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บทค ัดย่อ

Abstract

วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติ ครอบครัว ความพึงพอใจต่อ
อาชีพเย็บผ้าโหล และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกับ
คุณภาพชีวิตครอบครัวตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี วิ ธี
การศึกษา: การวิจยั เชิงพรรณนา มีกลุ่มตัวอย่างคือ สตรีเย็บผ้าโหลทีอ่ าศัยใน
จังหวัดอุดรธานี จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือเป็ นแบบประเมินคุณภาพชีวิต
ครอบครัว สตรี เ ย็ บ ผ้ า โหล ตรวจสอบภาษาและความตรงทางเนื้ อ หาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 ท่าน มีความเทีย่ งสูง (สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ครอนบาคแอลฟา =
0.89) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกับคุณภาพ
ชีวติ ครอบครัวโดยสถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (r) ผลการศึกษา: พบว่าสตรี 150
คน (จาก 150 ครอบครัว) ทีต่ อบแบบสอบถาม มีคุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวม
ระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการทําหน้าทีข่ องครอบครัวอยู่ในระดับดี
และมี 3 ด้านทีอ่ ยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านจิตอารมณ์สงั คมและ
จิต วิญ ญาณ และด้านแหล่ง ประโยชน์ ส นับ สนุ น ส่ว นใหญ่ พงึ พอใจต่ อ อาชีพ ใน
ระดับปานกลาง (94.7%) พบว่าความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกับคุณภาพ
ชีวติ ครอบครัวสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.367, P <
0.01) สรุป: สตรีเย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานีมคี วามพอพึงใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล
ในระดับปานกลาง มีคุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวมระดับดี และความพึงพอใจ
สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ ครอบครัว
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ , คุณภาพชีวติ ครอบครัว, ความพึงพอใจ, อาชีพเย็บผ้า
โหล, สตรีเย็บผ้าโหล

Objectives: To examine quality of life, family quality of life, satisfaction on
their work and welfare, and the correlation between the family quality of life
and the satisfaction, among cloth making women in Udon Thani province.
Methods: In this descriptive research, the sample included women cloth
making women in Udon Thani province, selected by a simple random
sampling. The research tools included interview questionnaires concerning
family quality of life (FQoL), and satisfaction of their work and welfare
(SWW). The content validity was examined by 5 experts. The questionnaire
had a high reliability (Cronbach’s alpha coefficient of 0.89). The correlation
between SWW and QFoL was examined using Pearson’s Product Moment
Correlation test. Results: Of 150 women (from 150 families) selected, the
results showed that the overall FQoL was at a moderate level: with most
domains in moderate levels (physical, psychological and social support
domains), and the domain of family function at good level. Most women
(94.7%) had a moderate SWW and their SWW was significantly positively
correlated with FQoL (r = 0.367, P < 0.01). Conclusion: Cloth making
women in Udon Thani province had a moderate satisfaction on their work
and welfare, and good overall family quality of life. Their satisfaction was
positively correlated with overall family quality of life.
Key words: quality of life, family quality of life, satisfaction, cloth making,
cloth making women

บทนํา
นับ ตัง้ แต่ ป ระเทศไทยได้ใ ช้แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550
- 2554) เป็ นเครือ่ งมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพือ่ ผลักดันไป
เป็ นประเทศอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมไปยัง
ทุก ภูมภิ าคตามนโยบายสร้างความเจริญสู่ท้องถิ่น 1 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมประเภทตัดเย็บเสือ้ ผ้า ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกใน 10
กลุ่มแรกของประเทศ ในบรรดาแรงงานต่าง ๆ สตรีเย็บผ้าโหลเป็ น
แรงงานสํา คัญ ในอุ ต สาหกรรมเสื้อ ผ้าสําเร็จ รูป แรงงานเหล่ า นี้
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทําให้สตรีเย็บ
ผ้าโหลทีเ่ คยอยู่ในโรงงานต้องออกจากงาน เพราะการเลิกจ้างและ
ปิดกิจการ หลายคนต้องออกมาอยูบ่ า้ น และมีแรงงานสตรีบางส่วน
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

ทีไ่ ม่สามารถทํางานในโรงงานได้เนื่องจากข้อจํากัด เช่น อายุ วุฒ ิ
การศึกษา เวลาในการทํางาน และภาระในครอบครัว ดังนัน้ จึงมี
แรงงานกลุ่มทีร่ บั งานมาทําทีบ่ า้ นมากขึน้ 2
จังหวัดอุดรธานีเป็ นหนึ่งในจังหวัดทีม่ แี รงงานในอุตสาหกรรม
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าค่อนข้างมากซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสตรี และมีจํานวนมาก
ที่รบั งานมาทําที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการรับ
งานมาทํ า ที่บ้า นของอุ ต สาหกรรมประเภทตัด เย็บ เสื้อ ผ้า โดย
ผลการวิจยั พบว่าร้อยละ 88 ของคนงานทีร่ บั จ้างเหมางานมาทําที่
บ้านเป็ นสตรี5 สตรีในปจั จุบนั นอกจากจะมีบทบาทในครัวเรือนแล้ว
ยังมีสว่ นร่วมในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้ครอบครัว6 การ
รับ งานมาทํ า ที่ บ้ า นอาจเป็ น ทางออกที่ เ หมาะสมเพราะเอื้ อ
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ประโยชน์ต่อสตรีให้สามารถประกอบอาชีพควบคูไ่ ปกับการทํางาน
บ้านและเลีย้ งดูบุตรหลานได้7
แม้ว่าการทีส่ ตรีรบั งานมาทําทีบ่ า้ นมีผลดีในแง่การเพิม่ รายได้
ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่การทํางานที่บ้านก็มปี ญั หาเช่นกัน
เนื่องจากการรับงานมาทําทีบ่ ้านถือเป็ นการทํางานนอกระบบ จึง
ไม่ได้ร บั สวัส ดิก ารและการคุ้ม ครองแรงงานจากหน่ วยงานที่ทํา
หน้าทีบ่ ริหารและรับผิดชอบงานโดยตรง แรงงานนอกระบบส่วน
ใหญ่ไม่มคี วามสัมพันธ์ลกั ษณะนายจ้างกับลูกจ้าง จึงไม่เข้าข่ายที่
จะได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน9 ไม่
สามารถเข้าถึงการประกันสังคม และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานได้
ในขณะทีก่ ฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานรับไปทําทีบ่ า้ น พ.ศ.
2547 ไม่ได้ให้การคุม้ ครองทีเ่ พียงพอ และไม่สามารถบังคับใช้ได้
จริง การผลักดันพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองและส่งเสริมพัฒนาผูร้ บั
งานไปทํ า ที่บ้า นก็ย งั ไม่บ รรลุ ผ ล จึง สรุ ป ได้ว่า ป จั จุ บ ัน ยัง มิไ ด้ม ี
กฎหมายเฉพาะใด ๆ ที่คุ้ม ครองแรงงานสตรีเ ย็บ ผ้าโหลที่เ ป็ น
แรงงานนอกระบบได้อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลและเพีย งพอ ทํ า ให้ข าด
หลักประกันในชีวติ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุ น
จากภาครัฐ อยูก่ นั แบบต่างคนต่างทํา ไม่มอี งค์กรตัวแทน รวมทัง้ มี
ความเสีย่ งด้านสุขภาพทัง้ แบบเฉียบพลันและเรือ้ รังอันเป็ นผลจาก
สภาพการทํางานที่ไร้ห ลัก ประกัน และขาดระบบและเครื่อ งมือ
สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ ขาดการส่ ง เสริม พัฒ นาเพื่อ
ยกระดับฝีมอื การได้รบั ค่าจ้างค่าตอบแทนตํ่า สภาพการทํางานที่
มีผลต่อสุขภาพ การทํางานทีร่ บี เร่ง ชัวโมงทํ
่
างานทีย่ าวนาน การ
ขาดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
แม้ว่าในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา เริม่ มีการให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาแรงงานนอกระบบจากนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การขับ เคลื่อ นในการพัฒ นา
คุณภาพชีวติ แรงงานนอกระบบในมิติ 4 ส. คือ ด้านสิทธิ ด้าน
สุขภาพ ด้านส่งเสริมอาชีพ และด้านสวัสดิการ แต่แรงงานสตรีเย็บ
ผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานียงั ต้องเผชิญกับสภาพการจ้างงานทีเ่ อา
เปรีย บ ค่า จ้า งตํ่า กว่าอัต ราค่า จ้า งแรงงานขัน้ ตํ่า สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของสัญชัย ฉายสุวรรณ (2546) ที่ศกึ ษามาตรการการ
คุม้ ครองแรงงานผูร้ บั งานไปทําทีบ่ า้ น ทีเ่ น้น ศึกษาเฉพาะกรณี
กลุ่ ม ตัด เย็บ เสื้อ โหล พบว่า แรงงานกลุ่ ม ที่ร บั งานไปทํา ที่บ้านมี
ั หาเรื่อ งค่ า ตอบแทนในการทํ า งานที่ม ีอ ัต ราค่ า จ้ า งตํ่ า กว่ า
ปญ
แรงงานในระบบ และจะได้รบั ค่าตอบแทนหลังจากส่งงานแล้ว 1 3 เดือน และไม่มสี วัสดิการค่ารักษาพยาบาล ต้องจ่ายเงินค่ารักษา
เองตามเกณฑ์ของหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ได้
รับการคุม้ ครองด้านความปลอดภัยในการทํางาน ต้องเผชิญความ
เสีย่ งหลายด้าน ทัง้ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความมันคงใน
่
10
ชีวติ ซึ่งทัง้ หมดที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวติ ครอบครัว
ของสตรีเย็บผ้าโหล
สถานการณ์แรงงานนอกระบบสตรีเย็บผ้าโหลทีบ่ า้ นในจังหวัด
อุดรธานีแสดงถึงปญั หาขนาดใหญ่ท่สี ะท้อนสภาพปญั หาแรงงาน
กลุ่มนี้ได้ค่อนข้างมาก อุดรธานีเป็ นจังหวัดทีม่ แี รงงานนอกระบบ
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

กลุ่มเย็บผ้าโหลมากที่ลําดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และยั ง มี โ รงงานเย็ บ ผ้ า โหลขนาดใหญ่ 5 แห่ ง นอกจากนี้
สถานการณ์แรงงานนอกระบบขอแรงงานเหล่าแย่ลง เพราะในช่วง
ก่อนการวิจยั นี้ มีโรงงานปิ ดกิจการไป ทําให้พนักงานตกงานและ
กลายเป็ นแรงงานนอกระบบ
ั หาด้ า นสวัส ดิก ารแรงงานและความต้ อ งการของ
จากป ญ
แรงงานนอกระบบที่เกิดขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวติ ครอบครัวของ
สตรีเย็บผ้าโหลลดลง ซึ่งปญั หาเหล่านี้ มแี นวโน้ มรุนแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ มูลและการศึกษาด้านคุณภาพชีวติ ของแรงงาน
สตรี เ หล่ า นี้ ค่ อ นข้ า งน้ อ ยและไม่ ช ั ด เจน ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของปญั หาดังกล่าวและการดูแลครอบครัวแบบองค์
รวม ผูว้ จิ ยั จึงทําการวิจยั นี้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวติ ครอบครัวของสตรีเย็บผ้าโหล รวมถึงความพึงพอใจต่ออาชีพ
เย็บผ้าโหลและความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บ
ผ้าโหลกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหล
โดยมีสมมติ ฐานการวิ จยั ว่า ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรูข้ อง
สตรีเย็บผ้าโหล ส่วนคุณภาพชีวติ ครอบครัวของสตรีเย็บผ้าโหล มี
องค์ประกอบด้านต่างๆ คือ ด้านกายภาพ ด้านจิตอารมณ์ สงั คม
และจิตวิญญาณ ด้านแหล่งประโยชน์ สนับสนุ น และด้านการทํา
หน้ าที่ของครอบครัว11-13 โดยตัวอย่างเป็ นแรงงานสตรีในจังหวัด
อุดรธานี
ทัง้ นี้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ครอบครัว ด้ า นกายภาพ (Physical
domain) คือ การรับรูส้ ภาพทางด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การทําหน้าทีห่ ารายได้ให้ครอบครัวซึง่ มีผลต่อชีวติ ประจําวัน เช่น
การรับรูส้ ภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย การรับรูถ้ งึ ความสามารถ
ในการทํ า งาน เป็ น ต้ น ส่ ว นด้ า นจิ ต อารมณ์ ส ัง คมและจิ ต
วิ ญญาณ (Psychological domain) คือ การรับรูท้ างสภาพจิตใจ
ของกลุ่ มตัว อย่า งต่ อ การทําหน้ าที่ห ารายได้ห ลัก ของครอบครัว
เช่น การรับ รู้ความรู้สกึ ทางบวกและทางลบที่บุคคลมีต่อตนเอง
การรับรูภ้ าพลักษณ์ของตนเอง การรับรูถ้ งึ ความคิด การตัดสินใจ
และความสามารถในการเรีย นรู้ข องตน สํ า หรับ คุ ณ ภาพชีว ิต
ครอบครัวด้านแหล่ งประโยชน์ สนั บสนุ น (Social support
domain) คือ การรับรูเ้ รือ่ งความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น การ
รับรูถ้ งึ การทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือและได้เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นในสังคม และท้ายสุดด้านการทําหน้ าที่ของครอบครัว
(Family function domain) คือ การรับรูว้ า่ สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนต้องรับผิดชอบปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความผาสุกและคุณภาพ
ชี ว ิ ต ที่ ด ี ใ นครอบครัว การทํ า หน้ า ที่ ข องครอบครัว เป็ นการ
ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวัง ของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวและของสังคม
การศึก ษาในแรงงานสตรีเ ย็บ ผ้า โหลมีค วามจํา เป็ น ยิ่ง ยวด
เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ สุขภาพยัง
แข็ง แรง ต้อ งรับ ภาระทัง้ งานบ้ า นและงานในบ้า น ดํ า รงหลาย
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บทบาทตามความคาดหวัง ของสัง คมและวัฒ นธรรมดัง้ เดิม ทัง้
บทบาทภรรยา บทบาทมารดา และบทบาทผู้ดู แ ลสมาชิก ใน
ครอบครัว เห็นได้ว่าแรงงานสตรีเหล่านี้มคี วามสําคัญต่อบุคคลอื่น
ในครอบครัว เป็ น อย่ า งมาก และสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชีว ิต ของ
แรงงานสตรีเหล่านี้ลดถอย ผลกระทบนัน้ ก็อาจส่งผลต่อบุคคลอื่น
ในครอบครัว อย่ า งมากและเป็ น เวลานาน ดัง นั น้ สุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวติ ของสตรีเหล่านี้ควรได้รบั ความสนใจจากสังคมและ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งมากขึ้น ผลการศึก ษานี้ อ าจเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่
ของแรงงานสตรีเ ย็บ ผ้า โหลและครอบครัว ให้ด ีข้นึ อัน อาจเป็ น
ประโยชน์ ในการสร้างข้อเสนอแนะและการกําหนดนโยบายการ
คุม้ ครองสิทธิแรงงานสตรีนอกระบบต่อไป ซึ่งทัง้ หมดนี้สอดคล้อง
กับ นโยบายแรงงานในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ทีร่ ะบุวา่ จะจัดระบบดูแลด้าน
สวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ
ึ ษา
วิธก
ี ารศก
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive study)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สตรีเย็บผ้าโหลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 150 ครอบครัว ซึง่ ได้จากการสุ่มอย่างง่าย
โดยการสุม่ จับรายชือ่ ของสตรีเย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานีแบบไม่
ใส่ ค ืน จากหน่ ว ยตัว อย่ า งมาทีล ะหน่ ว ยจนกระทัง่ ครบจํ า นวน
ตัวอย่างทีต่ อ้ งการ โดยรายชือ่ สตรีเหล่านี้มาจากครอบครัวสตรีเย็บ
ผ้ า โหลที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า นวน 1,035
ครอบครัว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2553 ทีม่ อี ายุระหว่าง 15 - 59 ปี ตามทีก่ ฎหมายแรงงานกําหนด
ในแต่ละครอบครัวจะเลือกสตรีเพียง 1 คนเป็ นตัวแทน โดยใน
บรรดาสตรีในครอบครัวที่ถูกเลือกนัน้ สตรีท่ถี ูกเลือกเป็ นผู้ท่หี า
รายได้หลักในครอบครัว
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์ท่ผี วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ 1) แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
่
2) แบบ
11,14
สัมภาษณ์ คุณภาพชีวติ ครอบครัวแรงงานนอกระบบ 3) แบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ อาชี พ เย็ บ ผ้ า โหล และส่ ว นที่ 4)
แบบสอบถามปลายเปิ ดให้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม เกี่ยวกับ
ความพึง่ พอใจต่อสวัสดิการแรงงานนอกระบบ ปญั หาและความ
ต้องการสวัสดิการแรงงานนอกระบบและสิทธิสตรีแรงงาน ความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิงตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหล
สํ า หรับ แบบสัม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ทัว่ ไปประกอบด้ว ยคํ า ถาม
เกี่ย วกับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ จํา นวนสมาชิก ในครอบครัว
ลักษณะครอบครัว ทีม่ าของรายได้รองของครอบครัว รายได้เฉพาะ
ส่ว นตัวต่ อเดือ น รายได้ข องครอบครัวต่อ เดือ น รายจ่ายเฉพาะ
ส่ ว นตั ว ต่ อ เดื อ น ประมาณรายจ่ า ยของครอบครัว ต่ อ เดื อ น
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

ประมาณหนี้สนิ ส่วนตัว หนี้สนิ รวมของครอบครัว แหล่งกู้เงิน การ
ใช้จ่ายเงินในครอบครัว ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เมือ่ เทียบกับรายได้ เป็ นต้น
แบบสัมภาษณ์ คณ
ุ ภาพชีวิตครอบครัวแรงงานนอกระบบ
มีทงั ้ หมด 55 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ 1) คําถามด้านคุณภาพ
ชีวิตตามการรับรู้บคุ คล 25 ข้อแรก (ตัวอย่างคําถามเชิงบวกเช่น
“มีความพอใจกับสุขภาพในตอนนี้” และคําถามเชิงลบ “มีความรูส้ กึ
ไม่ด ี เช่น รูส้ กึ เหงา เศร้า หดหู่ สิน้ หวังวิตกกังวล” เป็ นต้น) และ 2)
ด้านการทําหน้ าที่ครอบครัว 30 ข้อ (ข้อที่ 26 – 55) เป็ นคําถาม
เชิงบวกทัง้ 30 ข้อ ตัวอย่าง เช่น “สมาชิกในครอบครัวยอมรับและ
เคารพยกย่องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน” และ “สมาชิกในครอบครัว
ให้ความรัก ห่วงใย เอาใจใส่ ซึ่งกันและกัน ทัง้ ในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย” เป็ นต้น โดยมีรูปแบบคําตอบสําหรับคุณภาพชีวติ
ครอบครัวแรงงานนอกระบบนี้เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) คือ 1-ไม่ม ี 2-น้ อย 3-ปานกลาง 4-มาก และ 5-มากทีส่ ุด
สําหรับคําถามเชิงบวก และคะแนนตรงกันข้ามสําหรับคําถามเชิง
ลบ
ในการประเมิน ระดับ คุ ณ ภาพชี ว ิต ตามองค์ ป ระกอบนั ้น
แบ่งเป็ นด้านย่อย 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 7 ข้อ จิตอารมณ์สงั คม
และจิตวิญญาณ 6 ข้อ แหล่งประโยชน์ สนับสนุ น 11 ข้อ และด้าน
การทําหน้ าทีข่ องครอบครัว 29 ข้อ (ทัง้ นี้ ข้อ 1 และ ข้อ 55 เป็ น
คํา ถามที่ส ะท้อ นสุ ข ภาพชีว ิต ครอบครัว โดยรวม ไม่ นั บ รวมใน
องค์ประกอบย่อยใด) เมือ่ แปลงค่าคะแนนเป็ น 3 ระดับตามเกณฑ์
ของเบสท์ โดยความกว้างแต่ ล ะช่ ว งชัน้ เท่ ากับ (ค่าสูง สุด – ค่า
ตํ่าสุด)/จํานวนชัน้ 15 ได้เกณฑ์สําหรับแบ่งระดับคุณชีวติ ครอบครัว
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์แบ่งระดับคุณภาพชีวติ ครอบครัว
ระดับคุณภาพชีวิต
ครอบครัว

คะแนน
ตํา่ สุด –
สูงสุด ที่
เป็ นไปได้

ไม่ดี

ปาน
กลาง

ดี

ด้านกายภาพ (7 ข้อ)*

7 – 35

7 - 16

17 - 26

27 - 35

ด้านจิตอารมณ์สงั คมและจิตวิญญาณ (6 ข้อ)

6 – 30
11 – 55

6 - 14 15 - 22
11 - 25 26 - 40

23 - 30
41 - 55

29 – 145

29 - 67

55 – 275

55 – 128 129–201 202 – 275

องค์ประกอบ

ด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุ น (11 ข้อ)
ด้านการทําหน้าทีข่ องครอบครัว (29 ข้อ)†
คุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวม (55 ข้อ)

68-106 107 - 145

* ไม่รวมข้อ 1 ในด้านกายภาพ เพราะเป็ นคําถามคุณภาพชีวติ โดยรวม
ไม่รวมข้อ 55 ในการทําหน้าทีข่ องครอบครัว เพราะเป็ นคําถามคุณภาพชีวติ โดยรวม

†

สําหรับแบบประเมิ นความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลมี
19 ข้อ (เช่น “งาน/อาชีพมีความมันคงเพี
่
ยงพอ” และ “พึงพอใจกับ
รายได้ ท่ี ไ ด้ จ ากงาน/อาชี พ ”) โดยมี รู ป แบบคํ า ตอบเหมื อ น
สัมภาษณ์คุณภาพชีวติ ครอบครัวแรงงานนอกระบบ ทัง้ นี้คะแนน
รวมของความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลมีคา่ ตํ่าสุดเป็ น 19 และ
สูงสุด 95 คะแนน เมือ่ แปลค่าคะแนนเป็ น 3 ระดับตามเกณฑ์ของ
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เบสท์ได้เป็ น 19 – 44 คะแนน (พึงพอใจระดับน้อย) 47 - 70 (พึง
พอใจระดับปานกลาง) และ 71 – 95 (พึงพอใจระดับมาก)
ผูว้ จิ ยั แบบสอบถามส่วนคุณภาพชีวติ ครอบครัวแรงงานนอก
ระบบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ นํ าไปทดลองใช้กบั
กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรในจังหวัดอุดรธานี 30
ครอบครัว (30 คน) เพือ่ ทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ซึง่ พบว่า
มีระดับสูง (ค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟา่ ครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.89)
การศึกษานี้ผา่ นการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขทีอ่ นุ มตั ิ HE532101 วันที่
18 มิถุนายน 2553
การวิ เคราะห์ข้อมูล
นํ า เสนอข้อ มูล เชิง ปริม าณที่ป ระกอบด้ว ย ข้อ มูล ทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์และครอบครัว คุณภาพชีวติ ครอบครัว และ
ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล ในรูปความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตาม
การรั บ รู้ ข องสตรี เ ย็ บ ผ้ า โหลในจั ง หวัด อุ ด รธานี โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (r) กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ึ ษา
ผลการศก

บริ บทของครอบครัวสตรีเย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี
จากการศึกษาพบว่าลักษณะครอบครัวแรงงานนอกระบบกลุ่ม
เย็บเสื้อผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ เป็ นครอบครัวเดี่ยว
รองลงมาคือครอบครัวขยาย ตัวอย่างสตรีใช้เวลาในช่วงทีส่ ามีไป
ทํางานและบุตรไปเรียนหนังสือเพือ่ ทํางานทีร่ บั มา และบางส่วนไป
ทํ า กับ กลุ่ ม เย็บ ผ้า ในหมู่ บ้ า น ค่ า จ้ า งแตกต่ า งกัน ตามลัก ษณะ
ชิน้ งานตัง้ แต่ชน้ิ ละ 3 ถึง 12 บาท รายได้จากการเย็บเสือ้ ผ้าโหล
ประมาณเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 บาท ซึง่ พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ
บางครอบครัวก็มหี นี้ ส ิน และต้องแบกรับ ภาระในการเลี้ย งดู
สมาชิกในครอบครัวซึ่งมีวยั พึง่ พิง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และบาง
ครอบครัวมีผปู้ ่วยเรื้อรังที่ต้องดูแล และเนื่องจากส่วนใหญ่รายได้
หลักของครอบครัวมาจากการเย็บเสือ้ ผ้าโหล ทําให้สตรีทป่ี ระกอบ
อาชีพนี้ ต้องรีบทํางานและส่งงานให้ทนั ตามที่ผู้ว่าจ้างสังมาและ
่
ตามที่ต กลงกัน ไว้ เพื่อ ให้ไ ด้เ งิน ไปจุ น เจือ ครอบครัว เงื่อ นไข
ดังกล่าวทําให้สตรีเหล่านี้นัง่ ทํางานทัง้ วัน รับประทานอาหารไม่
ั หาสุ ข ภาพตามมา เช่ น โรค
ตรงเวลา กลัน้ ป สั สาวะจนเกิด ป ญ
กระเพาะอาหาร โรคกระเพาะปสั สาวะอักเสบ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อ
และแสบตาจากการเพ่งสายตาตอนเย็บผ้า และผลอีกด้านจากการ
เร่งทํางานต่อครอบครัวของสตรีเหล่านี้คอื ขาดการมีปฏิสมั พันธ์
กั บ คนในครอบครัว มีก ารปรับ เปลี่ ย นบทบาทหน้ า ที่ ก ั น ใน
ครอบครัว โดยสามีตอ้ งมาดูแลบุตรและหุงหาอาหาร เป็ นต้น
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
กลุ่มตัวอย่างเป็ นสตรีรวมทัง้ สิน้ 150 คน ส่วนใหญ่อายุ 33 41 ปี (ร้อยละ 52.0) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 88.0) มีการศึกษา
ระดับ ประถมศึก ษา (ร้อ ยละ 59.3) มีส ถานะในครอบครัว เป็ น คู่
สมรสของหัวหน้ าครอบครัวมากที่สุด (ร้อยละ 65.3) ส่วนใหญ่ ม ี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 5 คน (ร้อยละ 72.6) โดย
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดีย่ ว (ร้อยละ 56.0) รายได้หลัก
มาจากการรับจ้างเย็บผ้าโหล ส่วนทีม่ าของรายได้รองส่วนใหญ่ได้
จากอาชี พ เกษตรกรรม (ร้ อ ยละ 52.0) รายได้ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต่ํากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 94.0) รายได้
รวมของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่มรี ายได้ 5,001 - 10,000 บาท
(ร้อยละ 44.0) รายจ่ายของผูต้ อบแบบสอบถามต่อเดือนส่วนใหญ่
ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 87.3) รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน
ส่วนใหญ่มรี ายจ่าย 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 25.3) ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ ไม่มหี นี้สนิ ส่วนตัว (ร้อยละ 70.7) แต่
ครอบครัวส่วนใหญ่มหี นี้สนิ (ร้อยละ 63.3) ส่วนใหญ่เป็ นหนี้
ธนาคาร (ร้อยละ 76.0) การใช้จา่ ยเงินในครอบครัวมีการใช้ร่วมกัน
ในครอบครัว (ร้อยละ 86) รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมีพอใช้
จ่ายแต่ไม่มเี หลือเก็บ (ร้อยละ 62) ทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ
ภาพรวมภาวะสุ ข ภาพของครอบครัว ในปจั จุบ ัน ของสตรีผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แข็งแรงพอใช้ (ร้อยละ 44.0) และในรอบ 1
ปีทผ่ี า่ นมาผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยรูส้ กึ ว่าถูกทําร้ายร่างกายหรือ
จิตใจจากสามีหรือบุตรหรือสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 81.3)
คุณภาพชี วิตครอบครัวตามการรับรู้ของสตรี เย็บผ้าโหลใน
จังหวัดอุดรธานี
พบว่าตัวอย่างสตรีเย็บผ้าโหลรับรู้ว่าคุณภาพชีวติ ครอบครัว
ของในด้า นต่ า ง ๆ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ตารางที่ 2) ทัง้ ด้า น
กายภาพ ( x = 24.28, SD = 1.837) ด้านจิตอารมณ์สงั คมและจิต
วิญญาณ ( x = 20.53, SD = 2.307) และด้านแหล่งประโยชน์
สนับสนุ น ( x = 20.53, SD = 4.484) ส่วนคุณภาพชีวติ ด้านการ
ทําหน้าทีข่ องครอบครัวอยูใ่ นระดับดี ( x = 117.03, SD = 10.729)
และคุณ ภาพชีว ิต ครอบครัว โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดีเ ช่ น กัน ( x =
208.29, SD = 14.715)
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรูข้ องตัวอย่าง
สตรีเย็บผ้าโหลจังหวัดอุดรธานี (N = 150)

285

คุณภาพชีวิตครอบครัวรายด้าน

X

S.D.

ระดับ
คุณภาพชีวิต

ด้านกายภาพ
ด้านจิตอารมณ์สงั คมและจิตวิญญาณ
ด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุน
ด้านการทําหน้าทีข่ องครอบครัว
คุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวม

24.28
20.53
39.84
117.03
208.29

1.84
2.31
4.48
10.73
14.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
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ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลตามการรับรู้ของสตรี
เย็บผ้าโหลจังหวัดอุดรธานี
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลตามการรับรู้ของ
สตรีเย็บผ้าโหลในอุดรธานี ในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจต่ อ อาชีพ เย็บ ผ้า โหลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ร้อ ยละ 94.7)
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลตามการรับรูข้ องสตรี
เย็บผ้าโหลจังหวัดอุดรธานี
ระดับความพึงพอใจ
จํานวน
(N
= 150)
ต่ออาชีพเย็บผ้าโหล
ระดับน้อย (19 - 44 คะแนน)
2
ระดับปานกลาง (47 - 70 คะแนน)
142
ระดับมาก (71 - 95 คะแนน)
6
( x = 59.68, SD = 5.793, Min = 43, Max = 74)

ร้อยละ
1.3
94.7
4.0

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล
กับคุณภาพชี วิตครอบครัวตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้า
โหลในจังหวัดอุดรธานี
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บ
ผ้าโหลกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหล
ในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่าความ
พึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ
กับคุณภาพชีวติ ครอบครัวในทุกด้าน และคุณภาพชีวติ ครอบครัว
โดยรวม (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล
กับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้า
โหลในจังหวัดอุดรธานี (N = 150)
คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ
ด้านกายภาพ
ด้านจิตอารมณ์สงั คมและจิตวิญญาณ

ความพึงพอใจต่ออาชีพ
เย็บผ้าโหล
r*
P-value
0.225
0.006
0.328
< 0.001

ด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุน

0.355

< 0.001

ด้านการทําหน้าทีข่ องครอบครัว

0.273

0.001

คุณภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวม

0.367

< 0.001

* r = สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

ึ ษา
วิจารณ์และสรุปผลการศก
การศึกษาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและความพึงพอใจต่ออาชีพ
ตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหลจังหวัดอุดรธานีจํานวน 150 คน
พบว่ า คุ ณ ภาพชี ว ิต ครอบครัว อยู่ ใ นระดับ ปานกลางทัง้ ด้ า น
กายภาพ ด้านจิต อารมณ์ ส งั คมและจิต วิญญาณ และด้า นแหล่ ง
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

ประโยชน์ ส นั บ สนุ น ส่ ว นด้า นการทํ า หน้ า ที่ข องครอบครัว และ
คุณ ภาพชีว ิต ครอบครัว โดยรวมนั น้ อยู่ใ นระดับ ดี สตรีส่ว นมาก
(ร้อยละ 94.7) มีความพึงพอต่ออาชีพเย็บผ้าโหลระดับปานกลาง
และพบว่า ความพึง พอใจต่ อ อาชีพ เย็บ ผ้า โหลสัมพัน ธ์ท างบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั คุณภาพชีวติ ครอบครัวทุกด้าน
คุณภาพชี วิตครอบครัวตามการรับรู้ของสตรี เย็บผ้าโหลใน
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพชี วิต ทัง้ 4
ด้าน คือ
ด้านกายภาพ ผลการวิจยั พบว่าในด้านกายภาพกลุ่มตัวอย่าง
มีคุ ณ ภาพชีว ิต ครอบครัว อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ง ผลการวิจ ัย
พบว่า ครอบครัว สตรีเ ย็บ ผ้า โหลในจัง หวัด อุ ด รธานี ซ่ึง เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ส่วนใหญ่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ทม่ี อี ายุระหว่าง 33 ปี ถึง
41 ปี สถานภาพสมรสคู่ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เรียนจบเพียง
ระดับ ประถมศึก ษา ซึ่ง ต้อ งรับ ผิดชอบทัง้ งานบ้า นและเป็ นผู้ห า
รายได้หลักของครอบครัวด้วย ทําให้สตรีเย็บผ้าโหลไม่มเี วลาดูแล
สุ ข ภาพตนเอง 16 บทบาทของผู้ห ญิง ที่ต้ อ งทํ า งานเมื่อ รวมกับ
บทบาทมารดาและภรรยาทําให้ภาระงานเพิม่ ขึ้นซึ่งอาจส่งผลถึง
ภาวะสุ ข ภาพ และมี ร ายงานวิ จ ัย ที่ ร ะบุ ว่ า แม้ ผู้ ห ญิ ง จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวเป็ นคนแรก แต่ผหู้ ญิง
มักไม่ใส่ใจสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูห้ ญิง
ได้กํ า หนดความสําคัญ ของตนเองรวมทัง้ สุข ภาพของตนเองใน
อันดับสุดท้ายในการใช้เงินของครอบครัวทีม่ อี ยู่อย่างจํากัด เพือ่ ให้
พอเพีย งกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในชีว ิต ประจํ า วัน ก็ เ ป็ น ไปได้ 17 จากผล
การศึกษาในสตรีเย็บผ้าโหลจังหวัดอุดรธานีพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ศึก ษาไม่ได้ร บั การตรวจสุข ภาพประจําปี โดยให้เ หตุ ผ ลว่าไม่ม ี
ความจําเป็ นเพราะมีร่างกายที่แข็งแรง ส่วนปญั หาสุขภาพที่พบ
มากที่สุดมักเป็ นปญั หาจากการนัง่ ทํางานติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ทําให้ปวดตามร่างกาย รองลงมาเป็ นปญั หาเรื่องสายตา/แสบตา
จากการนัง่ จองเย็บผ้านาน ๆ และปญั หาเรื่องผืน่ แพ้จากสารเคมีท่ี
ใช้ยอ้ มผ้าโหล นอกจากนี้ พบว่าสตรีเย็บผ้าโหลปว่ ยเป็ นโรคทีเ่ กิด
จากพฤติก รรมสุขภาพ เช่ น โรคกระเพาะอาหารที่เกิด จากการ
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา โรคกระเพาะปสั สาวะอักเสบจาก
การกลันป
่ สั สาวะ ซึ่งสาเหตุเนื่องจากการเร่งทํางานส่งให้นายจ้าง
ให้ทนั เวลา เมื่อสตรีเย็บผ้าโหลเกิดความเจ็บป่วยขึน้ มักแก้ปญั หา
เฉพาะหน้ าด้วยการซื้อยารักษาตนเอง โดยไม่ทราบถึงอันตรายที่
ั หาทางสุ ข ภาพที่ก ล่ า วข้า งต้ น ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ
จะตามมา ซึ่ง ป ญ
สุขภาพของสตรีเย็บผ้าโหลและบางอย่างก็ส่งผลต่อสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัวด้วย ซึง่ ในบริบทของครอบครัวสตรีเย็บผ้าโหล
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษานัน้ พบว่าลักษณะงานเป็ นตัวบีบบังคับให้สตรีเย็บ
ผ้ า โหลได้ ล ะเลย และมองข้ า มการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
เนื่องจากต้องแบกรับภาระของครอบครัวไว้ทงั ้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ทัง้ การเป็ นผูห้ ารายได้หลักมาจุนเจือครอบครัว และบทบาทของ
ผูใ้ ห้การดูแลครอบครัว สตรีรบั บทหนักทัง้ ด้านงานอาชีพ การดูแล
ครอบครัว ทัง้ งานบ้ า น และการดู แ ลเมื่อ มีบุ ค คลในครอบครัว
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เจ็บปว่ ย สิง่ เหล่านี้ยอ่ มสะท้อนกลับเป็ นผลต่อสุขภาพกายของสตรี
เย็บผ้าในจังหวัดอุดรธานีดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศกึ ษาวิจยั จึงควรได้รบั การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ครอบครัวด้าน
กายภาพให้อยูใ่ นระดับทีด่ ขี น้ึ
ด้านจิ ตอารมณ์ สงั คมและจิ ตวิ ญญาณ จากงานวิจยั นี้พบว่า
สตรีทเ่ี ย็บผ้าโหลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง จากผลการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ด้านจิตอารมณ์
สังคมและจิตวิญญาณของสตรีเย็บผ้าโหล พบว่าการรับรู้สภาพ
ทางจิตใจของสตรีเย็บผ้าโหลนัน้ มีการรับรู้ทางบวกที่บุคคลใน
ครอบครัวมีต่อตนเอง มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ของตนเอง มีการรับรู้
ถึงความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตนเอง และมีขอ้ คําถามทางลบ 1 ข้อ คือ
มีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ด ี เช่น รูส้ กึ เหงา เศร้า หดหู่ สิน้ หวัง วิตกกังวล ที่
มีระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.7) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ควรได้รบั
การปรับปรุงแก้ไขข้อ ส่งเสริมให้กล้าพูดระบายความรูส้ กึ กับบุคคล
ทีไ่ ว้ใจได้เมือ่ โกรธหรือไม่พอใจ ทัง้ นี้อธิบายได้ว่า สตรีเย็บผ้าโหล
ในจังหวัดอุดรธานีนอกจากจะเป็ นผูห้ ารายได้หลักของครอบครัวแล้ว
มีหลายคนทีต่ ้องดูแลเด็ก คนพิการ คนชรา และผูเ้ จ็บป่วยเรือ้ รังซึ่ง
อาจเป็ นผู้เจ็บป่วยเรื้อรังทางกายหรือทางจิตใจ หรือแม้แต่สภาพ
ปญั หาการกระทํารุนแรงภายในครอบครัว และยังมีภาระรับผิดชอบ
งานบ้านต่าง ๆ เหมือนเดิม การทีส่ ตรีมภี าระงานมากและมีหลาย
บทบาทในเวลาเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปการเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ อย่างไรก็ตามอาชีพเย็บ
ผ้าโหล มีส่วนดีคอื ทําให้สตรีมเี วลาอยู่กบั ครอบครัวมากขึ้นและ
สามารถหยุ ด พัก เมื่อ ไหร่ ก็ไ ด้ เนื่ อ งจากเป็ น งานอิส ระสามารถ
กําหนดวันและเวลาทํางานเองได้จงึ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีอ่ ยู่ เช่น ทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ
ทอดผ้าป่า หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งจากที่
พบว่ า องค์ป ระกอบด้า นจิต อารมณ์ ส ัง คมและจิต วิญ ญาณของ
คุณภาพชีวติ อยู่ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้าน
จิตอารมณ์ สงั คมและจิตวิญญาณมีผลต่อคุณภาพชีวติ ครอบครัว
ตามการรับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหล ซึง่ ควรได้รบั การปรับปรุงให้อยู่ใน
ระดับดีขน้ึ
ด้านแหล่งประโยชน์ สนับสนุน โดยรวมมีระดับคุณภาพชีวติ
ครอบครัวปานกลาง การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้องค์ประกอบคุณภาพ
ชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ของสตรีเย็บผ้าโหลคือ การรับรู้
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่อการดําเนิ นชีวติ ของครอบครัว คือ
การรับรู้ว่าครอบครัวมีชวี ติ อยู่อย่างอิสระ มีความปลอดภัย และ
มันคงในชี
่
วติ การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิง่ แวดล้อมทางกายภาพที่ด ี มี
การคมนาคมสะดวก และมีแ หล่ ง ประโยชน์ ด้า นการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพ การรับรูว้ ่าตนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารหรือ
การรับรูว้ า่ ตนได้มกี จิ กรรมสันทนาการและกิจกรรมในเวลาว่าง ซึง่
จากการศึก ษาพบว่ า วิถีชีว ิต ของครอบครัว สตรีเ ย็บ ผ้า โหลใน
จังหวัดอุดรธานีมลี กั ษณะของความเป็ นชุมชนชนบทที่ผูกพันกัน
ทัง้ ในฐานะที่เป็ นเครือญาติ หรือความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกใน
ชุมชนเดียวกัน สําหรับสถานการณ์ของกลุ่มเย็บผ้าโหลในจังหวัด
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 6 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2554

อุดรธานีนัน้ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าเมื่อนัน้ มีสตรีในหมู่บ้านที่
ประกอบอาชีพนี้จาํ นวนมาก แต่เนื่องจากผลของเศรษฐกิจทีแ่ ย่ลง
ทํา ให้ผู้ว่าจ้างส่ง งานให้ทํา น้ อ ยลง ทํา ให้ส่ ว นหนึ่ ง เลิก ประกอบ
อาชีพนี้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่มสี วัสดิการและยังต้องลงทุนซื้อจักรเย็บ
ผ้ า (จัก รอุ ต สาหกรรม) และด้ า ยเอง ซึ่ ง ใช้ เ งิน ค่ อ นข้ า งมาก
ประกอบกับครอบครัวก็มฐี านะทางเศรษฐกิจตํ่าอยู่แล้ว อีกทัง้ มีหนี้
สิ้นจากการกู้กองทุนหมู่บ้าน กู้ธนาคาร หรือกระทังนเงิ
่ นกู้นอก
ระบบ เนื่องจากไม่มหี ลักทรัพย์ประกันจึงไม่สามารถกู้ธนาคารได้
ทีผ่ ่านมามีหน่ วยงานของรัฐมาให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสวัสดิการ
ต่าง ๆ แต่ไม่การดําเนินการไม่ต่อเนื่อง มีเพียงบางตําบลเท่านัน้ ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลให้การช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ
ของสตรีก ลุ่มนี้ โดยสนับ สนุ นจักรอุ ตสาหกรรมให้ แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องลงทุนเอง
ทัง้ หมด ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ บ ริห ารของชุ ม ชนที่ก ระตือ รือ ร้ น ที่จ ะเข้ า
ช่ ว ยเหลือ ก็มนี ้ อ ย กลุ่ ม สตรีเ ย็บ ผ้า โหลในจัง หวัด อุ ด รธานี ท่ีข้นึ
ทะเบีย นกับ สํานั ก งานสวัส ดิก ารจัง หวัด อุ ด รธานี ม ีป ระมาณ 40
กลุ่ม ซึง่ มีอกี จํานวนมากทีย่ งั ไม่ขน้ึ ทะเบียนและไม่ได้รบั สวัสดิการ
คุม้ ครองทีพ่ งึ ได้เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง
ๆ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อ
คุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้าโหล ซึ่งควร
ได้รบั การปรับปรุงให้อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ทัง้ หมด
ด้านการทําหน้ าที่ ของครอบครัว โดยรวมมีระดับคุณภาพ
ชีวติ ครอบครัวทีด่ ี ในการศึกษานี้ องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ด้าน
การทําหน้ าที่ของครอบครัวของสตรีเย็บผ้าโหลมีหลายด้าน เช่น
กิจ กรรมที่ส มาชิก ทุก คนต้องรับ ผิดชอบปฏิบตั ิเ พื่อ ให้เ กิดความ
ผาสุ ก และคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ด ีใ นครอบครัว ซึ่ง การทํ า หน้ า ที่ข อง
ครอบครัวเป็ นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว และของสัง คม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ใน
ครอบครัวที่มผี ูด้ ูแลและผูห้ ารายได้หลักเป็ นผูห้ ญิงนัน้ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในครอบครัว เพราะการที่
สตรีเ ย็บ ผ้า โหลต้ อ งรับ ผิด ชอบทัง้ งานบ้ า นและเป็ น ผู้ห าเลี้ย ง
ครอบครัวทําให้ต้องแบกรับภาระเพิม่ ขึ้น การศึกษานี้พบว่าสตรี
เหล่ านี้ แสดงความเห็นว่า สมาชิก ในครอบครัวรับรู้บทบาทและ
ปฏิบ ัติต ามหน้ า ที่ข องตน และสมาชิก ทุ ก คนก็ม ีก ารช่ ว ยเหลือ
เกื้อ กู ล กัน ตามความสามารถ เช่ น สามีข องสตรีเ ย็บ ผ้า โหลได้
ช่วยเหลือในการรับผิดชอบงานบ้านบางส่วน การดูแลบุตร ส่วน
บุตรก็ช่วยเหลืองานบ้านบางส่วนเท่าที่ทําได้ และนอกจากนี้ ย งั
พบว่า การที่ค รอบครัวมีผู้ห ญิง ทํ าหน้ าเป็ น ผู้ห ารายได้ห ลัก ของ
ครอบครัว ทําให้อํานาจการตัดสินใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ท่ผี ูห้ ญิง เช่น
การเงิน สุขภาพ การเจ็บป่วย การศึกษา เป็ นต้น ส่วนด้านการ
สือ่ สารในครอบครัวพบว่าสตรีเย็บผ้าโหลไม่คอ่ ยมีโอกาสพูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัว สตรีเหล่านี้กล่าวว่า “งานที่ทําทําให้โอกาส
พูดคุยกับสมาชิกลดลง” รวมทัง้ การทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของ
ั หาและความขัด แย้ ง ภายใน
ครอบครัว ก็ ล ดลง ส่ ว นเรื่อ งป ญ
ครอบครัว นั ้น สมาชิก ในครอบครัว รู้ จ ัก ให้ อ ภัย ซึ่ง กัน และกัน
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หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ และความรุนแรง ส่วนทางด้านการดูแล
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว18 เมือ่ สตรีเย็บผ้าโหลต้องทํางาน
ทัง้ วัน ทํ า ให้ก ารดู แ ลตนเองของสตรีเ ย็บ ผ้า โหลลดลงไปด้ว ย
รวมทัง้ สมาชิกในครอบครัวก็ถูกละเลยไม่ค่อยได้รบั การดูแลเรื่อง
สุขภาพด้วย จะเห็นได้วา่ ครอบครัวของสตรีเย็บผ้าโหลต้องปรับตัว
ต่อบทบาทหน้าที่ และสตรีเย็บผ้าโหลเองทีม่ ภี าระความรับผิดชอบ
ในครอบครัวเพิม่ มากขึน้ ทําให้เครียดในบทบาท อาจส่งผลให้การ
ทําหน้าทีใ่ นครอบครัวบกพร่อง ซึง่ อาจทําให้ปญั หาครอบครัวด้าน
อืน่ ๆ เกิดตามมาได้อกี
ความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลตามการรับรู้ของสตรีเย็บ
ผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลตามการ
รับรูข้ องสตรีเย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี พบว่าส่วนใหญ่พงึ พอใจ
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 94.7) ทัง้ นี้สตรีเย็บผ้าโหลเหล่านี้เผชิญ
กับสภาพการจ้างงานทีเ่ อารัดเอาเปรียบ ได้รบั ค่าจ้างตํ่ากว่าอัตรา
ค่ า จ้ า งแรงงานขัน้ ตํ่ า ทัง้ ที่ค นกลุ่ ม นี้ ล งทุ น เองทัง้ หมดเพื่อ ซื้ อ
อุปกรณ์ หรือลงทุนบางส่วนแทนนายจ้าง ทัง้ ยังขาดโอกาสพัฒนา
ทักษะเนื่องจากถูกมองว่าเป็ นอาชีพทีไ่ ม่มคี วามมันคงจึ
่ งไม่ได้รบั
การสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และสตรีเย็บผ้าโหล
ในจังหวัดอุดรธานีไม่สามารถรวมตัวเป็ นองค์กรเพื่อต่อรองกับรัฐ
หรือผู้ว่าจ้างได้ จึง ทําให้ไม่มหี ลักประกันด้านรายได้ ทําให้ต้อ ง
เผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ทัง้ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และความมันคงในชี
่
วติ และที่สําคัญที่สุดคือปญั หาการไม่ได้รบั
สวัสดิการและการคุม้ ครองแรงงาน การไม่ได้รบั ความคุม้ ครองใน
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากการทํางาน ได้รบั ความ
เดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากเป็ นแรงงานที่ไม่ได้รบั การคุม้ ครอง
สวัสดิการใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงการประกันสังคม และ พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ให้การคุม้ ครองครอบคลุมถึง
แรงงานนอกระบบ ในขณะทีก่ ฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงาน
รับไปทําทีบ่ า้ น พ.ศ.2547 ไม่ให้การคุม้ ครองทีเ่ พียงพอ และไม่
สามารถบังคับใช้ได้จริง การผลักดันพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองและ
ส่งเสริมพัฒนาผูร้ บั งานไปทําที่บ้านก็ยงั ไม่บรรลุผล จึงสรุปได้ว่า
ปจั จุบนั ยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะใด ๆ ทีค่ มุ้ ครองแรงงานสตรีเย็บผ้า
โหลแรงงานนอกระบบได้อย่างสมเหตุผลและเพียงพอ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่ออาชี พเย็บผ้าโหลกับ
คุณภาพชี วิตครอบครัวตามการรับรู้ของสตรี เย็บผ้าโหลใน
จังหวัดอุดรธานี
จากผลการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความพึง พอใจต่ อ
อาชีพเย็บผ้าโหลกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรู้ของสตรี
เย็บผ้าโหลในจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 กล่าวคือ เมือ่ มีความพึง
พอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลสูง ก็จะมีคุณภาพชีวติ ของครอบครัวสูง
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ด้วยเช่นกัน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ ตัวอย่างส่วนมากเป็ นวัยผูใ้ หญ่
ทีม่ อี ายุระหว่าง 33 ปี ถึง 41 ปี สถานภาพสมรสคู่ ซึ่งต้อง
รับผิดชอบทัง้ งานบ้านและเป็ นผูห้ ารายได้หลักให้กบั ครอบครัว แม้
จะทําหน้ าทีด่ ้วยความเต็มใจเพราะเป็ นค่านิยมทีส่ งั คมกําหนดให้
สตรีต้อ งต้อ งรับ ภาระดูแ ลบ้า น อาจทํ า ให้ส ตรีเ หล่ า นี้ ไ ม่ม ีเ วลา
พอที่จะเอาใจใส่ต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพได้ดเี ท่าที่ควร18
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของครอบครัวผูม้ รี ายได้น้อยในชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ พบว่าครอบครัวผู้มรี ายได้น้ อ ยในเมือ งได้ใ ห้ความหมาย
ภาวะสุขภาพดี หรือไม่ดขี น้ึ กับความสามารถในการทํางาน การใช้
ชีวติ อย่างเป็ นปกติสุขได้หรือไม่ ยิง่ ถ้าความไม่สุขสบายนัน้ รบกวน
การดํารงชีวติ มากเพียงใดยิง่ เป็ นข้อบ่งชี้ถงึ การแสวงหาการรักษา
มากเท่านัน้ นอกจากนี้ครอบครัวผูม้ รี ายได้น้อยให้ความสําคัญใน
เรื่องการ “หาอยู่หากิน” เพื่อปากท้องมากกว่าคํานึงถึงภาวะ
สุขภาพ19
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้เพื่อการพัฒนา
ผลจากการศึก ษานี้ อ าจมีข้อ เสนอแนะเพื่อ นํ า ไปใช้ พ ัฒ นา
คุณภาพชีวติ ครอบครัวของสตรีเย็บผ้าโหลดังต่อไปนี้
ในด้านการพยาบาล และการพยาบาลครอบครัว พยาบาล
ั หา
ครอบครัว สามารถนํ า ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ม าเป็ น แนวทางแก้ ไ ขป ญ
คุณภาพชีวติ ครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ด้านกายภาพ ด้านจิตอารมณ์
สังคมและจิตวิญญาณ ด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุ น และด้านการ
ทําหน้ าทีข่ องครอบครัว โดยให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานหา
รายได้ของสตรีเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดคุณภาพชีวติ ครอบครัวดีตาม
การรับรูข้ องสตรีได้ ข้อมูลอาจเป็ นประโยชน์สาํ หรับวางแผนให้การ
ดูแลครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการบริการเชิงรุกนัน้
ทีมสุขภาพสามารถนําแบบประเมินคุณภาพชีวติ ครอบครัวไปใช้ใน
สถานบริการปฐมภูมเิ พือ่ ประเมินระดับปญั หาและค้นหาปญั หา ใน
ครอบครัวของแรงงานนอกระบบกลุ่มสตรีเย็บ ผ้าโหลที่มปี ญั หา
เรือ่ งสุขภาพจากการทํางาน เพือ่ ส่งเสริม ป้องกันการเกิดปญั หาใน
อนาคตได้ ทัง้ นี้ ควรมีการศึกษาเรือ่ งปญั หาของแรงงานนอกระบบ
กลุ่มสตรีเย็บผ้าโหลด้านอาชีวอนามัย เพือ่ หาแนวทางป้องกันการ
โรคจากการประกอบอาชีพทีใ่ นแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้
สําหรับด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดผลดีต่อแรงงานนอกระบบ
ภาคการผลิตทัง้ ภาครัฐและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง ควรสนับสนุ นให้ม ี
การศึกษาเพิม่ เพือ่ นํ าไปกําหนดเป็ นนโยบายและแผนงานคุม้ ครอง
แรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป ส่วนด้าน
การศึ กษาวิ จ ยั นัน้ ควรมีการเผยแพร่ความรู้เ กี่ย วกับ ความพึง
พอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกับคุณภาพชีวติ ครอบครัวตามการรับรู้
ของสตรี เ ย็ บ ผ้ า โหล ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อาจนํ า ไป
ประกอบการนํ า ไปวางแผนและกํ า หนดวิธ ีว ิจ ัย และพัฒ นาให้
เหมาะสม ควรมีการศึกษาวิจยั คุณภาพชีวติ ครอบครัวของสตรีเย็บ
ผ้าโหลในเขตพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกัน เช่น พืน้ ทีใ่ นเขตเมือง เขตชนบท
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เพื่อหาความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ครอบครัวของสตรีเย็บผ้า
โหลที่เป็ นแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สามารถแก้ปญั หาให้ตรงจุด
และเนื่องจากคุณภาพชีวติ ครอบครัวเป็ นสิง่ ทีว่ ดั ด้วยความรูส้ กึ จึง
ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก จะได้
ข้อ มูล เชิง ลึก มากขึ้น ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย การใช้แ บบประเมิน
คุ ณ ภาพชีว ิต ครอบครัว ในพื้น ที่อ่ืน เพื่อ พัฒ นาเครื่อ งมือ การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ครอบครั ว ที่ ม ี ม าตรฐานใช้ ร่ ว มกั น ได้
เนื่ อ งจากเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ป ระเมิน คุ ณ ภาพชีว ิต ในประเทศไทย
ส่วนมากเป็ นการประเมินคุณภาพชีวติ ระดับบุคคล
ท้ายทีส่ ุด ในด้านการวางแผนและนโยบาย รัฐควรปรับปรุง
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ชีวติ ดีขน้ึ หรือเลวลงเป็ นผลมาจากทางด้าน
เศรษฐกิจและผลสะท้อนจากการเมือง ในด้านสิง่ แวดล้อมและชีวติ
ความเป็ นอยู่ประจําวัน ตัวอย่างยังมีปญั หาเรือ่ งสวัสดิการแรงงาน
งานนอกระบบ ความพึงพอใจในบริการของรัฐ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ รัฐควรปรับปรุงให้ดขี น้ึ รัฐควรกําหนดมาตรฐาน
คุ ณ ภาพชีว ิต ครอบครัว ขัน้ ตํ่ า ของแรงงานนอกระบบเพื่อ เป็ น
บรรทัดฐานในการดูแลคุณภาพชีวติ ครอบครัวของแรงงานเหล่านี้
ให้เป็ นไปและสอดคล้องกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนู ญด้วย โดยให้ม ี
การสะท้อนข้อมูลทีค่ รอบคลุมทัง้ พืน้ ทีเ่ มืองและชนบท
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