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บทคดัย่อ 

 
ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม จดัเป็นแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีลกัษณะการท างานและสภาพการ

ท างาน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูท้  างานได ้การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือ
ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ใน
พื้นท่ีต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลการท างาน ความเช่ือดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ป้องกันอนัตรายจากการท างาน ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และไดค้่าความตรงของเน้ือหา (CVI) 
เท่ากับ 0.83 และหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ         
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.80 

ผลการศึกษาพบวา่ ความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวม ของผูป้ระกอบอาชีพท าผม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 72 ระดบัสูง ร้อยละ 16 และอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 12 โดยเพศหญิง มีระดบัการรับรู้ตาม
แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวม การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายในระบบโครงร่างและ
กลา้มเน้ือ และการรับรู้ประโยชน์จากพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน มากกวา่ เพศชาย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้โอกาสเส่ียงจาก
การท างานดา้นระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ ส่วนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโรคจากการประกอบอาชีพ  และ
ระยะเวลาการท างานท่ีมากกว่า 8 ชั่วโมงข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กับ การรับรู้ประโยชน์ด้านการจดัเก็บ
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อุปกรณ์ของมีคมท่ีใช้แล้ว  และการท่ีมีโรคประจ าตัว เช่น ภูมิแพ้ มีความสัมพนัธ์กับ การรับรู้ความ
รุนแรงของสารเคมีเคมีท่ีในการท างาน 

ส าหรับระดบัคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานโดยรวม ของผูป้ระกอบ
อาชีพท าผม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 62.7 ระดบัสูง ร้อยละ 22.7 และระดบัต ่า ร้อยละ 14.6 
โดยพบว่า เพศหญิง มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากท างานได้ดีกว่าเพศชาย (p<0.05) และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเป็นโรคประจ าตัว เช่น ภูมิแพ้ และ อาการผิดปกติในระบบผิวหนัง กับ 
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการท างาน ทางด้านเคมี  ส่วนการประกอบอาชีพอ่ืนมาก่อน                             
มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน และ สุดทา้ย การท่ีมีอาการผิดปกติ
ของ ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากท างานด้าน          
การยศาสตร์ เช่น การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือในขณะท างาน 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางแผนการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัเก่ียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Hairdressers are informal workers whose working characteristics and working condition may 

affect their health. This study aims to explore health belief and hazardous protective behaviors of 
work among hairdressers in Ban Klang Sub- District, Lamphun province. Study participants were 
150 hairdressers in this area. Study tools composed of self-administration questionnaire including 
general information, health data, working characteristic, working conditions, health belief, and 
hazardous protective behaviors of health. The questionnaire were developed based on literature 
review and obtained acceptable content validity and reliability (CVI = 0.83 and conbach coefficient 
alpha = 0.80)  

Study found that these hairdressers had total health belief score in moderate, high, and low 
levels of 72, 16, and 12 percentages, respectively.  Female hairdressers had higher total health belief 
scores than males, and also perceived risks of musculoskeletal injuries and perceived benefits of 
working protective behaviors better than males (p<0.05). Moreover, education level was related to 
perception of risk to musculoskeletal injuries. Obtaining occupational health information and 
working duration more than 8 hours were related to perception of heath benefit about getting rid of 
used sharp devices. Finally, having medical condition such as allergies was related to perception of 
severity of chemical used.   
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The amount of participants who had scores of total health protective behaviors in moderate, 
high, and low level were 62.7, 22.7, and 14.6 percentages, respectively. Female hairdressers had 
better scores of health protective behaviors than males (p<0.05). Having health problems in 
respiratory and skin systems was related to protective behaviors. Being engaged in former work was 
related to health protective behavior. And finally, having musculoskeletal health problems was also 
related to ergonomic protective behavior such as doing muscle flexibility exercise during work.   

These findings could be used in planning for the occupational health promotion and 
protection in order to prevent health effects among these hair dressers.  
 


