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Abstract
Fofon S, Theachaboonsermsak P, Pitiguntang S, Charupoonphol P and Kittipichai W.
Factors Influencing Quality of Life among Street Vendors in Bangkok
J Pub Health Dev. 2014; 12(2): 69-83
The purpose of this study was to identify factors influencing quality of life among street vendors in
Bangkok. A total of 360 samples were used who were at aged 18 years old and over. Quality of life was
measure by a brief WHO Quality of Life indicator in Thai (WHOQOL-BREF-THAI). Samples were selected
by using multiple stage sampling. Data were analyzed by descriptive statistics, t-test, Pearson’s productmoment
correlation and stepwise multiple linear regression.
The study found that 78.9% were at a fair level of quality of life while 20.8% were at a good level.
The factors that predict quality of life among street vendors are age, health insurance, health promoting
behaviors, family relationships, relationships among fellow street vendors and the perception of policy on
promoting informal labor, these six variables predicted for 67.10% of quality of life among street vendors.
The findings from this study recommend that among street vendors, the administrators of Bangkok and
relevant agencies should increase knowledge about health insurance and annual health check as well as self
care. It should also promote relationships at both family and social level, publicize the policy on informal
labor and promote the integration of the Informal labor network.
Keywords:  Quality of Life, Street Vendors, Bangkok
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร
ว.สาธารณสุขและการพัฒนา. 2557; 12(2): 69-83
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ระกอบการค้ า แผงลอย
ในกรุงเทพมหานคร และใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการค้าแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 360 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบที การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 78.9
มีเพียงร้อยละ 20.8 ที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ได้แก่ อายุ สิทธิในการรักษาพยาบาล พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพในกลุ่ม
เพื่อนผู้ประกอบการค้า และการรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้ สามารถร่วมกัน
ท�ำนายคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยได้ร้อยละ 67.10
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและ
การดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบการค้าแผงลอย การสร้างเสริมสัมพันธภาพ
ทั้งในระดับครอบครัวและสังคม และมีการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยรับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ค�ำส�ำคัญ:  คุณภาพชีวิต ผู้ประกอบการค้าแผงลอย กรุงเทพมหานคร
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คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ในประเทศ ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 101 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความ
รู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความ
มัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน�ำไปสู่ความเข้ม
แข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยและในปัจจุบนั
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจนอกระบบ
มากขึ้น สืบต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 112 ที่ยังคงมุ่งหวังให้สังคมไทย
มีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ประชากร
ไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง
การแข่งขันทางธุรกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้น ธุรกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
นอกระบบมี สั ด ส่ ว นและบทบาทมากขึ้ น ในระบบ
เศรษฐกิ จ จะเห็ น ได้ ว ่ า สาระส� ำ คั ญ ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเพิ่ ม มากขึ้ น โดย
เฉพาะในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจและแรงงานนอกระบบ
ที่มีมากขึ้นตามการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แรงงานนอกระบบเป็ น แรงงานส่ ว นใหญ่ ข อง
ประเทศและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศ ซึง่ ในแต่ละปีแรงงานนอกระบบสามารถสร้าง
รายได้ไม่ต�่ำกว่า 2 ล้านล้านบาทหรือประมาณร้อยละ
43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ3 จากการส�ำรวจ
ของส�ำนักงานสถิติ ในปี 2554 พบว่า ประเทศไทยมี
จ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งสิ้น 39.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงาน
นอกระบบมากถึง 24.6 ล้านคน และจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2549-2554 พบว่าผู้ท�ำงานที่เป็นแรงงาน
นอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง3
กลุ ่ ม ผู ้ ค ้ า หาบเร่ แ ผงลอยเป็ น แรงงานนอก
ระบบกลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี จ� ำ นวนมากโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น

เมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางแห่งความ
เจริ ญ ของประเทศ ท� ำ ให้ ผู ้ ค นต่ า งหลั่ ง ไหลเข้ า มา
ท�ำงานและแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในเมืองใหญ่
ส่งผลให้มีกลุ่มอาชีพที่ไม่มีลูกจ้าง (เช่น หาบเร่แม่ค้า
ตามตลาด) ถึงร้อยละ 34.9 ของแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล4 และจากการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะสินค้าที่หาบเร่แผงลอยในประเทศไทย
ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
2551 พบว่า ลักษณะสินค้าที่หาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่
ร้อยละ 75.3 จ�ำหน่ายอาหาร5 เช่นเดียวกันงานวิจัย
ของ William M. Pick และคณะ6 พบว่า แม่ค้าส่วน
ใหญ่ขายสินค้าประเภทอาหาร (ร้อยละ 60) ซึ่งกลุ่ม
อาชีพหาบเร่แผงลอยจ�ำหน่ายอาหารเป็นกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในภาคบริการที่มีความใกล้ชิดและมีความ
ส�ำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ในเขตเมือง โดยเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการพึง่ พาอาศัยอาหาร
ส�ำเร็จรูปจากแหล่งบริการนอกบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะ
แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร แผงลอยจ�ำหน่ายอาหารจึง
เป็นหน่วยจ�ำเป็นที่จัดหาบริการและผลิตอาหารราคา
ถูกให้กับประชาชนในเขตเมือง และเป็นแหล่งอาหาร
ให้ประชาชนในเมืองยังชีพอยู่ได้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ ง แนวทาง
การจัดระบบบริการสุขภาพของแรงงานนอกระบบ:
หาบเร่แผงลอยและซาเล้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบ
อาชีพหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ คือ มีรายได้ไม่แน่นอน
มี ร ายได้ เ ท่ า กั บ รายจ่ า ย และยั ง ต้ อ งประกอบอาชี พ
วันละ 8-10 ชั่วโมง ทั้งกลางวันหรือกลางคืนทุกวันไม่มี
วันหยุดพักผ่อนคลายความเครียดหรือความเมื่อยล้า
จากการท�ำงานที่ต้องออกแรงหรือมีท่าทางซ�้ำๆ7 และ
จากการศึกษา โครงการ บทบาท หน้าที่และรูปแบบ
การด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ พบ
ว่ า แรงงานนอกระบบมี ก ารรั บ ประทานอาหารไม่
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ตรงเวลาท�ำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหาร8 และ
เมื่ อ พิ จ ารณาการประสบอุ บั ติ เ หตุ จ ากการประกอบ
อาชีพของหาบเร่แผงลอยมีร้อยละ 8.09 ส�ำหรับการ
บาดเจ็บของกลุ่มหาบเร่แผงลอยที่พบมากที่สุด คือ
การได้รับบาดเจ็บจากของมีคมร้อยละ 15.7 และรอง
ลงมาคือ การบาดเจ็บเนื่องจากถูกความร้อนร้อยละ
12.75 นอกจากนี้จากการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของแรงงานนอกระบบศึกษาเฉพาะกรณี
ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ค้าขายตลาดนัดในเขต
กรุงเทพมหานครในปี 2550 พบว่า หาบเร่แผงลอย
ส่ ว นใหญ่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว คื อ โรคภู มิ แ พ้ / หื ด /หอบ
ร้ อ ยละ 35.2 รองมาคื อ โรคความดั น โลหิ ต สู ง /ต�่ ำ 
ร้อยละ 32.8 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 13.6 และส่วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ไม่เคยตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ขาดความเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพเท่าทีค่ วรและมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 24.8
และสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ15.29 และหาบเร่แผงลอย
ยังต้องเผชิญกับมลพิษฝุ่นละออง แดดร้อน เสียงดัง
ของการจราจรย่านชุมชน จากงานวิจัยในกลุ่มแม่ค้า
แผงลอยในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า แม่ค้าแผงลอย
เกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52) มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
การท�ำงาน ทั้งปัญหาสิ่งสกปรก ปัญหาเสียงดังและยัง
พบว่ามีแม่คา้ บางส่วน (ร้อยละ 29) เคยถูกขโมยเงินหรือ
สินค้าระหว่างที่ค้าขาย6
จากงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา เรื่ อ งการศึ ก ษาคุ ณ ภาพ
ชีวิตของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครในปี 255410 พบว่า ผู้ขายสินค้าแบบ
หาบเร่และแผงลอยนั้นมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคุณภาพชีวิตด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ปานกลางและยังพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และรายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ เช่นเดียวกับ
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตคนไทย กรณีศึกษาผู้อาศัย
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อยู่ในเขตเมือง11 พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ และ
รายได้ เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของผูอ้ าศัยอยูใ่ น
เขตเมือง
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบ
กิจการหาบเร่แผงลอยต้องเผชิญกับกับปัญหาด้านต่างๆ
ทีอ่ าจส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ระกอบกิจการหาบเร่
แผงลอยไม่ดีนัก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิต
และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ระกอบการ
ค้าแผงลอยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวัง
ว่าผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำ
ไปวางแผนนโยบายแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยและสามารถเป็นข้อมูลเพิ่ม
เติมส�ำหรับการศึกษาในอนาคตได้

วิธีการศึกษา

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจแบบ
ภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional survey research)
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการค้าแผงลอยใน
เขตกรุงเทพมหานครค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.6412 โดย
ก�ำหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และขนาดของความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 7% กลุ่มตัวอย่างในการการวิจัยนี้มี
จ�ำนวน 360 คน เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเจ้าของกิจการและท�ำการค้าขายอาหาร
และเครือ่ งดืม่ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18
ปีขนึ้ ไป ประกอบกิจการค้าขายมาแล้ว ไม่ตำ�่ กว่า 3 เดือน
และไม่มปี ญ
ั หาในด้านการรับรูแ้ ละการสือ่ สาร และกลุม่
ตัวอย่างทีไ่ ม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั หรือติดภารกิจหรือ
ไม่ขายของในวันที่เก็บข้อมูลจะถูกคัดออกจากการวิจัย
ครั้งนี้
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stagerandom sampling) จัดแบ่ง
เขตตามที่ตั้งของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 3
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กลุ่มตามกองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.254413 คือ เขต
ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกท�ำการสุ่มรายชื่อเขตการ
ปกครองมาพื้ น ที่ ล ะ 1 เขต ได้ แ ก่ เขตดิ น แดง เขต
พระโขนง และเขตลาดกระบัง ตามล�ำดับ จากนัน้ ท�ำการ
สุ่มรายชื่อแขวงมาเขตละ 1 แขวง ได้แก่ แขวงดินแดง
แขวงบางจาก และแขวงคลองสองต้นนุ่น ตามล�ำดับ
การแบ่งกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละแขวง จะแบ่งตามสัดส่วน
ที่เท่ากัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 2
ท่านตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมช่วงเวลาเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ 08.30-16.00 น.
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนสิทธิและการ
ยินยอมของผู้เข้าร่วมวิจัย แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 8
ส่วน ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว
และสิทธิในการรักษาพยาบาล
2. แบบสัมภาษณ์การรับรูภ้ าวะสุขภาพผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย การมี
โรคประจ�ำตัว และการรับรูภ้ าวะสุขภาพของตนเองโดย
ทั่วไป
3. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผูว้ จิ ยั
พัฒนาแบบสัมภาษณ์ขนึ้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ
ทั้ง 6 ด้านจากการประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของ Walker, Sechrist และ Pender14 ได้แก่ การออกก�ำลัง
กาย การรับประทานอาหาร การจัดการกับความเครียด
การรับผิดชอบต่อสุขภาพ การพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน
และความส�ำเร็จในชีวิตแห่งตนการแปลผลแบ่งเป็น
3 ระดับคือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับดี ระดับ
ปานกลาง และไม่ดโี ดยพิจารณาจากร้อยละคะแนนทีไ่ ด้
ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของ Bloom15
4. แบบสัมภาษณ์สมั พันธภาพในครอบครัวผูว้ จิ ยั
พัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพ
ในครอบครัวของพิทยา จารุพนู ผล และคณะ16 ประกอบ
ด้วยข้อค�ำถาม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การแสดงออกถึงความรัก

ใคร่ เอาใจใส่ระหว่างกัน 2) การยอมรับ เคารพความคิด
เห็นซึง่ กันและกัน 3) การสือ่ สารอย่างมีคณ
ุ ภาพระหว่าง
กัน 4) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วย
เหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง และ 5) บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่
สัมพันธภาพในครอบครัวระดับดี ระดับปานกลางและ
ไม่ดโี ดยพิจารณาจากร้อยละคะแนนทีไ่ ด้ ใช้เกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มของ Bloom15
5. แบบสั ม ภาษณ์ สั ม พั น ธภาพในกลุ ่ ม เพื่ อ น
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยผู้วิจัยพัฒนาและดัดแปลงมา
จากแบบสัมภาษณ์สมั พันธภาพในครอบครัวของพิทยา
จารุพูนผล และคณะ16 การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนระดับดี ระดับปาน
กลาง และไม่ดีโดยพิจารณาจากร้อยละคะแนนที่ได้ ใช้
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของ Bloom15
6. แบบสั ม ภาษณ์ ทุ น ทางสั ง คม ถู ก พั ฒ นา
และดั ด แปลงมาจากแบบสั ม ภาษณ์ สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัวของพิทยา จารุพนู ผล และคณะ16 การแปลผล
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ทุนทางสังคมระดับดี ระดับ
ปานกลาง และไม่ดโี ดยพิจารณาจากร้อยละคะแนนทีไ่ ด้
ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของ Bloom15
7. แบบสัมภาษณ์การรับรูน้ โยบายส่งเสริมแรงงาน
นอกระบบผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วย การรับรู้ประเด็นข่าวสารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมแรงงานนอกระบบ การรับ
รู้ประเด็นข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และความคิดเห็นต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน การแปล
ผลแบ่งออก 2 กลุม่ ได้แก่ การรับรูน้ โยบายในระดับมาก
และระดับน้อย
8. แบบสัมภาษณ์คณ
ุ ภาพชีวติ ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพชีวติ ได้จากเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL –
BREF – THAI) ประกอบด้วยค�ำถาม 26 ข้อคะแนน
คุณภาพชีวิตมีตั้งแต่ 26-130 คะแนน มีเกณฑ์ก�ำหนด
ดังนี้17
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คะแนน 26-60 คะแนนแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
ที่ไม่ดี
คะแนน 61-95 คะแนนแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
ปานกลาง
คะแนน 96-130 คะแนนแสดงถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี
ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย โดยการหาความตรงของเนื้ อ หา (Content
validity) เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของเนือ้ หา การใช้ภาษาและความชัดเจนของภาษา โดยผู้
เชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่านและอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
และหาความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยน�ำแบบสัมภาษณ์
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ โดยน�ำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จากนั้น
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ
หาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency
reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) กับแบบ
วัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบวัดสัมพันธภาพใน
ครอบครัวแบบวัดสัมพันธภาพในกลุม่ เพือ่ นผูป้ ระกอบ
การค้าแผงลอยแบบวัดทุนทางสังคมและแบบวัดการ
รับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบโดยมีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.701, 0.853, 0.709, 0.835 และ 0.908
ตามล�ำดับ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาแสดงในรูป
จ�ำนวน ร้อยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
และค่าต�่ำสุด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเชิงวิเคราะห์
เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับคุณภาพชีวติ
โดยใช้ t-test, Pearson’s product moment correlation
coefficient และ Stepwise multiple linear regression

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ผู ้ ป ระกอบการค้ า แผงลอยในกรุ ง เทพมหานคร
จ�ำนวน 360 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.8 และเพศ
ชายร้อยละ 42.2 เกือบครึ่ง (ร้อยละ 44.4) มีอายุระหว่าง
31-40 ปี อายุมากสุดคือ 62 ปี อายุน้อยสุดคือ 19 ปี อายุ
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 35.1 ประมาณ 1 ใน 2 ของผู้ประกอบ
การค้าแผงลอยมีการศึกษาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานสมรสคู่
(ร้อยละ 70.3) ส�ำหรับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่
ระหว่าง 10,000-19,999 บาทต่อเดือนมากสุด (ร้อย
ละ 38.6) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 24,179
บาทต่อเดือน ด้านสิทธิในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่
เมื่ อ เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยจะใช้ สิ ท ธิ บั ต รประกั น สุ ข ภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง) ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
(ร้อยละ 76.1) และพบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ที่มีโรคประจ�ำตัวส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
(ร้อยละ 73.4) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร (n=360)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
≤20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
Mean =35.1, SD = 8.2, Min = 19, Max = 62
การศึกษา
ต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
สิทธิในการรักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
บัตรประกันสังคม
สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จ่ายเอง
โรคประจ�ำตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหอบหืด/ภูมิแพ้
โรคหัวใจ
รายได้ของครอบครัว (บาท)
<10,000
10,000-19,999
20,000-29,999
30,000-39,999
≥40,000
Median = 20,000, QD = 7,500
Min = 5,000, Max = 100,000

จ�ำนวน

ร้อยละ

152
208

42.2
57.8

8
107
160
67
17
1

2.2
29.7
44.5
18.6
4.7
0.3

172
188

47.8
52.2

71
253
36

19.7
70.3
10.0

274
74
8
4

76.1
20.6
2.2
1.1

94
46
10
6

73.4
35.9
7.8
4.7

26
139
98
45
52

7.2
38.6
27.2
12.5
14.5
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การประเมินคุณภาพชีวิต

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมระดับ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.6, 84.2, 60.0 และ
ปานกลาง (ร้อยละ 78.9) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ 76.1 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2
ว่า คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามระดับคุณภาพชีวิต
รายด้าน (n=360)
คุณภาพชีวิต

Mean (SD), Min-Max

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวม

22.2 (2.4), 14-31
19.0 (2.8), 10-27
9.6 (2.2), 5-15
25.8 (5.1), 12-38
83.2 (11.5), 60-114

จ�ำนวน (ร้อยละ)
ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

13 (3.6)
44 (12.2)
82 (22.8)
80 (22.2)
75 (20.8)

344 (95.6)
303 (84.2)
216 (60.0)
274 (76.1)
284 (78.9)

3 (0.8)
13 (3.6)
62 (17.2)
6 (1.7)
1 (0.3)

การวิเคราะห์หาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ลบกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (r =

จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยกับตัวแปรต้นพบว่า
ตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ สัมพันธภาพในกลุ่ม
เพื่อนผู้ประกอบการค้าแผงลอย พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว และรับรู้นโยบาย
ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ (r = 0.745, 0.697, 0.667
และ 0.537 ตามล�ำดับ) ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทาง
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-0.214) และทุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์คุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอย และการทดสอบ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่น�ำ
เข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรมี ค วาม
สัมพันธ์กันในระดับต�่ำถึงปานกลาง และไม่พบภาวะ
Multicollinearity ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
คุณภาพชีวิต
อายุ (1)
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (2)
สัมพันธภาพในครอบครัว (3)
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน (4)
ทุนทางสังคม (5)
การรับรู้นโยบาย (6)

คุณภาพชีวิต
1.000
-.214**
.697**
.667**
.745**
-.087
.537**

1

2

1.000
-.203**
-.225**
-.164**
-.031
-.324**

1.000
.650**
.710**
-.101
.541**

3

1.000
.640**
-.055
.515**

4

5

1.000
-.159** 1.000
.389** .145**

6

1.000

**p-value < 0.01, *p-value < 0.05

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบ
ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้า
แผงลอยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ สัมพันธภาพ
ในกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการค้าแผงลอย พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอก

ระบบ สัมพันธภาพในครอบครัว สิทธิในการรักษา
พยาบาล และอายุ โดยตัวแปรท�ำนายทั้ง 6 ตัวแปรนี้
สามารถร่วมกันท�ำนายคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยได้ร้อยละ 66.5 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวท�ำนายกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการวิเคราะห์ Stepwise Multiple Regression
ตัวท�ำนาย
- สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน (คะแนน)
- พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (คะแนน)
- การรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบ (คะแนน)
- สัมพันธภาพในครอบครัว (คะแนน)
- สิทธิในการรักษาพยาบาล (สิทธิบัตรทอง)
- อายุ (ปี)

b
1.289
0.430
0.786
0.429
2.467
-0.039

β

0.410
0.195
0.176
0.171
0.091
-0.028

p-value
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.005
0.403

Adjusted R2 = 0.665, F value = 119.933, p-value = 0.001, S.E. = 3.842
b = regression coefficient
β = Standardized regression coefficient
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สรุปและอภิปรายผล

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการค้า
แผงลอยในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 360 คน พบว่า
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 78.9) และร้อยละ 20.8 มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ
วิจิตร ระวิวงศ์ และคณะ9 ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะ
กรณีขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ค้าขายตลาดนัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูค้ า้ ขายตลาดนัดมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับผล
การศึกษาของนวลลักษณ์ ประภัสสรกุล10 ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอย
ในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2554 พบว่า ผู้ขาย
สินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพ
ชีวิตด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและ
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง การวิจัย
ครัง้ นี้ พบว่า ตัวแปรด้านเพศ สถานภาพสมรสไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษา
ของ Karthikeyan และ Mangaleswaran18 พบว่า เพศ
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ และการศึกษาของนวลลักษณ์ ประภัสสรกุล10 พบว่า สถานภาพสมรสมีความ
สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ จากการศึกษาครัง้ นีเ้ มือ่ เปรียบ
เทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านจิตใจของ
นวลลักษณ์ ประภัสสรกุล10 จะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิต
ด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประกอบการค้าแผงลอยใน
กรุงเทพมหานครต�่ำลง อาจจะเนื่องจากกลุ่มอาชีพนี้
ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจ
การเมือง ซึ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
เกิดการเจ็บป่วยได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ
น�ำอาจน�ำไปสู่การเกิดภาวะเครียดในที่สุด โดยเฉพาะ
กลุม่ เสีย่ งควรจะดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี เช่น หญิง
ตัง้ ครรภ์ หรือผูส้ งู อายุ ซึง่ จากการศึกษาหาความสัมพันธ์
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ระหว่างการค้าขายระหว่างที่ตั้งครรภ์และน�้ำหนักแรก
เกิดของเด็ก พบว่า การค้าขายระหว่างที่ตั้งครรภ์ มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และมีความเสีย่ งที่
เด็กจะมีน�้ำหนักแรกเกิดต�่ำกว่าเกณฑ์19
จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เมื่อเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) (ร้อยละ 76.1)
รองลงมา คื อ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม (ร้ อ ยละ 20.6)
เมื่ อ ทดสอบหาความสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยการทดสอบที่ พ บ
ว่า สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ประกอบการค้า
แผงลอยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ผู้ที่ใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเข้ารับการรักษาพยาบาล
จะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าการสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ
อาจเนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้
รับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย และ
ในปัจจุบันมีการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ใช้
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการให้ภาคเอกชนเข้า
มาร่วมพัฒนางานบริการสาธารณสุขในรูปแบบของการ
เข้าร่วมโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่น อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นการป้องกัน
ก่อนการเกิดโรค
ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า พฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู ้ ป ระกอบการค้ า แผงลอยใน
กรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 71.9) และยังพบว่า มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และดื่มสุรา และการตรวจสุขภาพประจ�ำปีค่อนข้าง
น้อย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของวิจติ ร ระวิวงศ์ และ
คณะ9 พบว่า ผู้ค้าตลาดนัดส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80
ไม่เคยตรวจสุขภาพประจ�ำปี ขาดความเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพเท่าที่ควรและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น
การดื่มสุราและสูบบุหรี่ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วย
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบการค้า
แผงลอยในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
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ชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) อธิบายได้ว่า
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้นส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี
ท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งสุขภาพเป็น
สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญมากต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ด20ี
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เมื่อทดสอบความ
สัมพันธ์ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) พบว่ า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ของ
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ซึ่งอธิบายได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว
ดี จะท�ำให้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ครอบครัวเป็น
สถาบันพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่ให้ความ
รั ก ความอบอุ ่ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
กล่าวได้ว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อคุณภาพ บุคลิกภาพ
และวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวจึงมี
ความส�ำคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการค้าแผงลอยที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวที่ดีได้รับการดูแลสนับสนุนด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเอาใจ
ใส่ ความอบอุ ่ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ผู ้ ป ระกอบ
การค้าแผงลอย สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จึงท�ำให้
ผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยทีม่ สี มั พันธภาพในครอบครัว
ที่ ดี มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด ้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของจุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์21 พบว่า การมีเวลาให้
ครอบครัว เป็นปัจจัยร่วมกันท�ำนายคุณภาพชีวิตแบบ
หลายมิ ติ ข องผู ้ ใ ช้ แ รงงานในโรงงานอุ ต สาหกรรม
จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เช่น
เดียวกับการศึกษาของจักรพงษ์ เกเย็น22 พบว่า การ
มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมีความรัก ความ
เคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัว การมีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของครอบครัว
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย
เหตุผลในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจาก

สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้านสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการค้า
แผงลอย เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) พบว่ า
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ของผู ้ ป ระกอบการค้ า แผงลอยในกรุ ง เทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) อธิบายได้ว่า สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยดี จะท�ำให้มีคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้ประกอบการค้าแผงลอยที่มี
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนที่ดี ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ ง กั น กั บ เพื่ อ นผู ้ ป ระกอบการค้ า ไม่ พู ด จาเยาะเย้ ย
ถากถางหรือเสียดสี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อ
มีปัญหาเกี่ยวกับการค้าขายขึ้น จึงท�ำให้ผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ด ้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของรั ญ ญานี
บุญมา23 พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษา
ของจักรพงษ์ เกเย็น22 พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
เพื่อนหรือเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในเขต
กรุงเทพมหานครและจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ในกรุงเทพมหานครด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (Stepwisemultiple regression) พบว่า
สัมพันธภาพในกลุม่ เพือ่ นผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยเป็น
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่สุด
ด้านการรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบ
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการค้าแผงลอยมีคะแนน
รวมอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 83.3) ซึ่งประเด็นที่มีการ
รับรู้น้อย ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีการออก
ก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และ
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การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Debdulal24 ที่พบว่าผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยมีความเข้าใจว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับ ก�ำหนด
ระยะเวลาการท�ำงาน และการก�ำหนดพื้นที่ในการวาง
ขายสิ่งของเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจของพวกเขา ทั้งนี้
ผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้หรืออาจจะไม่มีองค์ความรู้ ท�ำให้ผู้ประกอบการค้า
แผงลอยไม่รับรู้ในประเด็นนโยบายด้านต่างๆ และเมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า การรับรู้นโยบายส่ง
เสริมแรงงานนอกระบบของผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) อธิบายได้ว่า การ
รับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบมาก จะท�ำให้
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี เนื่องจากนโยบายของภาค
รัฐมีผลต่อการคงอยู่และขยายตัวของหาบเร่แผงลอย
สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล นิราทร25 ศึกษาเรื่อง
หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความส�ำเร็จและตัวบ่งชี้ ผลการ
ศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายของรัฐทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิน่ ล้วนมีบทบาทส�ำคัญท�ำให้หาบเร่แผงลอย
อาหารในกรุงเทพมหานครคงอยู่และขยายตัว และการ
ที่ผู้ประกอบการค้าแผงลอยมีการรับรู้นโยบายส่งเสริม
แรงงานนอกระบบ จะท�ำให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ทราบว่าตนเองไม่ได้ถูกละเลยจากสังคมไทย และจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการรับรู้นโยบาย
ส่งเสริมแรงงานนอกระบบมาก ย่อมมีโอกาสที่จะเข้า
ถึงบริการต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัด
บริการไว้ให้ ซึง่ จะส่งผลให้ผปู้ ระกอบการค้าได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทตี่ นเองควรจะได้รบั และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

1. ด้านการสร้างเสริมสัมพันธภาพทั้งในระดับ
ครอบครัวและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข จากการศึกษานี้ พบว่า ผู้ประกอบการค้า
แผงลอยในกรุงเทพมหานคร มีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้านสัมพันธ์
ทางสังคมอยู่ในระดับน้อยสุด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
ชีวติ ด้านอืน่ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครจึงควรมีนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมประจ� ำปี เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยได้มโี อกาสเข้าร่วมท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกับครอบครัวและสมาชิก
อื่นๆ ในชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน
ส�ำคัญต่างๆ การจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เป็นต้น โดยให้ผแู้ ทนของผูป้ ระกอบการค้าแผงลอย เข้า
มามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมของชุมชน
ร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งส่งผลดีต่อภาวะทาง
จิตใจของผูป้ ระกอบการค้าแผงลอย ก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นสมาชิกส่วนหนึง่ ของชุมชน และเห็น
คุณค่าในตนเองมากขึ้น
2. ด้านการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
จากการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ
ของผู้ประกอบการค้าแผงลอยพบว่า สัมพันธภาพใน
กลุม่ เพือ่ นผูป้ ระกอบการค้าแผงลอยเป็นปัจจัยทีม่ คี วาม
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครควรมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการค้าแผงลอย
รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรหรือเครือข่าย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยมีการท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการรวมกลุ่มกันนี้จะก่อให้
เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการรวมกลุ่มของ
กลุ่มผู้ประกอบการค้าแผงลอยที่เข้มแข็งจะก่อเกิดพลัง
อ�ำนาจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีการต่อรองหรือ
เรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่ทั้งหลายควรจะได้รับ
ข้อเสนอแนะ
3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษา
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พยาบาลของผู้ประกอบการค้าแผงลอยหน่วยงานที่
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องประเภทสิทธิ
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และการใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาลผ่านทางสือ่ ต่างๆ โดย
เฉพาะสือ่ ทางโทรทัศน์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการค้าแผงลอย
ได้รบั รูส้ ทิ ธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของตนเองและ
ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพมาก
ขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยส่วนหนึ่งมีการใช้สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ
นอกเหนือไปจากสิทธิบตั รทอง (ร้อยละ 23.9) ซึง่ ในการวิจยั
ในครัง้ ต่อไปควรจะมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น ความพึง
พอใจต่อสิทธิในการรักษาพยาบาล ปัญหาหรืออุปสรรค
ในการใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาล ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเสนอ
แนะนโยบายและวางแผนด้านการบริการสุขภาพให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. ด้านการสร้างเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอยมี
ภาวะเครียดและมีโรคประจ�ำตัวเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด/ภูมแิ พ้ และโรคหัวใจ
ดังนั้นส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ใน
การรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัด
บริการด้านการส่งเสริม การป้องกันและควบคุมโรค26
จึ ง ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเอง ทางด้านการออกก�ำ ลังกาย ด้านโภชนาการ
อาหาร รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการตรวจสุขภาพประจ�ำ
ปี และเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานนอก
ระบบกลุม่ นี้ ควรมีการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลือ่ นที่
ส�ำหรับกลุ่มแรงงานนี้โดยเฉพาะ
5. ด้ า นนโยบายเกี่ ย วกั บ แรงงานนอกระบบ
จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอยส่วน
ใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ น โยบายส่ ง เสริ ม แรงงานนอกระบบ
ระดับน้อย จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยด้าน
การได้ รั บ สนั บ สนุ น ทางสั ง คมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การใช้
สิทธิแรงงานนอกระบบ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้
แรงงานนอกระบบมีความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานนอก
ระบบมากยิ่งขึ้น27 ดังนั้นหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยว
กับแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครควรมีการ

ประชาสัมพันธ์นโยบายเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบ รวม
ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกอบ
การค้ า แผงลอยรั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือมีการจัดประชุม
อบรมให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�ำภาควิชาอนามัย
ครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำในทุกขัน้ ตอนการ
วิจัย และขอขอบพระคุณผู้ประกอบการค้าแผงลอยใน
กรุงเทพมหานครทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี การวิจัย
ครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ประจ�ำปี 2556
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