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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ใน
พื้นท่ีต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 150 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียและใชส้ถิติหา
ความสัมพนัธ์ คือ Chi -Square และ Fisher’s Exact Test สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ พบว่า ช่างท าผมกลุ่มน้ี เป็นเพศหญิง จ านวน 123 คน        
(ร้อยละ 82.0) และเพศชายจ านวน 27 คน (ร้อยละ18.0) มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 89 คน 
(ร้อยละ59.3) จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 47 คน (ร้อยละ 31.3) มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนคือ 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 49.3) การท าอาชีพเสริมในขณะท างาน จ านวน 63 คน 
(ร้อยละ 42.0) โดยในจ านวนน้ีขายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม จ านวน 42 คน (ร้อยละ28.0) เป็นโรค
ภูมิแพ ้จ านวน 16 คน (ร้อยละ 10.7) มีอาการทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ จ านวน 44 คน (ร้อยละ 
29.3) การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคจากการประกอบอาชีพ จ านวน 128 คน (ร้อยละ85.3) การ
ออกก าลงักายเป็นประจ า จ  านวน 91 คน(ร้อยละ 60.7) โดยการเดินจ านวน 67 คน (ร้อยละ 44.7)  

 2.   ข้อมูลการท างานและลักษณะสภาพแวดล้อม พบวา่ประกอบอาชีพช่างท าผมมาแลว้ 1-5 
ปี จ  านวน 66 คน (ร้อยละ 44 ) โดยเฉล่ียท างาน 8 - 12 ชั่วโมงต่อวนั จ านวน 115 คน (ร้อยละ 76.7) 
และพบวา่ร้านเปิดเวลา 07.01 - 08.00 น.จ านวน 62 ร้าน (ร้อยละ 41.33) และปิดเวลา 20.01 - 21.00 น.
จ านวน 68 ร้าน (ร้อยละ 45.33) ประวติัการท างานพบว่าเคยท างานเป็นพนักงานบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรม คา้ขาย และรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 22, 12  และ 8 ตามล าดบั ผา่นการอบรมสุขาภิบาลดา้น
เสริมสวยท าผม จ านวน 99 คน (ร้อยละ 66.0) การติดตั้งระบบระบายอากาศ คือ พดัลม จ านวน 128 
ร้าน (ร้อยละ 85.3) มีการจดัเก็บสารเคมีในท่ีมิดชิด จ านวน 132 ร้าน (ร้อยละ88) ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยั จ านวน 91 ร้าน (ร้อยละ 60.7) การแยกทิ้งอุปกรณ์ของมีคมท่ีใช้แล้วในกล่องหรือถังขยะ
เฉพาะ จ านวน 139 ร้าน (ร้อยละ92.7) การป้องกนัอนัตรายจากการถูกปลน้จ้ี ชิงทรัพยใ์นร้าน พบวา่มี
การติดกระจกหนา้ร้าน จ านวน 88 ร้าน(ร้อยละ 58.7) และพบว่าไม่มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวน 
133 ร้าน (ร้อยละ 88.7)  
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 3.  ความเช่ือด้านสุขภาพโดยรวม ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย การรับรู้โอกาสเส่ียงของปัญหา
การเกิดสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน โดยจ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ สูง ปานกลาง ต ่า จากผลการศึกษา พบวา่
อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 72 ระดบัสูง ร้อยละ 16 และอยู่ในระดบัต ่า ร้อยละ 12 ตามล าดบั และ
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลในประเด็นท่ีส าคญั กบัความเช่ือดา้นสุขภาพ พบว่า 
เพศหญิง มีการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวม ไดดี้กวา่ เพศชาย  และพบวา่เพศหญิงจะมี
การรับรู้โอกาสเส่ียงด้านระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ และการรับรู้ประโยชน์จากพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ได้ดีกว่า เพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี ระดบั
การศึกษา ยงัมีผลต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการท างานดา้นระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)  และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโรคจากการประกอบอาชีพ  ระยะเวลาการท างานท่ี
มากกวา่ 8 ชัว่โมงข้ึนไป มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ดา้นการจดัเก็บอุปกรณ์ของมีคมท่ีใชแ้ลว้ ทิ้งในถงัขยะ
เฉพาะท่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าผูโ้รคประจ าตัว มีผลต่อการรับรู้ความรุนแรง 
ทางดา้นเคมีท่ีอาจท าให้เป็นโรคหอบหืด มะเร็งปอด ไดม้ากกวา่ผูไ้ม่มีโรคประจ าตวั 

 4.  พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการท างาน  โดยรวม ประกอบด้วย ด้านเคมี ด้าน
ชีวภาพ ด้านกายภาพ ด้านการยศาสตร์ และด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยจ าแนก 
คะแนนเป็น 3 ระดบั คือ สูง ปานกลาง ต ่า ผลการศึกษา พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 62.7 
ระดับสูง ร้อยละ 22.7 และระดบัต ่า ร้อยละ 14.6 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลในประเด็นท่ีส าคญั กบัพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานโดยรวม พบว่า 
เพศชาย และเพศหญิง จะมีพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม
พบว่า เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากท างาน ทางด้านเคมี ได้ดี กว่าเพศชาย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนผูท่ี้มีโรคประจ าตวั และผูมี้อาการผิดปกติของระบบร่างกาย จะมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ี การ
ประกอบอาชีพอ่ืนมาก่อน เช่น การท างานในนิคมอุตสาหกรรม จะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อนัตรายจากการท างานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม เพื่อ
ศึกษาถึงความเช่ือดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน โดยไดน้ าผลจาก
การศึกษา มาอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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  1.  ความเช่ือดา้นสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม 
  2.  พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม  

1.  ความเช่ือด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพช่างท าผม  
ความเช่ือทั้ ง 4 ด้านโดยรวมนั้ น พบว่าในระดับปานกลาง จ านวน 108 คน (ร้อยละ 72.0) 

ระดบัสูง จ านวน 24 คน (ร้อยละ 16.0) และระดบัต ่า จ  านวน 18 คน (ร้อยละ12.0) เม่ือแยกรายด้าน 
พบวา่การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
ปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 
และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
ร้อยละ 66.7, 70.0, 60.0 และร้อยละ 63.3 ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา ของกฤตธีรา เคร่ืองนันตา
(2548) ได้ศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากฝุ่ นผา้ ของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมตดัเย็บเส้ือผา้ พบว่าพนักงานมีการรับรู้ทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี
พบว่า กลุ่มช่างท าผมและ พนักงานเยบ็ผา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาและ ช่วงอายุท่ี
ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั จึงไม่มีประสบการณ์ดา้นการเจบ็ป่วย ดงันั้นจึงส่งผล
ต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
ปัญหาสุขภาพจากการท างาน การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 
และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส าคญัและระดบัความเช่ือดา้นสุขภาพ  
พบว่า เพศหญิง มีการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพโดยรวม สูงกว่า เพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) ดงันั้น จึงน าผลการศึกษามาอภิปรายตามความเช่ือดา้นสุขภาพทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.  ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
จ านวน 100 คน (ร้อยละ 66.7) พบวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อระบบโครงร่างและ
กล้ามเน้ือ จ านวน 136 คน (ร้อยละ 90.7) ในด้านมีอาการปวดขา ปวดข้อมือ อาการเส้นเลือดขอด 
บริเวณขา เพราะส่วนใหญ่ตอ้งยืนท างาน และการถือไดร์เป่าผม เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ โดยจะท างาน
ซ ้ าๆ ทุกวนั ผลการศึกษาพบวา่ ช่างท าผมมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ จ านวน 44 
คน (ร้อยละ 29.3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของณัฏฑพร พรหมโชติ (2548) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะ
ท่าทางของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม พบวา่จะยืนปฏิบติังานเป็นเวลานาน ส่งผลท าให้เกิดอาการปวด
ขา และปวดขอ้เท้า จึงท าให้ช่างท าผมรับรู้ถึงโอกาสเส่ียงในด้านน้ีมากท่ีสุด และยงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ (2546) ไดศึ้กษาความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมป้องกนัปัญหา
สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของสตรีท่ีท างานแกะสลกัไม ้พบวา่การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิด
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โรคทางระบบทางเดินหายใจ ดว้ยเหมือนกนั เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีเป็นประเด็นส าคญั ตามตารางท่ี 1 
ในภาคผนวก (จ) พบว่า เพศหญิง และระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงด้าน
ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่า เพศหญิงมีการ
รับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพโดยรวมไดดี้กวา่เพศชาย มีความระเอียดรอบครอบ และการ
ปฏิบติังานแต่ละอาชีพมีความเหมาะสมกบัเพศต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงจะเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งใชค้วาม
ปราณีต ละเอียดรอบครอบ ส่วนเพศชายจะเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจค่อนขา้งเร็ว อนามยั 
เทศกะทึก (2551)และ นอกจากน้ี เพศหญิงจะมีความรักสวยรักงาม ระเบียบเรียบร้อย มีความอ่อนโยน 
สามารถซึมซับเร่ืองราว ความเส่ียงในด้านต่างๆ การรับรู้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ดีกว่าเพศชาย 
(สุภาพ ใบแกว้, 2528)  

 ส่วนดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียง ท่ีช่างท าผม ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ มากท่ีสุดคือ การถูก
ปลน้จ้ี ชิงทรัพย ์ถูกท าร้ายร่างกายจนสูญเสียชีวิต คือ จ านวน 20 คน (ร้อยละ13.3) และจ านวน 56 คน 
(ร้อยละ 37.3) ทั้งท่ีอาจเป็นเพราะความเคยชิน ในการปฏิบติังาน และยงัไม่เคยเกิดเร่ือง การถูกข่มขืน 
ปลน้ชิงทรัพย ์และการถูกฆาตกรรมในพื้นท่ี  แต่ในการศึกษา พบวา่ช่างท าผม ไดมี้มาตรการป้องกนั
โดยการติดกระจกหนา้ร้าน จ านวน 88 ร้าน (ร้อยละ 58.7) รองลงมาคือ การเปิดไฟหน้าร้าน จ านวน 72 
ร้าน (ร้อยละ48)  และจากการศึกษายงัพบวา่ร้านท าผมยงัไม่มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวน 88 ร้าน 
(ร้อยละ 58.7) ซ่ึงส่วนใหญ่ผูท่ี้ประกอบอาชีพช่างท าผม เป็นผูห้ญิง(ร้อยละ 82) จึงท าให้ดึงดูดความ
สนใจต่อเพศตรงขา้มได ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ช่างท าผมมีการแต่งกายล่อแหลม เช่น 
การใส่กางเกงขาสั้น แขนกุด เป็นประจ า จ  านวน 31 คน(ร้อยละ 20.7) และสวมใส่เป็นบางคร้ัง จ านวน 
95 คน(ร้อยละ 63.3) อีกทั้งถา้มีการสวมเคร่ืองประดบัราคาแพง จะท าให้เป็นส่ิงจูงใจแก่พวกมิจฉาชีพ
หรือโจร ผูร้้ายได ้ดงันั้นจึงควรหาแนวทางการป้องกนั และการกระตุน้รับรู้โอกาสเส่ียงทางดา้นน้ีดว้ย 

 2.  การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
จ านวน 105 คน (ร้อยละ 70.0) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ท่าทางการท างาน การ
ยนืนานๆ การกม้ซ ้ าๆและบ่อยๆ ท าใหเ้กิดโรคของระบบกลา้มเน้ือท่ีรุนแรง และการไดรั้บสารเคมี ซ่ึง
จะพฒันาท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด มะเร็งปอด ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ จ านวน 
115 คน (ร้อยละ76.7) ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่า ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีรุนแรงน้ี เช่นการเจ็บป่วยของ
กล้ามเน้ือแบบเฉียบพลนั และมีอาการปวดมาก ซ่ึงอาจส่งผลให้ต้องหยุดท างานทนัทีและสูญเสีย
รายไดจ้ากการท างานได้ และการเป็นมะเร็งปอด จึงท าให้ช่างมีความหวาดกลวั และรับทราบถึงความ
รุนแรงในการรักษาของโรค ซ่ึงจะกระทบต่อการท างานดา้นน้ีไปดว้ย ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่ช่างท า
ผม มีอาการผิดปกติของระบบระบบกล้ามเน้ือมากท่ีสุด จ านวน 44 คน (ร้อยละ29.3) และระบบ
ทางเดินหายใจ จ านวน 23 คน (ร้อยละ15.3) และยงัพบวา่ช่างท าผมท่ีมีโรคประจ าตวั เช่นโรคภูมิแพ ้
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จะมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความรุนแรงทางดา้นเคมีได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัตาราง
ท่ี 2 ภาคผนวก (จ) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิเชียร ศรีวิชยั (2549) ศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร พบวา่เกษตรกร ท่ีมีการรับรู้
ความรุนแรงของสารเคมี จะส่งผลต่อการรับรู้ และมีพฤติกรรมท่ีดีดว้ย 

 3. การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน อยู่ในระดบัปาน
กลาง จ านวน 90 คน (ร้อยละ 60.0) ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิง มีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การป้องกนัอนัตรายจากการท างานไดดี้กวา่ เพศชาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงอาจอธิบาย
ได้ว่า เพศหญิงมีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างานไดดี้กว่าเพศชาย จึง
ส่งผลให้มีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานดว้ย เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือการท่ีช่างท าผมมีการจดัเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือใบมีดโกนท่ีใชแ้ลว้ มีฝา
ปิดในภาชนะท่ีคงทนไม่ท่ิมทะลุได ้คือจ านวน 140 คน (ร้อยละ93.3) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากช่างท าผมมี
การรับรู้วา่ถา้ตวัเองไดท้  าอะไรท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอระยะเวลา
ท่ีท าให้แสดงอาการเหมือนกบัความเส่ียงต่อดา้นสารเคมี และการปวดกลา้มเน้ือ ท่ีอาจจะใชเ้วลานาน
กวา่จะเห็นหรือแสดงอาการ เพราะการรับรู้ประโยชน์ในดา้นการป้องกนัของมีคมท าไดง่้าย และพบวา่ 
ระดบัการศึกษาของช่างท าผม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโรคจากการประกอบอาชีพ และระยะเวลา
ในการท างานมากกว่า 8 ชั่วโมงข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัตารางท่ี 3 ภาคผนวก (จ) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากช่างท าผมส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาท่ีดีจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จ านวน 47 คน 
(ร้อยละ 31.3) รองลงมา คืออนุปริญญาตรี/ ปวส. จ านวน 34คน (ร้อยละ 22.7) ซ่ึงถือวา่อยู่ในระดบัชั้นท่ี
สูง ส่งผลต่อการรับรู้และมีพฤติกรรมท่ีดีดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิภาพร ศกัด์ิสุริยผดุง (2547) 
ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคของบุคคล โดยบุคคลท่ีมีการศึกษา
สูงจะมีการปฏิบติัพฤติกรรมไดดี้กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า และผลการศึกษาพบวา่ ช่างท าผมมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ทางด้านเร่ืองโรคจากการประกอบอาชีพ จ านวน 128 คน(ร้อยละ85.3) โดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือ วารสารหรือการได้รับการอบรมนั้ น จึงท าให้ช่างท าผมมีการรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ดงัการศึกษาของศศินดัดา สุวรรณโณ และคณะ (2551) ท่ี
พบว่าการได้รับขอ้มูลข่าวสารเร่ืองไข้หวดันก จะสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือโรค
ไขห้วดันกไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี การศึกษาของคะนึงนิจ นิชานนท ์(2544) 
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการป้องกันอันตรายจากฝุ่ นฝ้ายของคนงานโรงงานทอผา้ในเขตจังหวดั
สมุทรปราการ พบว่าปัจจยัเสริม คือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากฝุ่ นฝ้ายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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 ส่วนดา้นการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย ท่ีไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ 
การใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง(Ear plug) จ  านวน 11 คน (ร้อยละ7.3) ทั้ งน้ีสอดคล้องกบัการรับรู้ด้าน
อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัจากการท างาน ท่ีไม่เห็นดว้ยคือ กบัการใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง 
(Ear plug) ท าใหส่ื้อสารหรือพดูคุยกบัลูกคา้ไดย้นิไม่ชดัเจน  

  4.  การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน อยู่ในระดบัปาน
กลาง จ านวน 95 คน (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ ระดบัต ่าจ  านวน 30 คน (ร้อยละ20.0 ) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ คือพบ มากท่ีสุด คือการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจะท าให้เสียเงินในการติดตั้ง จ  านวน 59 คน 
(ร้อยละ 39.3) รองลงมาคือ การใชผ้า้ปิดจมูกและปาก ท าให้รู้สึก อึดอดั หายใจไม่สะดวก จ านวน 58 
คน (ร้อยละ38.7) โดยการรับรู้ดา้นอุปสรรคท่ีมีระดบัปานกลาง ค่อนไปทางระดบัต ่าน้ี อาจอธิบายได้
วา่มีการรับรู้ตวัปัจจยัและรับรู้อุปสรรคเป็นตวัขดัขวางพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายท่ีระดบัต ่า จะ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการป้องกนัท่ีดีข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ (2546) 
พบวา่การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ และระบบผิวหนงั โดยการใส่ผา้ปิดปาก
และจมูกท าให้รู้สึกวา่อึดอดั ยุง่ยากหายใจไม่สะดวก และผลของการศึกษาของ วิเชียร ศรีวิชยั(2541) 
พบวา่การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัตนเองต ่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัสูง อีกดว้ย 

 2.  พฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากการท างาน ของผู้ประกอบอาชีพช่างท าผม 
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผมโดยรวม ไดแ้ก่ 

ดา้นเคมี ด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ ด้านการยศาสตร์ และด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 94 คน (ร้อยละ 62.7) ระดบัสูง จ านวน 34 คน (ร้อยละ22.7) และ
ระดบัต ่า จ  านวน 22 คน (ร้อยละ 14.6) ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี พฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ดา้นการยศาสตร์ และดา้นชีวภาพ อยูใ่นระดบัสูง คือ จ านวน 83 คน 
(ร้อยละ55.3) และจ านวน  73 คน (ร้อยละ48.7) ตามล าดับ ส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดา้นเคมี ดา้นกายภาพ และ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือจ านวน 113 คน (ร้อยละ 75.4) จ  านวน 
85 คน (ร้อยละ 56.7) และจ านวน 78 คน (ร้อยละ 52.0) ตามล าดบั โดพบวา่ เพศหญิงมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน รายดา้นไดดี้กวา่เพศชาย ซ่ึงไดอ้ภิปราย ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากการท างานทางด้านเคมี อยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
จ านวน 85 คน (ร้อยละ 56.7) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่มีการใส่ถุงมือขณะสัมผสัสารเคมี และการลา้ง
มือหลงัการสัมผสัสารเคมี ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ จ านวน 140 คน (ร้อยละ 93.3) และการใส่ผา้ปิด
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ปากและจมูก จ านวน 101 คน (ร้อยละ 67.3) ซ่ึงอาจอธิบายไดว้่าช่างท าผม มีวิธีการดา้นการป้องกนั
ทางดา้นน้ีท าง่าย ไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงง่ายต่อการป้องกนัตวัเองให้ปลอดภยัจากสารเคมี หาซ้ือ
อุปกรณ์การป้องกนัเช่นถุงมือ ผา้ปิดปากปิดจมูกไดง่้ายและราคาไม่แพง และยงัมีการรับรู้โอกาสเส่ียง
และรับรู้ความรุนแรงของสารเคมีในระดบัปานกลาง จึงอาจท าให้มีพฤติกรรมป้องกนัอนัตรายจาก
สารเคมีท่ีระดับปานกลางด้วย พบว่า เพศหญิง มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการท างาน
ทางดา้นเคมี คือ การสวมใส่เส้ือกาวน์ ขณะท างานไดดี้กวา่ เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
อาจเน่ืองจากว่า เพศหญิงมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างจากเพศชาย  และการปฏิบติังานแต่ละอาชีพมีความ
เหมาะสมกบัเพศต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงจะเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งใชค้วามปราณีต ความสวยงามละเอียด
รอบครอบ ส่วนเพศชายจะเหมาะสมกบังานท่ีต้องใช้การตดัสินใจค่อนขา้งเร็ว อนามยั เทศกะทึก 
(2551) และส่วนใหญ่จะเคยประกอบอาชีพอ่ืนมาก่อน จ านวน 63 คน (ร้อยละ42.0) และผา่นการท างานใน
นิคมอุตสาหกรรม ท่ีพบว่าเป็นพนกังานหญิงมากกว่าชาย ซ่ึงในระบบของโรงงานจะมีระเบียบขอ้บงัคบั
ให้พนกังานมีการใชผ้า้ปิดปากและจมูก รวมทั้งบางบริษทัมีการให้พนกังานมีการสวมใส่เส้ือกาวน์ในขณะ
ท างานดว้ย อีกทั้งเพศหญิงเป็นผูท่ี้มีการรับรู้ตามความเช่ือดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียง
และการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันได้ดีกว่าชายนั้น ดังนั้ นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายจากการท างานดา้นน้ี ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบัของอาธร อุคคติ (2551) ท่ีพบว่าเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ ตามสุขบญัญติัได้ดีกว่าเพศชาย และยงัพบว่าเพศ
หญิงจะมีพฤติกรรมการป้องกันมากกว่าชาย รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์  (2551) การศึกษายงัพบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างโรคประจ าตวั เช่นโรคภูมิแพ ้โรคความดนัโลหิตสูง และอาการผิดปกติของระบบ
ร่างกาย เช่น ระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ระบบทางเดินหายใจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อนัตรายจากการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อาจอธิบายไดว้่าช่างท าผมท่ีมีโรคประจ าตวั
เช่นโรคภูมิแพ ้และอาการเจ็บป่วยผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ อาการทางระบบหายใจและ
ระบบผิวหนงัน้ี จึงท าให้ช่างท าผมมีประสบการณ์ การไดรั้บสารเคมีโดยตรง หรือมีประวติัอาการเจ็บป่วย
จากโรคใดแลว้ ท าให้ช่างท าผมท่ีมีโรคประจ าตวั เกิดความตระหนกัในพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก
การท างาน นอกจากน้ีช่างท าผมไม่สามารถหลีกเล่ียงการสัมผสัสารเคมีไดทุ้กวนั จึงท าให้ช่างท าผมตอ้งมี
การดูแลป้องกนัตวัเอง  

 2. พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานดา้นชีวภาพ อยูใ่นระดบัสูง จ านวน 73 คน 
(ร้อยละ 48.7) เม่ือพิจารณารายขอ้ ท่ีปฏิบติัประจ ามากท่ีสุด คือพบพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก
การท างาน โดยการแยกอุปกรณ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี ให้ห่างจากอาหารและวสัดุไวไฟ จ านวน 
141 คน (ร้อยละ 94.0) ทั้ งน้ีอาจอธิบายได้ว่าช่างท าผมมีการรับรู้ตามความเช่ือด้านสุขภาพท่ีดีก็จะ
ส่งผลต่อการป้องกนัตวัเองให้ห่างจากสารเคมี ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะผลต่อ
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พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน จากการศึกษาพบวา่ร้านท าผม มีการจดัเก็บสารเคมีในท่ี
มิดชิด จ านวน 132 ร้าน (ร้อยละ88) รองลงมาคือ การแยกพฤติกรรมการสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้แลว้ลงใน
ขยะเฉพาะท่ี จ านวน 132 คน (ร้อยละ 88.0) 

  3. พฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากการท างาน ทางด้านการยศาสตร์ อยู่ในระดับสูง 
จ านวน 126 คน (ร้อยละ 84.0) คือพบวา่ช่างท าผมมีการใชอุ้ปกรณ์ เช่นไดร์เป่าผม ท่ีมีขนาดเหมาะสม
ไดม้าตรฐาน จ านวน 139 คน (ร้อยละ 92.7) เพราะถา้ช่างท าผมมีลกัษณะท่าทางท่ีไม่เหมาะสมในการ
ท างานเช่น การใชไ้ดร์เป่าผมและเคร่ืองหนีบผม ท่ีมีน ้ าหนกัมาก ซ่ึงใชเ้วลาในการให้บริการแก่ลูกคา้
เป็นเวลานานและท าซ ้ าๆเหมือนเดิมติดต่อกนัทุกวนัโดยเฉพาะการยดืผม ท่ีใชเ้วลานาน ประมาณ 4 - 5 
ชั่วโมงต่อคน จึงส่งผลให้ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม มีอาการปวดบริเวณขอ้มือ (Hsieh-chingchen, 
cha-Mei chang and Yung-Ping Liu et.al., 2009) และอาจอธิบายได้ว่าช่างท าผม ท่ีมีการรับรู้โอกาส
เส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพ และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดปัญหาสุขภาพ ของระบบโครง
ร่างและกลา้มเน้ือ จะมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานทางดา้นในทางท่ีดีดว้ยดว้ย 
โดยการศึกษายงัพบวา่อาการผิดปกติของร่างกายเช่นระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกนัทางดา้นการยศาสตร์ คือมีกิจกรรมการยดืเยยีดของกลา้มเน้ือหรือส่วนต่างๆของ
ร่างกาย เพื่อลดอาการตึงของกลา้มเน้ือขณะท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

 4.  พฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากการท างานในด้านกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 81 คน (ร้อยละ 54.0) พบว่ามีการเปิดไฟท่ีมีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมในขณะท างาน
จ านวน 145 คน (ร้อยละ96.7) ซ่ึงอาจอธิบายไดว้่าช่างท าผมมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงและร้านท าผม
เป็นการท างานของช่างท าผม ท่ีไม่มีระเบียบข้อบังคับในเร่ืองการใช้ไฟเหมือนโรงงานและการ
ปฏิบติังานในการท างานของทุกขั้นมีความจ าเป็นในการใช้แสงสวา่งในการท างาน เช่น การสระผม 
การยอ้มผม การยืดผม จึงท าให้ช่างได้ให้ความส าคญัในการติดตั้งไฟฟ้าและมีการเปิดไฟตลอดการ
ท างาน รองลงมาคือการเปิดหนา้ต่างและประตูขณะท างาน จ านวน 133 คน (88.7) ซ่ึงช่างท าผมมีการ
เปิดหน้าต่างระบายอากาศ และให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาในร้าน ซ่ึงจะช่วยในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและท างานได้ และพบวา่ภายในบริเวณร้านมีการติดตั้งพดัลมจ านวน128 ร้าน(ร้อยละ
90.8)ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจ านวน58 ร้าน(ร้อยละ41.1) 

 5.  พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
อยู่ในระดับสูง จ านวน 109 คน (ร้อยละ 72.7) คือ การทิ้งใบมีดโกนท่ีใช้แล้ว ในภาชนะเฉพาะท่ี 
จ านวน 141 คน (ร้อยละ 94.0) รองลงมาคือ การตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและปลัก๊ก่อนการใช้
จ  านวน 125 คน (ร้อยละ83.3) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากช่างท าผมมีการรับรู้วา่ถา้ตวัเองไดท้  าอะไรท่ีสามารถ
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ป้องกนัอนัตรายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอระยะเวลาเหมือนกบัการเส่ียงต่อดา้นสารเคมีและ
การปวด 

 กลา้มเน้ือ ท่ีอาจจะใชเ้วลานานกวา่จะเห็นหรือแสดงอาการ เพราะการรับรู้ประโยชน์ในดา้น
การป้องกนัของมีคมท าไดง่้าย และป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึน เช่น การจดัเก็บใบมีดโกนท่ีใชแ้ลว้ทิ้งลงใน
ถงัขยะเฉพาะท่ี และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานด้านความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นคือการสวมใส่ เส้ือแขนกุด กางเกงขาสั้น มีการปฏิบติับางคร้ังมากท่ีสุด จ านวน 95 คน (ร้อยละ 
63.3) ซ่ึงสอดคล้องกบัการรับรู้โอกาสเส่ียงท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด ของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการ
ท างานของช่างท าผม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความเคยชิน ในการปฏิบติังาน และยงัไม่เคยเกิดเร่ือง การถูก
ข่มขืน ปลน้ ชิงทรัพย ์และการถูกฆาตกรรมในพื้นท่ี  

5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใชด้งัน้ี  
 1.  บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข และเจา้หน้าท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเพิ่มการรับรู้ตามความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ แก่ช่างท าผมใหเ้พิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะเพศชาย ในทุก 4 ดา้นการรับรู้ ควบคู่ไปดว้ย เพื่อท่ีจะ
ไดส่้งผลต่อการปฏิบติัตวั มีพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน และตอ้งค านึงถึงความเช่ือ
ดา้นสุขภาพดา้นการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาสุขภาพ ดว้ย 

 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมวางแผนการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัท่ีมีเน้ือหาและ
เพิ่มช่องทาง ขอ้มูลข่าวสารทางการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ในทุกกระบวนการ ดา้นความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น การมีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ในตวัอาคารหรือใน
สถานท่ีภายในร้าน การแต่งกายให้รัดกุม มีการสวมใส่เส้ือกาวน์ในขณะท างาน เพื่อลดโอกาสเส่ียง
ของการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างาน เป็นตน้ 

 3.  เจา้หน้าท่ีทีมสุขภาพท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี ควรมีแผนการด าเนินการด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างานของกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท าผม โดยเฉพาะในดา้นการป้องกนัการ
เกิดปัญหาในระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ เน่ืองจากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มน้ีมีการรับรู้ความ
เส่ียงและความรุนแรงจากการท างานในดา้นการเกิดปัญหาในระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ ในจ านวน
ท่ีสูงมาก  

5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาภาวะสุขภาพของช่างท าผม กบัระยะเวลาการท างานว่ามีสัมพนัธ์กบัการเจ็บป่วย 
หรือศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุ่มช่างท าผมท่ีมีพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการ
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ท างานท่ีต่างกนั เช่นการปฏิบติัพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายอยา่งถูกตอ้งและทุกคร้ังสม ่าเสมอ กบั
กลุ่มช่างท าผมท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์การป้องกนัอนัตรายท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สม ่าเสมอ 

2.  การศึกษาคร้ังต่อไป ควรใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เช่น การ
ตรวจสุขภาพ ของช่างท าผม ระยะเวลาของการเจบ็ป่วยดว้ยโรคหอบหืด โรคปวดกลา้มเน้ือ ประวติัการ
รักษา การวินิจฉัยของแพทย์ ว่ามีสัมพนัธ์กับการท างานอาชีพช่างท าผมหรือไม่ และเหตุผลของ
พฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย เช่น การไม่ใชผ้า้ปิดปากและจมูก ไม่สวมเส้ือกาวน์ ไม่สวมถุงมือขณะ
ท างาน การสวมใส่เส้ือแขนกุด กางเกงขาสั้น เป็นบางคร้ัง อาจเป็นปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงควรหาขอ้มูล
เพิ่มเติม โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

 


