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บทคัดยอ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของชางแตงผม จํานวน 92 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ
แบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิตไคสแควรและสหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษา
พบวาชางแตงผมสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 89.10 มีชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย 10.92 ชั่วโมงตอวัน และ
มีประสบการณทํางานเฉลี่ย 9.85 ป พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของชางแตงผม
สวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 94.60 ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมี มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และปจจัยดานการทํางาน ดาน
ความรู  ค วามปลอดภัย ด า นทั ศ นคติ ค วามปลอดภั ย ด า นการบริ ห ารจัด การความปลอดภั ย ไม มี
ความสัมพันธอยา งมี นัยสําคัญ ทางสถิติกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การใชสารเคมีของชางแตงผม, อันตราย
Abstract
This cross-sectional study was aimed to study the factors related to hazard preventive
behaviors on chemical use of 92 hairdressers. The data were collected by questionnaire and
analysis by Chi–square test and Pearson Correlation. The result showed that major of
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hairdressers was 89.10% of women. The average of work hour and work experience was 10.92
hour/day and 9.85 years, respectively. Self–protection behaviors of chemical usage of most
hairdressers showed 94.60% of good levels. Education levels and self–protection behaviors of
chemical usage were significant relationship (p-value < 0.05), and working safety knowledge,
safety attitude, safety management factors were not significant relationship with hazard
preventive behaviors on chemical use (p ˃ 0.05).
Keywords: Behavior, Chemical use of hairdressers, Hazard
บทนํา
ปจจุบันธุรกิจบริการแตงผมมีการเติบโตสูงมาก จากรายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการ พ.ศ.2561 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวามีธุรกิจประเภทบริการแตงผมที่จัดตั้งในอยูใน
ประเทศไทยมากถึง 121,635 สถานประกอบการ และมูลคาที่ไดการดําเนินธุรกิจนี้มีมากถึง 56,962,731.1
พันลานบาท แสดงใหเห็นวาธุรกิจบริการประเภทจัดแตงผมมีการเติบโตคอนขางมาก (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2561) อยางไรก็ตามพนักงานที่ปฏิบัติงานบริการแตงผมถือเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ
โดยกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหสถานบริการรานแตงผมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในป
พ.ศ.2538 ชางบริการแตงผมมีโอกาสไดรับสารเคมีเขาสูรางกายจากการทํางานในปริมาณมากเนื่องจากมี
การใชสารเคมีปริมาณมากโดยเฉพาะในขั้นตอนการเปลี่ยนสีผม การดัดผม และการยืดผม จากการสัมผัส
ทางผิวหนังและบรรยากาศการทํางาน จากการศึกษาของ สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค และคณะ พบวามีสถาน
บริการแตงผมเสริมสวยรอยละ 39.29 ที่มีความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในอากาศสูง
กวา 1,000 ppm และตรวจพบปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) จํานวน 20 ชนิด เชน toluene,
xylene, styrene, butanol, dichloromethane, chloroform และ isopropanol (IPA) (สมศักดิ ์ ศิร ิวนา
รังสรรค และคณะ, 2558)
ชางแตงผมไดรับผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากการศึกษาของ สมศักดิ์ ศิริ
วนารังสรรค และคณะ พบวา ชางแตงผม รอยละ 41.6 มีปญหาสุขภาพเกิดจากการปฏิบัติงานในชวง 3
เดือน โดยมีอาการปวดศีรษะและวิงเวียน ผิวหนังมีผื่นคัน ผื่นแพ ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบ
ทางเดินหายใจ รอยละ 33.7 สําหรับการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรียระเหย
ง  า ย ( Volatile Organic Compounds; VOCs) ท ี ่ ก  อ ใ ห  เ ก ิ ดม ะ เ ร ็ ง จ ํ า น ว น 5 ช น ิ ด ไ ด  แ ก
trichloroethylene, dichloromethane, chloroform, vinyl chloride และacrylonitrile พบว า ช า ง
แตงผมทุกคน มีผลรวมคาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Risktotal) มากกวา 1×10-6 ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับ
ไมได (สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค และคณะ, 2558) และการศึกษาของพิมาน ธีระรัตนสุนทร พบวาชางเสริม
สวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 8.3 ในหนึ่งพันลานคนถึง 1.0 ใน 1,000 คน โดยมีชางเสริม
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สวยจํ า นวน 30 คน ที ่ ม ี ค  า ความเสี ่ ย งเกิ น กว า ค า ที ่ ย อมรั บ ได ข อง USEPA (United States
Environmental Protection Agency) (พิมาน ธีระรัตนสุนทร, 2560)
การสํารวจขอมูลเบื้องตนของผูวิจัยไดสังเกตเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของชางแตงผม มีความ
เสี่ยงตอสุขภาพโดยแบงเปนความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดลอมการทํางาน เชน ติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่
ผนั งแต ไ ม ม ี ก ารเป ด พั ด ลมเพื่อ ระบายอากาศขณะปฏิ บ ัต ิ งาน ไม ม ีห น า ตา ง ไม มี พ ื้น ที่ แ ยกสํา หรับ
รับประทานอาหารหรือนั่งพักผอน เปนตน และความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรม ไดแก การไมสวมผาปด
จมูก ไมสวมถุงมือ ขณะผสมนํ้ายายืดผมและนํ้ายาทําสีผม ไมมีการอานฉลากการเตรียมนํ้ายายืดผมและ
เปลี่ยนสีผม การนําอาหารวางมารับประทานในรานซึ่งอยูในพื้นที่เดียวกันกับที่ปฏิบัติงาน การนําเสื้อผาที่
ใสปฏิบัติงานไปซักรวมกับเสื้อผาอื่น เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของชางแตงผม ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการนําขอมูลไปใชเปนแนวทางการปองกันและการใชสารเคมีอยางปลอดภัย
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของชางแตงผม
วิธกี ารวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในชางแตงผมที่ปฏิบัติงานในรานเสริม
สวยสตรีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน
92 คน กํา หนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1) มีอายุ 18 ปข ึ้นไป 2) มีประสบการณในการ
ประกอบอาชีพทําผมอยางนอย 1 ป 3) สามารถอานออกและเขียนภาษาไทยได เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมี มีทั้งหมด 6 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได เปนขอ
คําถามแบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบและเติมขอความจํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 ดานการทํางาน ประกอบดวย ขนาดธุรกิจ ระยะเวลาการทํางาน ประสบการณในการ
ประกอบอาชีพชางแตงผม เปนขอคําถามแบบมีตัวเลือกใหเลือกคําตอบและเติมขอความจํานวน 3 ขอ
สวนที่ 3 ดานความรู จํานวน 17 ขอ
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน แปลผล ดังนี้
12 - 17 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับมาก
6 – 11 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับปานกลาง
0 – 5 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับนอย
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สวนที่ 4 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย จํานวน 11 ขอ เกณฑการใหคะแนน
ตอบมีใหคะแนน 1 คะแนน
ตอบไมมีใหคะแนน 0 คะแนน
แปลผลดังนี้
8 – 11 คะแนน แสดงวา การบริหารจัดการอยูในระดับสูง
4 – 7 คะแนน แสดงวา การบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง
0 – 3 คะแนน แสดงวา การบริหารจัดการอยูในระดับตํ่า
สวนที่ 5 พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี จํานวน 20 ขอ
เกณฑการใหคะแนน
คําถามเชิงบวก
คะแนน
คําถามเชิงลบ
คะแนน
ปฏิบัติประจํา
4
ปฏิบัติประจํา
1
ปฏิบัติบอยครั้ง
3
ปฏิบัติบอยครั้ง
2
ปฏิบัตินานๆครั้ง
2
ปฏิบัตินานๆครั้ง
3
ไมเคยปฏิบัติ
1
ไมเคยปฏิบัติ
4
แปลผลดังนี้
18 - 36 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมการปองกันอันตรายอยูในระดับตํ่า
37 - 54 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมการปองกันอันตรายอยูในระดับปานกลาง
55 - 72 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมการปองกันอันตรายอยูในระดับสูง
ผู วิจ ัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยแบบสอบถามไดผานการ
ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอ ง (Indexes of Item of Objective
Congruence) จากผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยหลักสูตรอาชีวอนามัย อาจารยหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร และอาจารยภาควิชาเคมี มีคาอยูระหวาง 0.83-1.00 จากนั้นการทดลองใชกับผูที่
ประกอบอาชีพชางแตงผม ซึ่งเปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยาง ที่ศึกษา จํานวน 30 ชุด และตรวจทดสอบ
คุ ณ ภาพโดยวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มั ่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช สู ต รหาค า สัม ประสิ ท ธิ์
Cronbach’s Alpha ไดเทากับ 0.75
การวิเคราะห ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับบรรยายลักษณะของ
ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีของชางแตงผม โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
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ผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของชางแตงผมที่ปฏิบัติงานในรานเสริมสวยสตรีในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 92 คน พบวาชางแตง
ผมสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 89.10 ซึ่งมีแนวโนมใหความสํา คัญตอความสวยงามของตนเองและ
ครอบครัวดีกวาเพศชาย (Pender et al., 2006) มีอายุในชวง 33–45 ป รอยละ 63 สถานภาพแตงงาน
รอยละ 50 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 40.20 และมีรายไดนอยกวา/เทากับ
21,000 บาท รอยละ 71.10 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล (n = 92)
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-32 ป
33-45 ป
46-58 ป
X̅ = 38.80, SD=7.67)
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รายได
≤21,000 บาท
21,001 – 40,500 บาท

จํานวน (คน)

รอยละ

10
82

10.90
89.10

17
58
17

18.50
63.00
18.50

42
46
4

45.70
50.00
4.30

8
28
37
10
9

8.70
30.43
40.22
10.87
9.78

66

71.74
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ขอมูลสวนบุคคล
40,501 – 60,000 บาท
(X=20,964.13, SD=1,1873.63)

จํานวน (คน)
20
6

รอยละ
21.74
6.52

ผลการศึกษาปจจัยดานการทํางานพบวาสวนใหญชางแตงผมปฏิบัติงานในรานประเภทธุรกิจขนาด
เล็ก รอยละ 87 มีชั่วโมงการทํางานตอวันในชวง 12– 15 ชั่วโมง รอยละ 63 และมีประสบการณทํางาน
ในชวง 9–16 ป รอยละ 85.30 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน (n = 92)
ขอมูลดานการทํางาน
ขนาดธุรกิจ

จํานวน (คน)

รอยละ

ธุรกิจขนาดเล็ก (มีเกาอี้ตัดผม<5 ตัว)

80

87.00

ธุรกิจขนาดกลาง (มีเกาอี้ตัดผม>5-10 ตัว)

12

13.00

2
32
58

2.20
34.80
63.00

43
64
10
3

46.70
85.30
10.90
3.30

ระยะเวลาในการทํางาน
4 – 7 ชั่วโมง
8 – 11 ชั่วโมง
12 – 15 ชั่วโมง
(X̅ =10.92, SD=1.99)
ประสบการณในการทํางาน
≤8 ป
9 – 16 ป
17 – 24 ป
≥25 ป
(X̅ =9.85, SD=6.90)

การศึกษาปจจัยดานความรูของชางแตงผมโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 17 ขอ โดยแบงความรู
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ความรูระดับนอย ปานกลาง และมาก พบวาสวนใหญมีความรูระดับปานกลาง
รอยละ 77.20 ขอมูลแสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายขอยอยพบวาขอที่กลุมตัวอยางตอบถูกตองมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากผลิตภัณฑแตงผมจะชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดอันตรายตอผิวหนัง ทางเดินหายใจและตาได รอยละ 93.50 การสูดดมนํ้ายายอมผม นํ้ายายืดผม นํ้ายา
ทาเล็ บ จะทํ า ให ป วดศี ร ษะวิ ง เวี ย นศี ร ษะได ร อ ยละ 88.00 และนํ ้ า ยาดั ด ผม นํ ้ า ยายื ด ผม
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นํ ้ายาทาเล็บ นํ้ายาย อมผม กระเด็นเขา ตาทานจะทําใหเกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบไดรอยละ 87.00
ตามลําดับ และขอคําถามที่ตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑที่ไมมีการจดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสามารถนํามาใชไดโดยไมกอใหเกิดการแพ รอยละ 82.60 การสูดดมสารเคมี
ในยาทาเล็บเปนเวลานานจะสงผลตอการเปนหมันในเพศชายและเพศหญิง รอยละ 69.00 และการสระผม
ทําใหทานมีโอกาสเกิดผื่นแพสารเคมีจากแชมพูสระผมที่ใช รอยละ 60.90 ตามลําดับ อาจเนื่องจากอาชีพ
ชางแตงผมอาชีพที่ตองอาศัยทั้งความรูภาคทฤษฎีในการเลือกใชผลิตภัณฑตกแตงผมตาง ๆ ประกอบกับ
การเปนธุรกิจขนาดเล็กจึงตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกครั้ง สงผลใหระดับความรูของกลุมตัวอยางสวน
ใหญอยูในระดับปานกลางถึงรูมาก ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอาภาพร เผา
วัฒนา สุรินธร กลัมพากร และวีณา เที่ยงธรรม (เผาวัฒนา สุรินธร กลัมพากร และวีณา เที่ยงธรรม, 2555)
ซึ ่งทํ าการศึ กษาการวิเคราะห งานวิจัยการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่เผยแพรในวารสาร
พยาบาลสาธารณสุข พบว า คนที่มีการศึกษาสูงจะมีความรู ในการดูแลสุขภาพตนเองไดดีก วาผู ที ่มี
การศึกษานอย
ตารางที่ 3 ปจจัยดานความรู (n = 92)
ระดับความรู
มีความในระดับรูนอย
มีความรูในระดับปานกลาง
มีความในระดับรูม าก

จํานวน (คน)
5
71
16

รอยละ
5.40
77.20
17.40

การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพบวาอยูในระดับตํ่า รอยละ 62.00 และ
ระดับปานกลาง รอยละ 38.00 ขอมูลแสดงในตารางที่ 4 เมื่อพิจารณารายขอยอยพบวารานทําผมไมมีการ
จั ดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยภายในรานมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีถ ุงมือยาง
หนากากอนามัย และผากันเปอน รอยละ 100 ไมมีหนาตางระบายอากาศ รอยละ 91.30 และไมมีอางลาง
มือ รอยละ 55.40 ตามลําดับการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ไดแก หองนํ้า รอยละ 83.70 ถังขยะสําหรับสิ่งปนเปอนสารเคมี รอยละ 57.60 และมีพัดลมดูด
อากาศ รอยละ 46.70 สอดคลองกับ โสมศิริ เดชารัตน (โสมศิริ เดชารัตน, 2560) ที่ไดทําการศึกษาสุข
ภาภิ บ าลสิ ่ ง แสดล อ มและความปลอดภั ย ในการทํ า งานของคนงานในร า นเสริ ม สวย ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานยังเปนปญหาและมีคุณภาพตํ่ากวาเกณฑมาตราฐาน
อาจเนื ่องจากกลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเจาของธุรกิจขนาดเล็กจึงทําใหการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูในระดับตํ่า ทั้งนี้การศึกษาของธีร วิโรจน เทศกะทึก
(ธีรวิโรจน เทศกะทึก, 2561) ไดเสนอวาการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จ
เพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนดวย เชน นโยบายการบริการการจัดการ การจัดใหมีอุปกรณปองกัน
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อันตรายทีเ่ หมาะสมกับการทํางานการติดตั้งระบบระบายอากาศ เปนตน
ตารางที่ 4 ปจจัยดานการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (n = 92)
การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวน(คน) รอยละ
การบริหารจัดการอยูในระดับตํ่า
57
62.00
การบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง
35
38.00
การศึกษาพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีพบวาอยูในระดับสูง รอยละ 94.60 และ
ปานกลาง รอยละ 5.40 ขอมูลแสดงในตารางที่ 5 เมื่อพิจารณารายขอยอยพบวาขอที่มีผูปฏิบัติเปนประจํา
มากที่สุด 3 อันดับ ไดแก การปดฝาภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑแตงผมอยางมิดชิดเมื่อใชเสร็จ รอยละ 94.60
การลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหารหรือทุกครั้งที่ดื่มนํ้า รอยละ 93.50 เมื่อผลิตภัณฑแตงผมกระเด็น
โดยผิวหนังหรือดวงตาจะรีบลางทันที รอยละ 93.50 และการดูแลรักษาความสะอาดภายในรานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย รอยละ 92.40 แมวาภาพรวมชางแตงผมจะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีในระดับดี แตมีบางพฤติกรรมที่อาจทําใหพนักงานมีความเสี่ยงตอการรับสารเคมีเขาสูรางกาย ชาง
แตงผมนําถุงมือยางที่ใชแลวกลับมาใชซํ้ารอยละ 26.10 ไมแยกเสื้อผาที่มีการปนเปอนของสารเคมีออก
จากเสื้อผาทั่วไป รอยละ 7.60 ไมเคยทําความสะอาดผากันเปอนทุกวันกอนการใชงาน รอยละ 4.30 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของปวีณา ลิมปทีปราการ พลากร สืบสําราญและขนิญญา ปุยฝาย (ปวีณา ลิมปที
ปราการ พลากร สืบสําราญและขนิญญา ปุยฝาย, 2560) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของผูประกอบอาชีพบริการตกแตงผม ในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบวากลุมตัวอยางมีพฤตกรรมในการปองกันตนเองอยูในระดับดี
รอยละ 77.66 โดยทุกคนมีพฤติกรรมปองกันอัยตรายมากในดานการสวมถุงมือขณะทํางานในการยอมสี
ผม โกรกผม ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากสารเคมีที่ใชในการตกแตงผมมีกลิ่นที่รุนแรง มีความกัดกรอนขณะใช
งาน ดังนั้นชางตกแตงผมจึงมีพฤติกรรมในการปองกันตนเองมาก
ตารางที่ 5 ปจจัยดานพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี (n = 92)
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
จํานวน (คน)
พฤติกรรมปองกันอันตรายระดับปานกลาง
5
พฤติกรรมปองกันอันตรายระดับดี
87

รอยละ
5.40
94.60

ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี พบวาระดับ
การศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางที่ 6 เนื่องจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีอยูในระดับปานกลาง
ถึงระดับมาก จึงสงผลใหกลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมปองกันอันตรายระดับดี สอดคลองกับการศึกษา
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ของพรแกว เหลืออัมพรและคณะ ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ใชสารเคมีของชางเสริมสวย ในกรุงเพทมหานคร โดยพบวา ปจจัยดานการรับรูอันตรายจากการใชสารเคมี
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีของชางเสริมสวยในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.121, p-value = 0.18)
ตารางที่ 6 ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี (n = 92)
ขอมูล
พฤติกรรมการปองกันอันตราย
p-value
ขอมูลบุคคล
เพศ
0.44
อายุ
0.41
สถานภาพ
0.28
ระดับการศึกษา
0.00*
รายได
0.53
ดานการทํางาน
ขนาดธุรกิจ
0.51
ระยะเวลาในการทํางาน
0.31
ประสบการณในการทํางาน
0.30
ดานทัศนคติการปองกันอันตรายจากสารเคมี
0.44
ดานการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
0.62
ปลอดภัย
หมายเหตุ: *p – value ≤ 0.05
สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี คือ
ป จ จั ย ด า นการศึ ก ษา โดยมี ค วามสั มพั น ธ ก ั นอย า งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิ ต ิ ( p < 0.05) ป จ จั ย ที่ไ ม มี
ความสัมพันธ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานความรู และปจจัยดานการบริหาร
จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ปที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลาในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และ
ชางแตงผมที่ปฏิบัติงานในรานเสริมสวยสตรีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยทําใหการวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
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