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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมต่อระดับ
รายได้ และจำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงานไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากสำานักงานสถิติ 
แห่งชาติ ใน 4 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2548, 2549, 2550 และ 2553 ตัวอย่างรวมทั้งหมดเป็น
เพศชาย 11,582 คน และ เพศหญิง 11,999 คน รวมทั้งสิ้น 23,581 คน โดยไม่รวมผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร และผู้ที่ทำางานอิสระ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำาลองของ Heckman  
แล้วทำาการประมาณค่าด้วยวิธี Full Maximum Likelihood แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 
รูปแบบคือ (1) การวิเคราะห์โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (2) การวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย และ (3) การวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ผลการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดพบว่าตัวแปรสถานภาพสมรส จำานวนเด็กเล็ก และระดับการศึกษาส่งผลให้แรงงาน 
มีระดับรายได้มากขึ้น นอกจากนั้น ประสบการณ์ทำางานศักยภาพยังส่งผลให้แรงงานมีระดับ
รายได้มากขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นจะมีสัดส่วนที่ลดลงตามประสบการณ์ศักยภาพที่เพิ่มขึ้น และ
ในแบบจำาลองชั่วโมงการทำางานพบว่า สถานภาพสมรส จำานวนเด็กเล็ก และรายได้ส่งผลให ้
แรงงานมีจำานวนชั่วโมงการทำางานที่เพิ่มขึ้น แต่อายุและระดับการศึกษาส่งผลให้จำานวนชั่วโมง
การทำางานของแรงงานลดลง เมื่อแยกวิเคราะห์ตามเพศพบว่าผลการศึกษามีความแตกต่างกัน  
โดยสถานภาพสมรสส่งผลให้มีระดับรายได้เพิ่มขึ้นในเพศชาย แต่ลดลงในเพศหญิง และ
จำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้ระดับรายได้เพศชายลดลง แต่
เพศหญิงเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแบบจำาลองชั่วโมงการทำางานพบว่าตัวแปรอายุส่งผลให้ชั่วโมง
การทำางานเพิ่มขึ้นในเพศชาย แต่ลดลงในเพศหญิง และจำานวนเด็กเล็กส่งผลให้ชั่วโมงการ
ทำางานเพิ่มขึ้นในเพศชาย แต่ลดลงในเพศหญิง

คำาสำาคัญ: แรงงานไทย การตัดสินใจเข้าร่วมการทำางาน รายได้ ชั่วโมงการทำางาน
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This research has an objective of studying the impacts of socioeconomic factors 
structure per income level and amount of working hours of laborers in Thailand. 
This is done by using secondary data from the National Statistical Office (NSO) 
during four periods including the years of B.E. 2548 (2007), B.E. 2549 (2008), B.E. 
2550 (2009), and B.E. 2553 (2010). This research was conducted using 23,581 
samples; 11,582 men and 11,999 of women, limited to full-time laborers and the 
unemployed. The data was analyzed with a method of Heckman’s Full Maximum  
Likelihood. Because of the result of various factors affect the difference between 
men and women, the results were therefore separately analyzed into three models; 
(1) full-sample model, (2) male-gender-only-sample model, and (3) female-gender-
only-sample model. According to the study, it was found in all samples that such 
factors as a marital status, numbers of young children, and an educational level 
affect and lead to a higher income. Moreover, work experience and potential 
also lead to a higher income, but such an increase is reduced, proportionate to 
an increasing amount of work experience and potential. In a model simulating 
different numbers of working hours, it was found that a marital status, numbers of 
younger children, income, and expenses lead to an increasing number of working  
hours of laborers. However, age and educational level lead to a reduction in 
numbers of working hours of laborers. Once an analysis is done specifically 
only on male and female laborers, the result was found to be different. In case 
of men, marital status leads to an increase in income but vice versa for women. 
The numbers of young children in the care of samples affect the rate of income 
in a way that they cause men’s rate of income to decrease, but cause women’s 
rate of income to increase. Moreover In a model simulating different numbers 
of working hours, an increase in age of men lead to an increase in their working 
hours, but a decrease for women. In the same way, an increase in numbers of 
young children in their care lead to an increase in men’s working hours, but a 
decrease for women.

Keywords: Thai Labor, Labor Force Participation, Income, Working Hour
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ถึงแม้ประเทศไทยจะมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก แต่เมื่ออัตราการเพิ่มของ
ประชากรมีแนวโน้มที่ลดลง จึงส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดน้อยลง ในขณะที่จำานวนของ
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีอัตราการเกิดของประชากร
คงที่ เนื่องจากมีความสำาเร็จในเรื่องของการวางแผนครอบครัว นโยบายในการคุมกำาเนิด 
ที่เป็นผล อีกทั้งระบบสังคมที่เปลี่ยนไปโดยผู้หญิงไทยวัยทำางานมีแนวโน้มในการแต่งงาน 
ช้าลง และมักคงสถานะความเป็นโสดมากขึ้น (วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, 2553)
 เมื่อโครงสร้างของประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง  จึงส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงกัน
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดยมีดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดนั่นก็คือ อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency 
Ratio)  โดยค่าของอัตราส่วนพึ่งพิงรวมยิ่งสูงมาก  ก็แสดงว่ามีจำานวนผู้ที่ต้องพึ่งพิงมากเมื่อ
เทียบกับจำานวนผู้ที่ทำางานนั่นเอง  เมื่อพิจารณาอัตราส่วนพึ่งพิงรวมแยกกันระหว่างอัตราส่วน
พึ่งพิงวัยเด็กและวัยสูงอายุ พบว่า อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กกลับลดลงอย่างมากและลดลง 
อยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2513 จนถงึ พ.ศ. 2578 ในทางตรงกนัขา้มอตัราสว่นพึง่พงิวยัสงูอายุ 
กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร  
ดังกล่าวประกอบกับภาวะการเจริญพันธุ์ลดตำ่าลง ทำาให้อัตราการเจริญเติบโตของประชากร
ไทยลดลง ประเทศไทยจึงมีประชากรวัยทำางานลดลงและมีแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยทำางานจึงต้องมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น ดังตารางที่ 1

หน่วย: ร้อยละ

ปี พ.ศ.
อัตราส่วนพึ่งพิง

วัยเด็ก วัยสูงอายุ รวม
2503 80.0 5.2 85.2

2513 87.0 5.9 92.9

2523 65.9 6.1 72.0

2533 44.2 7.0 51.3

2543 36.9 14.4 51.2

2548 34.4 15.5 49.9

2558* 28.4 20.9 49.3

2568* 25.0 30.9 55.9

2578* 23.7 41.4 65.2
หมายเหตุ : * หมายถึงตัวเลขคาดการณ์

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล(2549)

1.

บทนำา

ตารางที่ 1
อัตราส่วนพึ่งพิงประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2503–2578
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สำาหรับประเทศไทยปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ลดตำ่าลงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลจากการดำาเนิน
นโยบายการคุมกำาเนิด การรู้จักวางแผนครอบครัว ซึ่งในประเทศไทยมีประชากรวัยเด็ก 
โดยประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จัดว่าเป็นตัวเลขที่น้อยหากเทียบกับกลุ่ม
ประเทศในเอเชียด้วยกันอย่างเช่นประเทศลาว ที่มีประชากรวัยเด็กโดยประมาณร้อยละ 37 
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่สำาคัญอีกประการที่ทำาให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
ลดลง คือ คนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน ผู้หญิงไทยมีสถานภาพสูงขึ้น ทำางานนอกบ้านมากขึ้น  
ทำาให้อัตราส่วนของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ไม่แต่งงานเพิ่มขึ้น คู่สมรสที่แต่งงานแล้วในปัจจุบันก็มี
ความต้องการของจำานวนบุตรที่น้อยลงโดยการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไป   
และเว้นระยะการมีบุตรตามที่ปรารถนา เป็นต้น (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมาว่า  
พัฒนวงศ์, 2553) ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อการลดลงของประชากรวัยเด็กอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระดับมหภาคได้เช่นกัน ดังนั้น
มาตรการสนับสนุนการมีบุตรควรที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน
 วรเวศม์ สุวรรณระดา (2549) ศึกษาผลกระทบของการได้รับสวัสดิการของ
ครอบครัวต่อการตัดสินใจมีบุตรพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการตัดสินใจมี
บุตรที่สำาคัญ คือ จำานวนปีที่เข้ารับการศึกษาของภรรยา ศาสนา และข้อจำากัดเรื่องเวลาใน 
การทำางาน (หรืออีกมุมหนึ่งคือเวลาในการเลี้ยงดูบุตร) นอกจากนี้ การได้รับสวัสดิการของ
ครอบครัวก็มีผลต่อการเพิ่มความน่าจะเป็นในการมีบุตรและสิ่งที่ประเทศไทยควรคำานึงถึง
เป็นอย่างมาก ได้แก่ การให้ความสนใจต่อคุณภาพของประชากรวัยเด็กที่จะเกิดมา มากกว่า
จำานวนของประชากรวัยเด็กที่กำาลังจะเกิด รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านภูมิปัญญา
ของประชากรวัยเด็กเพื่อสามารถที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวของตลาดการค้าและฐานการผลิตเดียวกัน ทำาให้
สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีตามสาขาอาชีพที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้ในอนาคตการเปิด
เสรีอาเซียน อาจทำาให้แรงงานที่มีทักษะในภูมิภาคอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนตำ่า
ไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า รวมทั้งมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย (ธำารงศักด ์
คงคาสวัสด์, 2555) จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าแรงงานของประเทศไทยม ี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ถึงแม้ว่ากลุ่มแรงงานไทยที่มีระดับการศึกษาตำ่ากว่าประถมศึกษาจะ
มีปริมาณลดลง แต่ก็ยังคงเป็นกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย จากที่กล่าวมาข้างต้น
หลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียนและสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่าง
เสรี แรงงานที่มีทักษะก็จะย้ายไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูง และเนื่องจากประเทศไทยมี
สัดส่วนแรงงานที่มีการศึกษาสูงเป็นจำานวนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานที่มีการศึกษาตำ่า ดังนั้น
แรงงานภายในประเทศไทยก็จะเหลือเพียงแรงงานที่มีการศึกษาตำ่าหรือแรงงานระดับล่างซึ่งจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับแรงงานภายในประเทศ เพราะแรงงานที่มีทักษะจะย้ายไปทำางานใน
ต่างประเทศมากขึ้น และไทยก็จะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะหรือคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการในภาคการผลิตของประเทศจนกลายเป็นอุปสรรคในการทำาธุรกิจ  
การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่มีทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพที่ต้องได้รับการแก้ไขให้
สำาเร็จจากทุกภาคส่วน (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)  
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2.

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึกษาลักษณะโครงสร้างครอบครัวและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงาน 
 ในประเทศไทย
2) ศึกษาผลของโครงสร้างครอบครัวและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระดับ 
 รายได้ และจำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงานในประเทศไทย

จากการสำารวจข้อมูลของกลุ่มสถิติแรงงานสำานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม (2555) พบว่า
จำานวนชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์ของประชากรที่มีงานทำาที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศใน
ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ผู้มีงานทำาหรือประชากรวัยแรงงานที่เป็นเพศชายจะมีจำานวนมากกว่า
เพศหญิง และประชากรวัยแรงงานทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่จะมีจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานต่อสัปดาห์ที่ 40–50 ชั่วโมงขึ้นไป โดยค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำางานของเพศชายเท่ากับ 
41.71 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่ามากกว่าเพศหญิงที่มี 41.33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจากการที่
ประชากรวัยแรงงานเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องมาจากโครงสร้างทางครอบครัว 
ที่เพศชายนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่รับผิดชอบภาระต่างๆ ของครอบครัว จึงต้องเป็น
ผู้ทำางานสร้างรายได้ให้เพียงพอกับครอบครัวของตน และจะพบว่า ประชากรวัยแรงงานทั้ง
เพศชายและเพศหญิงจำานวนมากมีจำานวนชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์ที่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปนั้น 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น เมื่อตัดสินใจที่จะแต่งงาน
และมีบุตร ทำาให้แรงงานต้องทำางานมากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในครอบครัว  
เมื่อพิจารณารายได้ประจำาเฉลี่ยต่อคนแบ่งตามเพศจะเห็นว่ารายได้เฉลี่ยของแรงงานมี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่ยังมีความแตกต่างในรายได้เฉลี่ยระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
ซึ่งเพศชายมีระดับรายได้เฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง
 โดยการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการทำางาน รายได้ และชั่วโมง
การทำางานในประเทศไทยยังมีจำานวนน้อยซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่ค่อนข้างให้ความสนใจ
ในหัวข้อนี้ จึงต้องมีการศึกษาความแตกต่างของโครงสร้างครัวเรือนต่อรายได้และจำานวน
ชั่วโมงการทำางานของแรงงานไทย เพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและส่งผลอย่างไร  
และสามารถที่จะเป็นแนวทางหรือวิธีการให้กับทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคครัวเรือนที่จะใช้
พัฒนาระดับรายได้และคุณภาพครัวเรือนแก่ประชากรภายในประเทศต่อไป และผู้วิจัยจึงใช้
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณค่าแบบ Full Maximum Likelihood ของ Heckman 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Selection Bias
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การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็นสองส่วนคือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำาหนดรายได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการกำาหนดจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานของแรงงานไทย

ผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมสรุปได้ว่าความแตกต่างด้าน 
รายได้ของเพศชายและหญิงมีค่าค่อนข้างมากโดยเปรียบเทียบจากอาชีพประเภทเดียวกัน 
ซึ่งเพศชายได้รับรายได้มากกว่าเพศหญิง โดยผลที่ทำาให้ค่าจ้างแตกต่างนั้นมาจาก การที่ 
เพศหญิงวางแผนการทำางานในระยะสั้นเท่านั้นทำาให้การลงทุนในด้านการศึกษาและ
ประสบการณ์ จึงมีน้อยกว่าเพศชาย และอาจจะเกิดจากการที่เป็นผลของค่านิยมในตลาดที่
ทำาให้ค่าจ้างแตกต่างกัน และในด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ต่อระดับรายได้นั้น คนผิวขาว 
ได้รับรายได้มากกว่าคนผิวดำาร้อยละ 70 (Blinder ,1973 และ Oaxaca, 1973) นอกจากนั้น  
ในด้านอายุมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อระดับรายได้โดยยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีระดับ
รายได้มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอายุเป็นการเพิ่มขึ้นของประสบการณ์อีกด้วย โดยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จะลดลงหลังจากอายุ 45 ปีขึ้นไป (Blinder, 1973) 
 ในส่วนตัวแปรทางครอบครัวที่มีผลต่อระดับรายได้นั้น จากงานวิจัยที่กล่าวมา 
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าสถานภาพสมรสส่งผลให้เพศชายมีระดับรายได้มากกว่าสถานภาพ
โสด หรือแม้ว่าจะอยู่อาศัยกับเพศตรงข้ามโดยไม่ได้สมรสก็ส่งผลให้มีระดับรายได้มากกว่าผู้ 
ทีม่สีถานภาพโสด แตน่อ้ยกวา่ผูท้ีม่สีถานภาพสมรส ซึง่จากงานวจิยัทผีา่นมาสรปุวา่การเพิม่ขึน้ 
ของรายได้นั้นมีผลมาจากการแบ่งงานกันทำาในครัวเรือน (Lincoln, 2008 และ Antonovies 
and Town, 2004) โดยเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการสมรสในเพศชายและเพศหญิง 
พบว่า เพศหญิงที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีระดับรายได้กว่าเพศหญิงที่ไม่ได้มีสถานภาพสมรส 
มากกว่าผลการการสมรสในเพศชาย (Breusch and Gray, 2004) โดยผลการศึกษาของ 
กิริยา และ ฉัตรมณี (2554) ได้ผลในลักษณะเดียวกันว่าสาเหตุที่แรงงานหญิงได้รับค่าจ้าง
น้อยกว่าเพศชายเกิดจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ ไม่ใช่ผลจากประสิทธิภาพในการทำางานที่
ด้อยกว่า และการเลือกปฏิบัติทางเพศมีความชัดเจนในกลุ่มแรงงานอายุน้อย มากกว่ากลุ่ม
สูงอายุ และในส่วนจำานวนบุตรนั้นส่งผลในด้านลบต่อระดับรายได้ของแรงงาน (Hill, 1979 
และ Oaxaca, 1973)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจำานวนชั่วโมงการทำางาน ในส่วนของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ส่งผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางานประกอบด้วย เพศของแรงงานโดยเพศชายมีจำานวนชั่วโมง
ทำางานมากกว่าเพศหญิง และในเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทำางานไม่ประจำามากกว่า 
งานประจำา (Booth and Ours, 2007) ในส่วนระดับการศึกษานั้นเพศหญิงที่มีการศึกษาที่
สูงมีผลในด้านลบต่อจำานวนระยะเวลาทำางานบ้าน นั้นหมายความว่ามีระยะเวลาการทำางาน 
มากขึ้น (Johnson and Skinner, 1986)

3.

การทบทวนวรรณกรรม

3.1

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการกำาหนดรายได้

3.2

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับจำานวนชั่วโมงการทำางาน
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ผลของงานวิจัยในด้านโครงสร้างของครอบครัวที่ส่งผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางาน สามารถ
สรุปได้ว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ของผู้ที่สมรสแล้วเป็นผลมาจากการแบ่งงานกันทำาใน 
ครัวเรือนทำาให้ผู้ชายมีเวลาในการทำางานมากขึ้นและทำาให้ได้รับรายได้มากขึ้น แต่งานวิจัย
ของ Loh (1996) ได้ให้ผลขัดแย้งกันได้กล่าวว่า เพศชายที่มีสถานภาพสมรสส่งผลให้มีเวลา
ในการทำางานลดลง และมากกว่านั้นยังส่งผลให้เพศชายที่ทำาธุรกิจส่วนตัวมีระดับรายได้ต่อ
ชั่วโมงน้อยลง และในส่วนของผู้ที่อยู่อาศัยกับเพื่อนต่างเพศโดยไม่ได้สมรสนั้น ได้รับรายได้
ไม่แตกต่างกับผู้ที่มีสถานภาพโสด และในส่วนจำานวนบุตรส่งผลให้แรงงานมีระยะเวลาในการ
ทำางานลดน้อยลง เนื่องจากแรงงานจำาเป็นต้องแบ่งเวลาเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูบุตร (Sheehtman 
and Neuman, 1988)

แบบจำาลองในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน รายได้ และ
จำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงานไทยประกอบด้วย 2 แบบจำาลอง คือ แบบจำาลองรายได ้
จากการทำางาน และแบบจำาลองจำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงาน โดยการประมาณ 
แบบจำาลองทั้งสองจำาเป็นต้องแน่ใจว่าแรงงานเข้าร่วมตลาดแรงงานโดยสมการการตัดสินใจ
เข้าทำางานของบุคคล คือ

LEPit = f (mstit , ageit , eduit , chiit , unearnit , genit , regit) 1

โดย
LEPit = การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย  LEPit = 1 ถ้าเข้าสู่ตลาด 

และ LEPit = 0 ถ้าไม่เข้าสู่ตลาดของแรงงาน i ณ เวลา t
mstit = สถานภาพสมรสของแรงงาน i ณ เวลา t
ageit = ช่วงอายุของแรงงาน i ณ เวลา t
eduit = จำานวนปีที่ได้รับการศึกษาของแรงงาน i ณ เวลา t
chiit = จำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของแรงงาน i ณ เวลา t
unearnit = จำานวนรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำางาน ของแรงงาน i ณ เวลา t
genit = เพศของแรงงาน i ณ เวลา t
regit = ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงาน i ณ เวลา t

4.

แบบจำาลอง

ที่ใช้ในการศึกษา
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สมมติฐานของแบบจำาลองการเข้าร่วมการทำางาน ผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานมีความ
น่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากขึ้นคือ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา จำานวน
เด็กเล็ก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานน้อยลง คือ
รายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำางาน ด้านเพศของแรงงานคาดว่าเพศชายมีความน่าจะเป็นในการ
เข้าร่วมการทำางานมากกว่าเพศหญิง

ln w = f (mstit , expit , exp2
it , eduit , chiit , genit , oppit , regit) 2

โดย
wit = รายได้ต่อเดือนของแรงงาน i ณ เวลา t
mstit = สถานภาพสมรสของแรงงาน i ณ เวลา t
expit = จำานวนปีของแรงงานที่ใช้ในการทำางานของแรงงาน i ณ เวลา t
exp2

it = จำานวนปีของแรงงานที่ใช้ในการทำางานกำาลังสองของแรงงาน i ณ เวลา t
eduit = จำานวนปีที่ได้รับการศึกษาของแรงงาน i ณ เวลา t
chiit = จำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของแรงงาน i ณ เวลา t
genit = เพศของแรงงาน i ณ เวลา t
oppit = อาชีพของแรงงาน i ณ เวลา t
regit = ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงาน i ณ เวลา t

สมมติฐานของแบบจำาลองรายได้ ผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น
คือ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ในส่วนเพศของแรงงานคาดว่าเพศชายมีระดับรายได้
มากกว่าเพศหญิง และคาดว่าอาชีพพนักงานเอกชนจะมีระดับรายได้มากกว่าอาชีพข้าราชการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นจำานวนเด็กเล็กยังส่งผลให้ระดับรายได้ในเพศชายม ี
มากขึ้น แต่ส่งผลให้ระดับรายได้ของเพศหญิงลดลง

4.1

แบบจำาลอง

ระดับรายได้ของแรงงาน
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ในการศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในกลุ่มประชากรในประเทศไทย ที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 15–60 ปี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำาการศึกษาผู้ที่ทำางานประจำาและผู้ว่างงาน 
(คือผู้ที่มีความต้องการทำางานแต่ไม่สามารถหางานทำาได้) โดยไม่รวมผู้ที่ไม่ทำางาน หรือผู้ที่ไม่
ประสงค์จะทำางาน และผู้ทำาธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกร เพราะผู้ทำางานมีระยะเวลาและรายได้ 
จากการทำางานไม่แน่นอนและรายได้ที่แรงงานได้นั้นมีความแตกต่างในการคำานวณกำาไร 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และบัญชี ซึ่งอาจทำาให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนั้น 
ยังไม่รวมแรงงานที่มีงานทำาแต่ทำางานไม่ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนื่องจากการทำางานไม่ถึง 
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือว่าไม่ใช่งานประจำาและจะทำาให้เกิดการคาดเคลื่อนในการวิเคราะห์

Hit = f (mstit , wit , eduit , chiit , genit , ageit , oppit , regit) 3

โดย
Hit = จำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงาน i ณ เวลา t
mstit = สถานภาพการสมรสของแรงงาน i ณ เวลา t
wit = รายได้ต่อเดือนของแรงงาน i ณ เวลา t
eduit = จำานวนปีที่ได้รับการศึกษาของแรงงาน i ณ เวลา t
chiit = จำานวนบุตรที่อยู่ในการดูแลของแรงงาน i ณ เวลา t
genit = เพศของแรงงาน i ณ เวลา t
ageit = ช่วงอายุของแรงงาน i ณ เวลา t
oppit = อาชีพของแรงงาน i ณ เวลา t
regit = ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงาน i ณ เวลา t

สมมติฐานของแบบจำาลองชั่วโมงการทำางานผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานมีจำานวน
ชั่วโมงการทำางานมากขึ้น คือ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และปัจจัยที่ส่งผลให้
จำานวนชั่วโมงการทำางานของแรงงานลดลง คือ อายุ จำานวนเด็กเล็ก นอกจากนั้นผู้วิจัยคาด
ว่าแรงงานเพศชายมีจำานวนชั่วโมงการทำางานมากกว่าแรงงานเพศหญิง และแรงงานที่มีอาชีพ
พนักงานเอกชนมีจำานวนชั่วโมงการทำางานมากกว่าแรงงานที่มีอาชีพข้าราชการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

4.2

แบบจำาลอง

จำานวนชั่วโมงการทำางาน

ของแรงงาน

5.

วิธีวิจัย

5.1

ขอบเขตการศึกษา
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3 โดยหาค่า Marginal Effect ด้วยสูตร 

∂E [yi | LFP = 1]
= βk - γk

σ∈ di (αu)
∂xik σu

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม William H. Greene (2011)

ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเก็บรวบรวมโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
ถึง 2550 และปี 2553 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีมีจำานวน 23,581 คน เป็นผู้ที่มีงานประจำาทำา  
17,350 คน และ ผู้ที่ว่างงาน 6,231 ส่วนคนในกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีจำานวน 11,582 คน 
เป็นผู้ที่มีงานประจำาทำา 9,898 คน และ ผู้ที่ว่างงาน 1,684 คน และจำานวนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง  
11,999 คน เป็นผู้ที่มีงานประจำาทำา 7,452 คน และ ผู้ที่ว่างงาน 4,547 คน โดยข้อมูลที่ใช้เป็น
ข้อมูลรวมภาคตัดขวาง (Pooled cross section data) เนื่องจากข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ซึ่งขาด
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2552 เพราะสำานักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้จัดทำาการสำารวจ 
ดังนั้นข้อมูลที่ใช้จึงไม่ใช่ข้อมูลช่วงเวลา (Panel data)  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
กลุ่มแรงงานที่มีงานประจำาทำา เนื่องจากกลุ่มแรงงานกลุ่มที่ว่างงานและทำางานไม่ประจำานั้นไม่
สามารถวัดมูลค่ารายได้ต่อชั่วโมงได้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน รายได้ และจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานของแรงงานไทย ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Selection bias ในการ
ประมาณค่า หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่แรงงานตอบแบบสอบถามว่าเข้าร่วม 
การทำางาน แม้ว่าลักษณะต่างๆของแรงงานนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมการทำางาน  
จึงทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำาลองของ Heckman แล้วทำาการประมาณค่าด้วยวิธี 
Full Maximum Likelihood เนื่องจากเป็นการประมาณค่าที่ใช้ข้อจำากัดที่มากกว่าซึ่งทำาให้
ได้และจะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าการประมาณค่าแบบ Two Stage Estimation หากค่า
ความคาดเคลือ่นของแบบจำาลองขอ้จำากดั กบัแบบจำาลองในการประมาณคา่มคีวามสมัพนัธก์นั  
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ (1) การวิเคราะห์โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (2) การ
วิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพศชาย และ (3) การวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 
โดยวิธีการประมาณแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ (1) ประมาณค่าสมการตัดสินใจ
เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation, 
MLE) โดยใช้แบบจำาลองโพรบิต (Probit Model) โดยที่ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Likelihood 
Function) ประกอบด้วย ความน่าจะเป็นที่แรงงานจะตัดสินใจเข้าตลาดแรงงานและไม่เข้า
ตลาดแรงงาน (2) เป็นการประมาณสมการถดถอยของค่าจ้างและชั่วโมงการทำางานด้วยวิธี
กำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares ; OLS) ในกลุ่มที่เข้าร่วมการทำางาน โดยการ 
ประมาณค่าทั้งสองส่วนนั้นได้ทำาพร้อมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำาลองการเข้าร่วม
การทำางาน และแบบจำาลองสมการถดถอยของค่าจ้างและจำานวนชั่วโมงการทำางาน หากมี  
Selection Bias ในแบบจำาลองรายได้หรือจำานวนชั่วโมงกาทำางานจะสามารถทดสอบได้
จากค่า Log Likelihood Ratio ซึ่งจะทำาให้ค่าผลกระทบหน่วยสุดท้าย (Marginal Effect)  
แตกต่างไปจากการประมาณค่าโดยใช้ OLS เพียงอย่างเดียว3

5.2

ข้อมูลที่ใช้

ในการศึกษา

5.3

วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล
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ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของแรงงานไทยครั้งนี้  ประมาณค่าด้วยวิธีประมาณ  
Full Maximum Likelihood ของ Heckman โดยในขั้นตอนแรกเป็นการประมาณการ 
เข้าร่วมการทำางานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในการประมาณค่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ปัจจัยด้านลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความน่าจะเป็นในการ 
เข้าร่วมการทำางานมากขึ้นได้แก่ จำานวนปีการศึกษาโดยที่หากกลุ่มตัวอย่างมีจำานวนปีที่ได้รับ
การศึกษามากขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มแรงงานมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมทำางานมากขึ้น และ 
กลุม่ตวัอยา่งเพศชายมคีวามนา่จะเปน็ในการเขา้รว่มการทำางานมากกวา่เพศหญงิ กลุม่ตวัอยา่ง 
ที่มีอายุมากมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย  
แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการทำางานลดลง คือ เงินที่
ได้รับโดยไม่ได้มาจากการทำางาน (Unearned Income) นอกจากนั้นส่วนภูมิภาคที่อยู่อาศัย
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความน่าจะเป็น
ในการเข้าร่วมการทำางานมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  
และภาคใต้ ตามลำาดับ และปีที่ทำาการศึกษาที่มีผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความน่าจะเป็นในการ 
เข้าร่วมการทำางานมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2549 รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 และ
ปี พ.ศ. 2548 ในส่วนปัจจัยด้านลักษณะครอบครัวที่มีผลต่อความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการ
ทำางานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมทำางานมากกว่า
ผู้ที่มีสถานภาพโสด หย่าร้าง และหม้าย เช่นเดียวกับจำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของ 
กลุ่มตัวอย่างมีผลให้ความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานของกลุ่มตัวอย่างมีมากขึ้น 
ตามลำาดับ
 ผลของการประมาณแบบจำาลองการเข้าร่วมการทำางานของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย 
ในด้านปัจจัยทางครอบครัวพบว่า สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมทำางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายที่ไม่ได้มี
สถานภาพสมรส นอกจากนั้นในปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่าการเพิ่มขึ้นของอายุ และ
จำานวนปีที่ใช้ในการศึกษายังส่งผลให้กลุ่มแรงงานเพศชายมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการ
ทำางานมากขึ้น แต่รายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำางานของกลุ่มตัวอย่างมีผลให้ความน่าจะเป็น 
ในการทำางานของกลุ่มตัวอย่างเพศชายลดน้อยลง ในส่วนภูมิภาคที่กลุ่มแรงงานเพศชาย 
มโีอกาสในการเขา้รว่มการทำางานมากทีส่ดุ คอื กรงุเทพฯ และ ปรมิณฑล รองลงมา คอื ภาคกลาง  
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำาดับ โดยในตัวแปรหุ่นภาคเหนือไม่มีระดับ 
นัยสำาคัญในการอธิบายผลของการเข้าร่วมการทำางานของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย และปีที่ใช้ใน
การศึกษาพบว่าปีที่กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการเข้าร่วมทำางานมากที่สุด คือ ปี 2549 รองลงมา 
คือ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2548
 นอกจากนั้นผลจากการประมาณแบบจำาลองการเข้าร่วมการทำางานของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศหญิง พบว่าด้านปัจจัยทางครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีสถานภาพสมรส
แล้วจะมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้มีสถานภาพสมรส และ

6.1

ผลการวิจัย

6.

สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย
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จำานวนเด็กที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีผลในด้านบวกต่อความน่าจะเป็น 
ในการเข้าร่วมการทำางานของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจำานวน
ปีที่ใช้ในการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง พบว่า กลุ่มแรงงานเพศหญิงที่มีจำานวนปีที่ใช้ 
ในการศึกษามากจะมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี 
จำานวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อย แต่กลุ่มแรงงานเพศหญิงยิ่งมีอายุมากขึ้นจะมีความน่าจะเป็น 
ในการเข้าร่วมการทำางานน้อยลง และในส่วนของรายรับที่ไม่ได้จากการทำางาน (Unearned 
Income) มีผลทำาให้กลุ่มตัวอย่างมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานลดลง นอกจากนั้น
ภูมิภาคที่อยู่อาศัยที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากที่สุด 
คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ และ  
ภาคใต้ ตามลำาดับ และ ปีที่ทำาการศึกษา พบว่า ปี พ.ศ. 2549 เพศหญิงมีความน่าจะเป็นในการ 
เข้าร่วมการทำางานมากที่สุดรองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2548
 ผลการประมาณแบบจำาลองรายได้ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากผลที่ได้เกิด
ปัญหา Selection Bias จึงทำาการประมาณผลกระทบหน่วยสุดท้าย โดยในด้านปัจจัยลักษณะ
ทางครอบครัวพบว่า ผลของสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้ของ
แรงงานนั้น คือ ผู้ที่มีสถานภาพสมรสแล้ว ส่งผลให้มีระดับรายได้มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพอื่นๆ
ร้อยละ 68.54 เช่นเดียวกับจำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของแรงงานที่ส่งผลให้แรงงานมี
รายได้มากกว่าแรงงานที่ไม่มีเด็กเล็กในการดูแล โดยเด็กที่อยู่ในการดูแลของแรงงานหนึ่ง
คนทำาให้แรงงานนั้นมีระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 ของรายได้ 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ตัวแปรประสบการณ์ทำางาน
ศักยภาพส่งผลในทางบวกต่อระดับรายได้แต่ผลของการเพิ่มขึ้นจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ในส่วน 
ของระดับการศึกษาส่งผลบวกต่อรายได้โดยต่อหนึ่งปีที่ได้รับการศึกษารายได้จะเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 26.97 ของรายได้ นอกจากนั้นยังพบว่าเพศชายจะมีรายได้มากกว่าเพศหญิงร้อยละ 
205.20 ของรายได้ ในส่วนของอาชีพของแรงงานผู้ที่มีอาชีพกลุ่มข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
จะได้รับรายได้มากกว่าผู้ที่มีอาชีพกลุ่มพนักงาน และลูกจ้างเอกชนร้อยละ 29.00 และใน
ตัวแปรกลุ่มภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงาน โดยกลุ่มแรงงานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จะส่งผลให้ได้รายได้มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และ ภาคใต้ ตามลำาดับ และเนื่องจากจำานวนปีที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด 4 ปี  
จึงมีตัวแปรหุ่นจำานวน 3 ตัวแปร โดยในปี พ.ศ. 2548 แรงงานมีระดับรายได้น้อยที่สุด  
รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2553 แล ะปี พ.ศ. 2550 ตามลำาดับ
 ในส่วนแบบจำาลองรายได้ของเพศชายพบว่ามีปัญหา Selection Bias เช่นเดียวกับ 
แบบจำาลองรายได้ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องมีการประมาณผลกระทบหน่วย
สุดท้าย โดยด้านปัจจัยทางครอบครัว พบว่า สถานภาพการสมรสส่งผลในด้านบวกต่อรายได ้
โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสส่งผลให้มีรายได้มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพอื่นๆ ร้อยละ 213.02  
และพบว่า จำานวนบุตรส่งผลให้แรงงานเพศชายมีระดับรายได้ที่ลดลงร้อยละ 0.58 ต่อบุตร 
หนึ่งคน นอกจากนั้นในด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่าประสบการณ์ศักยภาพส่งผลให้แรงงาน
มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อัตราการเพิ่มขึ้นจะลดลงเรื่อยๆ ในส่วนการศึกษาของแรงงานทำาให้แรงงาน
มีรายได้ที่มากขึ้นโดยหนึ่งปีที่ใช้ในการศึกษาส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.91 โดย
แรงงานที่มีอาชีพในกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีรายได้มากกว่ากลุ่มแรงงาน
พนักงาน และลูกจ้างเอกชนร้อยละ 44.78 นอกจากนั้นภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงานก็ส่งผล
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ต่อระดับรายได้ของแรงงานเพศชาย  โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
จะมีระดับรายได้มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
ตามลำาดับ โดยที่ภาคเหนือนั้นไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติในการอธิบายรายได้ของแรงงานเพศชาย  
และในแต่ล่ะปีของการศึกษาก็ส่งผลต่อระดับรายได้ที่แตกต่างกันโดยในปี พ.ศ. 2548 แรงงาน
จะมีรายได้น้อยที่สุด รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2553 และ 2550 ตามลำาดับ โดยในปี พ.ศ. 2549 
ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติในการอธิบายรายได้ของแรงงานเพศชาย
 ในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ในกลุ่มแรงงานเพศหญิง ด้านปัจจัยทางด้าน
ครอบครัวพบว่าสถานภาพสมรสส่งผลให้แรงงานเพศหญิงมีระดับรายได้ที่น้อยกว่าแรงงาน
เพศหญิงที่มีสถานภาพอื่นๆ ร้อยละ 22.84 และจำานวนเด็กเล็กของแรงงานเพศหญิงส่งผล
ให้มีระดับรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีเด็กเล็กเท่ากับร้อยละ 8.30 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมพบว่าประสบการณ์ทำางานศักยภาพของแรงงานเพศหญิงส่งผลให้มีระดับรายได้มากขึ้น   
แต่การเพิ่มขึ้นจะมีอัตราลดลงทุกๆปีของประสบการณ์ทำางานศักยภาพ นอกจากนั้นการศึกษา
ของเพศหญิงส่งผลให้มีระดับรายได้มากขึ้นโดยในหนึ่งปีของการเพิ่มขึ้นของการศึกษาส่งผล
ให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.14 และกลุ่มแรงงานเพศหญิงที่ทำางานในกลุ่มข้าราชการ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีรายได้มากกว่าผู้ที่ทำางานในกลุ่มพนักงาน และลูกจ้างเอกชนร้อยละ  
6.25 นอกจากนั้นภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงานก็ส่งผลต่อระดับรายได้ของแรงงานเพศหญิง
โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีระดับรายได้มากที่สุด รองลงมา คือ
ภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคใต้ ตามลำาดับ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีนัยสำาคัญ
ในการอธิบายค่าจ้างของแรงงานเพศหญิง และผลของปีที่ใช้ในการศึกษานั้น ในปี พ.ศ. 2553 
แรงงานเพศหญิงมีระดับรายได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 
2550  2548 และ 2549 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
 ส่วนการประมาณแบบจำาลองชั่วโมงการทำางานสรุปได้ว่า ผลของปัจจัยทาง
ครอบครัวที่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมีจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานต่อสัปดาห์ที่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีสถานภาพสมรสเท่ากับ 0.9101 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
จำานวนบุตรส่งผลให้จำานวนชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานต่อสัปดาห์จะเพิ่ม 0.5212 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อจำานวนบุตรหนึ่งคน ในด้านปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า แรงงานที่มีอายุมากจะมีจำานวนชั่วโมงทำางานต่อสัปดาห์น้อยกว่า
แรงงานที่มีอายุน้อย เช่นเดียวกับแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน
ต่อสัปดาห์น้อยกว่าแรงงานที่มีระดับการศึกษาตำ่ากว่า ในส่วนของรายได้ส่งผลในทิศทาง
เดียวกับจำานวนชั่วโมงการทำางานโดยที่ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำานวนชั่วโมงทำางานต่อ
สัปดาห์ก็เพิ่มขึ้น 0.2083 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นแรงงานที่ทำางานในกลุ่มข้าราชการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีจำานวนชั่วโมงทำางานต่อสัปดาห์น้อยกว่าแรงงานที่ทำางานในกลุ่ม
พนักงานและลูกจ้างเอกชนเท่ากับ 8.9926 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยที่ภูมิภาคที่แรงงานมีจำานวน
ชั่วโมงทำางานมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ภาคใต้ และ ภาคเหนือ ตามลำาดับ จากการศึกษาทั้งหมดจำานวนสี่ปี ปีที่แรงงานมี
จำานวนชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2549 รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2550  
2553 และ 2548 ตามลำาดับ และผลจากการทดสอบค่า rho พบว่า แบบจำาลองการเข้าร่วม
ทำางานและแบบจำาลองชั่วโมงการทำางานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
ดังนั้นจึงไม่เกิดความเบี่ยงเบนจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3
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นอกจากนั้นปัจจัยในด้านครอบครัวที่มีผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางานของกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย พบว่า เกิดปัญหา Selection Bias ในแบบจำาลองจึงต้องทำาการประมาณ 
ผลกระทบหน่วยสุดท้ายของ โดยผลที่ได้พบว่าในกลุ่มแรงงานเพศชายนั้นหากมีสถานภาพ
สมรสแล้วจะมีระยะเวลาทำางานมากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้สมรสหรือมีสถานภาพอื่นๆ 13.7715 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจำานวนเด็กเล็กส่งผลให้แรงงานเพศชายมีระยะเวลาทำางานมากขึ้นโดย
ผู้ที่มีเด็กเล็กจะทำางานมากกว่าผู้ที่ไม่มีเด็กเล็ก 1.4128 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 นอกจากนั้นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อชั่วโมงการทำางานของ
เพศชาย พบว่า อายุของแรงงานเพศชายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำานวนชั่วโมงการ
ทำางาน คือ ยิ่งแรงงานเพศชายมีอายุมากจำานวนชั่วโมงการทำางานยิ่งมีเพิ่มขึ้นเช่นกัน  โดยการ 
เพิ่มขึ้นของอายุหนึ่งปีส่งผลให้มีระยะเวลาการทำางานเพิ่มขึ้น 0.1585 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
แต่ในด้านระดับการศึกษาของแรงงานเพศชายไม่มีนัยสำาคัญในการอธิบายระยะเวลาทำางาน
ของแรงงานชาย นอกจากนั้นแรงงานเพศชายที่มีรายได้สูงจะมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน 
ต่อสัปดาห์น้อยกว่าแรงงานที่มีรายได้ตำ่ากว่า และหากพิจารณาในส่วนของอาชีพ จะพบว่า
แรงงานเพศชายที่ทำางานในกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีระยะเวลาทำางาน 
น้อยกว่าแรงงานเพศชายที่ทำางานในกลุ่มพนักงาน และลูกจ้างเอกชน 9.4918 ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ ในส่วนภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงานเพศชายนั้น พบว่า กลุ่มที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง 
มีจำานวนชั่วโมงทำางานมากที่สุด รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ภาคเหนือ ตามลำาดับ และในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่มีจำานวนชั่วโมง
ทำางานมากที่สุด รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2553 2549 และ 2548 ตามลำาดับ
 ผลของการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ ในด้านปัจจัยด้านครอบครัวพบว่าแรงงาน 
เพศหญิงที่มีสถานภาพสมรสจะมีจำานวนชั่วโมงทำางานมากกว่าแรงงานเพศหญิงที่ไม่ได้สมรส
หรือมีสถานภาพอื่นๆ 1.3799 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในส่วนของจำานวนบุตรของแรงงานเพศหญิง 
ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับจำานวนชั่วโมงการทำางาน โดยหากแรงงานเพศหญิงมีบุตร 
หนึ่งคนจะมีจำานวนชั่วโมงทำางานต่อสัปดาห์น้อยกว่าแรงงานเพศหญิงที่ไม่มีบุตร 0.5130 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 นอกจากนั้นปัจจัยในด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่าแรงงานเพศหญิงที่มีอายุมาก
จะมีระยะเวลาในการทำางานน้อยกว่าแรงงานเพศหญิงที่มีอายุน้อยกว่าโดยอายุที่มากกว่า 1 ป ี
จะส่งผลให้มีจำานวนชั่วโมงทำางานน้อยลง 0.4863 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับการศึกษา 
คือ เมื่อแรงงานเพศหญิงที่มีการศึกษาสูงจะมีจำานวนชั่วโมงการทำางานที่น้อยกว่าแรงงาน 
เพศหญิงที่มีการศึกษาตำ่ากว่าเท่ากับ 0.6014 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และรายได้ส่งผลให้แรงงาน 
เพศหญิงทำางานมากขึ้น แรงงานเพศหญิงที่ทำางานในกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จะมีชั่วโมงทำางานน้อยกว่าผู้ที่ทำางานในกลุ่มพนักงานและลูกจ้างเอกชน 7.0643 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในส่วนภูมิภาคที่อยู่อาศัยของแรงงานเพศหญิง พบว่า ผู้ที่ทำางานในภาคใต้จะมีชั่วโมง
การทำางานน้อยที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
ภาคเหนือ ตามลำาดับ โดยที่ภาคกลางไม่มีนัยสำาคัญในการอธิบายจำานวนชั่วโมงการทำางาน  
ในส่วนปีที่แรงงานเพศหญิงทำางานน้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2548  รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2553 
และ 2550 ตามลำาดับ โดยปี พ.ศ. 2549 ไม่มีนัยสำาคัญในการอธิบายผล ดังตารางที่ 3



C M U .  J O U R N A L  O F  E C O N O M I C S

36

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
แบบจำาลองการเข้าร่วมทำางาน
สถานภาพการสมรส 0.2480*** 0.9647*** -0.1782***

(0.0233) (0.0430) (0.0289)

อายุ 0.0054*** 0.0136*** -0.0066***

(0.0010) (0.0018) (0.0013)

เพศ (เพศหญิงเป็นเพศฐาน)

ชาย 0.8914***

(0.0203)

การศึกษา 0.0727*** 0.0680*** 0.0803***

(0.0022) (0.0038) (0.0029)

จำานวนเด็กเล็ก 0.0731*** 0.0182 0.0844***

(0.0088) (0.0145) (0.0113)

รายได้ที่ไม่ได้จากการทำางาน -0.1419*** -0.1004*** -0.2048***

(0.0054) (0.0053) (0.0101)

ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (ภาคใต้ คือ ภูมิภาคฐาน)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0.4037*** 0.3614*** 0.5614***

(0.0357) (0.0582) (0.0500)

ภาคกลาง 0.4007*** 0.2857*** 0.6273***

(0.0377) (0.0577) (0.0533)

ภาคเหนือ 0.2428*** -0.0406 0.4427***

(0.0405) (0.0651) (0.0576)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2864*** -0.2736*** 0.6258***

(0.0380) (0.0573) (0.0527)

ปีที่ทำาการศึกษา (ปี 2548 คือ ปีฐาน)

2549 0.7537*** 1.0647*** 0.7447***

(0.0264) (0.0461) (0.0337)

2550 0.5514*** 0.7370*** 0.4078***

(0.0279) (0.0428) (0.0378)

2553 0.4606*** 0.7314*** 0.3833***

(0.0286) (0.0419) (0.0386)

ค่าคงที่ -1.5095*** -1.2142*** -1.0355***

(0.0547) (0.0823) (0.0702)

แบบจำาลองรายได้
สถานภาพการสมรส 0.0287*** 0.1845*** -0.2284***

(0.0092) (0.0130) (0.0114)

ประสบการณ์ศักยภาพ 0.0510*** 0.0355*** 0.1204***

(0.0014) (0.0016) (0.0022)

ประสบการณ์ศักยภาพ กำาลังสอง -0.0004*** -0.0003*** -0.0017***

(0.0000) (0.0000) (0.0000)

การศึกษา 0.1027*** 0.0772*** 0.1214***

(0.0011) (0.0014) (0.0018)

จำานวนเด็กเล็ก 0.0256*** -0.0424*** 0.0830***

(0.0029) (0.0041) (0.0034)

เพศ (เพศหญิงเป็นเพศฐาน)

ชาย 0.3047***

(0.0098)

ตารางที่ 2
ผลการประมาณ
แบบจำาลอง
รายได้ทำางาน
ของกลุ่มตัวอย่าง
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ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
อาชีพ (อาชีพพนักงานเอกชน คือ อาชีพฐาน)

ข้าราชการ 0.3759*** 0.5013*** 0.0625***

(0.0095) (0.0120) (0.0152)

ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (ภาคใต้ คือ ภูมิภาคฐาน)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0.6667*** 0.7993*** 0.4805***

(0.0143) (0.0171) (0.0233)

ภาคกลาง 0.3098*** 0.3949*** 0.2265***

(0.0150) (0.0179) (0.0242)

ภาคเหนือ 0.0607*** 0.0212 0.2181***

(0.0162) (0.0192) (0.0262)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.0992*** 0.2585*** 0.0254

(0.0154) (0.0186) (0.0248)

ปีที่ทำาการศึกษา (ปี 2548 คือ ปีฐาน)

2549 0.0480*** 0.0276** -0.1237***

(0.0111) (0.0132) (0.0168)

2550 0.3426*** 0.3846*** 0.0947***

(0.0110) (0.0133) (0.0160)

2553 0.2184*** 0.0281*** 0.4279***

(0.0113) (0.0135) (0.0163)

ค่าคงที่ 6.0274*** 6.8936*** 5.4458***

(0.0339) (0.0357) (0.0496)

rho 0.2233 -0.9229 0.3175

(0.0418) (0.0053) (0.0575)

Sigma 0.4541 0.4581 0.3821

(0.0031) (0.0036) (0.0047)

lambda 0.1014 -0.4227 0.1213

(0.0194) (0.0048) (0.0231)

LR test (rho = 0) 11.18 544.20 -66.63

(0.0008) (0.0000) (1.0000)

Number of obs 23581 11582 11999

Censored obs 6231 1684 4547

Uncensored obs 17350 9898 7452
หมายเหตุ: 1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกเว้นแถวของ log likelihood test โดยค่านอกวงเล็บ คือ ค่าไคสแควร์ และค่าในวงเล็บ คือ ค่า P-value

2. * , ** และ *** หมายถึง มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลำาดับ 

ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการประมาณ
แบบจำาลอง
รายได้ทำางาน
ของกลุ่มตัวอย่าง



C M U .  J O U R N A L  O F  E C O N O M I C S

38

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
แบบจำาลองการเข้าร่วมทำางาน
สถานภาพการสมรส 0.2453*** 1.4397*** -0.1821***

(0.0231) (0.0521) (0.0290)

อายุ 0.0038*** 0.0045** -0.0079***

(0.0010) (0.0021) (0.0013)

เพศ (เพศหญิงเป็นเพศฐาน)

ชาย 0.8874***

(0.0203)

การศึกษา 0.0718*** 0.0662*** 0.0789***

(0.0022) (0.0048) (0.0028)

จำานวนเด็กเล็ก 0.0799*** 0.0170 0.0967***

(0.0087) (0.0150) (0.0115)

รายได้ที่ไม่ได้จากการทำางาน -0.1387*** -0.0869*** -0.1995***

(0.0055) (0.0048) (0.0102)

ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (ภาคใต้คือภูมิภาคฐาน)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0.4252*** 0.6562*** 0.5944***

(0.0356) (0.0591) (0.0500)

ภาคกลาง 0.3811*** 0.9285*** 0.6116***

(0.0376) (0.0647) (0.0530)

ภาคเหนือ 0.2493*** 0.7777*** 0.4134***

(0.0405) (0.0720) (0.0571)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.3643*** 0.2175*** 0.5883***

(0.0379) (0.0630) (0.0528)

ปีที่ทำาการศึกษา (ปี 2548 คือ ปีฐาน)

2549 0.7709*** 0.6461*** 0.7490***

(0.0264) (0.0429) (0.0338)

2550 0.5641*** 1.0941*** 0.4283***

(0.0279) (0.0568) (0.0375)

2553 0.4973*** 1.0141*** 0.3820***

(0.0283) (0.0403) (0.0385)

ค่าคงที่ -1.4644*** -1.5479*** -0.9915***

(0.0540) (0.1010) (0.0692)

แบบจำาลองชั่วโมงการทำางาน
สถานภาพการสมรส 0.9101*** 2.1571*** 1.3799***

(0.1481) (0.2234) (0.2130)

อายุ -0.1284*** 0.1436*** -0.4863***

(0.0086) (0.0114) (0.0129)

การศึกษา -0.2094*** 0.0219 -0.6014***

(0.0172) (0.0203) (0.0300)

รายได้ 0.2083* -1.7430*** 2.5289***

(0.1233) (0.1690) (0.1981)

จำานวนเด็กเล็ก 0.5212*** 1.4344*** -0.5130***

(0.0463) (0.0694) (0.0640)

เพศ (เพศหญิงเป็นเพศฐาน)

ชาย 0.3047***

(0.0098)

ตารางที่ 3 
ผลการประมาณ
แบบจำาลอง
ชั่วโมงการทำางาน
ของกลุ่มตัวอย่าง
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ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
อาชีพ (อาชีพพนักงานเอกชน คือ อาชีพฐาน)

ข้าราชการ -8.9926*** -10.3878*** -7.0643***

(0.1618) (0.2169) (0.2853)

ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (ภาคใต้ คือ ภูมิภาคฐาน)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0.2990 2.6323*** 1.9008***

(0.2426) (0.3190) (0.4292)

ภาคกลาง 0.5540** 3.8498*** -0.4614

(0.2456) (0.3127) (0.4475)

ภาคเหนือ -1.1886*** -1.4148*** 2.8574***

(0.2624) (0.3238) (0.4924)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8500*** 1.6460*** 0.8845*

(0.2455) (0.3137) (0.4534)

ปีที่ทำาการศึกษา (ปี 2548 คือ ปีฐาน)

2549 0.4530*** 0.5451** 2.8256***

(0.1716) (0.2223) (0.2611)

2550 1.5273*** 2.5060*** 4.6376***

(0.1799) (0.2367) (0.2834)

2553 1.0689*** 1.1655*** 2.8951***

(0.1820) (0.2243) (0.3170)

ค่าคงที่ 52.3373*** 52.3135*** 45.8812***

(0.9080) (1.2760) (1.4671)

rho -0.0881 0.9151 -0.1511

(0.0297) (0.0114) (0.0339)

Sigma 7.3620 7.6562 7.1623

(0.0403) (0.0686) (0.0616)

lambda -0.6488 7.0059 -1.0819

(0.2195) (0.1341) (0.2459)

LR test (rho = 0) 15.03 301.4 -75.54

(1.0000) (0.0000) (1.0000)

Number of obs 23581 11582 11999

Censored obs 6231 1684 4547

Uncensored obs 17350 9898 7452
หมายเหตุ: 1. ค่าในวงเล็บ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกเว้นแถวของ log likelihood test โดยค่านอกวงเล็บ คือ ค่าไคสแควร์ และค่าในวงเล็บ คือ ค่า P-value 

2. * , ** และ *** หมายถึง มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลำาดับ 

ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลการประมาณ
แบบจำาลอง
ชั่วโมงการทำางาน
ของกลุ่มตัวอย่าง
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ผลของการศึกษาการเข้าร่วมการทำางานของตัวอย่างพบว่า สถานภาพการสมรส และอายุ 
ของแรงงานส่งผลให้แรงงานมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากขึ้น แต่ในส่วนของ
เพศหญิงกลับส่งผลตรงกันข้าม นอกจากนั้นระดับการศึกษา และจำานวนเด็กเล็กส่งผลให้
แรงงานมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานมากขึ้นในทุกๆเพศ แต่รายได้ที่ไม่ได้จาก
การทำางานส่งผลให้แรงงานมีความน่าจะเป็นในการเข้าร่วมการทำางานลดลง
 ในส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่าผลจากตัวแปรด้านเพศของแรงงานจะ
เห็นได้ว่า แรงงานเพศชายมีระดับรายได้มากกว่าแรงงานเพศหญิง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ 
Oaxaca (1973) ที่กล่าวว่าจำานวนบุตรส่งผลให้แรงงานเพศหญิงมีระดับรายได้ที่ลดน้อยลง  
และงานวิจัยของ Hill (1979) ที่กล่าวว่าจำานวนบุตรส่งผลให้แรงงานเพศชายนั้นมีระดับ 
รายได้มากขึ้น และผลของตัวแปรด้านประสบการณ์ทำางานศักยภาพของแรงงาน  โดยแรงงาน
นั้นจะได้รับรายได้มากขึ้นหากมีประสบการณ์ทำางานศักยภาพที่มาก แต่การเพิ่มขึ้นของรายได้
จะมีอัตราที่ลดลงไปตามการเพิ่มขึ้นของประสบการณ์ทำางานศักยภาพด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ 
ตัวแปรด้านการศึกษาของแรงงานก็มีผลต่อรายได้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีการ 
ศึกษาสูงจะได้รับรายได้ที่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตำ่ากว่าซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามทฤษฎีทุนมนุษย ์
โดยการศึกษาถือว่าเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างหนึ่ง และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปร 
ดังกล่าวตามเพศของแรงงานจะพบว่า  ผลของการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการมีการศึกษา
เพิ่มขึ้น 1 ปี ของแรงงานนั้น ส่งผลให้แรงงานเพศหญิงได้รับผลตอบแทนหรือระดับรายได้
มากกว่ากลุ่มแรงงานเพศชาย
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางาน
ของแรงงานพบว่า สถานภาพการสมรสของแรงงาน มีผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางานของ
แรงงานทั้งเพศชาย และเพศหญิงโดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีสถานภาพสมรส โดยผลที่ได้รับนั้นเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงเนื่องจาก
เมื่อแรงงานสมรสกันจะมีการแบ่งเวลาในการทำาธุระส่วนตัว และงานบ้านซึ่งทำาให้ระยะเวลา
ที่เสียไปนั้นน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้สมรสจึงมีเวลาในการทำางานมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Lincoln (2009) และจำานวนเด็กเล็ก ส่งผลให้แรงงานเพศชายมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน
ที่มากขึ้น แต่ต่างจากเพศหญิงซึ่งแรงงานเพศหญิงที่มีเด็กเล็กจะมีระยะเวลาทำางานที่น้อยกว่า
แรงงานเพศหญิงที่ไม่มีเด็กเล็กเนื่องจากเพศหญิงจำาเป็นต้องสละเวลาการทำางานเพื่อมาดูแล
เด็กเล็กที่อยู่ในการดูแล
 ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อจำานวนชั่วโมงการทำางานของ
แรงงานพบว่า อายุของแรงงาน มีผลที่แตกต่างกันในแต่ล่ะแบบจำาลองโดยแบบจำาลองที่ไม่ได้
แบ่งแยกเพศของแรงงาน และแบบจำาลองของเพศหญิง พบว่าอายุมีทิศทางตรงข้ามกับจำานวน
ชั่วโมงการทำางาน แต่ในแบบจำาลองของเพศชายนั้นผู้ที่มีอายุมากจะมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน
มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  นอกจากนั้นการศึกษาของแรงงานส่งผลให้แรงงานมีจำานวนชั่วโมง
การทำางานที่ลดน้อยลงในแบบจำาลองรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และแบบจำาลองของเพศหญิง
นั้น แต่ในแบบจำาลองของเพศชายนั้นการศึกษาไม่มีนัยสำาคัญในการอธิบายจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานของเพศชาย และ รายได้ของแรงงานในแบบจำาลองของแรงงานทั้งหมดนั้นส่งผลให้
แรงงานมีจำานวนชั่วโมงทำางานมากขึ้นซึ่งเหมือนกับในแบบจำาลองของเพศหญิง แต่มีความ
แตกต่างกับแบบจำาลองของเพศชายคือ แรงงานเพศชายที่มีรายได้มากจะมีจำานวนชั่วโมงการ

6.2

สรุปผลการวิจัย
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ทำางานที่น้อยกว่าแรงงานเพศชายที่มีรายได้น้อยกว่าซึ่งเกิดจากการที่ผลจากรายได้ (Income 
Effect) มีค่ามากกว่าผลจากการทดแทน (Substitution Effect) ซึ่งหมายความว่า แรงงาน
เพศชายมองว่าระยะเวลาพักผ่อนเป็นสินค้าปกติและเมื่อมีรายได้เพิ่มทำาให้การบริโภคสินค้า
ปกติมากยิ่งขึ้น มากกว่าการที่เพิ่มจำานวนชั่วโมงการทำางาน และผลของปัจจัยทางด้านเพศ 
พบว่า เพศชายมีจำานวนชั่วโมงทำางานมากกว่าเพศหญิง

1) จากผลของการศึกษาพบว่าแรงงานเพศหญิงที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีระดับรายได้ที่ลดลง 
และระยะเวลาในการทำางานลดลง เนื่องจากแรงงานเพศหญิงจำาเป็นต้องดูแลงานบ้านมากขึ้น
หลังจากสมรสจึงทำาให้ ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการทำางานลดน้อยลง ดังนั้นภาครัฐบาล
ครบปรับระบบการเก็บภาษีในส่วนของคู่สมรส เนื่องจากในปัจจุบันระบบการลดหย่อนภาษี
ของคู่สมรสหากรวมรายได้ของทั้งคู่สามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท ซึ่งในบางกรณีคู่สมรส
จะไม่ได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนนี้เท่าที่ควรโดยเฉพาะคู่สมรสที่ทำางานทั้งคู่ และในส่วน
ภาคครัวเรือนควรวางแผนครอบครัวก่อนการสมรสว่ามีความพร้อมเพียงพอต่อการสมรส 
หรือไม่ เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาทางการเงินและปัญหาภายในครอบครัวในภายหลังจากการ
สมรส

2) จากผลของการศึกษาพบว่าตัวแปรจำานวนเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของแรงงานส่งผลให้
แรงงานเพศหญิงมีจำานวนชั่วโมงการทำางานลดน้อยลง เนื่องมาจากแรงงานเพศหญิงจำาเป็น
ต้องแบ่งเวลาเพื่อดูแลเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลจึงทำาให้เวลาในการทำางานลดน้อยลง ดังนั้น
รัฐบาล ควรสนับสนุนโดยการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และมีคุณภาพเพียงพอ  
เพราะในปัจจุบันได้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กของชุมชน และเอกชนอยู่แล้วแต่อาจไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และผู้ปกครองอาจกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กทำาให้ไม่ไว้ใจในการฝากให้
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นผู้ดูแล นอกจากนั้นศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่เป็นของเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายที่
สูงทำาให้กลุ่มแรงงานบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้

3) จากผลของการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของผลในการได้รับการศึกษาระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงได้รับประโยชน์ที่มากกว่าในด้านค่าจ้างเมื่อมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น  
1 ปี ดังนั้นทางภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เพศหญิงเพิ่มระดับรายได้และจูงใจให้
เพศหญิงทำางานมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำาลังแรงงานในประเทศ และมีความได้เปรียบในด้านแรงงาน
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น
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