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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบในดา้นค่าจา้งจากการหยา่ร้าง เพ่ือเปรียบเทียบวา่ชายหรือหญิง
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบทางดา้นรายไดม้ากกว่ากนัและเป็นไปในทิศทางใด โดยศึกษาจากขอ้มูลของ Thai Labor Force 
Survey (LFS) ในไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2550- 2558 ตวัอยา่งประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือชายและหญิงในวยัท างาน
อายุตั้งแต่ 25-65 ปี โดยวิเคราะห์ค่าจา้งส่วนบุคคลในแต่ละสถานะดว้ยสมการถดถอย (regression) โดยวิธี Ordinary 
Least Squares (OLS) โดยใช้ ทฤษฏีทุนมนุษย์และสมการค่าจ้าง (Wage Equation) มาวิเคราะห์ร่วมกับตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์ แลว้น าผลในแต่ละสถานะสมรสมาเปรียบเทียบกบัคนท่ีอยูใ่นสถานภาพโสด พบวา่ในทั้งในผูห้ญิง
และผูช้ายผลของการเลิกกันท่ีกระทบกับค่าจ้างจะมีผลในสถานะแยกกันอยู่มากกว่าสถานะหย่าร้าง หญิงได้รับ
ผลกระทบมากกวา่ชาย ชายท่ีอยู่ในสถานภาพแต่งงานจะมีรายไดม้ากกว่าผูช้ายในสถานภาพสมรสอ่ืนเสมอแสดงให้
เห็นวา่ผูช้ายมีผลไดจ้ากการแต่งงาน และตวัแปรทุนมนุษยส่์งผลต่อค่าจา้ง 

 
ABSTRACT 

This study aims to investigate the effect of divorce on the earnings, comparing how and whether men’s or 
women’s earning is more affected by the divorce.  The data is gathered from Thai Labour Force Survey (LFS) in the 
third quarter of the period from 2007 to 2015. The samples in this study are men and women who are the workforce 
aged 25-65. Personal earnings in each status are analyzed by regression, Ordinary Least Squares (OLS), and Human 
Capital Earnings Function and Wage Equation. These factors are analyzed with demographic variables. Therefore, 
other statuses are considered by comparing its results with single persons.It is indicated that the impact of the end of 
relationship on the earnings affects separated persons more than divorced persons, women are more affected than 
men. In men, the earnings of married men are always higher than the earnings of single men. Men get married 
premium. And human capital variable affects earnings. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัอตัราการหยา่ร้างในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัอตัราการแต่งงานกลบัลดลง การ

หย่าร้างท่ีเพ่ิมข้ึนสะทอ้นถึงความเปราะบางของสถาบนัครอบครัวท่ีอาจส่งผลต่อประเทศชาติในทางลบ เน่ืองจาก
สถาบนัครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการสร้างสมาชิก ท่ีจะเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศ นอกจากน้ีการหยา่ร้างยงั
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทั้งตวัผูท่ี้หยา่ร้างและบุตร เช่น ผลกระทบต่อภาวะทางอารมณ์และสุขภาพของผูท่ี้หยา่ร้าง 
โดยมีงานวิจยัพบวา่การหยา่ร้างจะท าใหบุ้คคลมีความสุขลดลง เผชิญกบัภาวะความกดดนัสูงข้ึน โดยเฉพาะเพศหญิงมี
สุขภาพจิตแยล่ง มีความนบัถือตนเองนอ้ยลง นอกจากน้ียงัพบวา่ผูท่ี้หยา่ร้างมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเจ็บป่วยมากกวา่ปกติ
และมีแนวโน้มท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดมากข้ึน โดยเฉพาะเพศชาย (Hawkins and Fackrell, 
2009) ลกัษณะดงักล่าวย่อมส่งผลเสียต่อผลิตภาพแรงงานของบุคคลนั้นๆ และยงัส่งผลต่อลูกอีกดว้ย ท าให้เด็กไดรั้บ
ผลกระทบทางดา้นอารมณ์และสุขภาพ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย ์(Human capital) ของประเทศชาติใน
อนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
  งานวจิยัน้ีจะประมาณค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการหยา่ร้างกบัรายไดข้องบุคคล เน่ืองจากรายไดเ้ป็น
ตวัช้ีวดัส าคญัของผลิตภาพและระดบัความเป็นอยูข่องบุคคล โดยการศึกษาน้ีจะมาช่วยเติมเต็มในผลกระทบทางดา้น
รายไดห้ลงัจากการหย่าร้างในบริบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และท าการวิเคราะห์ในช่วงเวลาท่ีเป็นปัจจุบนั โดยการ
ประมาณค่าผลกระทบใหอ้ยูใ่นรูปเชิงปริมาณ 

การท่ีไดท้ราบวา่การหยา่ร้างมีผลกระทบต่อรายไดห้รือไม่นั้น จะเป็นประโยชน์กบัภาครัฐผูอ้อกแบบนโยบาย
จะไดห้าทางแกไ้ข ป้องกนั การหยา่ร้าง และลดผลกระทบใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด  เพ่ือผูท่ี้หยา่ร้างใหมี้รายไดแ้ละความสามารถ
ท่ีจะดูแลตวัเอง ดูแลครอบครัวและบุตร ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคตให้มีความสุขความอยูดี่
กินดี และยงัเป็นขอ้มูลใหผู้ท่ี้ก าลงัจะตดัสินใจยติุชีวติคู่ ไดต้ระหนกัถึงผลท่ีตามมาในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไร เพ่ือท่ีจะ
ไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการยติุหรือด าเนินชีวติคู่ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลกระทบในดา้นค่าจา้งหลงัจากการหยา่ร้าง เพ่ือเปรียบเทียบวา่ชายหรือหญิงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
ทางดา้นรายไดห้ลงัจากการหยา่ร้างมากกวา่กนัและเป็นไปในทิศทางใด 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากรและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
ประชากรในการศึกษาคือชายและหญิงในวยัท างานอายตุั้งแต่ 25-65 ปีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งการศึกษาอยูใ่น

พ้ืนท่ีประเทศไทยทั้งประเทศ โดยจะใชข้อ้ขอ้มูลจากการส ารวจของ Thai Labor Force Survey (LFS) ในไตรมาสท่ี 3 
เป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550- 2558 จากส านกัสถิติแห่งชาติ  

 ในการประมาณความสมัพนัธ์ดงักล่าว จะใชท้ฤษฏีทุนมนุษยแ์ละสมการค่าจา้ง (Wage Equation) ของ Jacob 
A. Mincer, 1974 ท่ีวา่ดว้ยปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลต่อรายได ้เช่น ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน น าสมการ
ดงักล่าวเป็นแบบจ าลอง (model) มาประมาณสมการโดยวธีิ Ordinary Least Squares (OLS) และวธีิปฏิสมัพนัธ์ 
(Interaction) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ ระหวา่งสถานภาพการหยา่ร้างกบัรายไดข้องคนกลุ่มต่างๆ  

โดยในการศึกษานั้นจะน าขอ้มูลจาก Thai Labor Force Survey (LFS) มาควบคุมตวัแปรเพ่ือท่ีจะให้กลุ่มท่ี
น ามาศึกษานั้นเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีภูมิหลงั เช่น การศึกษา ประสบการณ์ อาย ุรายได ้งานท่ีท า ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เหมือนกนั
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เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาเปรียบเทียบวา่ประชากรตวัอย่างท่ีมีภูมิหลงัเหมือนกนั แต่อยูใ่นสถานะภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมี
รายไดท่ี้แตกต่างกนัหรือไม่โดยจะใชก้ลุ่มคนโสดมาเป็นกลุ่มอา้งอิงแลว้เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีอยูใ่นสถานภาพสมรส 
แต่งงาน หยา่ร้าง ม่าย แยกกนัอยู ่

 
สมการและตวัแปร 
ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัสภาวะการหยา่ร้างโดยจะแยกระหวา่งชายกบัหญิงและจะจ าลอง

ความสมัพนัธ์ดงัสมการน้ี 
𝑦_𝑖 = 𝛽_0 + 𝛿_1 𝐷_𝑖 + 𝜇_𝑖  ⃒male 

𝑦_𝑖 = 𝛽_0 + 𝛿_1 𝐷_𝑖 + 𝜇_𝑖  ⃒female 

โดย  𝑦_𝑖 = รายรับรวมต่อเดือน 
𝐷_𝑖 = สถานะการหยา่ร้าง (ถา้หยา่ = 1) 

 สมการน้ีจะประมาณโดยแยกชายกบัหญิง ถา้ 𝐷_𝑖 เปล่ียนแปลงไป จะส่งผลถึงสถานะการหย่าร้าง โดยท่ี 
𝛽_0 คือ ค่าคงท่ี, 𝛿_1  คือผลของการหยา่ร้าง (เม่ือเทียบกบักลุ่มอา้งอิง) และ 𝜇_𝑖 คือค่าคลาดเคล่ือนท่ีมีผลต่อค่าจา้ง 
และจากสมการขา้งตน้เรายงัสามารถแปลความหมายจากสมการไดว้า่ ถา้สถานะการหยา่ร้างเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลถึง
รายรับรวม 

และจาก The human capital earnings function In Schooling, Experience, and Earnings ของ Jacob Mincer, 
1974 ท่ีพบวา่การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานจะส่งผลถึงรายได ้และจากการทบทวนวรรณกรรมก็ยงัพบอีกวา่
มีตวัแปรอ่ืนๆท่ีส่งผลถึงค่าจา้งไดเ้ช่นกนั เช่น เพศ อาย ุเขตเทศบาล ภูมิภาค เป็นตน้  

ดงันั้นเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 𝑦_𝑖 และ 𝐷_𝑖 ท่ีจะสะทอ้นถึงผลของ 𝐷_𝑖 อยา่งเดียวไม่รวมถึงผล
ของตวัแปรส าคญัอ่ืนจะท าการควบคุมตวัแปรท่ีก าหนดค่าจา้งลงในสมการดงัน้ี 

𝑦_𝑖 = 𝛽_0 + 𝛿_1 𝐷_𝑖 + ∑_(𝑘 = 1)^𝐾▒〖𝛽_𝑘 𝑥_𝑘𝑖 + 𝜇_𝑖 〗⃒male 

 

𝑦_𝑖 = 𝛽_0 + 𝛿_1 𝐷_𝑖 + ∑_(𝑘 = 1)^𝐾▒〖𝛽_𝑘 𝑥_𝑘𝑖 + 𝜇_𝑖 〗⃒female 

โดย 
 𝑦_𝑖 = รายรับรวมต่อเดือน      𝛽_0 = ค่าคงท่ี 
𝛿_1  = ผลของการหยา่ร้าง (เม่ือเทียบกบักลุ่มอา้งอิง)   𝐷_𝑖 = สถานะการหยา่ร้าง (ถา้หยา่ = 1)  
𝛽_𝑘  คือค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร K ท่ีจะส่งผลถึงรายได ้ไดแ้ก่ 
educg = การศึกษา        occg = อาชีพ  
exp = ประสบการณ์ (ปีประสบการณ์)     expsq = ประสบการณ์ก าลงัสอง 
reg = ภูมิภาค – เน่ืองจากค่าจา้งในแต่และภูมิภาคมีค่าจา้งไม่เท่ากนั  ltothr = ชัว่โมงในการท างาน   
area = เขตเทศบาล       yr = ปี 
𝜇_𝑖 = ค่าคลาดเคล่ือนท่ีมีผลต่อค่าจา้ง 

โดยตวัแปรแต่ละตวัจะส่งผลถึงค่าจา้งไดแ้ก่ ตวัแปรอายคืุอเม่ือยิ่งอายเุพ่ิมข้ึนค่าจา้งก็เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ตวั
แปรเพศพบวา่เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะมีรายไดต้  ่ากวา่เพศชาย (Carbonaro, 2007)  ในส่วนของตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องกับทุนมนุษย์ (Human capital) มาจากงานศึกษา Schooling, Experience, and Earnings ของ Jacob Mincer 
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(1974) ไดแ้ก่ ตวัแปรการศึกษา, ประสบการณ์, ประสบการณ์ก าลงัสอง, ชัว่โมงการท างาน พบว่ายิ่งมีการศึกษาท่ีสูง
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเยอะชัว่โมงการท างานท่ีมากจะส่งผลถึงรายไดใ้ห้เพ่ิมข้ึนมากตามไปดว้ย ส่วนปัจจยัดา้น
ภูมิภาคและเขตเทศบาลคือในแต่ละภูมิภาค และเขตเทศบาล (บ่งบอกถึงความเป็นเมือง) จะมีค่าจา้งไม่เท่ากนัเช่นตาม
เมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรมจะมีค่าจา้งท่ีสูงกวา่เมืองเลก็ๆ 

และสามารถตีความไดว้า่ถา้ 𝛽K คือ การศึกษา,อาชีพ ,ประสบการณ์, ชัว่โมงการท างาน,  ภูมิภาค, เขตเทศบาล 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยจะส่งผลใหค้่าจา้งเปล่ียนแปลงไป และถา้ 𝛽1 มีค่าเป็นบวก แสดงวา่เม่ือหยา่ร้างแลว้รายไดจ้ะ
เพ่ิมข้ึน แต่ถา้ 𝛿_1  มีค่าเป็นลบแสดงวา่เม่ือหยา่ร้างแลว้รายไดจ้ะลดลง 
 
ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการหยา่ร้างต่อค่าจา้งในชายและหญิง พบวา่รายไดเ้ฉล่ีย (รายไดเ้ฉล่ียท่ีปรับ
ค่าเงินเฟ้อแลว้ โดยใชปี้ พ.ศ. 2558 เป็นปีฐาน) ของกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งชายและหญิงคือ 13,261.72 บาท โดยในเพศชาย
มีรายไดเ้ฉล่ียท่ีสูงกวา่เพศหญิง และอายเุฉล่ียของทั้งชายและหญิงในกลุ่มตวัอยา่งคือ 42.24 ปี  

เม่ือแบ่งตามสถานะภาพแลว้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นสถานะแต่งงานแลว้ ส่วนสถานะอ่ืนคือ โสด 
ม่าย แยกกนัอยู่ และหย่าร้างมีสัดส่วนท่ีน้อยลงตามล าดบั และผูช้ายอยู่ในสถานะแต่งงาน โสด มากกว่าผูห้ญิง ส่วน
ผูห้ญิงอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และม่ายมากกวา่ผูช้าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหญิงและชายจบการศึกษาระดบัปริญญาโทนอ้ยท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใน
ภาคการเกษตรทั้งหญิงและชาย โดยในผูห้ญิงประกอบอาชีพในระดบัผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารและขา้ราชการอาวโุสนอ้ยท่ีสุด 
ส่วนผูช้ายประกอบอาชีพเสมียนนอ้ยสุด 
 
ตารางที1่ ผลการวเิคราะห์ค่าจา้งส่วนบุคคล 

variable mix-basic  mix-full ญ-basic ญ-full ช-basic ช-full 
divorce -0.138*** 0.016** -0.247*** 0.012 -0.083*** -0.002 

  [0.011] [0.008] [0.015] [0.010] [0.015] [0.012] 
married -0.034*** 0.069*** -0.252*** 0.022*** 0.142*** 0.102*** 

  [0.004] [0.003] [0.006] [0.005] [0.005] [0.004] 
separate -0.262*** -0.015** -0.398*** -0.021** -0.159*** -0.024** 

  [0.009] [0.007] [0.011] [0.010] [0.013] [0.011] 
widow -0.358*** -0.013* -0.547*** -0.037*** -0.137*** 0.041*** 

  [0.010] [0.008] [0.012] [0.009] [0.019] [0.016] 
Observations 388,656 371,507 182,266 174,129 206,390 197,378 

Adjusted R-squared 0.179 0.626 0.196 0.656 0.183 0.605 
      ท่ีมา : ค  านวนจาก Thai Labor Force Survey (LFS) ในไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2550- 2558 
      Basic : area, reg, yr 
      Full : area, reg, yr, educg, exp, expsq, age, ltothr, occg 
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จากการวิเคราะห์ ค่าจา้งส่วนบุคคลในแต่ละสถานะดว้ยสมการถดถอย (regression) โดยวิธี Ordinary Least 
Squares (OLS) โดยใชต้วัแปรทุนมนุษยไ์ดแ้ก่ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานมาวิเคราะห์ร่วมกบัตวัแปร
ทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไดแ้ก่ ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร, กลาง, เหนือ, ตะวนัออกเฉียงเหนือ, ใต)้ 
เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล, นอกเขตเทศบาล) สถานภาพสมรส ช่วงอาย ุและตวัแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น อาชีพ 
ชัว่โมงการท างาน โดยเม่ือวิเคราะห์ค่าจา้งส่วนบุคคลทั้งในเพศหญิงและเพศชายรวมกนั เม่ือควบคุมเฉพาะตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์เพียงอยา่งเดียวพบวา่ คนท่ีอยูใ่สสถานะหยา่ร้างมีค่าจา้ง  ต ่ากวา่คนท่ีอยูใ่นสถานะโสด เช่นเดียวกบัคน
ท่ีอยูใ่นสถานะแต่งงาน แยกกนัอยู ่และม่ายท่ีค่าจา้ท่ีไดรั้บต ่ากวา่คนโสด แต่เม่ือควบคุมตวัแปรทุนมนุษยแ์ลว้กลบัพบวา่
กลุ่มท่ีอยู่ในสถานะหย่าร้างกลบัข้ึนมามีรายไดม้ากกว่ากลุ่มคนโสด เช่นเดียวกบักลุ่มแต่งงานท่ีมีรายไดม้ากกว่าเม่ือ
เทียบกบัคนโสด ส่วนในสถานะแยกกนัอยูแ่ละม่ายนั้นค่าจา้งนอ้ยกวา่กลุ่มคนโสด และยิง่ควบคุมตวัแปรทุนมนุษยม์าก
ข้ึนค่าจา้งจะปรับไปอยูใ่นทิศทางท่ีดีข้ึน 

เม่ือวิเคราะห์ค่าจ้างรายบุคคลแยกตามเพศแล้วพบว่าในเพศหญิงเม่ือควบคุมเฉพาะตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์พบวา่ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แต่งงาน แยกกนัอยู ่มีรายไดน้อ้ยกวา่ผูห้ญิงโสด แต่เม่ือควบคุมตวั
แปรทุนมนุษยเ์พ่ิมเขา้มาพบว่าผูห้ญิงท่ีอยู่ในสถานะหย่าร้างและแต่งงานมีรายไดม้ากกว่าผูโ้สด ส่วนผูห้ญิงท่ีอยู่ใน
สถานะแยกกนัอยูแ่ละม่ายนั้นรายไดท่ี้ต ่ากวา่ผูห้ญิงโสด ซ่ึงจะแตกต่างกบัค่าจา้งรายบุคคลในเพศชายเม่ือไม่ไดค้วบคุม
ตวัแปรทุนมนุษยผ์ูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะแต่งงานมีรายไดม้ากกวา่ผูช้ายโสด แสดงให้เห็นวา่ผูช้ายมีผลไดต้่อการแต่งงาน 
ส่วนผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ม่าย มีรายไดท่ี้ต ่ากวา่ผูช้ายโสด แต่เม่ือควบคุมตวัแปรทุนมนุษยแ์ลว้พบวา่
ผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะแต่งงานและม่ายมีรายไดม้ากกวา่ผูช้ายโสด แต่ผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้างและแยกกนัอยูมี่รายได้
นอ้ยกวา่ผูช้ายโสด และยิง่ควบคุมตวัแปรมากข้ึนเท่าไหร่รายไดท่ี้คนในแต่ละสถานะยิง่ใกลเ้คียงกนั 

และเพ่ือทดสอบความแตกต่างของผลกระทบในชายและหญิง ในแต่ละสถานภาพสมรสจึงท าการวเิคราะห์ใน
รูปแบบท่ีมีพจน์ปฏิสมัพนัธ์ (interaction term) ระหวา่งสถานภาพสมรสและเพศ ใชก้ลุ่มคนท่ีอยูใ่นสถานะโสดเป็นกลุ่ม
อา้งอิง พบวา่ผลท่ีไดร้ะหวา่งสองวิธีแตกต่างกนัแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือคนท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้างและสถานะ
แต่งงานมีค่าจา้งท่ีสูงกวา่คนโสด และคนท่ีอยูใ่นสถานะแยกกนัอยูแ่ละสถานะหยา่ร้างมีค่าจา้งท่ีต ่ากวา่คนโสด และผล
การประมาณสมการสอดคลอ้งกบัการประมาณแบบแยกเพศเป็นส่วนใหญ่ แต่พบวา่มีความชดัเจนมากข้ึนในผลกระทบ
ของสถานภาพสมรสและสถานภาพม่ายท่ีต่างกนัในเพศชายและเพศหญิง นัน่คือ เพศชายไดรั้บผลบวกจากการแต่งงาน
มากกวา่เพศหญิงชดัเจน และเพศหญิงไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเป็นม่ายมากกวา่เพศชาย แต่สัมประสิทธ์ิของ
ตวัแปรสถานภาพหยา่ร้างและแยกกนัอยูไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

แต่ภายใตส้ถานะภาพต่างๆในความเป็นจริงนั้นความเป็นอยูไ่ม่ไดถู้กก าหนดโดยค่าจา้งของตวัเองเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้นแต่ความเป็นอยูย่งัถูกก าหนดโดยรายไดร้วมของครัวเรือนนั้นดว้ย จ าเป็นตอ้งศึกษาผลของสถานะภาพการ
สมรสต่อรายได้ในครัวเรือนทั้งหมด โดยในการวิเคราะห์จะควบคุมตวัแปรขนาดครัวเรือน (hhsize) เพ่ือให้ผลนั้น
สะทอ้นถึงรายไดใ้นครัวเรือนท่ีเป็นส่วนแบ่งใหส้มาชิกแต่ละคนในครัวเรือน  

โดยเ ม่ือวิ เคราะห์ค่าจ้างรวมทั้ งชายและหญิงเป็นรายครัวเรือนโดยควบคุมเฉพาะตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์เพียงอยา่งเดียวพบวา่ค่าจา้งส าหรับคนท่ีอยูใ่นครัวเรือนท่ีหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และเป็นม่าย มีค่าจา้งต ่า
กวา่ครัวเรือนของคนโสด แต่ในครัวเรือนท่ีแต่งงานพบวา่ค่าจา้งสูงกวา่ครัวเรือนท่ีเป็นโสด และเม่ือควบคุมทั้งตวัแปร
ทางดา้นประชากรศาสตร์และตวัแปรทางดา้นทุนมนุษยพ์บว่าผลท่ีไดอ้อกมาเหมือนเดิมคือ ครัวเรือนท่ีหย่าร้าง ม่าย 
แยกกนัอยูมี่ค่าจา้งต ่ากวา่ครัวเรือนท่ีเป็นโสดและครัวเรือนท่ีแต่งงานมีค่าจา้งสูงกวา่ครัวเรือนคนโสด  
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์รายไดค้รัวเรือน 
variable mix-basic  mix-full ญ-basic ญ-full ช-basic ช-full 

divorce -0.286*** -0.125*** -0.375*** -0.149*** -0.214*** -0.092*** 
  [0.012] [0.010] [0.016] [0.014] [0.018] [0.016] 
married 0.027*** 0.138*** -0.089*** 0.149*** 0.123*** 0.125*** 
  [0.005] [0.004] [0.007] [0.007] [0.006] [0.006] 
separate -0.415*** -0.175*** -0.538*** -0.215*** -0.298*** -0.127*** 
  [0.010] [0.010] [0.014] [0.015] [0.015] [0.014] 
widow -0.440*** -0.134*** -0.573*** -0.179*** -0.214*** -0.016 
  [0.011] [0.010] [0.013] [0.013] [0.021] [0.020] 
hhsize 0.102*** 0.106*** 0.110*** 0.111*** 0.095*** 0.103*** 
  [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Observations 388,656 371,507 182,266 174,129 206,390 197,378 
Adjusted R-squared 0.234 0.493 0.241 0.49 0.232 0.502 

      ท่ีมา : ค  านวนจาก Thai Labor Force Survey (LFS) ในไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2550- 2558 
      Basic : area, reg, yr 
      Full : area, reg, yr, educg, exp, expsq, age, ltothr, occg 
 

ส่วนการวิเคราะห์รายไดค้รัวเรือนทั้ งในเพศชายและหญิง ความสัมพนัธ์กับการหย่าร้างเป็นไปในทิศทาง
คลา้ยกนั และเพศหญิงพบความสัมพนัธ์ในทางลบท่ีชดัเจนกวา่ เม่ือพิจารณาเพศหญิงในสถานะต่างๆ พบวา่ เม่ือไม่ได้
ควมคุมตวัแปรทุนมนุษยร์ายไดค้รัวเรือนของเพศหญิงท่ีอยู่ในสถานะหย่าร้าง แต่งงาน แยกกนัอยู่ และม่าย  ต ่ากว่า
รายไดค้รัวเรือนส าหรับผูห้ญิงโสดอย่างมีนัยส าคญั แต่เม่ือควบคุมตวัแปรทุนมนุษยแ์ลว้กลบัพบว่ารายไดค้รัวเรือน
ส าหรับสถานะแต่งงานนั้นสูงกวา่สถานะโสด แต่ผลของสถานะอ่ืนๆ ยงัคงรูปแบบเดิม ส่วนการวเิคราะห์ค่าจา้งรวมใน
ครัวเรือนในเพศชายนั้นพบว่าผลท่ีได้จากการควบคุมตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียว กับผลการ
วิเคราะห์ท่ีควบคุมทั้งตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์และตวัแปรทุนมนุษยอ์อกมาเหมือนกนัคือ รายไดค้รัวเรือน
ส าหรับผูช้ายท่ีหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และม่าย มีรายไดต้  ่ากวา่รายไดค้รัวเรือนส าหรับผูช้ายโสด แต่ในครัวเรือนของผูช้ายท่ี
แต่งงานกลบัพบวา่มีรายไดสู้งกวา่ครัวเรือนของผูช้ายโสดในแบบจ าลองท่ีควบคุมและไม่ควบคุมตวัแปรดา้นทุนมนุษย ์

และเพ่ือทดสอบความแตกต่างของผลกระทบในครัวเรือนของชายและหญิง ในแต่ละสถานภาพสมรสให้
ชัดเจนข้ึนจึงท าการวิเคราะห์ในรูปแบบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) พบว่าผลท่ีได้เทียบเป็นร้อยละระหว่างสองวิธี
แตกต่างกนั แต่พบวา่ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ ครัวเรือนท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง 
แยกกนัอยู ่และม่าย มีค่าจา้งท่ีต ่ากวา่ครัวเรือนโสด และครัวเรือนท่ีอยูใ่นสถานะแต่งงานมีรายไดสู้งกวา่ครัวเรือนของคน
โสด และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิงพบวา่เพศหญิงไดรั้บผลในทางบวกจากการแต่งงานมากกวา่เพศ
ชายแต่ไดรั้บผลลบจากการแยกกนัอยูแ่ละการเป็นม่ายมากกวา่เพศชาย 

และอีกแนวทางในการหารายไดเ้ฉล่ียต่อหวัท่ีเป็นส่วนแบ่งจากรายไดร้วมในครัวเรือนแบ่งใหส้มาชิกแต่ละคน
ในครัวเรือนโดยไม่ตอ้งควบคุมขนาดครัวเรือน (hhsize) ท าไดโ้ดยน ารายไดร้วมของคนทั้งครัวเรือนมาหารดว้ยจ านวน
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สมาชิกในครัวเรือนผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ดว้ยรายไดค้รัวเรือนรวมและควบคุม
ขนาดครัวเรือน (hhsize) 
 
อภิปรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการหย่าร้างต่อค่าจา้งในชายและหญิงโดยศึกษาค่าจา้งรายบุคคลและราย
ครัวเรือนพบว่าทั้ งในผูห้ญิงและผูช้ายเม่ือเราควบคุมเฉพาะตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้
ควบคุมตวัแปรทุนมนุษยค์่าจา้งของผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แต่งงาน เป็นม่าย แยกกนัอยู ่และค่าจา้งของผูช้ายท่ีอยู่
ในสถานะหยา่ร้าง แยกกนั ม่าย จะต ่ากวา่ของคนท่ีอยูใ่นสถานะโสด แต่เม่ือเราควบคุมตวัทุนมนุษยแ์ลว้กลบัพบวา่ความ
แตกต่างในดา้นค่าจา้งของคนในสถานะต่างๆกบัคนโสดต่างกนันอ้ยลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการควบคุมตวัแปรทุนมนุษย ์
เพราะทุนมนุษยมี์ผลต่อค่าจา้งตามท่ี Jacob Mincer (1974) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีก าหนดรายไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายๆปัจจยั 
เช่น ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการศึกษา การเขา้ร่วมอบรมเพ่ิมความรู้และฝึกความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Baumeister and Munasinghe (2559) ท่ีวา่การศึกษาและประสบการณ์ท างานสูงค่าจา้งท่ีไดก็้จะเพ่ิมสูงตามไปดว้ย  
 แต่ในเพศชายไม่วา่จะเป็นการวเิคราะห์รายไดส่้วนบุคคลและรายไดค้รัวเรือนจะเห็นไดว้า่ผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะ
แต่งงานจะมีรายไดม้ากกว่ากลุ่มชายโสดเสมอ แสดงให้เห็นวา่ผูช้ายไดรั้บผลไดจ้ากการแต่งงาน และในเพศหญิงเม่ือ
ควบคุมตวัแปรทุนมนุษยแ์ลว้พบเช่นกนัว่าผูห้ญิงท่ีอยู่ในสถานะแต่งงานมีรายมากกว่าผูห้ญิงท่ีอยู่ในสถานะโสด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของโดย Becker (1973) ไดก้ล่าวไวถึ้งทฤษฎีการแต่งงานไวใ้น A Theory of Marriage วา่คนท่ี
สมรสมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเจริญเติบโตของรายไดไ้ดดี้กวา่คนโสด 
 และจากในภาพรวมจะเห็นไดว้า่ผูห้ญิงส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และม่าย จะมีค่าจา้งท่ีต ่า
กวา่ผูห้ญิงโสดและมีค่าจา้งต ่ากวา่ผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิวรรธน์ (2550) ท่ีศึกษา
ผลจากคดีการฟ้องหย่าของศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวแล้วพบว่าผูห้ญิงหลังจากหย่าจะได้รับผลกระทบ
ทางดา้นอาชีพและเศรษฐกิจ มีฐานะความเป็นอยูท่ี่แยล่ง ขาดรายได ้รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย และสอดคลอ้งจากการ
ส ารวจผลกระทบของการหย่าร้างท่ีส่งผลถึงรายไดก้ารจา้งงานและความอยู่ดีกินดีของ Brewer and Nandi (2014) ท่ี
พบวา่ หลงัจากหยา่ผูห้ญิงท่ีจากเดิมอยูใ่นกลุ่มรายไดป้านกลางรายไดจ้ะลดลง แต่ถา้การหยา่ร้างเกิดในกลุ่มผูห้ญิงอายุ
มากกวา่ 50 ปี พบวา่มาตรฐานการครองชีพจะลดลงมากกวา่อยูก่บัคนรักเก่า และ Aassve, et al. (2007) ท่ีศึกษาถึงความ
กินดีอยูดี่หลงัจากหยา่ท่ีพบวา่ ผูห้ญิงจะไดรั้บผลกระทบทางดา้นรายไดม้ากกวา่ผูช้ายโดยเฉพาะผูห้ญิงในกลุ่มท่ีพ่ึงพา
รายไดจ้ากคู่สมรส และยงัมีการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัของ Ongaro, et al. (2007) ท่ีพบวา่ผูห้ญิงประสบปัญหาทางการเงิน
ท่ีเลวร้ายกวา่ผูช้าย  

สาเหตุท่ีรายไดข้องผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และม่าย นอ้ยกวา่คนโสดอาจจะมีสาเหตุมากจาก
การแบ่งหน้าท่ีระหว่างกนั (Household specialization) ระหว่างแต่งงาน โดย Becker (1965, 1988 อา้งถึงใน จรัมพร, 
2552) ไดศึ้กษาถึงบทบาทหนา้ท่ีของคู่สมรสในครอบครัว แลว้ยงัเสนออีกวา่ผูห้ญิงควรท างานบา้น ท าความสะอาดบา้น 
ท าอาหาร เล้ียงดูบุตรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของครอบครัวเพราะ งานในครอบครัวไม่วา่จะเป็นการท าอาหาร การท าความ
สะอาดบา้น การเล้ียงดูบุตรถูกมองวา่เป็นภาระทางครอบครัวและอาจเป็นอุปสรรคในการท างาน การทุ่มเทเวลาพฒันา
ตวัเองในตลาดการผลิต ซ่ึงการแบ่งหน้าท่ีในลกัษณะน้ี ท าให้ผูห้ญิงมีงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบมากยิ่งข้ึนหลงัจากการ
แต่งงาน และมีเวลาท่ีจะไปพฒันาทุนมนุษย ์(Human capital) นอ้ยลง เม่ือเทียบกบัผูห้ญิงท่ียงัไม่เคยแต่งงาน ซ่ึงพอเกิด
การหยา่ร้างแลว้ผูห้ญิงกลุ่มน้ีจะไดรั้บผลกระทบเพราะวา่ไม่ไดส้ะสมประสบการณ์ความรู้ในการท างานไวเ้พียงพอเพื่อ
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กลบัเขา้ไปสู่ตลาดแรงงานอยา่งเตม็ตวัอีกคร้ังอาจจะส่งผลถึงหนา้ท่ีการงานและรายได ้แต่ในทางกลบักนั ถา้ผูห้ญิงกลุ่ม
น้ีหยา่อาจจะเป็นผลดี เพราะหลงัจากหยา่ท าใหมี้เวลามากข้ึน  มีโอกาสเพ่ิมบทบาทในตลาดแรงงานใหม้ากข้ึน 

 ส่วนในของเพศชายนั้นจะเห็นไดว้า่ผูช้ายท่ีอยูใ่นสถานะหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และม่าย มีรายไดท่ี้ต ่ากวา่ผูช้าย
โสด ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของ Jarvis and Jenkings (1997) และ Brewer and Nandi (2014) ท่ีพบวา่รายไดผู้ช้ายหลงัจาก
การหย่าร้างไม่เปล่ียนแปลงไปเลย ซ่ึงในความเป็นจริงผูช้ายไดรั้บผลกระทบทางดา้นรายไดอ้ยูบ่า้งและจากงานของ 
Ananat and Michaels (2008) ท่ีพบวา่ ผูช้ายมีมาตรฐานความเป็นอยูต่  ่าลงมีสาเหตุเน่ืองมาจากไม่มีคนคอยดูแลและแบ่ง
เบาภาระงานในบา้นนัน่เอง และงานของ Aassve, et al. (2007) ท่ีพบวา่ผูช้ายหลงัจากหยา่ร้างจะเผชิญกบัผลกระทบใน
การด าเนินชีวติเช่นกนั 

และเม่ือเราศึกษาค่าจา้งโดยควบคุมขนาดครัวเรือน เน่ืองมาจากวา่ในความเป็นจริงแลว้ความเป็นอยูไ่ม่ไดถู้ก
ก าหนดโดยค่าจา้งของตนเองเพียงอยา่งเดียว แต่ความเป็นอยูถู่กก าหนดโดยค่าจา้งของทั้งครัวเรือน เราจึงควบคุมขนาด
ของครัวเรือนเพ่ือให้ผลนั้นสะทอ้นถึงรายไดท่ี้ครัวเรือนแบ่งใหส้มาชิกแต่ละคน ซ่ึงในผูห้ญิงจะพบวา่รายไดค้รัวเรือน
ส าหรับผูห้ญิงในสถานะแต่งงานมีรายไดท่ี้สูงกวา่ผูห้ญิงในครัวเรือนท่ีเป็นโสด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูห้ญิงเม่ือแต่งงาน
พ่ึงพารายไดส้ามีและครอบครัวท าให้มีรายไดท่ี้สูงกว่าคนโสดแต่พอหย่าร้าง แยกกนัอยู่ หรือเป็นม่ายจะเขา้ไม่ถึงเงิน
กอ้นนั้นอีกต่อไปท า ส่วนในผูช้ายจะพบวา่ผูช้ายในครัวเรือนท่ีอยูใ่นสถานะแต่งงานจะมีรายไดม้ากกวา่ผูช้ายท่ีอยู่ใน
ครัวเรือนโสดเสมอ แสดงให้เห็นว่าผูช้ายมีผลไดต้่อการแต่งงานซ่ึงจะส่งผลดีถึงรายรับ โดยผลไดต้่อการแต่งงานท่ี
เพ่ิมข้ึนนั้นอาจเป็นผลมาจากการแบ่งหนา้ท่ีในครอบครัว ท าใหผู้ช้ายท่ีแต่งงานแลว้มีเวลามาพฒันาทุนมนุษยข์องตนเอง 
จึงท าใหไ้ดรั้บรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
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