช้กล้ามเนื้อในการทํางาน 

5.2.1 ถ้าการทํางานดงักล่าวมีลักษณะการใช้แรงจากกล้ามเน้ือแบบสถิตเช่นมีการใช้แรง 

โดยเกร็งกล้ามเน้ือต่อเน่ืองนานกว่า 1 นาที ให้ใส่คะแนนเป็น 1 
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5.2.2 ถ้าการทํางานเป็นแบบซํ ้ าๆ โดยมีการเคล่ือนไหวกลับไปกลับมาเกินกว่า 4 ครั ้ งต่อ 

นาทีหรือมากกว่าให้บวกคะแนนเพิ่มอีก 

5.2.3 คะแนนสูงสุดในขัน้ตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 

 

6. การประเมินตําแหน่งของศีรษะและคอ 

ทําการคลิกเพ่ือเลือกให้คะแนนท่าทางตําแหน่งของศีรษะและคอ ซึ่งจะมีรายละเอียดการให้

คะแนน ดังนี ้

 
รูปท่ี ข-13 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินตําแหน่งของคอ 

 

6.1 ถ้ามุมก้มอยู่ระหว่าง 0-10 องศา ให้คะแนนเป็น 1 

6.2 ถ้ามุมก้มอยู่ระหว่าง 10-20 องศา ให้คะแนนเป็น 2 

6.3 ถ้ามุมก้มมากกว่า 20 องศา ขึ ้นไปให้คะแนนเป็น 3 

6.4 ถ้ามีการเงยศีรษะให้คะแนนเป็น 4 

6.5 ถ้ามีการหมุน (twist) ศีรษะด้วยให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

6.6 ถ้ามีการเอียงศีรษะไปด้านข้างให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

6.7 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้จะมีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 
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7. การประเมินตําแหน่งของลําตัว 

ทําการคลิกเพ่ือเลือกให้คะแนนท่าทางตําแหน่งของลําตัว ซึ่งจะมีรายละเอียดการให้

คะแนน ดังนี ้

 
รูปท่ี ข.14 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินตําแหน่งของลําตัว 

7.1 ลําตัวควรอยู่ในลักษณะท่ีตั ้งตรงเม่ือยืนหรือในกรณีการนั ่งมีพนักพิงรองรับอย่างดีท่ีมุม 

เอียงไม่เกิน -20 องศา ให้คะนนเป็น 1 

7.2 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่าง 10-20 องศา ให้คะแนนเป็น 2 

7.3 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่าง 21-60 องศา ให้คะแนนเป็น 3 

7.4 ลําตัวโน้มไปด้านหน้าระหว่างมากกว่า 60 องศา ให้คะแนนเป็น 4 

7.5 ลําตัวมีการหมุนให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

7.6 ลําตัวมีการเอียงไปด้านข้างให้คะแนนเพิ่มอีก +1 

7.7 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 6 คะแนน 

8.การประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเนื้อในการทํางาน (ส่วนคอ ลําตัวและส่วนขา) 

 

 
รูปท่ี ข.15 แสดงปุ ่ มสําหรับการประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางานของส่วนคอ ลําตัวและส่วนขา  
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รูปท่ี ข.14 แสดงหน้าต่างสําหรับการประเมินการใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือ 

ในการทํางานของส่วนคอ ลําตัวและส่วนขา  

 

8.1 การประเมินการใช้แรงในการทํางาน 

8.1.1 ภาระงานท่ีทําได้แก่แรงท่ีใช้หรือนํ ้ าหนกัท่ีถือน้อยกว่า 2 กิโลกรัม 

ให้คะแนนเป็น 0 

8.1.2 ถ้าภาระงานอยู่ระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงนานๆครั ้ ง ให้

คะแนนเป็น 1 

8.1.3 ถ้าภาระงานอยูระหว่าง 2-10 กก. ถือหรือใช้แรงตลอดเวลาหรือ

ทําซํ ้ าไปมาบ่อยๆให้คะแนนเป็น 2 

8.1.4 ถ้าภาระงานมากกว่า 10 กก. ถือหรือใช้แรงแบบสถิตหรือเคล่ือนท่ี

ซํ ้ าไปมาบ่อยๆ หรือมีการใช้แรงทํางานดังกว่าอย่างรวดเร็วให้คะแนนเป็น 3 

 

8.2 การประเมินการใช้กล้ามเนื้อในการทํางาน 

8.2.1 ถ้าการทํางานดังกล่าวมีลักษณะการใช้แรงจากกล้ามเน้ือแบบสถิตเช่นมีการ

ใช้แรงโดยเกร็งกล้ามเน้ือต่อเน่ืองนานกว่า 1 นาทีให้ใส่คะแนนเป็น 1 

8.2.2 ถ้าการทํางานเป็นแบบซํ ้ าๆโดยมีการเคล่ือนไหวกลับไปกลับมาเกินกว่า 4 

ครั ้ งต่อนาทีหรือมากกว่าให้บวกคะแนนเพิ่มอีก 

8.2.3 คะแนนสูงสุดในขั ้นตอนนี้ มีค่าไม่เกิน 2 คะแนน 

เม่ือทําการประเมินครบแล้ว ให้ทําการกดท่ีปุ ่ ม  เพ่ือให้โปรแกรม

ประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วธีิการ RULA แล้วจะปรากฏหน้าจอสรุปผลการทํางาน ดังภาพ 
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หากเราลืมทําการประเมินในส่วนใดก็ตาม โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เราทําการประเมินให้

เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถทําการประเมินผลโดยใช้โปรแกรมได้ 

 

 
รูปท่ี ข.16 แสดงหน้าจอสรุปผลการประเมินของโปรแกรม Rula SU 

หมายเหตุ ขณะเราทําการประเมิน เราสามารถเรียกดูรูปท่าทางการทํางานได้ โดยกดท่ีปุ ่ ม  
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ภาคผนวก ค 

ตารางการเก็บข้อมูลของเวลา 
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ตารางท่ี ค.1 แสดงการเก็บเวลาของการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA จากการใช้

งานโปรแกรม RulaSU 

 

ขั ้นตอน 

เวลา (วินาที)  

เฉล่ีย ครั้งที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. กรอกข้อมูลของผู ้ท ําการ

ประเมิน 

21.1 19.8 20.2 20.4 19.9 20.1 20.1 19.8 19.9 21.7 20.3 

2. ทําการประเมินท่าทางการ

ทํางานในส่วน ของแขน

ส่วนบน 

2.7 2.3 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 

3. ทําการประเมินท่าทางการ

ทํางานในส่วนของแขน

ส่วนล่าง 

2.5 2.5 2.7 2.7 2.4 2.3 2.6 2.7 2.7 2.3 2.5 

4. ทําการประเมินการงอของ

มือ 

2.0 1.9 2.2 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 

5. ทําการประเมินการบิดของ

มือ 

1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 

6. ทําการประเมินท่าทางการ

ทํางานในส่วน  ของคอ 

2.9 2.8 2.6 2.7 2.5 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 

7. ทําการประเมินท่าทางการ

ทํางานในส่วน ของลําตัว 

3.3 3.0 2.9 2.8 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 2.8 3.0 

8. ทําการประเมินตําแหน่งของ

ขาและเท้า 

1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 

9. การประเมินการใช้แรงและ

การใช้กล้ามเนื้อ ในส่วนของ

แขนและมือ 

3.8 3.8 3.6 3.6 3.6 3.4 3.5 3.4 3.7 3.6 3.6 

10. การประเมินการใช้แรงและ

การใช้กล้ามเนื้อในส่วนของคอ

ลําตัว และ 

ขา 

3.6 3.6 3.7 3.9 3.8 4.0 4.0 3.8 3.7 3.8 3.8 

11. ตรวจสอบผลการประเมิน

ภาระงาน 

2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 2.6 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 

รวม 47.5 45.3 45.8 45.6 45 45 45.6 45.3 45.6 45.6 45.7 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี ค.2 แสดงการเก็บเวลาของการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA จากการใช้

งานโปรแกรม ErgoIntelligence 

 

ขั ้นตอน 

เวลา (วินาที)  

เฉล่ี

ย 

ครั้งที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. กรอกข้อมูลของผู ้ท ําการประเมิน 20.4 20.

0 

20.

2 

20.

3 

20.

3 

20.

1 

20.

2 

20.

1 

20.

2 

20.

2 

20.

2 

2. ทําการประเมินตําแหน่งท่าทางของ

มือและ การบิดของมือ 

3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 2.9 3.0 

3. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน  ของแขนส่วนล่าง    

2.0 2.0 2.3 2.1 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 

4. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน ของแขนส่วนบน 

2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.3 2.5 2.4 2.5 2.3 2.4 

5. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน ของคอ 

2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 

6. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน ของลําตัว 

2.2 2.1 2.1 2.2 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 

7. ทําการประเมินท่าทางการทํางานใน

ส่วน ของขาและเทา้ 

1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 1.9 2.0 1.8 1.9 1.9 

8. ทําการประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเนื้อในการทํางาน    

2.3 2.0 2.5 2.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.2 2.3 

9. ตรวจสอบผลการประเมินภาระงาน 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.4 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3 

รวม 40.6 39.

7 

40.

8 

40.

3 

40.

2 

40.

4 

40.

3 

40.

2 

40.

5 

40.

0 

40.

3 
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ตารางท่ี ค.3 แสดงการเก็บเวลาของการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA จากการ

คํานวณมือ 

 

ขั ้นตอน 

เวลา (วินาที)  

เฉล่ีย ครั้งที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. กรอกคะแนนการประเมิน

ท่าทางการทํางานในส่วนของ

แขนส่วนบนลง 

บนแบบฟอร์ม 

3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 3.8 3.9 3.9 3.9 

2. กรอกคะแนนการประเมิน

ท่าทางการทํางานในส่วนของ

แขนส่วนล่างลง 

บนแบบฟอร์ม 

4.3 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.3 4.1 4.3 4.3 4.3 

3. กรอกคะแนนการประเมิน

การงอของมือลง บน

แบบฟอร์ม 

4.3 4.4 4.4 4.2 4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 4.5 4.4 

4. กรอกคะแนนการประเมิน

การบิดของมือลงบน

แบบฟอร์ม 

3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 3.5 3.4 3.4 3.4 

5. ตรวจค่าคะแนนท่ีได้จาก

ตาราง A เพื่อสรุป คะแนนการ

ประเมินท่าทาง 

ส่วนแขนและมือ 

27.0 26.9 27.3 26.9 26.8 26.8 26.9 27.0 26.8 26.8 26.9 

6. กรอกผลคะแนนท่ีได้ลงบน

แบบฟอร์ม 

3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 

7. กรอกคะแนนการประเมิน

ท่าทางการทํางานในส่วนของ

คอลงบนแบบ 

ฟอร์ม 

4.0 4.0 4.1 4.0 4.1 3.9 4.1 3.9 3.9 4.0 4.0 

8. กรอกคะแนนการประเมิน

ท่าทางการทํางานในส่วนของ

ลําตัวลงบน 

แบบฟอร์ม 

4.0 3.8 3.7 3.5 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.7 
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ำนกัหอ
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ตารางท่ี ค.3 แสดงการเก็บเวลาของการประเมินท่าทางการทํางานโดยใช้วิธีการ RULA จากการ

คํานวณมือ (ต่อ) 

 

ขั้นตอน 

เวลา (วินาที)  

เฉลี่ย ครั้งท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. กรอกคะแนนการประเมิน

ตําแหน่งของขาและเท้าลงบน

แบบฟอร์ม 

4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.8 3.8 

10. ตรวจค่าคะแนนท่ีได้จาก

ตาราง B เพื่อสรุปคะแนนการ

ประเมิน 

ท่าทางส่วนคอ ลําตัว และขา 

10.5 10.7 10.7 10.8 10.9 10.9 10.7 10.7 10.8 10.7 10.7 

11. กรอกผลคะแนนท่ีได้ลงบน

แบบฟอร์ม 

3.8 3.8 3.9 3.7 4.0 4.1 4.0 3.8 3.7 3.8 3.9 

12. กรอกคะแนนการประเมินการ

ใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือใน 

ส่วนของแขนและมือลง บน

แบบฟอร์ม 

3.7 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8 3.7 

13. กรอกคะแนนการประเมินการ

ใช้แรงและการใช้กล้ามเน้ือใน 

ส่วนของคอลําตัว และขาลงบน

แบบฟอร์ม 

4.0 4.2 4.2 4.0 4.1 4.1 4.2 4.0 4.0 4.2 4.1 

14. ตรวจค่าคะแนนท่ีได้จาก

ตาราง C เพื่อสรุปคะแนนการ

ประเมิน 

ท่าทางการทํางานโดย ใช้วิธีการ 

RULA 

3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.9 3.8 

15. กรอกผลคะแนนท่ีได้ลงบน

แบบฟอร์ม 

3.4 3.4 3.3 3.4 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 

16. ตรวจสอบการกําหนดระดับ

การปฏิบัติงา จากค่าคะแนนท่ีได ้

2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 

รวม 90.7 90.9 90.8 89.8 90.6 90.7 90.3 89.6 89.8 90.5 90.3 
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ภาคผนวก ง 

แบบฟอร์มการประเมินโปรแกรม 
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แบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน 

โปรแกรมการประเมินภาระงานโดยใช้หลักการทางการยศาสตร์ 

 

วันที่ทําการประเมิน ………. / ………/ ………  

คําช้ีแจง ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย “�” ในช่อง           หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุด ตามความเข้าใจของท่าน 

ข้อมูลทั ่วไป 

1.ข้อมูลเก่ียวกับผู้ประเมิน 

เพศ  ชาย   หญิง  

  

 

  

2.ข้อมูลของโปรแกรมที่ทําการประเมิน 

 โปรแกรมท่ีใช้งาน 

         RulaSU                 

  

 

3.ข้อมูลการประเมินผลการใช้งานโปรแกรมการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ 

คําช้ีแจง ให้ท่านทําการประเมินผลการใช้งานและเลือกข้อมูลตามระดับความพึงพอใจ  

 

รายละเอียด 

ระดับการประเมินผล 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

1. การติดตั้งโปรแกรม 

 1.1) การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทํา

ได้โดยง่าย 

     

2. การใช้งานโปรแกรม 

 2.1) การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งาน 

โปรแกรม 

     

 

รายละเอียด 

ระดับการประเมินผล 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 2.2) มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วน

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้เข้าใจได้ง่าย 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายละเอียด 

ระดับการประเมินผล 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 2.3) ความเหมาะสมในการเลือกใช้

ชนิดของตัวอักษรบนจอภาพ 

     

 2.4) ความเหมาะสมในการเลือกใช้

ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 

     

 2.5) ความเหมาะสมในการเลือกใช้

สีของตัวอักษรบนและรูปภาพ 

     

 2.6) ความเหมาะสมในการใช้

ข้อความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 

     

 2.7) ความเหมาะสมในการใช้

รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในการส่ือความหมาย 

     

 2.8) ความเหมาะสมในการวาง

ตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมบน

จอภาพ 

     

 2.9) ความเหมาะสมในการวาง

ตําแหน่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมบน

จอภาพ 

     

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพื่อ 

    ใช้ในการประเมิน 

     

2. ความถูกต้องในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

    ข้อมูลนําเข้า 

     

3. ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จาก 

    การใช้งานโปรแกรม 

     

4. การป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ ้นในการ 

   ใช้งาน 

     

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของ 

   โปรแกรม 

     

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

1. เพิ ่มความรวดเร็วในการใช้งาน      

2. สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง      

3. มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเพิ ่มขึ ้นจาก      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายละเอียด 

ระดับการประเมินผล 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

    การใช้งานโปรแกรม 

4. ช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆในการ 

    ปฏิบัติงานได ้

     

5. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานมีความ 

    สอดคล้องกับระบบงานจริง 

     

6. เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู ้ท่ีสนใจ      

 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการใช้งานโปรแกรม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินผลการใช้งานโปรแกรมการประเมินภาระงานทาง 

การยศาสตร์ 

 

ตารางท่ี ง.1 ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ   

                    การใช้งานระบบ (Usability Test) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  5 คะแนนสําหรับ สามารถติดตั ้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง 

  4 คะแนนสําหรับ อ่านคู่มือการใช้งาน ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม และสามารถ

ติดตั ้งโปรแกรมได้ด้วยตนเอง 

  3 คะแนนสําหรับ อ่านคู่มือการใช้งาน ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม และได้รับ

คําแนะนําขั ้นตอนการติดตั ้งต่างๆเพิ่มเติม 

  2 คะแนนสําหรับ ผู้จัดทํา สอนการติดตั ้งโปรแกรม 

  1 คะแนนสําหรับ ไม่สามารถทําการติดตั ้งโปรแกรมด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง รายละเอียด 

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 1. การติดตั้งโปรแกรม 

        1.1) การติดตั ้งโปรแกรมสามารถทําได้โดยง่า 
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ตารางท่ี ง.1 ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ  

                    การใช้งานระบบ (Usability Test) (ต่อ) 

เร่ือง รายละเอียด 

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 2.การใช้งานโปรแกรม 

        2.1) การง่ายต่อการเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 5 คะแนนสําหรับ ขั ้นตอนต่างๆเข้าใจง่าย สามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 4 คะแนนสําหรับ อ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรม  จึงสามารถใช้งานได้ 

 3 คะแนนสําหรับ อ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและได้รับคําแนะนําขั ้นตอนต่างๆเพิ่มเติม 

 2 คะแนนสําหรับ ได้รับคําแนะนําขั ้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด 

 1 คะแนนสําหรับ ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ ใช้ระยะเวลานานในการศึกษาการใช้งาน

โปรแกรม 
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ตารางท่ี ง.1 ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ  

                    การใช้งานระบบ (Usability Test) (ต่อ) 

เร่ือง  รายละเอียด  

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)         2.2) มีรูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกันทําให้เข้าใจได้ง่าย 

        2.3) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดของตัวอักษรบน

จอภาพ 

        2.4) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

        2.5) ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของตัวอักษรบน

และรูปภาพ 

        2.6) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายส่ือ 

ความหมาย 

        2.7) ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ใน

การส่ือความหมาย 

        2.8) ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบ

ต่างๆของโปรแกรมบนจอภาพ 

        2.9) ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งส่วนประกอบ

ต่างๆ ของโปรแกรมบนจอภาพ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 5 คะแนนสําหรับ การออกแบบการแสดงผลต่างๆของโปรแกรมเข้ากันเป็นอย่างดี ทําให้

มองสบายตา 

 4 คะแนนสําหรับ การออกแบบการแสดงผลต่างๆของโปรแกรมมีความเหมาะสม 

 3 คะแนนสําหรับ การออกแบบการแสดงผลต่างๆของโปรแกรม เรียบ ไม่โดดเด่น 

 2 คะแนนสําหรับ การออกแบบการแสดงผลต่างๆของโปรแกรมย ังไม่เหมาะสม มองแล้ว

ไม่สบายตา 

 1 คะแนนสําหรับ การออกแบบการแสดงผลต่างๆของโปรแกรมมีความยุ่งยาก และทําให้

เกิดความสับสน 
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ตารางท่ี ง.2 ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจด้านการทํางานได้  

                    ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 

เร่ือง รายละเอียด 

การทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Function Test) 

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้าเพื่อใช้ในกา

ประเมิน 

2. ความถูกต้องในการแก้ไข /เปลี่ยนแปลงข้อมูลนําเข้า 

3.ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งาน

โปรแกรม 

4. การป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ ้นในการใช้งาน 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 5 คะแนนสําหรับ การทํางานของโปรแกรมสามารถแสดงผลข้อมูลของขั ้นตอนต่างๆได้

เป็นเป็นอย่างดี 

 4 คะแนนสําหรับ การทํางานของโปรแกรมสามารถแสดงผลข้อมูลของขั ้นตอนต่างๆได้

อย่างเหมาะสม ครบตามความต้องการของผู ้ใช้งาน 

 3 คะแนนสําหรับ การทํางานของโปรแกรมสามารถแสดงผลข้อมูลของขั ้นตอนต่างๆ ได้

อย่างเพียงพอ 

 2 คะแนนสําหรับ โปรแกรมมีการแสดงข้อมูลท่ีต่างๆ ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของ 

ผู้ใช้งาน 

 1 คะแนนสําหรับ การทํางานของโปรแกรมมีความผิดพลาด 
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ตารางท่ี ง.3 ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลความพึงพอใจด้านการตรงตาม  

                    ความต้องการของผู ้ใช้ระบบ (Function Requirement Test) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 5 คะแนนสําหรับ ได้รับประโยชน์จากการใช้งานโปรแกรม สามารถช่วยลดเวลา ขั ้นตอน

ในการทํางานต่างๆ รวมถึงเข้าใจหลักการวิธีการทางการยศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

 4 คะแนนสําหรับได้รับประโยชน์จากการใช้งานโปรแกรม  สามารถช่วยลดเวลา  ขั ้นตอน

ในการทํางานต่างๆ รวมถึงเข้าใจหลักการวิธีการทางการยศาสตร์ได้เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้อย 

 3 คะแนนสําหรับ ไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานโปรแกรม วิธีการทํางานเดิม(การ

คํานวณมือ) กับการใช้งานโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกัน 

 2 คะแนนสําหรับ การใช้งานโปรแกรมเพิ่มขั ้นตอนการทํางาน และดูข้อมูลต่างๆ ไม่

สะดวก 

 1 คะแนนสําหรับ การใช้งานโปรแกรมเพิ่มขั ้นตอนการทํางาน เวลาในการทํางานมากขึ ้น 

ไม่เอื้อประโยชน์ เกิดความวุ่นวายและสับสน 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง รายละเอียด 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 

1. เพิ ่มความรวดเร็วในการใช้งาน 

2. สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วย 

ตนเอง 

3. มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 

เพิ ่มขึ ้นจากการใช้งานโปรแกรม 

4. ช่วยลดขั ้นตอนและปัญหาต่างๆใน 

การปฏิบัติงานได ้

5. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานมีความ 

สอดคล้องกับระบบงานจริง    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก จ 

Code การทํางานโปรแกรม 
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โปรแกรม RulaSU 

Code แสดงการทํางานของโปรแกรม เมื่อทําการกดปุ ่ มประเมินภาระงาน 

ช่ือฟอร์ม ArmAndHandTestForceAndMuscle.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.RadioButton; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class ArmAndHandTestForceAndMuscle extends BaseActivity implements 

  IAcitivity, OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private Button buttonOK; 

 private CheckBox checkBoxForce1; 

   ส
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 private CheckBox checkBoxForce2; 

 private CheckBox checkBoxForce3; 

 private CheckBox checkBoxForce4; 

 private RadioButton checkBoxMuscle1; 

 private RadioButton checkBoxMuscle2; 

private EditText etScoreForce; 

 private EditText etScoreMuscle; 

 private int scoreForce = -1; 

 private int scoreMuscle = -1; 

@Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.arm_hand_force_muscle); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

@SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 
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  etScoreForce.setError(null); 

  etScoreMuscle.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.checkBoxForce1: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 0; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxForce2: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 1; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 
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   break; 

  case R.id.checkBoxForce3: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 2; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxForce4: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    scoreForce = 3; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxMuscle1: 
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   if (((RadioButton) v).isChecked()) { 

    scoreMuscle += 1; 

    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   }else{ 

    scoreMuscle -= 1; 

    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxMuscle2: 

   if (((RadioButton) v).isChecked()) { 

    scoreMuscle += 1; 

    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   }else{ 

    scoreMuscle -= 1; 

    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   } 

   break; 

  case R.id.ButtonOK: 

   if (validate(scoreForce, etScoreForce, "กรุณาประเมินการใช้แรง") 

     && validate(scoreMuscle, etScoreMuscle, 
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       "กรุณาประเมินการใช้กล้ามเน้ือ")) { 

    if (scoreForce > 6) { 

     etScoreForce 

       .setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจาก

คะแนนท่ีได้มากกว่า 6 คะแนน"); 

    } else if (scoreMuscle > 2) { 

     etScoreForce 

       .setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจาก

คะแนนท่ีได้มากกว่า 2 คะแนน"); 

    } 

    Intent intentOk = new Intent( 

      getBaseContext(), 

      navigation 

       

 .getPreviuse(navigation.ArmAndHandTestForceAndMuscle)); 

    saveData(Config.FORCE_A, scoreForce); 

    saveData(Config.MUSCLE_A, scoreMuscle); 

    startActivity(intentOk); 

    this.finish(); 

   } 

   break; 
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  default: 

   break; 

  } 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  etScoreForce = (EditText) findViewById(R.id.etScoreForce); 

  etScoreMuscle = (EditText) findViewById(R.id.etScoreMuscle); 

  checkBoxForce1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce1); 

  checkBoxForce2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce2); 

  checkBoxForce3 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce3); 

  checkBoxForce4 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce4); 

  checkBoxMuscle1 = (RadioButton) findViewById(R.id.checkBoxMuscle1); 

  checkBoxMuscle2 = (RadioButton) findViewById(R.id.checkBoxMuscle2); 

  this.buttonOK = (Button) findViewById(R.id.ButtonOK); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.buttonOK.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce1.setOnClickListener(this); 
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  checkBoxForce2.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce3.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce4.setOnClickListener(this); 

  checkBoxMuscle1.setOnClickListener(this); 

  checkBoxMuscle2.setOnClickListener(this); 

 } 

 @Override 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Assets.java 

package com.itsada.rula; 

import com.itsada.framework.Image; 

public class Assets { 

 public static Image splash; 

 public static String testDate = "วันท่ีทําการประเมิน"; 

 public static String testPlace = "สถานท่ีทําการประเมิน"; 

 public static String testName = "ผู้ท ําการประเมิน"; 

// public static String Label1 = "-20 ถึง 20"; 
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// public static String Label2 = "มากกว่า -20"; 

// public static String Label3 = "20 ถึง 45"; 

// public static String Label4 = "45 ถึง 90"; 

// public static String Label5 = "มากกว่า 90"; 

//  

 public static String Neck = "คอ"; 

 public static String Hand = "มือ"; 

 public static String Body = "ลําตัว"; 

 public static String UpperArm = "แขนส่วนบน (หัวไหล่ถึงข้อศอก)"; 

 public static String LowerArm = "แขนส่วนล่าง (ข้อศอกถึงข้อมือ)"; 

 public static String Leg = "ขาและเท้า"; 

 public static String LekAndFoot; 

} 

ช่ือฟอร์ม BaseActivity.java 

package com.itsada.rula; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Window; 
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import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.TextView; 

import com.itsada.Business.AndroidEntity; 

import com.itsada.Business.AndroidException; 

public class BaseActivity extends AndroidEntity { 

 protected TextView title; 

 protected ImageButton home; 

 protected ImageButton left; 

 protected ImageButton right; 

 protected AndroidException exceptionHandle; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

  getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

    WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); 
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  //rula = new Rula(); 

  exceptionHandle = new AndroidException(getApplicationContext()); 

 } 

 protected boolean validate(int value) { 

  if (value == -1) 

   return false; 

  return true; 

 } 

 protected boolean validate(int value, EditText et, String message) { 

  if (value == -1) { 

   et.setError(message); 

   et.requestFocus(); 

   return false; 

  } 

  return true; 

 } 

 protected boolean validate(String value) { 

  if (value == "") 

   return false; 

  return true; 
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 } 

 protected boolean checkValidate(EditText et, String message) { 

  boolean validt = false; 

  if (et.getText().length() == 0) { 

   et.setError(message); 

   validt = false; 

   if (et.getText().length() != 0) { 

    et.requestFocus(); 

   } 

  } else { 

   validt = true; 

  } 

  return validt; 

 } 

 

 protected TextView SetTextView(TextView textView, int id, String text) { 

  textView = (TextView) findViewById(id); 

  textView.setText(text); 

  return textView; 

 } 
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 protected Button SetButton(Button button, int id) { 

  button = (Button) findViewById(id); 

  return button; 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  new AlertDialog.Builder(this) 

    .setMessage("Are you sure you want to exit?") 

    .setCancelable(false) 

    .setPositiveButton("Yes", 

      new DialogInterface.OnClickListener() { 

       public void onClick(DialogInterface 

dialog, int id) { 

        BaseActivity.this.finish(); 

       } 

      }).setNegativeButton("No", null).show(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Body.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 
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import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.LinearLayout; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class Body extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private View image1; 

 private View image2; 

 private View image3; 

 private View image4; 

 private LinearLayout layout; 

 private CheckBox checkBox1; 
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 private CheckBox checkBox2; 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 private Button button3; 

 private Button button4; 

 private EditText etScore; 

 private int score = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.body); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 
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  case R.id.imageViewBody1: 

  case R.id.buttonBody_1: 

   score = 1; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageViewBody2: 

  case R.id.buttonBody_2: 

   score = 2; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageViewBody3: 

  case R.id.buttonBody_3: 

   score = 3; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 
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   break; 

  case R.id.imageViewBody4: 

  case R.id.buttonBody_4: 

   score = 4; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.checkBoxBody_1: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    score += 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } else { 

    score -= 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxBody_2: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    score += 1; 
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    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } else { 

    score -= 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } 

   break; 

  case R.id.event_next: 

   if (validate(score, etScore, "กรุณาประเมินลําตัว")) { 

    if(score > Config.body_Max){ 

     etScore.setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจากคะแนนท่ี

ได้มากกว่า 6 คะแนน"); 

    } 

    else{ 

    Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

      navigation.getNext(navigation.Body)); 

    saveData(Config.BODY, score); 

    startActivity(intentNext); 

    this.finish(); 

   } 

   } 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 

   break; 

  case R.id.event_previous: 

   Intent intentPrevious = new Intent(getBaseContext(), 

     navigation.getPreviuse(navigation.Body)); 

   startActivity(intentPrevious); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.event_home: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 

 private void setCheck(boolean isCheck) { 

  checkBox1.setChecked(isCheck); 

  checkBox2.setChecked(isCheck); 

 } 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 

 

 private void setEnable(int isEnable) { 

  layout.setVisibility(isEnable); 

  checkBox1.setVisibility(isEnable); 

  checkBox2.setVisibility(isEnable); 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  right = (ImageButton) findViewById(R.id.event_next); 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home);  

  layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.llcheckBoxBody); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScoreBody); 

  checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxBody_1); 

  checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxBody_2); 

  button1 = (Button) findViewById(R.id.buttonBody_1); 

  button2 = (Button) findViewById(R.id.buttonBody_2); 

  button3 = (Button) findViewById(R.id.buttonBody_3); 

  button4 = (Button) findViewById(R.id.buttonBody_4); 

  this.image1 = (View) findViewById(R.id.imageViewBody1); 

  this.image2 = (View) findViewById(R.id.imageViewBody2); 

  this.image3 = (View) findViewById(R.id.imageViewBody3); 
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  this.image4 = (View) findViewById(R.id.imageViewBody4); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.image1.setOnClickListener(this); 

  this.image2.setOnClickListener(this); 

  this.image3.setOnClickListener(this); 

  this.image4.setOnClickListener(this); 

  checkBox1.setOnClickListener(this); 

  checkBox2.setOnClickListener(this); 

  button1.setOnClickListener(this); 

  button2.setOnClickListener(this); 

  button3.setOnClickListener(this); 

  button4.setOnClickListener(this); 

  home.setOnClickListener(this); 

  right.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 
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} 

ช่ือฟอร์ม HandAndWrist.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.LinearLayout; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class HandAndWrist extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private View image1; 

 private View image2; 
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 private View image3; 

 private LinearLayout layout; 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 private Button button3; 

 private Button buttonWristTwist_1; 

 private Button buttonWristTwist_2; 

 private CheckBox checkBox1; 

 private EditText etScoreHandAndWrist; 

 private int scoreHandAndWrist = -1; 

 private EditText etScoreWristTwist; 

 private int scoreWristTwist = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.handandwrist); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 
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 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScoreHandAndWrist.setError(null); 

  etScoreWristTwist.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.imageViewWrist1: 

  case R.id.buttonWrist_1: 

   scoreHandAndWrist = 1; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScoreHandAndWrist.setText(String.valueOf(scoreHandAndWrist)); 

   break; 

  case R.id.imageViewWrist2: 

  case R.id.buttonWrist_2: 

   scoreHandAndWrist = 2; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScoreHandAndWrist.setText(String.valueOf(scoreHandAndWrist)); 

   break; 
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  case R.id.imageViewWrist3: 

  case R.id.buttonWrist_3: 

   scoreHandAndWrist = 3; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScoreHandAndWrist.setText(String.valueOf(scoreHandAndWrist)); 

   break; 

  case R.id.checkBoxWrist: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    scoreHandAndWrist += 1; 

   

 etScoreHandAndWrist.setText(String.valueOf(scoreHandAndWrist)); 

   } else { 

    scoreHandAndWrist -= 1; 

   etScoreHandAndWrist.setText(String.valueOf(scoreHandAndWrist)); 

   } 

   break; 

  case R.id.buttonWristTwist_1: 

   scoreWristTwist = 1; 

   etScoreWristTwist.setText(String.valueOf(scoreWristTwist)); 
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   break; 

  case R.id.buttonWristTwist_2: 

   scoreWristTwist = 2; 

   etScoreWristTwist.setText(String.valueOf(scoreWristTwist)); 

   break; 

  case R.id.event_next: 

   if (validate(scoreHandAndWrist, etScoreHandAndWrist, 

     "กรุณาประเมินข้อมือ") 

     && validate(scoreWristTwist, etScoreWristTwist, 

       "กรุณาประเมินการบิดของข้อมือ")) { 

    Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

     

 navigation.getNext(navigation.HandAndWrist)); 

    saveData(Config.WRIST, scoreHandAndWrist); 

    saveData(Config.WRIST_TWRIST, scoreWristTwist); 

    startActivity(intentNext); 

    this.finish(); 

   } 

   break; 

  case R.id.event_home: 
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   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   finish(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 

 private void setCheck(boolean isCheck) { 

  checkBox1.setChecked(isCheck); 

 } 

 private void setEnable(int isEnable) { 

  layout.setVisibility(isEnable); 

  checkBox1.setVisibility(isEnable); 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home); 

  right = (ImageButton) findViewById(R.id.event_next); 

  etScoreHandAndWrist = (EditText) findViewById(R.id.etScoreWrist); 
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  etScoreWristTwist = (EditText) findViewById(R.id.etScoreWristTwist); 

  layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.llcheckBoxHand); 

  checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxWrist); 

  this.image1 = (View) findViewById(R.id.imageViewWrist1); 

  this.image2 = (View) findViewById(R.id.imageViewWrist2); 

  this.image3 = (View) findViewById(R.id.imageViewWrist3); 

  this.button1 = (Button) findViewById(R.id.buttonWrist_1); 

  this.button2 = (Button) findViewById(R.id.buttonWrist_2); 

  this.button3 = (Button) findViewById(R.id.buttonWrist_3); 

  this.buttonWristTwist_1 = (Button) findViewById(R.id.buttonWristTwist_1); 

  this.buttonWristTwist_2 = (Button) findViewById(R.id.buttonWristTwist_2); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.image1.setOnClickListener(this); 

  this.image2.setOnClickListener(this); 

  this.image3.setOnClickListener(this); 

  this.button1.setOnClickListener(this); 

  this.button2.setOnClickListener(this); 

  this.button3.setOnClickListener(this); 
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  this.buttonWristTwist_1.setOnClickListener(this); 

  this.buttonWristTwist_2.setOnClickListener(this); 

  checkBox1.setOnClickListener(this); 

  right.setOnClickListener(this); 

  home.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Information.java 

package com.itsada.rula; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

import com.itsada.Business.Config; 
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import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class Information extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private TextView tvTestDate; 

 private TextView tvTestPlace; 

 private TextView tvTestName; 

 private TextView tvError; 

 private EditText etDay; 

 private EditText etMonth; 

 private EditText etYear; 

 private EditText etTestName; 

 private EditText etTestPlace; 

 private Button buttonUploadPicture; 

 private Button buttonOK; 

 private Button buttonNext; 

 private ImageView picture; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  try { 

   setContentView(R.layout.information); 

   navigation = new Navigation(); 

   Initial(); 

   Listerner(); 

  } catch (Exception e) { 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 
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  switch (v.getId()) { 

  case R.id.buttonOK: 

   if (checkValidate(etDay, "กรุณากรอก วันท่ี") 

     && checkValidate(etMonth, "กรุณากรอก เดือน") 

     && checkValidate(etYear, "กรุณากรอก ปี") 

     && checkValidate(etTestName, "กรุณากรอก ช่ือผู ้

ประเมิน") 

     && checkValidate(etTestPlace, "กรุณากรอก สถานท่ี

ประเมิน")) { 

    Intent intentOk = new Intent(getBaseContext(), 

      navigation.getNext(navigation.Information)); 

 

    if (etDay != null) 

     saveData(Config.TEST_DAY, 

etDay.getText().toString()); 

    if (etMonth != null) 

     saveData(Config.TEST_MONTH, 

etMonth.getText().toString()); 

    if (etYear != null) 

     saveData(Config.TEST_YEAR, 

etYear.getText().toString()); 

    if (etTestName != null) 

     saveData(Config.TEST_NAME, 

etTestName.getText().toString()); 

    if (etTestPlace != null) 

     saveData(Config.TEST_PLACE, etTestPlace.getText() 

       .toString()); 

    startActivity(intentOk); 

    this.finish(); 

   } else { 
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    if (tvError != null) 

     tvError.setText("กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ"); 

   } 

   break; 

  case R.id.buttonCross: 

   Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

     navigation.getNext(navigation.Information)); 

   startActivity(intentNext); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.event_home: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonUploadPicture: 

   uploadImage(); 

   break; 

  } 

 } 

 private void uploadImage() { 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK,  

 android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI); 

  startActivityForResult(intent, 0); 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  try { 

   tvTestDate = SetTextView(tvTestDate, R.id.tvTestDate, 

     Assets.testDate); 
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   tvTestPlace = SetTextView(tvTestPlace, R.id.tvTestPlace, 

     Assets.testPlace); 

   tvTestName = SetTextView(tvTestName, R.id.tvTestName, 

     Assets.testName); 

   picture = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

   tvError = (TextView) findViewById(R.id.tvError); 

   etDay = (EditText) findViewById(R.id.etDay); 

   etMonth = (EditText) findViewById(R.id.etMonth); 

   etYear = (EditText) findViewById(R.id.etYear); 

   etTestName = (EditText) findViewById(R.id.etTestName); 

   etTestPlace = (EditText) findViewById(R.id.etTestPlace); 

   buttonUploadPicture = (Button) 

findViewById(R.id.buttonUploadPicture); 

   buttonOK = (Button) findViewById(R.id.buttonOK); 

   buttonNext = (Button) findViewById(R.id.buttonCross); 

 

  } catch (Exception e) { 

  } 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  try { 

   if (buttonOK != null) 

    buttonOK.setOnClickListener(this); 

   if (buttonUploadPicture != null) 

    buttonUploadPicture.setOnClickListener(this); 

   if (buttonUploadPicture != null) 

    buttonNext.setOnClickListener(this); 

  } catch (Exception e) { 

  } 
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 } 

 @Override 

 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

  try { 

   if (resultCode == RESULT_OK) { 

    Uri targetUri = data.getData(); 

    saveData(Config.TEST_IMAGE_URI, targetUri.toString()); 

    // textTargetUri.setText(targetUri.toString()); 

    Bitmap bitmap; 

    try { 

     bitmap = 

BitmapFactory.decodeStream(getContentResolver() 

       .openInputStream(targetUri)); 

     picture.setImageBitmap(bitmap); 

    } catch (FileNotFoundException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

  } catch (Exception e) { 

  } 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม LekAndFoot.java 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

 

package com.itsada.rula; 

import java.util.ArrayList; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.Spinner; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class LekAndFoot extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener, OnItemSelectedListener { 

 private Navigation navigation; 

 private Button buttonFoceArmAndHand; 

 private Button buttonFoceNeckAndBodyAndFoot; 

 private Button buttonCalculateRula; 

 private Button buttonPriview; 

private Spinner spinner; 

 private ArrayList<String> forceArmAndHand; 

 private EditText etScoreForceArmAndHand; 

 private EditText etArmAndHandOK; 

 private EditText etNeckAndBodyAndFootOK; 

 private int scoreForceArmAndHand = -1; 

 @Override 
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 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.lek_foot); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 private void setSpnnier() { 

  spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinnerForceArmAndHand); 

  forceArmAndHand = new ArrayList<String>(); 

  forceArmAndHand.add(""); 

  forceArmAndHand.add("มีท่ีช่วยรองขาและเท้า"); 

  forceArmAndHand.add("ไม่มีท่ีช่วยรองขาและเท้า"); 

  ArrayAdapter<String> choice = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, forceArmAndHand); 

 choice.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinner.setAdapter(choice); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScoreForceArmAndHand.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.buttonFoceArmAndHand: 

   Intent intentFoceArmAndHand = new Intent(getBaseContext(), 

     navigation.getChild1(navigation.LekAndFoot)); 

   startActivity(intentFoceArmAndHand); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonFoceNeckAndBodyAndFoot: 
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   Intent intentFoceNeckAndBodyAndFoot = new 

Intent(getBaseContext(), 

     navigation.getChild2(navigation.LekAndFoot)); 

   startActivity(intentFoceNeckAndBodyAndFoot); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonCalculateRula: 

   if (validate(getData(Config.ARM), etScoreForceArmAndHand, 

     "กรุณาประเมินตําแหน่งขาและเท้า") 

     && validate(getData(Config.FORCE_A), 

etArmAndHandOK, 

       "กรุณาประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเน้ือในส่วนแขนและขา") 

     && validate(getData(Config.MUSCLE_A), 

etArmAndHandOK, 

       "กรุณาประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเน้ือในส่วนแขนและขา") 

     && validate(getData(Config.FORCE_B), 

       etNeckAndBodyAndFootOK, 

       "กรุณาประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเน้ือในส่วนคอ ลําตัว และขา") 

     && validate(getData(Config.MUSCLE_B), 

       etNeckAndBodyAndFootOK, 

       "กรุณาประเมินการใช้แรงและ

กล้ามเน้ือในส่วนคอ ลําตัว และขา")) { 

    

    Intent intentReprt = new Intent(getBaseContext(), 

      navigation.getNext(navigation.LekAndFoot)); 

    startActivity(intentReprt); 

    this.finish(); 
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   } 

   break; 

  case R.id.buttonPriview: 

   break; 

  case R.id.event_next: 

   Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

     navigation.getNext(navigation.LekAndFoot)); 

   startActivity(intentNext); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.event_home: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 

 } 

 

 @Override 

 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

   long id) { 

  etScoreForceArmAndHand.setText(""); 

  if (parent.getItemAtPosition(position).toString() == "มีท่ีช่วยรองขาและเท้า") { 

   scoreForceArmAndHand = 1; 

   saveData(Config.ARM, scoreForceArmAndHand); 

   etScoreForceArmAndHand 

     .setText(String.valueOf(scoreForceArmAndHand)); 
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  } else if (parent.getItemAtPosition(position).toString() == "ไม่มีท่ีช่วยรองขาและ

เท้า") { 

   scoreForceArmAndHand = 2; 

   saveData(Config.ARM, scoreForceArmAndHand); 

   etScoreForceArmAndHand 

     .setText(String.valueOf(scoreForceArmAndHand)); 

  } else { 

   etScoreForceArmAndHand.setText(""); 

  } 

  saveData("selectId", position); 

 } 

 @Override 

 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home); 

  etScoreForceArmAndHand = (EditText) 

findViewById(R.id.etScoreForceLekAndHand); 

  etArmAndHandOK = (EditText) findViewById(R.id.etArmAndHandOK); 

  etNeckAndBodyAndFootOK = (EditText) 

findViewById(R.id.etNeckAndBodyAndFootOK); 

  int arm = getData(Config.ARM); 

  int forceA = getData(Config.FORCE_A); 

  int muscleA = getData(Config.MUSCLE_A); 

  int forceB = getData(Config.FORCE_B); 

  int muscleB = getData(Config.MUSCLE_B); 

  if (arm != -1) { 

   etScoreForceArmAndHand.setText(String.valueOf(arm)); 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 

  } else 

   etScoreForceArmAndHand.setText(""); 

  setSpnnier(); 

  int selectId = getData("selectId"); 

  if (selectId != -1) 

   spinner.setSelection(selectId); 

  if (forceA != -1 && muscleA != -1) 

   etArmAndHandOK.setText("OK"); 

  else 

   etArmAndHandOK.setText(""); 

  if (forceB != -1 && muscleB != -1) 

   etNeckAndBodyAndFootOK.setText("OK"); 

  else 

   etNeckAndBodyAndFootOK.setText(""); 

  this.buttonFoceArmAndHand = (Button) 

findViewById(R.id.buttonFoceArmAndHand); 

  this.buttonFoceNeckAndBodyAndFoot = (Button) 

findViewById(R.id.buttonFoceNeckAndBodyAndFoot); 

  this.buttonCalculateRula = (Button) findViewById(R.id.buttonCalculateRula); 

  this.buttonPriview = (Button) findViewById(R.id.buttonPriview); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.buttonFoceArmAndHand.setOnClickListener(this); 

  this.buttonFoceNeckAndBodyAndFoot.setOnClickListener(this); 

  this.buttonCalculateRula.setOnClickListener(this); 

  this.buttonPriview.setOnClickListener(this); 

  spinner.setOnItemSelectedListener(this); 

  home.setOnClickListener(this); 

 } 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม LookupTableA.java 

package com.itsada.rula; 

import java.util.ArrayList; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

import com.itsada.Business.TableA; 

public class LookupTableA extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener, OnItemSelectedListener { 

 private TableA tableA; 

 private Button buttonGetScoreA; 

 private Button buttonMenu; 

 private Spinner spinnerUpperArm; 

 private Spinner spinnerLowerArm; 

 private Spinner spinnerWrist; 

 private Spinner spinnerWristTwist; 

 private ArrayList<String> upperArms; 
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 private ArrayList<String> lowerArms; 

 private ArrayList<String> wrists; 

 private ArrayList<String> twists; 

 private int upperAram = -1; 

 private int lowerArm = -1; 

 private int wrist = -1; 

 private int twist = -1; 

 private EditText etScore; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.table_a); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 private void setSpnnier() { 

  spinnerUpperArm = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerUpperArm); 

  spinnerUpperArm.setAdapter(null); 

  upperArms = new ArrayList<String>(); 

  upperArms.add(""); 

  upperArms.add("1"); 

  upperArms.add("2"); 

  upperArms.add("3"); 

  upperArms.add("4"); 

  upperArms.add("5"); 

  upperArms.add("6"); 

  ArrayAdapter<String> upperArmsAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, upperArms); 

  upperArmsAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 
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  spinnerUpperArm.setAdapter(upperArmsAdapter); 

  spinnerLowerArm = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerLowerArm); 

  spinnerLowerArm.setAdapter(null); 

  lowerArms = new ArrayList<String>(); 

  lowerArms.add(""); 

  lowerArms.add("1"); 

  lowerArms.add("2"); 

  lowerArms.add("3"); 

  ArrayAdapter<String> lowerArmsAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, lowerArms); 

  lowerArmsAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerLowerArm.setAdapter(lowerArmsAdapter); 

  spinnerWrist = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerWrist); 

  spinnerWrist.setAdapter(null); 

  wrists = new ArrayList<String>(); 

  wrists.add(""); 

  wrists.add("1"); 

  wrists.add("2"); 

  wrists.add("3"); 

  wrists.add("4"); 

  ArrayAdapter<String> wristsAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, wrists); 

  wristsAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerWrist.setAdapter(wristsAdapter); 

  spinnerWristTwist = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerWristTwist); 

  spinnerWristTwist.setAdapter(null); 

  twists = new ArrayList<String>(); 

  twists.add(""); 
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  twists.add("1"); 

  twists.add("2"); 

  ArrayAdapter<String> twistsAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, twists); 

  twistsAdapter   

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerWristTwist.setAdapter(twistsAdapter); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.buttonMenu: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonGetScoreA: 

   if (validate(upperAram, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ") 

     && validate(lowerArm, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้

ครบ") 

     && validate(wrist, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้

ครบ") 

     && validate(twist, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้

ครบ")) { 

    tableA = new TableA(); 

    int score = tableA.getScore(upperAram, lowerArm, wrist, 

twist); 

    if (score != -1) { 
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     etScore.setError(null); 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

     upperAram = -1; 

     lowerArm = -1; 

     wrist = -1; 

     twist = -1; 

     setSpnnier(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

   long id) { 

  switch (parent.getId()) { 

  case R.id.SpinnerUpperArm: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    upperAram = 

Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerLowerArm: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    lowerArm = 

Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 
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    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerWrist: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    wrist = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerWristTwist: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    twist = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  buttonGetScoreA = (Button) findViewById(R.id.buttonGetScoreA); 

  buttonMenu = (Button) findViewById(R.id.buttonMenu); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScore); 
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  setSpnnier(); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  spinnerUpperArm.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerLowerArm.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerWrist.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerWristTwist.setOnItemSelectedListener(this); 

  buttonGetScoreA.setOnClickListener(this); 

  buttonMenu.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม LookUpTableB.java 

package com.itsada.rula; 

import java.util.ArrayList; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 
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import com.itsada.Business.TableB; 

public class LookUpTableB extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener, OnItemSelectedListener { 

 private TableB tableB; 

 private Button buttonGetScoreB; 

 private Button buttonMenu; 

 private Spinner spinnerNeck; 

 private Spinner spinnerBody; 

 private Spinner spinnerLek; 

 private ArrayList<String> necks; 

 private ArrayList<String> bodies; 

 private ArrayList<String> leks; 

 private int neck = -1; 

 private int body = -1; 

 private int lek = -1; 

 private EditText etScore; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.table_b); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 private void setSpnnier() { 

  spinnerNeck = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerNeck); 

  spinnerNeck.setAdapter(null); 

  necks = new ArrayList<String>(); 

  necks.add(""); 

  necks.add("1"); 

  necks.add("2"); 
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  necks.add("3"); 

  necks.add("4"); 

  necks.add("5"); 

  necks.add("6"); 

  ArrayAdapter<String> neckAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, necks); 

  neckAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerNeck.setAdapter(neckAdapter); 

  spinnerBody = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerBody); 

  spinnerBody.setAdapter(null); 

  bodies = new ArrayList<String>(); 

  bodies.add(""); 

  bodies.add("1"); 

  bodies.add("2"); 

  bodies.add("3"); 

  bodies.add("4"); 

  bodies.add("5"); 

  bodies.add("6"); 

  ArrayAdapter<String> bodyAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, bodies); 

  bodyAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerBody.setAdapter(bodyAdapter); 

  spinnerLek = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerLek); 

  spinnerLek.setAdapter(null); 

  leks = new ArrayList<String>(); 

  leks.add(""); 

  leks.add("1"); 

  leks.add("2"); 
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  ArrayAdapter<String> lekAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, leks); 

  lekAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerLek.setAdapter(lekAdapter); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.buttonMenu: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonGetScoreB: 

   if (validate(neck, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ") 

     && validate(body, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้

ครบ") 

     && validate(lek, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ")) 

{ 

    tableB = new TableB(); 

    int score = tableB.getScore(neck, body, lek); 

    if (score != -1) { 

     etScore.setError(null); 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

     neck = -1; 

     body = -1; 

     lek = -1; 
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     setSpnnier(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

   long id) { 

  switch (parent.getId()) { 

  case R.id.SpinnerNeck: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != ""){ 

    neck = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerBody: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != ""){ 

    body = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerLek: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != ""){ 

    lek = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 
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    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  buttonGetScoreB = (Button) findViewById(R.id.buttonGetScoreB); 

  buttonMenu = (Button) findViewById(R.id.buttonMenu); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScore); 

  setSpnnier(); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  spinnerNeck.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerBody.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerLek.setOnItemSelectedListener(this); 

  buttonGetScoreB.setOnClickListener(this); 

  buttonMenu.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม LookUpTableC.java 

package com.itsada.rula; 
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import java.util.ArrayList; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

import com.itsada.Business.TableC; 

public class LookUpTableC extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener, OnItemSelectedListener { 

 private TableC tableC; 

 private Button buttonGetScoreC; 

 private Button buttonMenu; 

 private Spinner spinnerEight; 

 private Spinner spinnerFitteen; 

 private ArrayList<String> eights; 

 private ArrayList<String> fitteens; 

 private int eight = -1; 

 private int fitteen = -1; 

 private EditText etScore; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.table_c); 
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  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 private void setSpnnier() { 

  spinnerEight = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerEight); 

  spinnerEight.setAdapter(null); 

  eights = new ArrayList<String>(); 

  eights.add(""); 

  eights.add("1"); 

  eights.add("2"); 

  eights.add("3"); 

  eights.add("4"); 

  eights.add("5"); 

  eights.add("6"); 

  eights.add("7"); 

  eights.add("8"); 

  ArrayAdapter<String> eightAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, eights); 

  eightAdapter 

   

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerEight.setAdapter(eightAdapter); 

  spinnerFitteen = (Spinner) findViewById(R.id.SpinnerFitteen); 

  spinnerFitteen.setAdapter(null); 

  fitteens = new ArrayList<String>(); 

  fitteens.add(""); 

  fitteens.add("1"); 

  fitteens.add("2"); 

  fitteens.add("3"); 

  fitteens.add("4"); 
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  fitteens.add("5"); 

  fitteens.add("6"); 

  fitteens.add("7"); 

  ArrayAdapter<String> fitteenAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

    R.layout.spinner, fitteens); 

  fitteenAdapter 

 .setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  spinnerFitteen.setAdapter(fitteenAdapter); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.buttonMenu: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.buttonGetScoreC: 

   if (validate(eight, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ") 

     && validate(fitteen, etScore, "กรุณากรอกข้อมูลให้

ครบ")) { 

    tableC = new TableC(); 

    int score = tableC.getScore(eight, fitteen); 

    if (score != -1) { 

     etScore.setError(null); 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

     eight = -1; 

     fitteen = -1; 
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     setSpnnier(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 

   long id) { 

  switch (parent.getId()) { 

  case R.id.SpinnerEight: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    eight = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  case R.id.SpinnerFitteen: 

   if (parent.getItemAtPosition(position).toString() != "") { 

    fitteen = Integer.parseInt(parent.getItemAtPosition(position) 

      .toString()); 

    etScore.setError(null); 

    etScore.setText("0"); 

   } 

   break; 

  } 

 } 

 @Override 

 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 
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 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  buttonGetScoreC = (Button) findViewById(R.id.buttonGetScoreC); 

  buttonMenu = (Button) findViewById(R.id.buttonMenu); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScore); 

  setSpnnier(); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  spinnerEight.setOnItemSelectedListener(this); 

  spinnerFitteen.setOnItemSelectedListener(this); 

  buttonGetScoreC.setOnClickListener(this); 

  buttonMenu.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม LowerArm.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 
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import android.widget.LinearLayout; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

@SuppressLint("NewApi") 

public class LowerArm extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private View image1; 

 private View image2; 

 private View image3; 

 private LinearLayout layout; 

 private CheckBox checkBox1; 

 private CheckBox checkBox2; 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 private Button button3; 

 private EditText etScore; 

 private int score = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.lowerarm); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 
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  case R.id.imageView1: 

  case R.id.buttonLowerarm_1: 

   score = 1; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageView2: 

  case R.id.buttonLowerarm_2: 

   score = 2; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageView3: 

  case R.id.buttonLowerarm_3: 

   score = 2; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.checkBoxLowerarm_1: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    score += 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } else { 

    score -= 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } 

   break; 
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  case R.id.checkBoxLowerarm_2: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    score += 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } else { 

    score -= 1; 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   } 

   break; 

  case R.id.event_next: 

   if (validate(score, etScore, 

     "กรุณาประเมินตําแหน่งแขนส่วนล่าง (ข้อศอกถึง

ข้อมือ)")) { 

    if (score > 4) { 

     etScore.setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจากคะแนนท่ี

ได้มากกว่า  4  คะแนน"); 

    } else { 

     Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

      

 navigation.getNext(navigation.LowerArm)); 

     saveData(Config.LOWER_ARM, score); 

     startActivity(intentNext); 

     this.finish(); 

    } 

   } 

   break; 

  case R.id.event_home: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   finish(); 
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   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 

 private void setCheck(boolean isCheck) { 

  checkBox1.setChecked(isCheck); 

  checkBox2.setChecked(isCheck); 

 } 

 private void setEnable(int isEnable) { 

  layout.setVisibility(isEnable); 

  checkBox1.setVisibility(isEnable); 

  checkBox2.setVisibility(isEnable); 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 

  right = (ImageButton) findViewById(R.id.event_next); 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScoreLowerarm); 

  layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.llcheckBoxLowerarm); 

  checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxLowerarm_1); 

  checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxLowerarm_2); 

  button1 = (Button) findViewById(R.id.buttonLowerarm_1); 

  button2 = (Button) findViewById(R.id.buttonLowerarm_2); 

  button3 = (Button) findViewById(R.id.buttonLowerarm_3); 

  this.image1 = (View) findViewById(R.id.imageView1); 

  this.image2 = (View) findViewById(R.id.imageView2); 

  this.image3 = (View) findViewById(R.id.imageView3); 

 } 

 @Override 
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 public void Listerner() { 

  this.image1.setOnClickListener(this); 

  this.image2.setOnClickListener(this); 

  this.image3.setOnClickListener(this); 

  checkBox1.setOnClickListener(this); 

  checkBox2.setOnClickListener(this); 

  button1.setOnClickListener(this); 

  button2.setOnClickListener(this); 

  button3.setOnClickListener(this); 

  right.setOnClickListener(this); 

  home.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม MainMenu.java 

package com.itsada.rula; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

public class MainMenu extends BaseActivity implements OnClickListener { 

 private Button btStart; 

 private Button btTableA; 

 private Button btTableB; 

 private Button btTableC; 

 private Button btManual; 

 private Button btAbout; 
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 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  btStart = SetButton(btStart, R.id.btStart); 

  btTableA = SetButton(btTableA, R.id.btTableA); 

  btTableB = SetButton(btTableB, R.id.btTableB); 

  btTableC = SetButton(btTableC, R.id.btTableC); 

  btManual = SetButton(btManual, R.id.btManual); 

  btAbout = SetButton(btAbout, R.id.btAbout); 

  btStart.setOnClickListener(this); 

  btTableA.setOnClickListener(this); 

  btTableB.setOnClickListener(this); 

  btTableC.setOnClickListener(this); 

  btManual.setOnClickListener(this); 

  btAbout.setOnClickListener(this); 

 } 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.btStart: 

   Intent intentStrat = new Intent(getBaseContext(), Information.class); 

   startActivity(intentStrat); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.btTableA: 

   Intent intentTableA = new Intent(getBaseContext(), 

     LookupTableA.class); 

   startActivity(intentTableA); 

   this.finish(); 
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   break; 

  case R.id.btTableB: 

   Intent intentTableB = new Intent(getBaseContext(), 

     LookUpTableB.class); 

   startActivity(intentTableB); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.btTableC: 

   Intent intentTableC = new Intent(getBaseContext(), 

     LookUpTableC.class); 

   startActivity(intentTableC); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.btManual: 

   Intent intentManual = new Intent(getBaseContext(), 

     Information.class); 

   startActivity(intentManual); 

   this.finish(); 

   break; 

  case R.id.btAbout: 

   Intent intentAbout = new Intent(getBaseContext(), Information.class); 

   startActivity(intentAbout); 

   this.finish(); 

   break; 

  } 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 
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Navigation.java 

package com.itsada.rula; 

import java.util.ArrayList; 

public class Navigation { 

 public String Information = "Information"; 

 public String UpperArm = "UpperArm"; 

 public String LowerArm = "LowerArm"; 

 public String HandAndWrist = "HandAndWrist"; 

// public String WristTwist = "WristTwist"; 

 public String Neck = "Neck"; 

 public String Body = "Body"; 

 public String LekAndFoot = "LekAndFoot"; 

 public String ArmAndHandTestForceAndMuscle = 

"ArmAndHandTestForceAndMuscle"; 

 public String NeckAndBodyTestForceAndMuscle = 

"NeckAndBodyTestForceAndMuscle"; 

 public String Report = "Report"; 

 public Navigation() { 

  Initial(); 

 } 

 public Navigation(String name, Class<?> current, Class<?> next, 

   Class<?> previuse) { 

  this.name = name; 

  this.current = current; 

  this.next = next; 

  this.previuse = previuse; 

 } 

 private String name; 

 private Class<?> current; 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



157 

 

 private Class<?> next; 

 private Class<?> previuse; 

 private Class<?> Child1; 

 private Class<?> Child2; 

 private ArrayList<Navigation> activity = new ArrayList<Navigation>(); 

 public ArrayList<Navigation> Initial() { 

  Navigation information = new Navigation(Information, Information.class, 

    UpperArm.class, MainMenu.class); 

  Navigation upperArm = new Navigation(UpperArm, UpperArm.class, 

    LowerArm.class, Information.class); 

  Navigation lowerArm = new Navigation(LowerArm, LowerArm.class, 

    HandAndWrist.class, UpperArm.class); 

  Navigation handAndWrist = new Navigation(HandAndWrist, 

    HandAndWrist.class, Neck.class, LowerArm.class); 

//  Navigation wristTwist = new Navigation(WristTwist, WristTwist.class, 

//    Neck.class, HandAndWrist.class); 

  Navigation neck = new Navigation(Neck, Neck.class, Body.class, 

    HandAndWrist.class); 

  Navigation body = new Navigation(Body, Body.class, LekAndFoot.class, 

    Neck.class); 

  Navigation lekAndFoot = new Navigation(LekAndFoot, LekAndFoot.class, 

    Report.class, Body.class); 

  lekAndFoot.Child1 = ArmAndHandTestForceAndMuscle.class; 

  lekAndFoot.Child2 = NeckAndFootTestForceAndMuscle.class; 

  Navigation armAndHandTestForceAndMuscle = new Navigation( 

    ArmAndHandTestForceAndMuscle, 

    ArmAndHandTestForceAndMuscle.class, null, 

LekAndFoot.class); 

  Navigation neckAndFootTestForceAndMuscle = new Navigation( 

    NeckAndBodyTestForceAndMuscle, 
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    ArmAndHandTestForceAndMuscle.class, null, 

LekAndFoot.class); 

  Navigation report = new Navigation( 

    Report, 

    Report.class, null, LekAndFoot.class); 

  activity.add(information); 

  activity.add(upperArm); 

  activity.add(lowerArm); 

  activity.add(handAndWrist); 

//  activity.add(wristTwist); 

  activity.add(neck); 

  activity.add(body); 

  activity.add(lekAndFoot); 

  activity.add(armAndHandTestForceAndMuscle); 

  activity.add(neckAndFootTestForceAndMuscle); 

  activity.add(report); 

  return activity; 

 } 

 public Class<?> getCurrent(String name) { 

  for (Navigation n : activity) { 

   if (n.name == name) 

    return n.current; 

  } 

  return null; 

 } 

 public Class<?> getNext(String name) { 

  for (Navigation n : activity) { 

   if (n.name == name) 

    return n.next; 

  } 
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  return null; 

 } 

 public Class<?> getPreviuse(String name) { 

  for (Navigation n : activity) { 

   if (n.name == name) 

    return n.previuse; 

  } 

  return null; 

 } 

 public Class<?> getChild1(String name) { 

  for (Navigation n : activity) { 

   if (n.name == name) 

    return n.Child1; 

  } 

  return null; 

 } 

 public Class<?> getChild2(String name) { 

  for (Navigation n : activity) { 

   if (n.name == name) 

    return n.Child2; 

  } 

  return null; 

 } 

} 

Neck.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 
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import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.LinearLayout; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class Neck extends BaseActivity implements IAcitivity, OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private View image1; 

 private View image2; 

 private View image3; 

 private View image4; 

 private LinearLayout layout; 

 private CheckBox checkBox1; 

 private CheckBox checkBox2; 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 private Button button3; 

 private Button button4; 

 private EditText etScore; 

 private int score = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.neck); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 
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 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScore.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.imageViewNeck1: 

  case R.id.buttonNeck_1: 

   score = 1; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageViewNeck2: 

  case R.id.buttonNeck_2: 

   score = 2; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageViewNeck3: 

  case R.id.buttonNeck_3: 

   score = 3; 

   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.imageViewNeck4: 

  case R.id.buttonNeck_4: 

   score = 4; 
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   setCheck(false); 

   setEnable(0); 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.checkBoxNeck_1: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBox2.setEnabled(false); 

    score += 1; 

   } else { 

    checkBox2.setEnabled(true); 

    score -= 1; 

   } 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.checkBoxNeck_2: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBox2.setEnabled(true); 

    score += 1; 

   } else { 

    checkBox2.setEnabled(true); 

    score -= 1; 

   } 

   etScore.setText(String.valueOf(score)); 

   break; 

  case R.id.event_next: 

   if (validate(score, etScore, "กรุณาประเมินตําแหน่งคอ")) { 

    if (score > Config.neck_Max) { 

     etScore.setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจากคะแนนท่ี

ได้มากกว่า 6 คะแนน"); 

    } else { 
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     Intent intentNext = new Intent(getBaseContext(), 

      

 navigation.getNext(navigation.Neck)); 

     saveData(Config.NECK, score); 

     startActivity(intentNext); 

     this.finish(); 

    } 

   } 

   break; 

  case R.id.event_home: 

   Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class); 

   startActivity(intentHome); 

   finish(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 

 } 

 private void setCheck(boolean isCheck) { 

  checkBox1.setChecked(isCheck); 

  checkBox2.setChecked(isCheck); 

 } 

 private void setEnable(int isEnable) { 

  layout.setVisibility(isEnable); 

  checkBox1.setVisibility(isEnable); 

  checkBox2.setVisibility(isEnable); 

 } 

 @Override 

 public void Initial() { 
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  right = (ImageButton) findViewById(R.id.event_next); 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScoreNeck); 

  layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.llcheckBoxNeck); 

  checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxNeck_1); 

  checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxNeck_2); 

  button1 = (Button) findViewById(R.id.buttonNeck_1); 

  button2 = (Button) findViewById(R.id.buttonNeck_2); 

  button3 = (Button) findViewById(R.id.buttonNeck_3); 

  button4 = (Button) findViewById(R.id.buttonNeck_4); 

  this.image1 = (View) findViewById(R.id.imageViewNeck1); 

  this.image2 = (View) findViewById(R.id.imageViewNeck2); 

  this.image3 = (View) findViewById(R.id.imageViewNeck3); 

  this.image4 = (View) findViewById(R.id.imageViewNeck4); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.image1.setOnClickListener(this); 

  this.image2.setOnClickListener(this); 

  this.image3.setOnClickListener(this); 

  this.image4.setOnClickListener(this); 

  checkBox1.setOnClickListener(this); 

  checkBox2.setOnClickListener(this); 

  button1.setOnClickListener(this); 

  button2.setOnClickListener(this); 

  button3.setOnClickListener(this); 

  button4.setOnClickListener(this); 

  right.setOnClickListener(this); 

  home.setOnClickListener(this); 

 } 
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 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม NeckAndFootTestForceAndMuscle.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.RadioButton; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class NeckAndFootTestForceAndMuscle extends BaseActivity implements 

  IAcitivity, OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private Button buttonOK; 

 private CheckBox checkBoxForce1; 

 private CheckBox checkBoxForce2; 

 private CheckBox checkBoxForce3; 

 private CheckBox checkBoxForce4; 

 private RadioButton checkBoxMuscle1; 

 private RadioButton checkBoxMuscle2; 

 private EditText etScoreForce; 

 private EditText etScoreMuscle; 

 private int scoreForce = -1; 
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 private int scoreMuscle = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.neck_body_foot_force_muscle); 

  navigation = new Navigation(); 

  Initial(); 

  Listerner(); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  etScoreForce.setError(null); 

  etScoreMuscle.setError(null); 

  switch (v.getId()) { 

  case R.id.checkBoxForce1: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 1; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxForce2: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 2; 
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    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxForce3: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce4.setChecked(false); 

    scoreForce = 3; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxForce4: 

   if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

    checkBoxForce1.setChecked(false); 

    checkBoxForce2.setChecked(false); 

    checkBoxForce3.setChecked(false); 

    scoreForce = 4; 

    etScoreForce.setText(String.valueOf(scoreForce)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxMuscle1: 

   if (((RadioButton) v).isChecked()) { 

    scoreMuscle = 0; 

    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   } 

   break; 

  case R.id.checkBoxMuscle2: 

   if (((RadioButton) v).isChecked()) { 

    scoreMuscle = 1; 
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    etScoreMuscle.setText(String.valueOf(scoreMuscle)); 

   } 

   break; 

  case R.id.ButtonOK: 

   if (validate(scoreForce, etScoreForce, "กรุณาประเมินการใช้แรง") 

     && validate(scoreMuscle, etScoreMuscle, 

       "กรุณาประเมินการใช้กล้ามเน้ือ")) { 

    if (scoreForce > 6) { 

     etScoreForce 

       .setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจาก

คะแนนท่ีได้มากกว่า 6 คะแนน"); 

    } else if (scoreMuscle > 2) { 

     etScoreForce 

       .setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจาก

คะแนนท่ีได้มากกว่า 2 คะแนน"); 

    } 

    Intent intentOk = new Intent( 

      getBaseContext(), 

      navigation 

    .getPreviuse(navigation.NeckAndBodyTestForceAndMuscle)); 

    saveData(Config.FORCE_B, scoreForce); 

    saveData(Config.MUSCLE_B, scoreMuscle); 

    startActivity(intentOk); 

    this.finish(); 

   } 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 
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 @Override 

 public void Initial() { 

  etScoreForce = (EditText) findViewById(R.id.etScoreForce); 

  etScoreMuscle = (EditText) findViewById(R.id.etScoreMuscle); 

  checkBoxForce1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce1); 

  checkBoxForce2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce2); 

  checkBoxForce3 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce3); 

  checkBoxForce4 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxForce4); 

  checkBoxMuscle1 = (RadioButton) findViewById(R.id.checkBoxMuscle1); 

  checkBoxMuscle2 = (RadioButton) findViewById(R.id.checkBoxMuscle2); 

  this.buttonOK = (Button) findViewById(R.id.ButtonOK); 

 } 

 @Override 

 public void Listerner() { 

  this.buttonOK.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce1.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce2.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce3.setOnClickListener(this); 

  checkBoxForce4.setOnClickListener(this); 

  checkBoxMuscle1.setOnClickListener(this); 

  checkBoxMuscle2.setOnClickListener(this); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Popup.java 

package com.itsada.rula; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 
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import android.app.DialogFragment; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.os.Bundle; 

public class Popup extends DialogFragment  { 

 private String meaasge; 

 public AlertDialog.Builder builder; 

 public Popup() { 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

 public Popup(String m) { 

  meaasge = m; 

 } 

 @Override 

 public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity()); 

        builder.setMessage(meaasge) 

               .setPositiveButton("ตกลง", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                   public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                       // FIRE ZE MISSILES! 

                   } 

               }); 

        // Create the AlertDialog object and return it 

        return builder.create(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Report.java 

package com.itsada.rula; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import android.annotation.SuppressLint; 
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import android.app.AlertDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.Rula; 

public class Report extends BaseActivity implements OnClickListener { 

 private Rula rula; 

 private TextView tvDate; 

 private TextView tvTestName; 

 private TextView tvTestPlace; 

 private ImageView pivture; 

 private EditText tvUpperArm; 

 private EditText tvLowerArm; 

 private EditText tvWrist; 

 private EditText tvWristTwist; 

 private EditText tvNeck; 

 private EditText tvBody; 

 private EditText tvLekAndFoot; 

 private EditText tvTableA; 

 private EditText tvMuscleA; 

 private EditText tvForceA; 

 private EditText tvleft; 
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 private EditText tvTableB; 

 private EditText tvMuscleB; 

 private EditText tvForceB; 

 private EditText tvRight; 

 private EditText tvfinalScore; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.report); 

  tvDate = (TextView) findViewById(R.id.textView4); 

  tvTestName = (TextView) findViewById(R.id.textView9); 

  tvTestPlace = (TextView) findViewById(R.id.textView6); 

  pivture = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

  String day = getStringData(Config.TEST_DAY); 

  String month = getStringData(Config.TEST_MONTH); 

  String year = getStringData(Config.TEST_YEAR); 

  String testName = getStringData(Config.TEST_NAME); 

  String testPlace = getStringData(Config.TEST_PLACE); 

  String imageUri = getStringData(Config.TEST_IMAGE_URI); 

  if (day != "" && month != "" && year != "") { 

   tvDate.setText(getStringData(day + "/" + month + "/" + year)); 

  } 

  if (testName != "") { 

   tvTestName.setText(testName); 

  } 

  if (testPlace != "") { 

   tvTestPlace.setText(testPlace); 

  } 

  if (imageUri != "") { 

   Bitmap bitmap; 
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   try { 

    Uri uri = Uri.parse(imageUri); 

    bitmap = BitmapFactory.decodeStream(getContentResolver() 

      .openInputStream(uri)); 

    pivture.setImageBitmap(bitmap); 

   } catch (FileNotFoundException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  tvUpperArm = (EditText) findViewById(R.id.tvUpperArm); 

  tvLowerArm = (EditText) findViewById(R.id.tvLowerArm); 

  tvWrist = (EditText) findViewById(R.id.tvWrist); 

  tvWristTwist = (EditText) findViewById(R.id.tvWristTwist); 

  tvNeck = (EditText) findViewById(R.id.tvNeck); 

  tvBody = (EditText) findViewById(R.id.tvBody); 

  tvLekAndFoot = (EditText) findViewById(R.id.tvLekAndFoot); 

  tvTableA = (EditText) findViewById(R.id.tvTableA); 

  tvMuscleA = (EditText) findViewById(R.id.tvMusicA); 

  tvForceA = (EditText) findViewById(R.id.tvForceA); 

  tvleft = (EditText) findViewById(R.id.tvLeft); 

  tvTableB = (EditText) findViewById(R.id.tvTableB); 

  tvMuscleB = (EditText) findViewById(R.id.tvMuscleB); 

  tvForceB = (EditText) findViewById(R.id.tvForceB); 

  tvRight = (EditText) findViewById(R.id.tvRight); 

  tvfinalScore = (EditText) findViewById(R.id.tvScore); 

  rula = new Rula(); 

  rula.upperArm = getData(Config.UPPER_ARM); 

  rula.lowerArm = getData(Config.LOWER_ARM); 

  rula.handAndWrist = getData(Config.WRIST); 
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  rula.wristTwist = getData(Config.WRIST_TWRIST); 

  rula.neck = getData(Config.NECK); 

  rula.body = getData(Config.BODY); 

  rula.arm = getData(Config.ARM); 

  rula.forceA = getData(Config.FORCE_A); 

  rula.muscleA = getData(Config.MUSCLE_A); 

  rula.forceB = getData(Config.FORCE_B); 

  rula.muscleB = getData(Config.MUSCLE_B); 

  tvUpperArm.setText(String.valueOf(rula.upperArm)); 

  tvLowerArm.setText(String.valueOf(rula.lowerArm)); 

  tvWrist.setText(String.valueOf(rula.handAndWrist)); 

  tvWristTwist.setText(String.valueOf(rula.wristTwist)); 

  tvNeck.setText(String.valueOf(rula.neck)); 

  tvBody.setText(String.valueOf(rula.body)); 

  tvLekAndFoot.setText(String.valueOf(rula.arm)); 

  tvTableA.setText(String.valueOf(rula.a.getScore(rula.upperArm, 

    rula.lowerArm, rula.handAndWrist, rula.wristTwist))); 

  tvMuscleA.setText(String.valueOf(rula.muscleA)); 

  tvForceA.setText(String.valueOf(rula.forceA)); 

  tvleft.setText(String.valueOf(rula.left())); 

  int b = rula.b.getScore(rula.neck, rula.body, rula.arm); 

  tvTableB.setText(String.valueOf(b)); 

  tvMuscleB.setText(String.valueOf(rula.muscleB)); 

  tvForceB.setText(String.valueOf(rula.forceB)); 

  tvRight.setText(String.valueOf(rula.right())); 

  int finalscore = rula.finalScore(); 

  String text = null; 

  switch (finalscore) { 

  case 1: 

  case 2: 
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   text = "ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี 1  เป็นท่าทางท่ี 

ยอมรับได"้; 

   break; 

  case 3: 

  case 4: 

   text = "ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี 2  เป็นท่าทางท่ี ควร

ตรวจสอบและอาจต้องมีการแก้ไข"; 

   break; 

  case 5: 

  case 6: 

   text = "ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี 3  เป็นท่าทางท่ี ควร

ตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว"; 

   break; 

  case 7: 

  case 8: 

   text = "ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี 4  เป็นท่าทางท่ี ควร

ตรวจสอบแก้ไขในทันที"; 

   break; 

  } 

  tvfinalScore.setText(String.valueOf(finalscore)); 

  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

        builder.setMessage(text) 

               .setPositiveButton("ตกลง", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                   public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

                       // FIRE ZE MISSILES! 

                    dialog.cancel(); 

                   } 

               }); 

        // Create the AlertDialog object and return it 

        AlertDialog  
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alert = builder.create(); 

        alert.show(); 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  switch (v.getId()) { 

  } 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม Splash.java 

package com.itsada.rula; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

 

import com.itsada.Business.AndroidEntity; 

public class Splash extends AndroidEntity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.home_layout); 

  clearData(); 

  Handler x = new Handler(); // Define and set up Handler 

  x.postDelayed(new SplashHandler(), 2000); 

 } 
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 class SplashHandler implements Runnable { 

  public void run() { 

   startActivity(new Intent(getBaseContext(), MainMenu.class)); // yes 

   Splash.this.finish(); // kill Splash screen 

  } 

 } 

} 

ช่ือฟอร์ม UpperArm.java 

package com.itsada.rula; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.LinearLayout; 

import com.itsada.Business.Config; 

import com.itsada.Business.IAcitivity; 

public class UpperArm extends BaseActivity implements IAcitivity, 

  OnClickListener { 

 private Navigation navigation; 

 private View image1; 

 private View image2; 

 private View image3; 

 private View image4; 

 private View image5; 

 private LinearLayout layout; 
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 private CheckBox checkBox1; 

 private CheckBox checkBox2; 

 private CheckBox checkBox3; 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 private Button button3; 

 private Button button4; 

 private Button button5; 

 private EditText etScore; 

 private int score = -1; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  try { 

   setContentView(R.layout.upperarm); 

   navigation = new Navigation(); 

   Initial(); 

   Listerner(); 

  } catch (Exception e) { 

   // TODO: handle exception 

  } 

 } 

 public void Initial() { 

  image1 = (View) findViewById(R.id.imageView1); 

  image2 = (View) findViewById(R.id.imageView2); 

  image3 = (View) findViewById(R.id.imageView3); 

  image4 = (View) findViewById(R.id.imageView4); 

  image5 = (View) findViewById(R.id.imageView5); 

  layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.llcheckBoxUpperarm); 

  checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxUpperarm_1); 
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  checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxUpperarm_2); 

  checkBox3 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBoxUpperarm_3); 

  button1 = (Button) findViewById(R.id.buttonUpperarm_1); 

  button2 = (Button) findViewById(R.id.buttonUpperarm_2); 

  button3 = (Button) findViewById(R.id.buttonUpperarm_3); 

  button4 = (Button) findViewById(R.id.buttonUpperarm_4); 

  button5 = (Button) findViewById(R.id.buttonUpperarm_5); 

  home = (ImageButton) findViewById(R.id.event_home); 

  right = (ImageButton) findViewById(R.id.event_next); 

  etScore = (EditText) findViewById(R.id.etScoreUpperarm); 

 } 

 public void Listerner() { 

  try { 

   if (image1 != null) 

    image1.setOnClickListener(this); 

   if (image2 != null) 

    image2.setOnClickListener(this); 

   if (image3 != null) 

    image3.setOnClickListener(this); 

   if (image4 != null) 

    image4.setOnClickListener(this); 

   if (image5 != null) 

    image5.setOnClickListener(this); 

   if (checkBox1 != null) 

    checkBox1.setOnClickListener(this); 

   if (checkBox2 != null) 

    checkBox2.setOnClickListener(this); 

   if (checkBox3 != null) 

    checkBox3.setOnClickListener(this); 

   if (button1 != null) 
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    button1.setOnClickListener(this); 

   if (button2 != null) 

    button2.setOnClickListener(this); 

   if (button3 != null) 

    button3.setOnClickListener(this); 

   if (button4 != null) 

    button4.setOnClickListener(this); 

   if (button5 != null) 

    button5.setOnClickListener(this); 

   if (home != null) 

    home.setOnClickListener(this); 

   if (right != null) 

    right.setOnClickListener(this); 

  } catch (Exception e) { 

  } 

 } 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

  try { 

   etScore.setError(null); 

   switch (v.getId()) { 

   case R.id.imageView1: 

   case R.id.buttonUpperarm_1: 

    score = 1; 

    setCheck(false); 

    setEnable(0); 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    break; 

   case R.id.imageView2: 
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   case R.id.buttonUpperarm_2: 

    score = 2; 

    setCheck(false); 

    setEnable(0); 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    break; 

   case R.id.imageView3: 

   case R.id.buttonUpperarm_3: 

    score = 2; 

    setCheck(false); 

    setEnable(0); 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    break; 

   case R.id.imageView4: 

   case R.id.buttonUpperarm_4: 

    score = 3; 

    setCheck(false); 

    setEnable(0); 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    break; 

   case R.id.imageView5: 

   case R.id.buttonUpperarm_5: 

    score = 4; 

    setCheck(false); 

    setEnable(0); 

    etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    break; 

   case R.id.checkBoxUpperarm_1: 

    if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

     score += 1; 
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     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } else { 

     score -= 1; 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } 

    break; 

   case R.id.checkBoxUpperarm_2: 

    if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

     score += 1; 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } else { 

     score -= 1; 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } 

    break; 

   case R.id.checkBoxUpperarm_3: 

    if (((CheckBox) v).isChecked()) { 

     score -= 1; 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } else { 

     score += 1; 

     etScore.setText(String.valueOf(score)); 

    } 

    break; 

   case R.id.event_next: 

    if (validate(score, etScore, 

      "กรุณาประเมินตําแหน่งแขนส่วนบน (หัวไหล่

ถึงข้อศอก)")) { 

     if (score > Config.upperArm_Max) { 
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      etScore.setError("กรุณาตรวจสอบ เน่ืองจาก

คะแนนท่ีได้มากกว่า 6 คะแนน"); 

     } else { 

      Intent intentNext = new 

Intent(getBaseContext(), 

       

 navigation.getNext(navigation.UpperArm)); 

      saveData(Config.UPPER_ARM, score); 

      startActivity(intentNext); 

      finish(); 

     } 

    } 

    break; 

   case R.id.event_home: 

    Intent intentHome = new Intent(getBaseContext(), 

MainMenu.class); 

    startActivity(intentHome); 

    finish(); 

    break; 

   default: 

    break; 

   } 

  } catch (Exception e) { 

   // TODO: handle exception 

  } 

 } 

 private void setCheck(boolean isCheck) { 

  checkBox1.setChecked(isCheck); 

  checkBox2.setChecked(isCheck); 

  checkBox3.setChecked(isCheck); 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



184 

 

 } 

 private void setEnable(int isEnable) { 

  layout.setVisibility(isEnable); 

  checkBox1.setVisibility(isEnable); 

  checkBox2.setVisibility(isEnable); 

  checkBox3.setVisibility(isEnable); 

 } 

 public void onBackPressed() { 

  super.onBackPressed(); 

 } 

} 
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