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เพิ่่�มประสิท่ธิภ่าพิ่และความสิะดวก 
บาย ของพิ่นักังานัดว้ยเมาสิ์�
เปรียีบเทียีบผลกรีะทีบของเมาส์ก์บัแทีร็ีกแพด

เทีคโนโลยเีป็นตัวัช่ว่ยทีี�ปลดปลอ่ยพนักงาน “ความคลอ่ง
ตัวั” เป็นไดม้ากกวา่คำาพดูและวธิีกีารีทีำางานในปัจจบุนั
แล็ปท็ีอปคอือปุกรีณ์ค์อมพวิเตัอรีท์ีี�เป็นตัวัเลอืกส์ำาหรัีบ
คนทีำางานทีั�วโลกเพิ�มข้�นส์ำาหรัีบการีทีำางานทีี�บา้น, หอ้ง
ปรีะช่มุ, รีา้นกาแฟ หรีอืทีี�ไหนกไ็ดท้ีี�ส์ามารีถเช่ื�อมตัอ่ Wi-Fi 
แทีร็ีกแพดมอบความส์ะดวกและใช่ง้านงา่ย แตัก่็มพีนักงาน
จำานวนมากหลกีเลี�ยงการีใช่ง้านแทีร็ีกแพด แลว้เลอืกใช่ ้
เมาส์แ์ทีน นี��เป็นเพยีงการีเลอืกส์ว่นบุคุคลซึ่้�งไมใ่ช่ห่ลกั
ส์ำาคญัคลา้ยกบัการีเลอืกส์ทีีี��ช่อบ หรีอืมคีวามแตักตัา่งทีี�
แบง่ทีั��ง 2 ตัวัเลอืกออกไดอ้ยา่งช่ดัเจนส์ำาหรัีบควบคุมุตัวัช่ี��
บนจอ การีคลกิ และการีลากหรีอืไม่�?

 เนั้�อหา

1 แล็ปท็อปเข้ามาแทนัที่คอมพิ่่วเตอร์ ตั้งโต๊ะอย่าง
รวดเร็ว

2 แล็ปท็อปช่วยให้เก่ดความคล่องตัว แต่ เพิ่ียงพิ่อ
หร้อไม่?

3 เมาสิ์: สิ่วนัประกอบที่ขาดหายไป

4 การศึกษาจาก Logi Ergo Lab

5 การเช้่อมโยงระหว่างประสิ่ทธิ่ภาพิ่/เมาสิ์

6 ความตึงของกล้ามเนั้้อลดนั้อยลงจากการใช้เมาสิ์

7 ผลกระทบต่อท่าทาง

8 เมาสิ์และผลตอบแทนัจากการลงทุนั

9 ประโยชนั์ทางอ้อมจากการใช้เมาสิ์

10 อะไรต้อสิ่่งที่เมาสิ์มอบให้กับคนัใช้งานั
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ขอ้มลูสิรปุ: 

การดำาเนัน่ังานังา่ยๆเพิ่ยีงแคก่ารมอบเมาสิพ์ิ่รอ้ม
กบัแล็ปท็อปไมเ่พิ่ยีงแตช่ว่ยเพิ่่�ม ประสิท่ธิภ่าพิ่ของ
พิ่นักังานัเทา่นั ั�นั แตย่งั ชว่ยเพิ่่�มความสิะดวกสิบาย
 ความสิมบรูณ์ข์องร่�างกาย และความพิ่งึพิ่อใจโดย
รวมใหแ้กพ่ิ่นักังานัอกีดว้ย

• การใช้เมาสิ์ถูกหลักสิรีรศาสิตร์มากกว่าการใช้ทัช
แพิ่ด1

• ประสิ่ทธิ่ภาพิ่เพิ่่่มขึ้นั 50% เม้่อเทียบการใช้งานั
ระหว่างเมาสิ์กับแทร็คแพิ่ด2

• ทำางานัเร็วขึ้นั 30% เม้่อเทียบการใช้งานัระหว่าง
เมาสิ์กับแทร็คแพิ่ด3
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แล็ปท็อปเป็นัมาตรฐานัใหม่

ในบรีรีดาอปุกรีณ์ม์าตัรีฐานทีี�แจกจา่ยใหก้บัพนักงานใน
องคก์รี ทีั�งขนาดใหญแ่ละขนาดเล็ก คอมพวิเตัอรีส์์ว่นบคุคล
ถอืเป็นหวัใจส์ำาคญัในแงข่องตัน้ทีนุและอรีรีถปรีะโยช่นอ์ยา่ง
ไมต่ัอ้งส์งส์ยั ดว้ยการีปรีะเมนิ การีจัดหาและการีจัดซึ่ื�อ 
แผนกไอทีจีง้ตักอยูภ่ายใตัแ้รีงกดดนัมหาศาลทีี�จะตัอ้งพสิ์จูน์
ใหเ้ห็นถง้เหตัผุลอนัส์มควรีของการีซึ่ื�อคอมพวิเตัอรีท์ีี�มตีัน้ทีนุ
คา่ใช่จ้า่ยส์งู การีเพิ�ม ผลตัอบแทีนจากการีลงทีนุ  
ส์งูส์ดุหมายถง้การีเลอืกคอมพวิเตัอรี ์รีะบบปฏิบิตัักิารี และ
อปุกรีณ์ต์ัอ่พว่งทีี�ช่ว่ยเพิ�มปรีะส์ทิีธีภิาพของพนักงานโดยการี
จัดเตัรียีมเครีื�องมอืทีี�เหมาะส์มใหก้บัพวกเขาในขณ์ะเดยีวกนั
ก็ส์ง่เส์รีมิความส์ะดวกส์บายและส์วสั์ดกิารีทีี�ดไีปพรีอ้ม ๆ กนั 

 
ในฐานะอุปุกรีณ์ข์ั�นพื�นฐาน แล็ปท็ีอปมอีตััรีาการีเตับิโตันำาหนา้
คอมพวิเตัอรีแ์บบตัั�งโตัะ๊และคาดวา่ช่อ่งวา่งจะขยายกวา้งข้�นไป
อกีในอนาคตั กอ่นปี 2020 แผนกไอทีมีแีนวโนม้ทีี�จะแจกจา่ย
คอมพวิเตัอรีแ์บบตัั�งโตัะ๊ในส์ดัส์ว่นทีี��พอๆกบัแล็ปท็ีอป อยา่งไรี
กต็ัามหลงัปี 2020 มกีารีเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก แผนกไอทีมีี
แนวโนม้ทีี��จะแจกจา่ยแล็ปท็ีอปมากกวา่คอมพวิเตัอรีแ์บบตัั�ง
โตัะ๊ถง้สิองเทา่4 และแนวโนม้ดงักลา่วกไ็มม่ทีีา่ทีวีา่จะช่ะลอ
ตัวัลงดว้ย แมแ้ตัภ่ายในส์ำานักงาน มกีารีแล็ปท็ีอปมากกวา่
คอมพวิเตัอรีแ์บบตัั�งโตัะ๊ เนื��องจากวฒันธีรีรีมออฟฟิศแบบเปิด

เมาส์ไ์รีส้์าย Logitech M310 

โลง่ทีำาใหเ้กดิการีทีำางานแบบโตัะ๊ส์ว่นกลางหรีอืการี
ทีำางานรีว่มกนัในหอ้งทีี�มขีนาดใหญ ่การีทีำางานจากทีี�
บา้น (WFH) เพิ�มข้�นไปเรีื�อยๆ ผลการีศก้ษาของ  
Logitech ในปี 2020 เปิดเผยวา่ 67% ของคนทีำางาน
ในปรีะเทีศส์หรัีฐอเมรีกิาคาดหวงัวา่จะทีำางานจากทีี�
บา้นอย่�างนอ้ยส์องครัี�งตัอ่ส์ปัดาห ์ในปรีะเทีศเยอรีมน ี
57% และปรีะเทีศจนี 51%5

2X
หลงัปี 2020 แผนักไอทมีแีนัวโนัม้
ที��จะแจกจา่ยแล็ปท็อปมากกวา่
คอมพิ่ว่เตอรแ์บบต ั�งโตะ๊ถงึสิองเทา่4

เมาส์แ์ทีร็ีกบอลลไ์รีส้์าย Logitech Ergo M575
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แล็ปท็อปชว่ยใหเ้กด่ความคลอ่ง
ตวั แตน่ั ั�นัเป็นัการเบยีดเบยีนัคนั
ทำางานัหรอ้ไม?่

แมจ้ะส์ะดวกในการีเลอืกวา่จะเรีิ�มตัน้วนัทีำางานจากทีี�บา้นหรีอืทีี�ใด
ก็ตัาม แตัค่วามคลอ่งตัวัของคนทีำางานนำาไปส์ูค่วามทีา้ทีายใหม่
ส์ำาหรัีบนายจา้งและลกูจา้งเหมอืนกนั บอ่ยครัี�งทีี�คนทีำางานไมไ่ดต้ัดิ
ตัั�งอปุกรีณ์ท์ีี�จำาเป็นเพื�อส์รีา้งพื�นทีี�การีทีำางานตัามหลกัส์รีรีีศาส์ตัรีใ์น
ขณ์ะทีี�ใช่แ้ล็ปท็ีอป ผลกรีะทีบทีี�ตัามมาในช่วีติัจรีงิและการีทีำางานแบบ
เคลื�อนทีี��ทีำาใหเ้กดิปัญหารีนุแรีงข้�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุม่ทีี�เพิ�ง
เรีิ�มปฏิบิตัังิาน ผลส์ำารีวจลา่ส์ดุของ Logitech เปิดเผยวา่ 50% ของ
พนักงานทีี�ทีำางานจากทีี�บา้นมอีาการีปวดและไมส่์บายตัวับรีเิวณ์คอ
เมื�อเทียีบกบัการีทีำางานในส์ำานักงานจะมอีาการีเพยีง 16%เทีา่นั�น  
31%มอีาการีปวดและไมส่์บายตัวับรีเิวณ์ไหลใ่นช่ว่ง WFH แตัม่เีพยีง 
17%เทีา่นั�นทีี�รีายงานเรีื�องเดยีวกนัเมื�อทีำางานในส์ำานักงาน

ส์าเหตัขุองปัญหามกัเป็นพื�นทีี�ทีำางานทีี�ไมถ่กูหลกัส์รีรีีศาส์ตัรีซ์ึ่ ้�งอาจ
ส์ง่ผลเส์ยีตัอ่ปรีะส์ทิีธีภิาพอกีดว้ย อยา่งไรก็ตามขา่วดคีอ้เพิ่ยีงแค่
คณุ์ใชเ้มาสิร์ว่มกบัแล็ปท็อป สิามารถชว่ยปรบัปรงุใหถ้กูหลกั
สิรรีศาสิตรใ์นัระยะยาวใได้

ของพิ่นัักงานัท่ีทำางานัจาก
ท่ีบ้านัมีอาการปวดและไม่
สิบายตัวบร่เวณ์คอ

มีอาการปวดและไม่สิบาย
ตัวบร่เวณ์ไหล่

50%

31%
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เมาสิ:์ สิว่นัประกอบสิำาคญัของ
แล็ปท็อปที�ขาดหายไป

ความเจ็บปวดทีี�เกดิจากลกัษณ์ะทีา่ทีางทีี�ไมส่์อดคลอ้ง
ตัามหลกัส์รีรีีศาส์ตัรีเ์ป็นอนัตัรีายทีี�พบบอ่ยในทีี�ทีำางาน  
เมื�อมกีารีมอบเมาส์พ์รีอ้มกบัแล็ปท็ีอปพนักงานไมเ่พยีง
มปีรีะส์ทิีธีภิาพมากข้�นเทีา่นั�น แตัย่งัมแีนวโนม้ทีี�จะหลกี
เลี�ยงลกัษณ์ะทีา่ทีางทีี�ไมส่์อดคลอ้งตัามหลกัส์รีรีีศาส์ตัรี ์
ซึ่้�งอาจทีำาใหเ้กดิความเมื�อยลา้และไมส่์บายตัวัอกีดว้ย6  
การีใช่แ้ทีร็ีกแพดบนแล็ปท็ีอปทีำาใหเ้กดิการีกรีะตัุน้ก
ลา้มเนื�อบรีเิวณ์คอและไหลเ่พิ�มเตัมิเมื�อเทียีบกบัการีใช่ ้
เมาส์ ์

ขอ้ส์รีปุเหลา่นี�เกดิจากการีศก้ษาทีี�จัดทีำาโดยส์นิทีรัีพยท์ีี�
เป็นเอกส์ทิีธีิ�เฉพาะของ Logitech – Logi Ergo Lab

การศกึษาจาก Logi Ergo Lab

เพื�อใหเ้ขา้ใจส์ิ�งทีี�เกดิข้�นจรีงิอยา่งลก้ซึ่้�งเมื�อใช่แ้ทีร็ีค
แพดหรีอืเมาส์ ์Logi Ergo Lab โดย Logitech เป็น
มากกวา่พื�นทีี�ทีางกายภาพ เป็นหอ้งปฏิบิตัักิารีทีี�เนน้
มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางและขบัเคลื�อนดว้ยวทิียาศาส์ตัรี์
เพื�อเป็นแนวทีางการีออกแบบ พัฒนา และคดิคน้เครีื�อง
มอืทีี�ช่ว่ยใหผู้ใ้ช่ร้ีูส้์ก้ดใีนขณ์ะใช่ง้าน เป็นศูนูยก์ลาง
การีพัฒนาผลติัภณั์ฑ์ข์อง Logitech และเป็นแหลง่รีวม
กลุม่ผูเ้ช่ี�ยวช่าญทีี�หลากหลายตัั�งแตัวศิวกรีไปจนถง้นัก
ออกแบบ นักออกแบบผลติัภณั์ฑ์แ์ละกลุม่ธีรุีกจิ Ergo 
Lab ทีำาการีศก้ษาโดยเปรียีบเทียีบการีใช่แ้ทีร็ีกแพดกบั
เมาส์ค์อมพวิเตัอรีแ์ล็ปท็ีอปเพื�อตัรีวจวเิครีาะหด์งัตัอ่ไปนี�:

• ปัจจัยอะไรีส์่งผลกรีะทีบตั่อปรีะส์ิทีธีิภาพบ้าง?

• กล้ามเน้ือเม่ือถูกกรีะตุ้ันให้ใช้่งานมีความแตักต่ัางกันอย่างไรี?

• ปัจจัยอะไรีส์่งผลกรีะทีบตั่อลักษณ์ะที่าทีางบ้าง?

มผีูเ้ขา้รีว่มการีทีดลองทีั�งหมด 23 คน โดยไดรั้ีบแล็ปท็ีอป
ทีี�แตักตัา่งกนั 2 เครีื�อง ครัี�งแรีกใช่ง้านโดยแทีร็ีกแพดทีี�ตัดิ
ตัั�งมาพรีอ้มแล็ปท็ีอป ถดัมาใช่เ้มาส์แ์บบพกพา 2 ตัวั บที
ทีดส์อบปรีะกอบดว้ยการีควบคมุตัวัช่ี�แลว้คลกิ และ ลากกบั
วางง

Logi Ergo Lab การีปรีะเมนิส์มัพัทีธีข์องตัำาแหน่งแขนขณ์ะใช่เ้มาส์เ์มื�อเทียีบกบัแทีร็ีกแพด
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เมาสิช์ว่ยเพิ่่�มประสิท่ธิภ่าพิ่ในัการ
ทำางานัไดอ้ยา่งไร

ผลการีศก้ษาของ Ergo Lab พจิารีณ์าจากความส์มัพัทีธี์
ทีี��ส์ามารีถทีำาไดด้ว้ย เมาส์เ์ทียีบกบัแทีร็ีกแพดโดย การี
วดั "ปรีมิาณ์งาน" จากจำานวนขอ้มลูทีี�ยา้ยจากทีี��หน้�ง
ไปยงัอกีทีี�หน้�งในเวลาทีี�กำาหนด หรีอืในกรีณี์ทีี�เขา้รีว่ม
ส์ามารีถทีำางานใหเ้ส์ร็ีจไดเ้ร็ีวและแมน่ยำาเพยีงใด เมื�อใช่ ้
เมาส์ผ์ูเ้ขา้รีว่มมปีรีะส์ทิีธีภิาพเพิ�มมากข้�นอยา่งเห็นไดช้่ดั
ถง้ 50% เมื�อเทียีบกบัการีใช่ท้ีชั่แพด2

เมาสิช์ว่ยลดความตงึของกลา้ม
เนั้�อ

แผน่เซึ่น็เซึ่อรีท์ีี�ตัดิอยูก่บัผูเ้ขา้รีว่มทีดส์อบพบวา่กลา้ม
เนื�อบรีเิวณ์คอและไหลม่กีารีใช่ง้านนอ้ยลงและผอ่น
คลายมากข้�นในขณ์ะทีี�ใช่เ้มาส์เ์มื�อเทียีบกบัแทีร็ีคแพด
 ขอ้เท็ีจจรีงิคอืผูใ้ช่แ้ทีร็ีคแพดมกีารีใช่ง้านกลา้มเนื�อ
เพิ�มข้�น 45% ของคอและไหลเ่มื�อเทียีบกบัการีใช่เ้มาส์์
 นอกจากนี�ยงัตัรีวจพบวา่กลา้มเนื�อบรีเิวณ์ปลายแขนมี
การีใช่ง้านเพิ�มข้�น 25% จากการีใช่แ้ทีร็ีคแพดซึ่้�งเพิ�ม
ความเหนื�อยลา้หรีอืความรีูส้์ก้ไมส่์บายตัวั

เมาส์ไ์รีส้์าย Logitech M317 

เมาส์ไ์รีส้์าย Logitech M535

• เมาสิถ์กูหลสัิรรีศาสิตรม์ากกวา่  
ทชัแพิ่ด1

• ผูใ้ชง้านัมปีระสิท่ธิภ่าพิ่เพิ่่�มมากขึ�นั  
50% เม้�อใชเ้มาสิเ์ทยีบกบัแทร็ก
แพิ่ด2

• ผูใ้ชท้ำางานัเร็วขึ�นั 30%  
เม้�อใชเ้มาสิเ์ทยีบกบัแทร็กแพิ่ด3
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ความสิมัพิ่นััธิร์ะหวา่งเมาสิแ์ละทา่ทาง

จากการีศก้ษา7 ทีี�เกี�ยวขอ้งกบัส์รีรีีศาส์ตัรีใ์นส์ถานทีี�ทีำางานแส์ดง
ใหเ้ห็นวา่โดยทีั�วไปการีใช่ง้านแทีร็ีคแพดผูใ้ช่จ้ะล็อคตัน้แขนโดย
ใหป้ลายแขนงอหาลำาตัวัเรียีกวา่ "การีงอ" ขอ้ศอก คอืตัำาแหน่งทีี�
ใช่ล็้อครีา่งกายส์ว่นบน ซึ่้�งทีำาใหเ้กดิความเหนื�อยลา้และไมส่์บาย
ตัวั Ergo Lab ของ Logitech ตัรีวจส์อบมมุขอ้ตัอ่บรีเิวณ์ไหลพ่บ
วา่การีใช่แ้ทีร็ีคแพดตัอ้งการีการีหมนุไหลร่ีะยะเกอืบ 40 องศา ใน
ทีางตัรีงกนัขา้ม, ผูเ้ขา้รีว่มทีี�ใช่เ้มาส์ม์ทีีา่ทีางทีี�ดขี ้�นดว้ยการีหมนุ
ไหลน่อ้ยลงและมกีารียดืศอก

ผลวจัิยจากการีใช่เ้มาส์เ์ทียีบกบัแทีร็ีกแพด ใหข้อ้ส์รีปุวา่ผูใ้ช่ ้
งานดว้ยเมาส์จ์ะทีำางานไดม้ากข้�น และมากข้�น โดยใช่ก้ลา้มเนื�อ
บรีเิวณ์คอ ไหล ่และแขนทีอ่นปลายนอ้ยลง 

ผูใ้ชง้านัจะทำางานัไดม้ากขึ�นั  
และมากขึ�นัเม้�อใชเ้มาสิเ์ทยีบกบั
แทร็กแพิ่ด

“การีใช่ค้อมพวิเตัอรีแ์ล็ปท็ีอปมคีวาม
ส์มัพันธีก์บัลกัษณ์ะทีา่ทีางทีี�ไมด่ทีีี�ไม่
เป็นธีรีรีมช่าตั ิซึ่้�งอาจส์ง่ผลใหร้ีูส้์ก้ไม่
ส์บายตัวับรีเิวณ์คอ ไหล ่และแขน  
การีใช่เ้มาส์จ์ะช่ว่ยใหท้ีา่ทีางของแขน
มคีวามยดืหยุน่มากข้�นและลดการี
ทีำางานของกลา้มเนื�อแขนบางส์ว่น  
เมื�อเทียีบกบัแทีร็ีกแพดบนแล็ปท็ีอป  
ในัการทดสิอบพิ่รอ้มกนัั เมาสิม์ ี
ประสิท่ธิภ่าพิ่ (ความเร็วกบัความ
แมน่ัยำา) มากกวา่แทร็กแพิ่ด เมาส์์
ควรีเป็นหน้�งในขั�นตัอนแรีกของ
การีปรัีบปรีุงุความส์ะดวกส์บายและ
ปรีะส์ทิีธีภิาพการีทีำางานในช่วีติัปรีะจำา
วน้ขณ์ะทีี�ใช่แ้ล็ปท็ีอปไมว่า่จะทีี�บา้น
หรีอืทีี�ทีำางานก็ตัาม

David Rempel, MD, MPH  
(UC Berkeley, San Francisco) 
สิมาชก่คณ์ะกรรมการที�ปรกึษาทาง
วท่ยาศาสิตรข์อง Logitech

การีวดัผลกรีะทีบของเมาส์ภ์ายนอกทีี�มตีัอ่ลกัษณ์ะทีา่ทีาง Logi Ergo Lab
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เมาสิป์กป้องการลงทนุัอยา่งไร

การีมอบเมาส์ก์บัแล็ปท็ีอปอาจเป็นหน้�งในการีลงทีนุอยา่งช่าญฉลาด
ทีี�ไอทีสี์ามารีถทีำาได ้นอกเหนอืจากการีเพิ�มปรีะส์ทิีธีภิาพในการี
ทีำางาน ความเหนั้�อยลา้และตงึเครยีดที�ถกูกระตุน้ัจากการตด่ต ั�ง
คอมพิ่ว่เตอรไ์มถ่กูตอ้งการลงทนุัในัเมาสิจ์ะชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ความสิะดวกสิบายของพิ่นักังานั 

คา่ใช่จ้า่ยทีี�บรีษัิทีตัอ้งจา่ยส์ำาหรัีบการีบาดเจ็บเหลา่นี�เพยีงครัี�งเดยีว
อาจส์งูมากและรีวมถง้คา่ตัอบแทีนของพนักงาน คา่ฟื�นฟสู์มรีรีถภาพ
ทีางการีแพทียแ์ละการีฟื�นฟใูนโรีงพยาบาล และคา่ใช่จ้า่ยทีาง
กฎหมาย ตัน้ทีนุทีางออ้ม ไดแ้ก ่อตััรีาการีลาออกของพนักงานส์งู  
การีขาดงานเป็นปรีะจำา การีส์ญูเส์ยีปรีะส์ทิีธีภิาพ และขวญักำาลงัใจ
ตักตัำ�า

ประโยชนัท์างออ้มจากเมาสิ์

นอกจากการีปรัีบปรีงุปรีะส์ทิีธีภิาพของพนักงานพรีอ้มกบับรีรีเทีาความ
ไมส่์บายตัวัอื�นๆ เมาส์ท์ีี�มาพรีอ้มกบัแล็ปท็ีอปจากนายจา้งเป็นขมุพลงั
อนัทีรีงพลงัในทีี�ทีำางาน จำานวนงานทีี�ตัอ้งการีใช่ค้อมพวิเตัอรีเ์พิ�มข้�น
อยา่งตัอ่เนื�อง — คาดการีณ์ว์า่ภายในปี 2023 90% ของพนักงาน
จะตัอ้งมคีวามรีูค้อมพวิเตัอรีข์ั�นพื�นฐานในการีปฏิบิตัังิาน8 ทีำาใหเ้พิ�ม
ความเส์ี�ยงทีี�เกดิจากการีตัดิตัั�งคอมพวิเตัอรีท์ีี�ไมถ่กูตัอ้ง ปัจจบุนั
พนักงานรีุน่มลิเลนเนยีลเป็นรีุน่ทีี�มจีำานวนมากทีี�ส์ดุในกลุม่คนทีำางาน
ไดรั้ีบแนวคดิมมุมองเรีื�องความเป็นอยูท่ีี�ดซีึ่ ้�งไมเ่พยีงแคไ่มเ่จ็บป่วย 
และมแีนวโนม้ทีี�จะลงทีนุในส์ขุภาพของตันเองมากข้�นและคาดหวงัให ้
นายจา้งทีำาเช่น่เดยีวกนั9

แตับ่อ่ยครัี�งทีี�ความตัอ้งการีทีี�ไมใ่ช่ต่ัวัเงนิของพนักงานไมส่์อดคลอ้ง
กบัส์ิ�งทีี�นายจา้งจัดหาให ้ผลวจัิยในปี 2020 ทีี�จัดทีำาโดย  
GlobalWebIndex พบวา่คนทีี�ทีำางานจากทีี�บา้นมากกวา่1 ใน 5 บอก
วา่ไมไ่ดจั้ดส์ถานทีี�ทีี�เหมาะส์มกบัการีทีำางาน พนักงานในบรีษัิทีรีะดบั
องคก์รี 2 ในั 3 กลา่ววา่พิ่วกเขาตอ้งการใหน้ัายจา้งจดัหาอุุ
ปกรณ์ส์ิำานักังานัใหด้ขี ึ�นั10

ช่ดุคอมโบคยีบ์อรีด์และเมาส์ไ์รีส้์ายขั�นส์งู Logitech MK540
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การจดัหาเคร้�องมอ้ที�เหมาะสิมอนัั
ที�จรง่แลว้บอกอะไรกบัพิ่นักังานั

แมว้า่ผูว้า่จา้งและพนักงานเห็นดว้ยกบัผลปรีะโยช่นท์ีาง
ธีรุีกจิจากการีจัดหาเครีื�องมอืทีี�จำาเป็นส์ำาหรัีบการีทีำางาน
อยา่งส์ะดวกส์บายใหก้บัพนักงาน ผูน้ำาองคก์รีส์ว่นใหญ ่ 
(75%) เช่ื�อมั�นวา่บรีษัิทีใหค้วามส์ำาคญักบัส์ภาพการี
ทีำางานของพนักงาน/ส์ขุภาพขณ์ะทีำางานทีี�โตัะ๊ทีำางาน
มากกวา่ตัวัพนักงาน (52%) ปัจจัยส์ำาคญัทีี�ทีำาใหเ้กดิ
ช่อ่งวา่งการีรัีบรีูค้อืการีส์ื�อส์ารีนโยบายและขั�นตัอนการี
ปฏิบิตัังิานตัามหลกัส์รีรีีศาส์ตัรีท์ีี�ไมม่ปีรีะส์ทิีธีภิาพ11  
เหตัผุลนี�ทีำาใหน้ายจา้งพลาดโอกาส์ในการีเส์ื�อส์ารีกบั
พนักงาน เมื�อนายจา้งจัดการีและจัดหาเครีื�องมอืใหก้บั
พนักงานส์ำาหรัีบช่ว่ยใหก้ารีทีำางานส์ะดวกส์บายข้�น นั�น
คอืการีเคารีพและเขา้ใจในส์ขุภาพของพนักงานกอ่ให ้
เกดิความภกัดตีัอ่องคก์รีและเพิ�มความพง้พอใจในงาน 

การีมอบแล็ปท็ีอปแทีนคอมพวิเตัอรีต์ัั�งโตัะ๊เป็น
อปุกรีณ์เ์พยีงครี้�งเดยีวส์ำาหรัีบเพิ�มขดีความส์ามารีถ
ใหก้บัพนักงานทีี�ทีำางานนอกส์ถานทีี� เมื�อรีวมเมาส์์
เขา้กบัแล็ปท็ีอปเป็นเครีื�องมอืส์ำาคญัในการีปลดล็อก
ปรีะส์ทิีธีภิาพของพนักงานในขณ์ะทีี�ยงัช่ว่ยปรัีบปรีงุ
ความส์ะดวกส์บายในช่วีติัปรีะจำาวนัอกีดว้ย 

วธ่ิแีกไ้ขของ Logitech รองรบั
ความพิ่งึพิ่อใจของพิ่นักังานัที�
หลากหลาย

Logitech นำาเส์นอขอ้แกไ้ขทีี�เช่ื�อถอืไดซ้ึ่ ้��งส์ามารีถตัอบ
ส์นองความตัอ้งการีและขั�นตัอนการีทีำางานดว้ยกลุม่
ผลติัภณั์ฑ์ห์ลากหลายทีชี่ว่ยใหพ้นักงานไดรั้ีบความ
ส์ะดวกส์บายมากข้�น อปุกรีณ์ข์นาดเดยีวไมไ่ดเ้หมาะ
กบัทีกุคน ดงันั�นจง้มเีมาส์แ์ละคยีบ์อรีด์ในรีปูทีรีงและ
ขนาดทีี��หลากหลาย ผลติัภณั์ฑ์ข์องเรีาทีนทีานและเช่ื�อ
ถอืไดผ้า่นการีทีดส์อบคุณุ์ภาพเพื�อใหแ้น่ใจวา่มอีายกุารี
ใช่ง้านยาวนานหลายปี

การมอบเมาสิเ์ขา้กบัแล็ปท็อปเป็นั
แนัวทางปฏิบ่ตัม่าตรฐานัเป็นัวธ่ิี
งา่ยๆในัการปรบัปรงุปรสิท่ธิภ่าพิ่
ของพิ่นักังานัและความสิะดวก
สิบายในัชวีต่ประจำาวนััไมว่า่จะอยูท่ ี�
บา้นั, ที��ทำางานั หรอ้ที�อ ้�นั ๆ

ช่ดุคอมโบคยีบ์อรีด์และเมาส์ไ์รีส้์าย Logitech MK540 
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คน้ัพิ่บเมาสิส์ิำาหรบัธิรุกจ่
ท ั�งหมดของ Logitech ไดท้ ี�  
logitech.com/workdesk

© 2021 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt และโลโก ้Logitech เป็นเครีื�องหมายการีคา้หรีอืเครีื�องหมายการีคา้จด
ทีะเบยีนของ Logitech Europe S.A. และ/หรีอืบรีษัิทีในเครีอืทีี�อยูใ่นส์หรัีฐอเมรีกิาและปรีะเทีศอื�น ๆ

เช่งอรรถ:

1 Logitech Ergonomic Lab ผลส์ำารีวจจากผูเ้ขา้รีว่มจำานวน 23 คนในเดอืนตัลุาคม 
2019 ดว้ยเมาส์ ์Logitech 2 ตัวั, และแทีร็ีคแพด 2 ตัวั

2 องิจากการีคำานวณ์ปรีมิาณ์งานเป็นบติั/วนิาที ีรีว่มกบัความเร็ีวและความแมน่ยำาโดย
เฉลี�ยส์ำาหรัีบอปุกรีณ์ท์ีั�งหมดทีี�เขา้รีว่มในการีศก้ษา Logitech Ergonomic Lab 
ศก้ษาผูเ้ขา้รีว่ม 23 คนในเดอืนตัลุาคม 2019 ดว้ยเมาส์ม์าตัรีฐาน Logitech ส์องตัวั
และแทีร็ีกแพดแบบฝัั่�งมาตัรีฐานส์องช่ดุ

3 องิจากบติั/วนิาทีสี์ำาหรัีบเวลาการีเคลื�อนไหวเฉลี�ยส์ำาหรัีบทีกุอปุกรีณ์ท์ีี�เขา้รีว่มในการี
ศก้ษา Logitech Ergonomic Lab ศก้ษาผูเ้ขา้รีว่ม 23 คนในเดอืนตัลุาคม 2019 
ดว้ยเมาส์ม์าตัรีฐาน Logitech ส์องตัวัและแทีร็ีกแพดแบบฝัั่�งมาตัรีฐานส์องช่ดุ

4 การีศก้ษาทีางวทิียาศาส์ตัรีท์ีี�เป็นกรีรีมส์ทิีธีิ�ของ Logitech ปี 2020

5 แบบส์ำารีวจของ Logitech ในเดอืนกรีกฎาคม 2020 ซึ่้�งมผีูเ้ขา้รีว่มเป็นผูม้อีำานาจ
ตัดัส์นิใจดา้นไอทีแีละธีรุีกจิจำานวน 804 คน ทีี�ทีำางานอยูใ่นองคก์รีทีี�มพีนักงาน
มากกวา่ 1,000 คน (ส์หรัีฐอเมรีกิา) และพนักงานมากกวา่ 500 คน (เยอรีมนแีละจนี) 

6 การีศก้ษาทีางวทิียาศาส์ตัรีท์ีี�เป็นกรีรีมส์ทิีธีิ�ของ Logitech หวัขอ้ “Understanding 
How Mice and Touchpads Affect Posture and Muscle Activity During Laptop 
Computer Use” ปี 2020 

7 Conte, et al. (2014) ความแตักตัา่งดา้นการีเคลื�อนไหวของรีา่งกายและการีตัรีวจ
คลื�นไฟฟ้ากลา้มเนื�อรีะหวา่งการีใช่เ้มาส์แ์ละทีชั่แพดบนคอมพวิเตัอรีแ์ล็ปท็ีอป  
International Journal of Industrial Ergonomics 44 , 413-420.

8  Tindula, Rob. "Is Your Employer Responsible for Ergonomic Related 
Injuries?" Thrive Global, 2 Nov. 2018, https://thriveglobal.com/stories/is-
your-employer-responsible-for-ergonomic-relatedinjuries/

9  Welltok, "Millennials: Raising the Bar for Wellbeing," 2019.

10 GlobalWebIndex study,  2020.

11 การีศก้ษาทีางวทิียาศาส์ตัรีท์ีี�เป็นกรีรีมส์ทิีธีิ�ของ Logitech ปี 2019
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