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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวางครั้งนี้  เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรู    
ความเสี่ยงและพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานกลุมตัวอยางคือบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชนขนาดไมเกิน 150 เตียง ในพื้นท่ีเขตการตรวจราชการ
ท่ี 6 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 140 คน เลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจงเนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของงาน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟา
ของครอนบาค แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ปจจัย        
สวนบุคคล : ขอมูลการปฏิบัติงานในแผนกซักฟอก ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.7 สวนท่ี 2 การรับรู    
ความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.9 สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงจากการทํางาน ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.7 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน และวิเคราะห      
การถดถอยเชิงพหุ 
  ผลการวิจัย พบวา ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา กลุมตัวอยางรอยละ 18.6 เคยประสบ
อุบัติเหตุหรือไดรับการวินิจฉัยการเจ็บปวยจากการทํางาน ซึ่งรอยละ 5.7 ปวดกลามเนื้อแขนและ
บริเวณไหล รองลงมารอยละ 3.6 ลื่นลมขณะซักผา สวนการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานโดยรวม    
อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 60.7 การรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ทํางาน ในการวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับสูง 
คิดเปนรอยละ 47.9 สําหรับการรับรูความเสี่ยงจากการทํางานโดยรวม พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(r=0.387, p<0.01) และพบวา ปจจัยเสริมหรือการไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายท่ีดี
ท่ีสุด (β= 0.265, p<0.01) ของการรับรูพฤติกรรมการปองกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทํางาน
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ของผูปฏิบัติงานแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน โดยทํานายไดรอยละ 26.5 (adj-R2 = 0.265, 
P<0.01) ผลการศึกษาคร้ังนี้ใหขอสนับสนุนการสงเสริมใหเกิดการรับรูความเสี่ยงจากการทํางาน
และการสนับสนุนทางสังคมในสถานท่ีทํางาน 
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ABSTRACT 
 

                    This cross-sectional survey aimed to explore factors related to risk perception 
and risk prevention and control behaviors among laundry workers community hospitals. The 
sample consisted of 140 laundry workers from community hospitals in the area of the 6th Health 
Sector, Ministry of Public Health. They were selected by purposive sampling according to 
specific job characteristics. Content validity was approved by three experts in occupational health 
and safety. The questionnaire consisted of one set with three parts, each tested for reliability using 
Cronbach’s alpha, and yielding values of 0.7, 0.9 and 0.7, respectively. Descriptive statistics were 
used in data analysis, including frequency, percentage, mean, standard deviation, Spearman 
correlation, and multiple regression analysis. 
    The results showed that the workers had health problems; 18.6% had an accident 
or had been diagnosed with illness from work in the past year, and 5.7% had muscle pain, 
especially in the arm and shoulder. Moreover, the results revealed less than 3.6% of the sample 
had fallen down due to slippery floor during the washing process. Most had a perception of risk 
and risk prevention and control behaviors at a high level, 60.7% and 47.9 %, respectively. 

The overall risk perception was positively related to risk prevention and control 
behaviors among laundry workers with statistical significance (r = 0.387, p <0.01). The best 
predictor of risk prevention and control behaviors among laundry workers in community hospitals 
was reinforcing factor or obtaining social support (β = 0.265, p<0.01). It explained 26.5% of the 
variance of risk prevention and control behaviors (adj-R2 = 0.265, P<0.01). These findings 
provide support for strategies promoting risk perception and social support at workplace. 


