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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานีเป็ น การวิจัย เชิง สํา รวจ เพื อศึ กษาความรู้ และแรงจู ง ใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานด้ า นอนามั ย สิงแวดล้ อ มในสถานบริ การแต่ ง ผม-เสริ ม สวยของผู้ประกอบการ กลุ่ม
ตัวอย่า งเป็ นผู้ประกอบการสถานสถานบริการแต่ง ผม-เสริ มสวยในเขตตําบลเมื องใต้ เทศบาล
เมื อ งศรี สะเกษ จํ า นวน 34 คน ที ยั ง ไม่ ผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐาน เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการสถานบริก าร
แต่งผม-เสริม สวยส่วนใหญ่ มีความรู้ด้า นอนามัยสิงแวดล้ อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
อยู่ใ นระดับตํา รองลงมาคือระดับ ปานกลาง และมีแ รงจู ง ใจด้ านอนามั ยสิงแวดล้ อ มของสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมด้ านอนามั ย
สิงแวดล้ อมของสถานบริการแต่งผม-เสริม สวยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือระดับปานกลาง โดย
สรุป ผลจากการศึ กษาแสดงให้ เห็น ว่ าความรู้ ด้านอนามั ย สิงแวดล้ อ มของผู้ประกอบการสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวยอยู่ในระดับตํา ดังนันหน่ วยงานทีเกียวข้ องควรให้ ก ารสนั บสนุน เพื อให้
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนามาตรฐานด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยที
สูงขึนต่อไป
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Abstract
This survey aimed to study knowledge and motivation for compliance of
environmental health standards of owners of hairdressing shops at the Srisaket
Province. Data were collected by a questionnaire from 34 hairdressing shop operators
at the Muang district, Srisaket province, who participated in the beautiful bright and
health care project. Data were analyzed by using conventional descriptive statistics.
The study found that, knowledge about environmental health ranged from low to
moderate levels.The motivation among the hairdressing shop operators to
improve environmental health was mainly at high and moderate levels and the
same was true for the behavior of shop owners.
Keyword: knowledge, motivation, behavior
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บทนํา
สังคมไทยในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒนา ประชาชนส่ว น
ใหญ่ดาํ รงชีวติ อยู่นอกบ้ าน ต้ องการความสะดวกสบายในการ
ดําเนินชีวิต มีการแต่ง กายทีทัน สมั ยสวยงาม ตลอดจนมี การ
สมาคมสังสรรค์กนั มากขึน สถานบริการแต่งผม-เสริมสวยทัง
สุภาพบุรุษ และสุภ าพสตรี จึงมีประชากรหลากหลายอาชีพ เข้ า
ไปใช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก เฉลียวันละ 5 คน/แห่ ง ดังนั น
สถานบริก ารแต่ง ผม-เสริ ม สวยจึ ง เป็ นสถานทีให้ บริ ก ารแก่
ประชาชนทั วไป และอาจถื อ ได้ ว่ า เป็ นสิ งจํ า เป็ นสํา หรั บ
ชีวิตประจํา วัน ของแต่ ละคนในการทํา ความสะอาด ตกแต่ ง
ใบหน้ าและศี รษะ สถานบริการแต่งผม-เสริมสวยจึงถูกจัดให้
เป็ นกิจการทีเป็ น อัน ตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญ ญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะต้ องมีการควบคุม ดูแล และเฝ้ า
ระวังปัญหาทางสุขภาพอนามัยทังผู้ให้ บริการ และผู้รับบริการ
หากผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวยมี สขุ วิท ยาส่วนบุคคลที
ไม่ถูกต้อง มีสภาพร้ าน อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ ทีมีสภาวะ
การสุขาภิบาลทีไม่ ดีก เ็ ป็ นแหล่งก่อโรคได้ ดังนั น กรมอนามั ย
จึงได้ออกเกณฑ์การประเมินเพือรับรองมาตรฐานสถานบริการ
แต่ ง ผม -เ ส ริ ม ส ว ย ขึ น เ พื อ ใช้ เ ป็ น แน วท า ง สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการแต่ งผม-เสริ ม สวย ในการปฏิบัติ ปรั บปรุง
พัฒนาสถานบริการของตนให้ ได้ มาตรฐาน จากการศึกษาของ
กรมอนามั ย เรื องการพั ฒ นาระบบงาน และจั ด ทํ า เกณฑ์
มาตรฐานสํา หรั บสถานบริการแต่ งผม-เสริ ม สวยในพืนที 6
จั งหวัด คือ สมุ ท รสาคร ชลบุ รี ลพบุ รี สิง ห์ บุรี สุพ รรณบุ รี
และกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานบริการแต่งผม-เสริม สวยมี
ความเสียงสูง ด้ านชีว ภาพ (เชือโรค) ต่ อสุข ภาพของผู้ม าใช้
บริการ จากการสํารวจสถานบริการแต่ง ผม-เสริมสวยเบืองต้ น
(Pre-survey) ณ ตําบลเมื อ งเหนือ เทศบาลเมื อ งศรี สะเกษ
จํานวน 14 แห่ง พบว่า ผู้ป ระกอบการแต่ งผม-เสริมสวยมี
ความรู้ด้ านอนามั ยสิงแวดล้ อ มในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปาน
กลาง ไม่ มีเ ครื อข่ายการมี ส่วนร่ วมในการปฏิบัติด้านอนามั ย
สิงแวดล้ อ ม และขาดแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ด้า นอนามั ย
สิงแวดล้ อม ซึงผู้ประกอบการแต่งผม-เสริม สวย จํานวน 10
แห่งปฏิบัติไม่ ถูก ต้ องตามเกณฑ์ระดับพืนฐาน คิดเป็ น ร้ อยละ
71.42 ดังนั นผู้วิจั ยจึ ง มี ความสนใจทีจะศึ กษาความรู้ และ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นอนามั ย
สิงแวดล้ อมในสถานบริการแต่งผม-เสริม สวย เพื อเป็ น แนว
ทางการพั ฒ นามาตรฐานด้ า นอนามั ย สิงแวดล้ อ มของสถาน
บริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย โดยกระตุ้น ให้ ผู้ป ระกอบการมี
ความรู้แ ละตระหนั ก ถึง ปั ญ หา และร่ ว มกัน หาแนวทางการ
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พั ฒ นามาตรฐานด้ า นอนามั ย สิงแวดล้ อ มของสถานบริ ก าร
แต่งผม-เสริมสวยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึ กษาความรู้ และแรงจูง ใจในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานด้ านอนามั ย สิ งแวดล้ อ มในสถานบริ ก าร
แต่งผม-เสริมสวย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจั ย เชิง สํา รวจ(Survey Research) เพื อ
ศึกษาความรู้ และแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้ านอนามั ยสิงแวดล้ อมในสถานบริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย
เก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยใช้ แ บบสอบถาม กลุ่ม ตัวอย่า งเป็ น
ผู้ประกอบการสถานสถานบริ ก ารแต่ง ผม-เสริ ม สวยในเขต
ตําบลเมืองใต้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 34 คน ทียังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจั ยครังนีเป็ น ผู้ประกอบการสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวยทีตังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จํานวน 162 คน
กลุ่ม ตัวอย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ประกอบการสถานบริ ก าร
แต่ ง ผม-เสริ มสวยที ตังอยู่ ในเขตตําบลเมื องใต้ เทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ จํานวน 34 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(Purposive-Sampling) ดังนี
(1) เป็ นเจ้ าของสถานบริ การแต่ ง ผม-เสริ ม สวยที
ตังอยู่ ในเขตตําบลเมื องใต้ เทศบาลเมื องศรี สะเกษ ซึงได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบการ และได้ ขึนทะเบี ยนสถานประกอบการ
ปี 2554
(2) สถานบริการแต่งผม-เสริมสวยสตรี
(3) ยินดีให้ ความร่วมมือในการวิจัย

เครืองมือทีใช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื องมื อที ใช้ ใ น การ เก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล คื อ
แบบสอบถาม มี ขันตอนการสร้ า งเครื องมื อ และตรวจสอบ
คุณภาพเครืองมือ ดังนี
(1) ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องเพื อนํามาปรับปรุง
ใช้ ตามความเหมาะสมโดยแบบสอบถามตอนที 1 ประยุกต์มา
จากแบบสอบถามของสํานั กอนามั ยสิงแวดลอม กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักอนามัยสิงแวดล้อม,2551) และ
แบบสอบถาม ตอนที 2,3,4 และ5 ผู้วจิ ัยสร้ างขึนเอง
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(2) สร้ างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม จําแนกเป็ น
5 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อ มู ลพืนฐาน
ของผู้ประกอบการสถานบริก ารแต่ง ผม-เสริ ม สวย จํา แนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการมีใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการ โดยเป็ นแบบให้ เลือกตอบ และเติมข้อความ
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับ ความรู้ ด้ า น
อนามั ย สิงแวดล้ อ มของผู้ประกอบการสถานบริ การแต่ง ผมเสริม สวย เป็ นคําถามปลายปิ ด มีคาํ ตอบทีถูกต้ องเพี ยงหนึ ง
ข้ อ ประกอบด้ วย 3 ประเด็น ได้ แก่ ข้ อมู ลสภาพร้ าน อุปกรณ์
ทัวไปของร้ า น และสุขวิท ยาส่วนบุ คคลของช่าง มี คาํ ตอบให้
เลือก 2 คําตอบ คือ ถูกและผิด เกณฑ์การให้ คะแนน ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน
การแบ่งระดับความรู้ใช้ องิ เกณฑ์แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
(ศรีสคุ นธ์ หลักดี, 2551) ดังนี
ระดับความรู้ใ นระดับ สูง มี คะแนนดิบ 26-30
คะแนน (ร้ อยละ 80-100 ของคะแนนเต็ม)
ระดับ ความรู้ใ นระดับปานกลาง มี คะแนนดิบ
20-25 คะแนน (ร้ อยละ 50-79 ของคะแนนเต็ม)
ระดับ ความรู้ในระดับตํา มี คะแนนดิบ 0-19
คะแนน (ร้ อยละ 0-49 ของคะแนนเต็ม)
ส่วนที 3 แรงจู งใจในการปฏิบัติด้า นอนามัย
สิงแวดล้อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบในช่ องทีตรงกับ ความเป็ น
จริงมากทีสุด มีลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยในแต่ละข้ อคําถามมี คาํ ตอบให้ เลือก 3 ระดับ
คือ มาก ปานกลาง และน้ อย โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี
มาก
=
3 คะแนน
ปานกลาง =
2 คะแนน
น้ อย
=
1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบ่ งออกเป็ น 3 ระดับ
คือ ระดับสูง ปานกลาง และตํา ดังนี
คะแนนเฉลีย
ระดับแรงจูงใจ
2.35-3.00 หมายถึง มีแรงจูงใจสูง
1.67-2.34 หมายถึง มีแรงจูงใจปานกลาง
1.00-1.66 หมายถึง มีแรงจูงใจตํา
ส่วนที 4 พฤติกรรมในการปฏิบัติด้า นอนามัย
สิงแวดล้อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบในช่ องทีตรงกับ ความเป็ น
จริงมากทีสุด มีลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
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(Rating Scale) โดยในแต่ละข้ อคําถามมี คาํ ตอบให้ เลือก 3 ระดับ
คือ บ่อยครัง บางครัง และไม่มีเลย โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี
บ่อยครัง =
คะแนน
บางครัง =
2 คะแนน
ไม่มีเลย =
1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนนแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ
ระดับสูง ปานกลาง และตํา ดังนี
คะแนนเฉลีย
ระดับพฤติกรรม
2.35-3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมสูง
1.67-2.34 หมายถึง มีพฤติกรรมปานกลาง
1.00-1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมตํา
ส่วนที 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ มเติม
เกียวกั บ ปั ญ หา/อุป สรรคการปฏิบั ติต ามมาตรฐานสถาน
บริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย ความต้ องการ และข้ อเสนอแนะ
ต่างๆ เป็ นข้ อคําถามปลายเปิ ด โดยผู้วิจัยเป็ น ผู้สมั ภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างเพือให้ กลุ่ม เป้ าหมายตอบคําถามตามสภาพความ
เป็ นจริง
(3) ผู้วิจัยนําเครืองมื อทังหมดไปหาความเทียงตรง
(Validity) ของเนื อหาโดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 4 ท่ า น
ตรวจสอบ จากนั นนํ า คะแนนมาหาค่ า ดัชนี ความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ เท่ากับ 0.65
(4) ผู้วจิ ัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แก้ ไขทังด้ าน
ภาษาและความถูกต้ องในเนือหาตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกครังหนึง
(5) นํ า แบบสอบถามที สร้ างและปรั บปรุง แล้ วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับสถานบริ การแต่ งผม-เสริ มสวยที มี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่ าง แต่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่ างจํานวน
30 คน ณ ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
(6) นํ า แบบสอบถามที ได้ จากการทดลองใช้ มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และทําการวิเคราะห์หาคุณภาพเครืองมือ
โดยการหาความเชือมั น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามตอนที 3 และ4 ใช้ วิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ได้ เท่ า กั บ
0.8122 และหาความเทียงของแบบสอบถามตอนที 2 โดยวิธีใช้
สูตร K-R20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20: KR 20) ได้ เท่ากับ 0.6273
(7) จั ดพิ มพ์ แบบสอบถาม แล้ วนํ าไปเก็บข้ อมู ลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 34 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมู ล
ผู้วิจั ย ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที เกียวข้ อ ง เช่ น
เจ้ าหน้ าทีกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยในเทศบาล
เมื อ งศรี สะเกษ เพื อขออนุ ญาตออกสํา รวจข้ อมู ล และเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และออกสํารวจสถานบริ การแต่ งผม-เสริมสวย
จนครบทุกแหง จากนันรวบรวมแบบสอบถามทีศึ กษาทังหมด
ตรวจสอบความถูกต้ อง และคัดเลือกแบบสอบถามทีมี ความ
สมบูรณ์ไปทําการวิเคราะห์ตอ่ ไป

การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประกอบด้ วย
(1) วิ เ คร าะ ห์ ข้ อมู ลโ ดยใ ช้ สถิ ติ เ ชิ ง บ รร ยา ย
เพือวิเคราะห์ แ ละอธิบายข้ อมู ลกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม
ส่วนที 1-4 แบบแจกแจงความถี ค่ า ร้ อยละ ค่า เฉลีย และ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพืออธิบายข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับ
กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี
1.1) ข้ อมูลพืนฐานของสถานบริก ารแต่ งผมเสริมสวย วิเคราะห์ด้วยค่าความถี และร้ อยละ
1.2) ความรู้ด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวย วิเคราะห์ด้วยค่าความถี และร้ อยละ
1.3) แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ ด้ าน อนามั ย
สิงแวดล้ อมของสถานบริการแต่งผม-เสริม สวย วิเคราะห์ ด้วย
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
1.4) พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ด้ านอนามั ย
สิงแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย วิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(2) ข้ อ มู ลความคิ ดเห็น เพิ มเติม เกียวกับ ปั ญ หา/
อุปสรรคทีผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวยไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสถานบริ การแต่ งผม-เสริมสวย ความต้ องการ
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ในแบบสอบถามตอนที 5 วิเคราะห์
โดยใช้ วิธีการรวบรวมเนือหานํ ามาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เชิง
เนื อหา จั ดเรี ย งลํา ดับ ความสํา คัญ จากมากไปหาน้ อยตาม
ความถีของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
ข้ อ มู ลพื น ฐานของผู ้ ป ระกอบการสถานบริ ก าร
แต่งผม-เสริมสวย
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
ส่วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 91.20) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
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25-35 ปี และ 36-45 ปี (ร้ อยละ 35.30) จบการศึกษา
ชั นสู ง สุด ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (ร้ อยละ 47.10)
มีประสบการณ์ทํางานด้ านบริการแต่งผม-เสริม สวย จํานวน
6-10 ปี และ16 ปี ขึนไป (ร้ อยละ 35.30) ไม่เ ป็ นสมาชิก
ชมรมเครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการแต่ง ผม-เสริ ม สวยในเขต
เทศบาลเมื องศรี สะเกษ (ร้ อ ยละ 55.90) มี ผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี 2554 (ร้ อยละ 55.90) ระยะเวลาทีร้ านได้
เปิ ดให้ บ ริก าร ตํากว่ า 6 ปี (ร้ อยละ 44.10) ขนาดสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวย 1 คูห า (ร้ อยละ 91.20) จํานวน
เก้ าอีตัดผม 1-2 ตัว (ร้ อยละ76.50) จํานวนเตียงสระผม 1
เตียง (ร้ อยละ 55.90) มีจาํ นวนช่างผู้ให้ บริการทังหมด 1 คน
(ร้ อยละ 70.60) จํานวนผู้เข้ ารับบริการต่อวันจํานวน 6-10 คน
(ร้ อยละ 52.90) ประเภทการให้ บ ริการทีมี ผ้ เู ข้ า รับบริการ
มากทีสุด คือ สระไดร์ (ร้ อยละ 76.50) ระบบระบายอากาศ
แบบพั ดลมเพดาน และใช้ ทังเครืองปรับอากาศ และพัดลม
สลับกัน (ร้ อยละ 32.40) มีห้องนํา (ร้ อยละ 97.10) จํานวน
ห้ อ งนํา 1 ห้ อง (ร้ อยละ 85.30) ประเภทห้ องนํา แบบใช้
รวมกัน (ร้ อยละ 94.10) มี อ่า งล้ า งมื อ (ร้ อยละ 61.80) มี
สบู่ ล้า งมื อ (ร้ อยละ 79.40) มี ก ารบริ ก ารนํ าดืม (ร้ อยละ
73.50) มีก ารบริก ารแก้ วนํา (ร้ อยละ 67.60) และนํ าใช้ ใ น
สถานบริการเป็ นนําประปา (ร้ อยละ 97.10) (ดังตารางที 1)

ความรู ด้ า้ นอนามัยสิงแวดล้อมของผู ป้ ระกอบการ
สถานบริการแต่ งผม-เสริมสวย
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
ส่ วนใหญ่ มี ความรู้อ ยู่ ใ นระดั บ ตํา คิ ดเป็ นร้ อยละ52.94
รองลงมาคือ ระดับ ปานกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ41.18 และ
ระดับสูงคิดเป็ นร้อยละ5.9 (ดังตารางที2)
ผู้ ป ระกอบการสถานบริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย
มีความรู้เรียงลําดับจากระดับสูงมาระดับตําสุด ดังนี
(1) ผลิตภัณฑ์ดดั ผม ยืดผมเป็ น เครืองสําอางทัวไป
เครื องสํา อางกลุ่ม นี ไม่ ต้อ งขออนุ ญ าต แต่ ต้อ งแสดงฉลาก
ภาษาไทยให้ ครบถ้ วน และช่างต้องมีการล้ า งมื อก่อน และหลัง
ให้ บริการกับลูกค้ ารายต่อไป
(2) ต้ อ งมี ช่องระบายอากาศหรื อหน้ าต่ าง ไม่ น้ อ ย
กว่า 5 ใน 10 ของพืนทีห้ อง
(3) การดํา เนิ น การแต่ งผม-เสริ ม สวย เป็ นงานที
ต้ อ งใช้ ความละเอี ย ด และประณี ต อย่ า งมากแสงสว่ า งที
เหมาะสมควรมี แสงจ้ า และควรมี แ สงกระพริบหรื อหรี ลง

ความรู้และแรงจูงใจในการปฏิบัติต ามเกณฑ์มาตรฐานด้ านอนามัยสิงแวดล้อมในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

KKU Journal for Public Health Research (KKU-JPHR)
Vol.6 No.1 January - March, 2013

แสงสว่ า งสลั บ กั น หรื อ แสงสะท้ อนเพื อทํา ให้ ดึง ดู ดลู ก ค้ า
(ดังตารางที 3)

ข้ อ มู ล แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ด้ า น อ น า มั ย
สิ งแวดล้ อ มของผู ้ ป ระก อบก ารสถานบริ ก าร
แต่ งผม-เสริมสวย
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
ส่วนใหญ่ มี แรงจู ง ใจอยู่ ในระดับ สูง คิด เป็ นร้ อยละ67.65
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ29.41 และระดับ
ตําคิดเป็ นร้ อยละ 2.9 (ดังตารางที 4)
ผู้ ป ระกอบการสถานบริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวยมี
แรงจูงใจเรียงลําดับจากระดับสูงมาระดับตําสุด ดังนี
(1) ท่า นคิดว่างานจะสํา เร็จลงได้ จ ะต้ อ งอาศั ย การ
ทํางานของท่านเป็ นหลัก
(2) ท่านร่วมปฏิบัติงานกับเพือนร่ วมงานด้ วยความ
ตังใจ และมีการพัฒนาจุดเด่น และจุดด้ อยของตนอยู่เสมอ
(3) งานบริ ก ารลู ก ค้ าใน ช่ ว งที ผ่ า นมาประส บ
ความสํา เร็จและลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ และลูกค้ ายอมรั บ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติง านของท่ า น (ดังตาราง
ที 5)

ข้ อ มู ลพ ฤ ติ ก ร รมใน กา รปฏิ บั ติ ด้ า น อน ามั ย
สิ งแวดล้ อ มของผู ้ ป ระก อบก ารสถานบริ ก าร
แต่ งผม-เสริมสวย
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
ส่วนใหญ่ มีพ ฤติก รรมอยู่ในระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ91.18
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 8.82 (ดังตาราง
ที 6)
ผู้ ประกอบการสถานบริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย
มีพฤติกรรมเรียงลําดับจากระดับสูงมาระดับตําสุด ดังนี
(1) ท่ า นซื อเครื องสํา อางจากร้ า นที มี ห ลั ก แหล่ ง
แน่ น อน และเชื อถือ ได้ และท่ า นล้ า งมื อ ก่ อ น และหลั ง
ให้ บริการ
(2) ท่ า นใช้ น ําที สะอาดผ่ า นกระบวนการปรั บปรุ ง
คุณ ภาพนํ า เช่ น นําประปา และท่ า นจั ดให้ มี สบู่ หรื อนํายา
ชําระล้ างภายใน ห้ องส้วม
(3) ท่านใช้ ใบมีดโกนครังเดียวแล้ วทิง และใช้ ใบมี ด
โกนใหม่ ใ นลูก ค้ า แต่ละราย (ดังตารางที 7) ความสัมพั น ธ์
ระหว่า งปั จจั ยด้ า นอืนๆ ทีมี ความสัมพั น ธ์กับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการป้ องกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลือ ดออก
ตําบลบ้ านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ข้ อ มู ลความคิ ด เห็ น เพิ มเติ ม เกี ยวกั บ ปั ญหา/
อุ ป สรรคการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานสถานบริ ก าร
แต่ งผม-เสริมสวย ความต้องการ และข้อเสนอแนะ
ต่ างๆ
พบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
มีความเห็นเกียวกับปั ญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามเกณฑ์
คือ บางครังก็ไม่สะดวกตามเกณฑ์ทีให้ ไว้ เพราะไม่ มี เวลา และ
ทางร้ านประสบปั ญ หาทางการเงิน ต้ อ งการพั ฒ นาสถาน
บริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวยให้ ได้ ม าตรฐานโดยอยากให้ ผ้ ูท ีมี
ส่วนรับผิดชอบในเรืองนี เข้ า มาควบคุมมาตรฐานในการเปิ ด
ร้ า น อยากให้ ผู้ที จะเปิ ดกิจการร้ า นเสริมสวยมี ใ บอนุญ าตขอ
เปิ ดกิจการ อยากได้ รับการประเมินจากหน่ วยงานภาครัฐ และ
รั บ รองมาตรฐานอย่ า งเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ต้ อ งการให้
หน่ วยงานทีเกียวข้ อ งสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโดยจั ดให้ มี ก าร
อบรมให้ ความรู้แก่ช่างตัดผม-เสริม สวยอย่า งต่อเนือง อยาก
ให้ มี เ จ้ า หน้ าทีออกตรวจประเมิ น ทุ กเดือน และช่ วยแนะนํา
เจ้ าของร้ านให้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ สถานบริการได้ มาตรฐาน และ
ให้ มีหนังสือรับรองให้ กบั ร้ านทีได้มาตรฐาน

บทสรุปและอภิปรายผล
ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยส่วนใหญ่
มีความรู้อ ยู่ในระดับตํา คิดเป็ นร้ อยละ 52.94 อาจเนื องมา
จากขาดความรู้ด้านอนามั ยสิงแวดล้ อมสถานบริ การแต่งผมเสริมสวยในเรือง แสงสว่างในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
โดยสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยควรมีแสงสว่างทีเหมาะสม
ไม่ ค วรมี แสงจ้ า แสงกระพริ บหรือหรีลง แสงสว่ า งสลับกัน
และแสงสะท้ อน ต้ องมีช่องระบายอากาศหรือหน้ าต่างไม่ น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของพื นทีห้ อ ง ผลิตภัณฑ์ ดัดผม ยืดผมเป็ น
เครืองสําอางควบคุมพิเ ศษ มีความเสียงสูงหากผู้บริโภคใช้ ไม่
ถูกวิธี เครืองสําอางประเภทนีต้ องได้ รับอนุญาตก่อนจึงจะวาง
จําหน่ ายได้ และช่างต้ องมีการล้า งมื อก่อน และหลังให้ บริการ
กับลูกค้ า รายต่อไป ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของพรวิศิษ ฏิ
วรวรรณ (2535) ทีระบุว่า การทีบุคคลจะมี พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติสงใด
ิ บุคคลต้ องมี ความรู้ และเกิดความพึงพอใจทีจะ
ปฏิบัติในเรืองนัน โดยแหล่งความรู้ทีบุคคลสามารถรับรู้ข่าว
นันมี 2 ทาง คือ การติดต่อ โดยตรง ได้ แก่ การสังสรรค์ทาง
สังคม (Social interaction) กับคนอืน เช่น การรับรู้ค่านิ ยม
และบรรทัดฐานของกลุ่ม จากการคบหาสมาคมกับเพื อน การ
รั บรู้จ ากบุ คคลในครอบครั วหรื อ การได้ รั บทราบข้ อมู ลจาก
บุคคลที เกียวข้ องกับสถานที ทีเข้ าไปปฏิสัม พั น ธ์ด้วย ซึงการ
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รับรู้ด้วยวิธีนีถ้ าบุคคลเข้ าไปมีส่วนกับกิจกรรมของกลุ่มบุคคล
นันจะมี แนวโน้ มในการมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับกลุ่ม ได้ ส่วน
การติดต่ อ ทางอ้ อ ม คือ การที บุคคลได้ ข้อ มู ลจากสือต่ างๆ
กิจ กรรมที สัง คมได้ ดํา เนิ น การ เช่ น การรณรงค์ การจั ด
นิ ท รรศ การ การปร ะชาสั ม พั นธ์ ท า ง โท รทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนั งสือพิมพ์ แหล่งความรู้ประเภทนีจะมีการนําเสนอความรู้
ในรูปแบบต่า งๆ กัน ออกไป แต่จะเน้ น ข้ อมู ลที ถูก ต้ อง ซึงมี
อิทธิพ ลต่อผู้รับรู้ข้อมูล ผู้ประกอบการสถานบริการแต่ งผมเสริม สวยส่วนใหญ่ มี แรงจูง ใจอยู่ในระดับ สูง คิดเป็ น ร้ อยละ
67.65 อาจเนืองมาจากมีแรงจู งใจในการปฏิบัติด้านอนามั ย
สิงแวดล้อมในด้านความสําเร็จของงาน คือ คิดว่างานจะสําเร็จ
ลงได้ จ ะต้ อ งอาศั ย การทํ า งานของท่ า นเป็ นหลัก ท่ า นร่ ว ม
ปฏิบตั งิ านกับเพือนร่ วมงานด้ วยความตังใจ และมี การพัฒนา
จุดเด่น และจุดด้ อยของตนอยู่เสมอ งานบริการลูกค้ าในช่วงที
ผ่านมาประสบความสําเร็จ และลูกค้ าเกิดความพึ งพอใจ ด้ าน
การยอมรับนั บถือ คือ ลูกค้ ายอมรับความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตงิ านของท่าน ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ
ท่า นมี ความสุข ทีได้ ท ํางานร่ วมกับเพื อนร่ วมงาน และด้ า น
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน คือ บรรยากาศในสถานบริการ
ของท่านเหมาะสมดี และถูกสุขลักษณะ เช่น ห้ องนํา แสงสว่าง
การปรั บอุ ณ หภู มิ และการระบายอากาศ ซึ งสอดคล้ อ งกับ
แนวคิดของทองใบ สุดชารี (2542) ทีระบุว่า แรงจู งใจมีรากฐาน
มาจากความต้องการ แรงจูงใจไม่สามารถเกิดขึนเองโดยลําพัง
ได้ แ ละทุก แรงใจจะต้ อ งสอดคล้ องกับความต้ องการ ความ
ต้ องการเป็ นเงือนไขได้ทังทางด้ านร่ างกายหรือด้ านจิตใจทีเกิด
ขึนกับบุคคล และแรงจูงใจเป็ น การขับเคลือนหรือเป็ น สภาวะ
ของจิตใจทีนําไปสูเ่ งือนไขของความต้ องการดัง กล่ าวทังด้ า น
ร่างกาย และด้ านจิตใจ นักจิตวิทยาได้ แบ่งการจู งใจเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
(1) การจู ง ใจภายใน (Intrinsic Motivation)
หมายถึง สภาวะของบุ คคลที มี ความต้ อ งการทีจะทํา บางสิง
บางอย่ า งด้ วยจิตใจของตนเองที รัก การแสวงหา การจู ง ใจ
ประเภทนี ได้ แ ก่ ความสนใจ เจตคติ ความต้ องการจู ง ใจ
ประเภทนี นั บว่า มี คุณ ค่ า ต่ อ การทํา งานเป็ น อย่ า งยิง เพราะ
ผู้บริหารไม่ ต้องการหากลวิธมี าชักจู งให้ พ นั กงานเกิดการจูงใจ
ในการทํางาน
(2) การจู ง ใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
หมายถึง สภาวะของบุคคลทีได้ รับการกระตุ้นจากภายนอกให้
มองเห็ น จุ ดหมายปลายทาง อัน นําไปสู่ก ารแสดงพฤติกรรม
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ของบุ ค คล ได้ แ ก่ เป้ าหมายหรือ การคาดหวั ง ของบุ คคล
เครืองมือต่างๆ เช่น การชมเชย การติเตียน การประกวด การ
ใช้ รางวัล การลงโทษ และการแช่ ง ขัน เป็ นต้ น ซึงประโยชน์
ของการจูงใจมีดงั นี
2.1) บุคลากรมี ความภาคภูมิ ใจในหน้ าที การ
งานทีทําอยู่
2.2) เกิ ดความร่ วมมื อ ร่ วมใจในการทํ า งาน
ให้ แก่หน่วยงานอย่างเต็มที
2.3) รู้จักหน้ าทีช่วยเหลือกัน
2.4) มีความสนใจในการสร้ า งสรรค์ มุ่งทํางาน
อย่างเต็มที
2.5) สนใจและพอใจในงานนัน
การจู งใจเป็ น ภาวะในเรืองการเพิ มพฤติกรรม
การกระทํา หรือ กิ จ กรรมของบุค คล โดยบุ คคลจงใจกระทํา
พฤติกรรมนันเพือบรรลุเป้ าหมายทีต้องการ มีดงั นี
 สิงล่อใจ (Incentives) เป็ นสิงชักนําบุคคลให้
กระทําการอย่างใดอย่างหนึงไปสู่จุดมุ่ งหมายที ตังไว้ จัดเป็ น
แรงจู ง ใจภายนอก เช่ น การชัก จู งให้ คนงานมาทํางานอย่ าง
สมําเสมอโดยยกย่องพนั ก งานทีไม่ ขาดงานให้ เ ป็ น ทีปรากฏ
การประกาศเกียรติคณ
ุ หรือการจัดสรรรางวัล ในการคัดเลือ ก
พนั ก งานหรื อ บุค คลดีเ ด่ น ประจํา ปี การจั กทํา เนี ย บ “Top
Ten” หรือสิสาขาดีเ ด่น ขององค์การ การมอบโล่รางวัลแก่ฝ่าย
งานทีมีผลงานยอดเยียมในรอบปี ฯลฯ ตัวอย่างทียกมาเหล่านี
จัดเป็ นการใช้ สงล่
ิ อใจมาสร้ างแรงจู งใจในการทํางานให้ เกิดแก่
พนั กงานขององค์การทังสิน ซึงจะเห็ น ได้ ว่า สิงล่ อใจนั นอาจ
เป็ นวัตถุเป็ นสัญลักษณ์หรือคําพูดทีทําให้ บุคคลพึงพอใจ
 การตังเป้ าหมาย (Goal Setting) เป็ นการ
กํา หนดทิ ศ ทาง และจุ ด มุ่ ง หมายปลายทางของการกระทํา
กิจกรรมใดกิจ กรรมใดกิจกรรมหนึ งของบุคคลจั ดเป็ นจู ง ใจ
จากภายในของบุคคลผู้นันในการทํางานธุรกิจทีมุ่งเพิมปริมาณ
และคุณภาพ ถ้ า พนั กงานหรื อนั กธุร กิจ มี ก ารตังเป้ าหมายใน
การทํา งาน และส่งผลให้ ท ํางานอย่า งมี แผน และดําเนิน ไปสู่
เป้ าหมาย
ผู้ ป ระกอบการสถานบริ ก ารแต่ ง ผม-เสริ ม สวย
ส่วนใหญ่ มี พ ฤติก รรมอยู่ ใ นระดับ สูง คิดเป็ น ร้ อ ยละ91.18
อาจเนื องมาจากมี พ ฤติก รรมในการปฏิ บั ติ ด้ า นอนามั ย
สิงแวดล้อมในเรืองการซือเครืองสําอางจากร้ านทีมีหลักแหล่ง
แน่ น อน และเชือถือได้ และล้ างมือก่อน และหลังให้ บริการ
การใช้ นําทีสะอาดผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํา เช่น
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นําประปา และจัดให้ มีสบู่ หรือนํายาชําระล้ างภายในห้ องส้ วม
การใช้ ใ บมี ดโกนครังเดียวแล้ วทิง และใช้ ใบมี ดโกนใหม่ ใ น
ลูกค้ าแต่ละราย การล้ างทําความสะอาดภาชนะทีเก็บกักนําใช้
ให้ สะอาด ไม่ มี สิงปนเปื อน และไม่ มี ตะไคร่ นํ า และเก็ บ
รวบรวมเศษผม และขยะมู ลฝอยหลัง การให้ บ ริการ และล้ า ง
ทํา ความสะอาดภาชนะบรรจุ นํ าดื ม และแก้ ว นํ าที ใช้ ซึ ง
สอดคล้ อ งกับ แนวคิดของเฉลา ประเสริฐสัง ข์(2542 :2) ที
ระบุว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ กิริ ย าอาการ
ตอบสนองใดๆของอินทรีย ์ต่อ สิงเร้ าต่างๆ ซึงสามารถสังเกต
และตรวจสอบได้ อาจเป็ นพฤติก รรมทีเกิด ขึนทางร่ า งกาย
ภายนอก และพฤติกรรมจากกระบวนการภายในของอวัยวะ
ต่ า งๆ พฤติก รรมของมนุ ษ ย์แ บ่ งตามความสามารถในการ
สังเกต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
 พฤติ ก รรมเปิ ดเผย (Overt Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําต่างๆ ทีปรากฏภายนอก
สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การพูด การเดิน การหั วเราะ การ
กระพริบ ตา เป็ นต้ น ซึ งพฤติ กรรมเหล่ า นี อาจจะเรี ย กว่ า
“พฤติกรรมภายนอก”
 พฤติก รรมปกปิ ด(Covert Behavior) เป็ น
พฤติกรรมของกระบวนการภายในซึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้
ต้ องใช้ เครืองมือตรวจสอบจึงจะทราบได้ เช่น การรับรู้ การคิด
อารมณ์ ซึงพฤติกรรมเหล่านีอาจเรียกว่า“ พฤติกรรมภายใน”
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
แนว ทา งก าร ลดพฤ ติ ก รรมก าร ดื ม เครื องดื ม
แอลกอฮอล์ทีสําคัญคือนักเรียนควรมีความรู้เกียวกับกฎหมาย
ห้ า มจํา หน่ า ยเครื องดืมทีมี แอลกอฮอล์และบทลงโทษ ควร
ปลูกฝังโดยมีการจัดค่ายกิจกรรม และจัดงานเลียงตัวอย่างแก่
นักเรียน เพือให้ เปลียนทัศนคติใหม่ ว่างานเลียงไม่ จํา เป็ นต้ อง
ดืมเครื องดื มที มีแ อลกอฮอล์ ท ํา ให้ เ กิ ดความสนุก สนานได้
รวมทังควรเพิมกิจกรรมรณรงค์การป้ องกันการดืมเครืองดืมที
มี แ อลกอฮอล์ และส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ป กครอง ครู อ าจารย์ เ ป็ น
ตัวอย่างทีดีแก่นักเรียน หรือบุตรหลาน ในการไม่ ดืมเครืองดืม
แอลกอฮอล์

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม พล ตันสกุล
คณบดีคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ดร.นิ พ นธ์ มานะสถิตพงศ์
รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนาวาอากาศโทหญิ ง
ดร.ศิริกญ
ั ญา ฤทธิแปลก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัย
เฉลิม กาญจนา ทีได้ ชีแนะ ช่ วยเหลือ และให้ คํา แนะนํ า ใน
การศึ ก ษาครั งนี และขอขอบคุณ เจ้ า หน้ าทีกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อ ม เทศบาลเมื องศรีสะเกษ ทีได้ สนั บสนุ น
งบประมาณ และร่ วมดําเนิ นงาน และขอขอบคุณผู้ประกอบการ
แต่งผม-เสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทีให้ ความ
ร่วมมือ ทําให้ งานสําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
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จํานวนและร้ อยละแสดงขอมูลพืนฐานของผู้ประกอบการสถานบริการแตงผม-เสริมสวย
ข้อมูลพืนฐานของผูป้ ระกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
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จํานวน

ร้อยละ

3
31

8.8
91.2

1
12
12
9

2.9
35.3
35.3
26.5

6
12
4
12

17.6
35.3
11.8
35.3

24
6
4
0

70.6
17.6
11.8
0

10
18
4
2

29.4
52.9
11.8
5.9

26
4
1
0
3
0

76.5
11.8
2.9
0
8.8
0

เพศ
ชาย
หญิ ง
อายุ
ตํากว่ า 25 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี ขึนไป
ประสบการณ์ทํางานด้านบริการแต่งผม – เสริมสวย
ตํากว่ า 6 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึนไป
จํานวนช่างผูใ้ ห้บริการทังหมด
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
จํานวนผูเ้ ข้ารับบริการต่อวัน
1-5 คน
6-10 คน
11-15 คน
16 คนขึนไป
ประเภทการให้บริการทีมีผูเ้ ข้ารับบริการมากทีสุด
สระ ไดร์
ตัดผม ซอยผม
โกรก ย้อม ทําสี
ยืดผม
รีด ผม
ทําเล็บ

ตารางที 2

จํานวน และร้ อยละแสดงระดับความรู้ด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่ งผม-เสริมสวย
ระดับความรู ้

ระดับสูง (26-30 คะแนน)
ระดับปานกลาง (20-25 คะแนน)
ระดับตํา (0-19 คะแนน)
รวม

n=34
จํานวน (ร้อยละ)
2 (5.9)
14 (41.1)
18 (52.9)
34 (100.0)
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ตารางที 3 จํานวน และร้ อยละแสดงคะแนนความรู้ด้านอนามัยสิงแวดล้อ มของผู้ประกอบการสถานบริการแต่ งผม-เสริมสวย
ความรูด้ า้ นอนามัยสิงแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
1. ผลิต ภัณฑ์ดัดผม ยืดผมเป็ นเครืองสําอางทัวไป เครืองสําอางกลุ่มนีไม่ต้องขออนุญ าต แต่ต้องแสดงฉลากภาษาไทยให้ ครบถ้ว น
2. ช่างต้ องมีการล้ างมือก่อน และหลังให้ บริการกับลูกค้ ารายต่ อไป
3. ต้ องมีช่องระบายอากาศหรือหน้ าต่ าง ไม่น้อยกว่ า 5 ใน 10 ของพืนทีห้ อง
4. การดําเนินการแต่ งผม-เสริมสวย เป็ นงานทีต้ องใช้ ความละเอียด และประณีตอย่างมากแสงสว่ างทีเหมาะสมควรมีแสงจ้า
5. ควรมีแสงกระพริบหรือหรีลง แสงสว่างสลับกันหรือแสงสะท้ อนเพือทําให้ ดึงดูดลูกค้ า

n=34
ตอบถูก
จํานวน (ร้อยละ)
10 (29.4)
10 (29.4)
5 (14.7)
1 (2.9)
1 (2.9)

ตารางที 4

จํานวนและร้ อยละแสดงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติด้านอนามัยสิงแวดล้อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่ งผม-เสริมสวย
ระดับแรงจู งใจ

แรงจูงใจสูง (คะแนนเฉลีย 2.35-3.00)
แรงจูงใจปานกลาง(คะแนนเฉลีย 1.67-2.34)
แรงจูงใจตํา (คะแนนเฉลีย 1.00-1.66)
รวม

n=34
จํานวน (ร้อยละ)
23 (67.6)
10 (29.4)
1 (2.9)
34 (100.0)

ตารางที 5 ค่ าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานแสดงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
แรงจู งใจในการปฏิบตั ิดา้ นอนามัยสิงแวดล้อม
n=34
ของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
S.D.
X
1. ท่านคิดว่างานจะสําเร็จลงได้ จะต้ องอาศัยการทํางานของท่านเป็ นหลัก
2.88
0.33
2. ท่านร่วมปฏิบัติงานกับเพือนร่ วมงานด้ วยความตังใจ และมีการพัฒนาจุดเด่ น และจุดด้ อยของตนอยู่เสมอ
2.68
0.47
3. งานบริการลูกค้ าในช่วงทีผ่านมาประสบความสําเร็จ และลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ
2.56
0.56
4. ลูกค้ ายอมรับความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของท่าน
2.56
0.50
รวม
2.46
0.37

แปลผล
แรงจูงใจสูง
แรงจูงใจสูง
แรงจูงใจสูง
แรงจูงใจสูง
แรงจู งใจสูง

จํานวน และร้ อยละแสดงระดับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของผู้ประกอบการสถานบริก ารแต่ ง ผม-เสริมสวยก่อ นการทดลอง และ
หลังการทดลอง
ระดับพฤติกรรม
n=34
จํานวน (ร้อยละ)
พฤติกรรมสูง(คะแนนเฉลีย 2.35 – 3.00)
31 (91.1)
พฤติกรรมปานกลาง(คะแนนเฉลีย 1.67 – 2.34)
3 (8.8)
พฤติกรรมตํา(คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.66)
0 (0.0)
รวม
34 (100.0)

ตารางที 6

ค่ าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานแสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิด้านอนามัยสิงแวดล้ อมของผู้ประกอบการสถานบริการแต่ งผม-เสริมสวย
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิดา้ นอนามัยสิงแวดล้อมของสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย
n=34
S.D.
X
1. ท่านซือเครืองสําอางจากร้ านทีมีห ลักแหล่งแน่นอน และเชือถือได้
2.97
0.52
2. ท่านล้ างมือก่อน และหลังให้ บริการ
2.97
0.17
3. ท่านใช้ นาที
ํ สะอาดผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํา เช่น นําประปา
2.94
0.24
4. ท่านจัดให้ มสี บู่ หรือนํายาชําระล้ างภายใน ห้ องส้ วม
2.94
0.34
5. ท่านใช้ ใบมีดโกนครังเดียวแล้ วทิง และใช้ ใบมีดโกนใหม่ในลูกค้ าแต่ ละราย
2.91
0.57
รวม
2.78
0.27

ตารางที 7
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