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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในด้านค่าจ้างจากการหย่าร้าง เพื่อเปรี ยบเทียบว่าชายหรื อหญิง
ที่ จะได้รับผลกระทบทางด้านรายได้มากกว่ากันและเป็ นไปในทิศทางใด โดยศึ กษาจากข้อมูลของ Thai Labor Force
Survey (LFS) ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2550- 2558 ตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือชายและหญิงในวัยทางาน
อายุต้ งั แต่ 25-65 ปี โดยวิเคราะห์ค่าจ้างส่ วนบุคคลในแต่ละสถานะด้วยสมการถดถอย (regression) โดยวิธี Ordinary
Least Squares (OLS) โดยใช้ ทฤษฏี ทุนมนุ ษย์และสมการค่า จ้า ง (Wage Equation) มาวิเ คราะห์ ร่ ว มกับตัว แปรทาง
ประชากรศาสตร์ แล้วนาผลในแต่ละสถานะสมรสมาเปรี ยบเที ยบกับคนที่อยูใ่ นสถานภาพโสด พบว่าในทั้งในผูห้ ญิง
และผูช้ ายผลของการเลิ ก กัน ที่ ก ระทบกับ ค่า จ้า งจะมี ผ ลในสถานะแยกกัน อยู่ม ากกว่า สถานะหย่า ร้ า ง หญิ ง ได้รับ
ผลกระทบมากกว่าชาย ชายที่ อยู่ในสถานภาพแต่งงานจะมีรายได้มากกว่าผูช้ ายในสถานภาพสมรสอื่นเสมอแสดงให้
เห็นว่าผูช้ ายมีผลได้จากการแต่งงาน และตัวแปรทุนมนุษย์ส่งผลต่อค่าจ้าง
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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บทนา
ในปั จจุบนั อัตราการหย่าร้างในประเทศไทยเพิ่มสู งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอัตราการแต่งงานกลับลดลง การ
หย่าร้ างที่ เพิ่มขึ้นสะท้อนถึ งความเปราะบางของสถาบันครอบครัวที่ อาจส่ งผลต่อประเทศชาติในทางลบ เนื่ องจาก
สถาบันครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการสร้างสมาชิก ที่จะเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ นอกจากนี้การหย่าร้างยัง
ส่ งผลกระทบในเชิ งลบต่อทั้งตัวผูท้ ี่หย่าร้างและบุตร เช่น ผลกระทบต่อภาวะทางอารมณ์และสุ ขภาพของผูท้ ี่หย่าร้าง
โดยมีงานวิจยั พบว่าการหย่าร้างจะทาให้บุคคลมีความสุ ขลดลง เผชิญกับภาวะความกดดันสู งขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิงมี
สุ ขภาพจิตแย่ลง มีความนับถือตนเองน้อยลง นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูท้ ี่หย่าร้างมีแนวโน้มที่จะมีการเจ็บป่ วยมากกว่าปกติ
และมี แนวโน้มที่ จะดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์หรื อใช้สารเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะเพศชาย (Hawkins and Fackrell,
2009) ลักษณะดังกล่าวย่อมส่ งผลเสี ยต่อผลิตภาพแรงงานของบุคคลนั้นๆ และยังส่ งผลต่อลูกอีกด้วย ทาให้เด็กได้รับ
ผลกระทบทางด้านอารมณ์และสุ ขภาพ ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) ของประเทศชาติใน
อนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
งานวิจยั นี้จะประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการหย่าร้างกับรายได้ของบุคคล เนื่องจากรายได้เป็ น
ตัวชี้วดั สาคัญของผลิตภาพและระดับความเป็ นอยูข่ องบุคคล โดยการศึกษานี้ จะมาช่วยเติมเต็มในผลกระทบทางด้าน
รายได้หลังจากการหย่าร้างในบริ บทที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทย และทาการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่เป็ นปั จจุบนั โดยการ
ประมาณค่าผลกระทบให้อยูใ่ นรู ปเชิงปริ มาณ
การที่ได้ทราบว่าการหย่าร้างมีผลกระทบต่อรายได้หรื อไม่น้ นั จะเป็ นประโยชน์กบั ภาครัฐผูอ้ อกแบบนโยบาย
จะได้หาทางแก้ไข ป้ องกัน การหย่าร้าง และลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด เพื่อผูท้ ี่หย่าร้างให้มีรายได้และความสามารถ
ที่จะดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวและบุตร ที่จะเป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตให้มีความสุ ขความอยูด่ ี
กินดี และยังเป็ นข้อมูลให้ผทู ้ ี่กาลังจะตัดสิ นใจยุติชีวติ คู่ ได้ตระหนักถึงผลที่ตามมาในอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไร เพื่อที่จะ
ได้นามาเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการยุติหรื อดาเนินชีวติ คู่ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบในด้านค่าจ้างหลังจากการหย่าร้าง เพื่อเปรี ยบเทียบว่าชายหรื อหญิงที่จะได้รับผลกระทบ
ทางด้านรายได้หลังจากการหย่าร้างมากกว่ากันและเป็ นไปในทิศทางใด
วิธีการวิจยั
ประชากรและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากรในการศึกษาคือชายและหญิงในวัยทางานอายุต้ งั แต่ 25-65 ปี ที่ไม่ได้อยูใ่ นระหว่างการศึกษาอยูใ่ น
พื้นที่ ประเทศไทยทั้งประเทศ โดยจะใช้ขอ้ ข้อมูลจากการสารวจของ Thai Labor Force Survey (LFS) ในไตรมาสที่ 3
เป็ นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550- 2558 จากสานักสถิติแห่งชาติ
ในการประมาณความสัมพันธ์ดงั กล่าว จะใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์และสมการค่าจ้าง (Wage Equation) ของ Jacob
A. Mincer, 1974 ที่วา่ ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ เช่น ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน นาสมการ
ดังกล่าวเป็ นแบบจาลอง (model) มาประมาณสมการโดยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) และวิธีปฏิสมั พันธ์
(Interaction) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสถานภาพการหย่าร้างกับรายได้ของคนกลุ่มต่างๆ
โดยในการศึ กษานั้นจะนาข้อมูลจาก Thai Labor Force Survey (LFS) มาควบคุ มตัวแปรเพื่อที่ จะให้กลุ่มที่
นามาศึกษานั้นเป็ นกลุ่มประชากรที่มีภูมิหลัง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ อายุ รายได้ งานที่ทา ถิ่นที่อยูอ่ าศัย เหมือนกัน
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เพื่อที่จะได้นามาเปรี ยบเทียบว่าประชากรตัวอย่างที่มีภูมิหลังเหมือนกัน แต่อยูใ่ นสถานะภาพสมรสที่แตกต่างกันจะมี
รายได้ที่แตกต่างกันหรื อไม่โดยจะใช้กลุ่มคนโสดมาเป็ นกลุ่มอ้างอิงแล้วเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ อยูใ่ นสถานภาพสมรส
แต่งงาน หย่าร้าง ม่าย แยกกันอยู่
สมการและตัวแปร
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั สภาวะการหย่าร้างโดยจะแยกระหว่างชายกับหญิงและจะจาลอง
ความสัมพันธ์ดงั สมการนี้
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 = สถานะการหย่าร้าง (ถ้าหย่า = 1)
สมการนี้ จะประมาณโดยแยกชายกับหญิง ถ้า 𝐷_𝑖 เปลี่ยนแปลงไป จะส่ งผลถึงสถานะการหย่าร้าง โดยที่
𝛽_0 คือ ค่าคงที่, 𝛿_1 คือผลของการหย่าร้าง (เมื่อเทียบกับกลุ่มอ้างอิง) และ 𝜇_𝑖 คือค่าคลาดเคลื่อนที่มีผลต่อค่าจ้าง
และจากสมการข้างต้นเรายังสามารถแปลความหมายจากสมการได้วา่ ถ้าสถานะการหย่าร้างเปลี่ยนแปลงไปจะส่ งผลถึง
รายรับรวม
และจาก The human capital earnings function In Schooling, Experience, and Earnings ของ Jacob Mincer,
1974 ที่พบว่าการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานจะส่งผลถึงรายได้ และจากการทบทวนวรรณกรรมก็ยงั พบอีกว่า
มีตวั แปรอื่นๆที่ส่งผลถึงค่าจ้างได้เช่นกัน เช่น เพศ อายุ เขตเทศบาล ภูมิภาค เป็ นต้น
ดังนั้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑦_𝑖 และ 𝐷_𝑖 ที่จะสะท้อนถึงผลของ 𝐷_𝑖 อย่างเดียวไม่รวมถึงผล
ของตัวแปรสาคัญอื่นจะทาการควบคุมตัวแปรที่กาหนดค่าจ้างลงในสมการดังนี้
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 = ค่าคงที่
𝛿_1 = ผลของการหย่าร้าง (เมื่อเทียบกับกลุ่มอ้างอิง)
𝐷_𝑖 = สถานะการหย่าร้าง (ถ้าหย่า = 1)
𝛽_𝑘 คือค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปร K ที่จะส่งผลถึงรายได้ ได้แก่
educg = การศึกษา
occg = อาชีพ
exp = ประสบการณ์ (ปี ประสบการณ์)
expsq = ประสบการณ์กาลังสอง
reg = ภูมิภาค – เนื่องจากค่าจ้างในแต่และภูมิภาคมีค่าจ้างไม่เท่ากัน
ltothr = ชัว่ โมงในการทางาน
area = เขตเทศบาล
yr = ปี
𝜇_𝑖 = ค่าคลาดเคลื่อนที่มีผลต่อค่าจ้าง
โดยตัวแปรแต่ละตัวจะส่ งผลถึงค่าจ้างได้แก่ ตัวแปรอายุคือเมื่อยิ่งอายุเพิ่มขึ้นค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตัว
แปรเพศพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ต่ากว่าเพศชาย (Carbonaro, 2007) ในส่ วนของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ทุ น มนุ ษ ย์ (Human capital) มาจากงานศึ ก ษา Schooling, Experience, and Earnings ของ Jacob Mincer
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(1974) ได้แก่ ตัวแปรการศึ กษา, ประสบการณ์ , ประสบการณ์กาลังสอง, ชัว่ โมงการทางาน พบว่ายิ่งมีการศึ กษาที่สูง
ประสบการณ์ในการทางานที่เยอะชัว่ โมงการทางานที่มากจะส่ งผลถึงรายได้ให้เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ส่ วนปั จจัยด้าน
ภูมิภาคและเขตเทศบาลคือในแต่ละภูมิภาค และเขตเทศบาล (บ่งบอกถึงความเป็ นเมือง) จะมีค่าจ้างไม่เท่ากันเช่นตาม
เมืองใหญ่หรื อเมืองอุตสาหกรรมจะมีค่าจ้างที่สูงกว่าเมืองเล็กๆ
และสามารถตีความได้วา่ ถ้า 𝛽K คือ การศึกษา,อาชีพ ,ประสบการณ์, ชัว่ โมงการทางาน, ภูมิภาค, เขตเทศบาล
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะส่งผลให้ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไป และถ้า 𝛽1 มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าเมื่อหย่าร้างแล้วรายได้จะ
เพิ่มขึ้น แต่ถา้ 𝛿_1 มีค่าเป็ นลบแสดงว่าเมื่อหย่าร้างแล้วรายได้จะลดลง
ผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ องผลกระทบของการหย่าร้างต่อค่าจ้างในชายและหญิง พบว่ารายได้เฉลี่ย (รายได้เฉลี่ยที่ปรับ
ค่าเงินเฟ้อแล้ว โดยใช้ปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี ฐาน) ของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งชายและหญิงคือ 13,261.72 บาท โดยในเพศชาย
มีรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าเพศหญิง และอายุเฉลี่ยของทั้งชายและหญิงในกลุ่มตัวอย่างคือ 42.24 ปี
เมื่อแบ่งตามสถานะภาพแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นสถานะแต่งงานแล้ว ส่ วนสถานะอื่นคือ โสด
ม่าย แยกกันอยู่ และหย่าร้างมีสัดส่ วนที่ น้อยลงตามลาดับ และผูช้ ายอยู่ในสถานะแต่งงาน โสด มากกว่าผูห้ ญิง ส่ วน
ผูห้ ญิงอยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แยกกันอยู่ และม่ายมากกว่าผูช้ าย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา
ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหญิงและชายจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทน้อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพใน
ภาคการเกษตรทั้งหญิงและชาย โดยในผูห้ ญิงประกอบอาชีพในระดับผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารและข้าราชการอาวุโสน้อยที่สุด
ส่วนผูช้ ายประกอบอาชีพเสมียนน้อยสุด
ตารางที1่ ผลการวิเคราะห์ค่าจ้างส่วนบุคคล
variable
mix-basic
divorce
-0.138***
[0.011]
married
-0.034***
[0.004]
separate
-0.262***
[0.009]
widow
-0.358***
[0.010]
Observations
388,656
Adjusted R-squared
0.179

mix-full
0.016**
[0.008]
0.069***
[0.003]
-0.015**
[0.007]
-0.013*
[0.008]
371,507
0.626

ญ-basic
-0.247***
[0.015]
-0.252***
[0.006]
-0.398***
[0.011]
-0.547***
[0.012]
182,266
0.196

ญ-full
0.012
[0.010]
0.022***
[0.005]
-0.021**
[0.010]
-0.037***
[0.009]
174,129
0.656

ที่มา : คานวนจาก Thai Labor Force Survey (LFS) ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2550- 2558
Basic : area, reg, yr
Full : area, reg, yr, educg, exp, expsq, age, ltothr, occg
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ช-basic
-0.083***
[0.015]
0.142***
[0.005]
-0.159***
[0.013]
-0.137***
[0.019]
206,390
0.183

ช-full
-0.002
[0.012]
0.102***
[0.004]
-0.024**
[0.011]
0.041***
[0.016]
197,378
0.605

HMO44-5
จากการวิเคราะห์ ค่าจ้างส่ วนบุคคลในแต่ละสถานะด้วยสมการถดถอย (regression) โดยวิธี Ordinary Least
Squares (OLS) โดยใช้ตวั แปรทุนมนุษย์ได้แก่ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานมาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปร
ทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ถิ่นที่อยูอ่ าศัยได้แก่ ภูมิภาค (กรุ งเทพมหานคร, กลาง, เหนื อ, ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, ใต้)
เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล, นอกเขตเทศบาล) สถานภาพสมรส ช่วงอายุ และตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น อาชีพ
ชัว่ โมงการทางาน โดยเมื่อวิเคราะห์ค่าจ้างส่ วนบุคคลทั้งในเพศหญิงและเพศชายรวมกัน เมื่อควบคุมเฉพาะตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียวพบว่า คนที่อยูใ่ สสถานะหย่าร้างมีค่าจ้าง ต่ากว่าคนที่อยูใ่ นสถานะโสด เช่นเดียวกับคน
ที่อยูใ่ นสถานะแต่งงาน แยกกันอยู่ และม่ายที่ค่าจ้าที่ได้รับต่ากว่าคนโสด แต่เมื่อควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์แล้วกลับพบว่า
กลุ่มที่ อยู่ในสถานะหย่าร้างกลับขึ้นมามีรายได้มากกว่ากลุ่มคนโสด เช่นเดี ยวกับกลุ่มแต่งงานที่ มีรายได้มากกว่าเมื่อ
เทียบกับคนโสด ส่วนในสถานะแยกกันอยูแ่ ละม่ายนั้นค่าจ้างน้อยกว่ากลุ่มคนโสด และยิง่ ควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์มาก
ขึ้นค่าจ้างจะปรับไปอยูใ่ นทิศทางที่ดีข้ ึน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า จ้า งรายบุ ค คลแยกตามเพศแล้ว พบว่ า ในเพศหญิ ง เมื่ อ ควบคุ ม เฉพาะตัว แปรทางด้า น
ประชากรศาสตร์พบว่าผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แต่งงาน แยกกันอยู่ มีรายได้นอ้ ยกว่าผูห้ ญิงโสด แต่เมื่อควบคุมตัว
แปรทุนมนุ ษย์เพิ่มเข้ามาพบว่าผูห้ ญิงที่ อยู่ในสถานะหย่าร้างและแต่งงานมีรายได้มากกว่าผูโ้ สด ส่ วนผูห้ ญิงที่ อยู่ใน
สถานะแยกกันอยูแ่ ละม่ายนั้นรายได้ที่ต่ากว่าผูห้ ญิงโสด ซึ่ งจะแตกต่างกับค่าจ้างรายบุคคลในเพศชายเมื่อไม่ได้ควบคุม
ตัวแปรทุนมนุษย์ผชู ้ ายที่อยูใ่ นสถานะแต่งงานมีรายได้มากกว่าผูช้ ายโสด แสดงให้เห็นว่าผูช้ ายมีผลได้ต่อการแต่งงาน
ส่วนผูช้ ายที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แยกกันอยู่ ม่าย มีรายได้ที่ต่ากว่าผูช้ ายโสด แต่เมื่อควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์แล้วพบว่า
ผูช้ ายที่อยูใ่ นสถานะแต่งงานและม่ายมีรายได้มากกว่าผูช้ ายโสด แต่ผชู ้ ายที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้างและแยกกันอยูม่ ีรายได้
น้อยกว่าผูช้ ายโสด และยิง่ ควบคุมตัวแปรมากขึ้นเท่าไหร่ รายได้ที่คนในแต่ละสถานะยิง่ ใกล้เคียงกัน
และเพื่อทดสอบความแตกต่างของผลกระทบในชายและหญิง ในแต่ละสถานภาพสมรสจึงทาการวิเคราะห์ใน
รู ปแบบที่มีพจน์ปฏิสมั พันธ์ (interaction term) ระหว่างสถานภาพสมรสและเพศ ใช้กลุ่มคนที่อยูใ่ นสถานะโสดเป็ นกลุม่
อ้างอิง พบว่าผลที่ได้ระหว่างสองวิธีแตกต่างกันแต่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือคนที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้างและสถานะ
แต่งงานมีค่าจ้างที่สูงกว่าคนโสด และคนที่อยูใ่ นสถานะแยกกันอยูแ่ ละสถานะหย่าร้างมีค่าจ้างที่ต่ากว่าคนโสด และผล
การประมาณสมการสอดคล้องกับการประมาณแบบแยกเพศเป็ นส่วนใหญ่ แต่พบว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในผลกระทบ
ของสถานภาพสมรสและสถานภาพม่ายที่ต่างกันในเพศชายและเพศหญิง นัน่ คือ เพศชายได้รับผลบวกจากการแต่งงาน
มากกว่าเพศหญิงชัดเจน และเพศหญิงได้รับผลกระทบในทางลบจากการเป็ นม่ายมากกว่าเพศชาย แต่สัมประสิ ทธิ์ ของ
ตัวแปรสถานภาพหย่าร้างและแยกกันอยูไ่ ม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ภายใต้สถานะภาพต่างๆในความเป็ นจริ งนั้นความเป็ นอยูไ่ ม่ได้ถูกกาหนดโดยค่าจ้างของตัวเองเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นแต่ความเป็ นอยูย่ งั ถูกกาหนดโดยรายได้รวมของครัวเรื อนนั้นด้วย จาเป็ นต้องศึกษาผลของสถานะภาพการ
สมรสต่อรายได้ในครั วเรื อนทั้งหมด โดยในการวิเคราะห์จะควบคุมตัวแปรขนาดครัวเรื อน (hhsize) เพื่อให้ผลนั้น
สะท้อนถึงรายได้ในครัวเรื อนที่เป็ นส่วนแบ่งให้สมาชิกแต่ละคนในครัวเรื อน
โดยเมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า จ้า งรวมทั้ง ชายและหญิ ง เป็ นรายครั ว เรื อนโดยควบคุ ม เฉพาะตัว แปรทางด้า น
ประชากรศาสตร์ เพียงอย่างเดียวพบว่าค่าจ้างสาหรับคนที่อยูใ่ นครัวเรื อนที่หย่าร้าง แยกกันอยู่ และเป็ นม่าย มีค่าจ้างต่า
กว่าครัวเรื อนของคนโสด แต่ในครัวเรื อนที่แต่งงานพบว่าค่าจ้างสู งกว่าครัวเรื อนที่เป็ นโสด และเมื่อควบคุมทั้งตัวแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปรทางด้านทุนมนุ ษย์พบว่าผลที่ ได้ออกมาเหมือนเดิมคือ ครัวเรื อนที่หย่าร้าง ม่าย
แยกกันอยูม่ ีค่าจ้างต่ากว่าครัวเรื อนที่เป็ นโสดและครัวเรื อนที่แต่งงานมีค่าจ้างสูงกว่าครัวเรื อนคนโสด
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HMO44-6
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รายได้ครัวเรื อน
variable
mix-basic
divorce
-0.286***
[0.012]
married
0.027***
[0.005]
separate
-0.415***
[0.010]
widow
-0.440***
[0.011]
hhsize
0.102***
[0.001]
Observations
388,656
Adjusted R-squared
0.234

mix-full
-0.125***
[0.010]
0.138***
[0.004]
-0.175***
[0.010]
-0.134***
[0.010]
0.106***
[0.001]
371,507
0.493

ญ-basic
-0.375***
[0.016]
-0.089***
[0.007]
-0.538***
[0.014]
-0.573***
[0.013]
0.110***
[0.001]
182,266
0.241

ญ-full
-0.149***
[0.014]
0.149***
[0.007]
-0.215***
[0.015]
-0.179***
[0.013]
0.111***
[0.001]
174,129
0.49

ช-basic
-0.214***
[0.018]
0.123***
[0.006]
-0.298***
[0.015]
-0.214***
[0.021]
0.095***
[0.001]
206,390
0.232

ช-full
-0.092***
[0.016]
0.125***
[0.006]
-0.127***
[0.014]
-0.016
[0.020]
0.103***
[0.001]
197,378
0.502

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

ส่ วนการวิเคราะห์รายได้ครัวเรื อนทั้งในเพศชายและหญิง ความสัมพันธ์กับการหย่าร้ างเป็ นไปในทิ ศทาง
คล้ายกัน และเพศหญิงพบความสัมพันธ์ในทางลบที่ชดั เจนกว่า เมื่อพิจารณาเพศหญิงในสถานะต่างๆ พบว่า เมื่อไม่ได้
ควมคุมตัวแปรทุนมนุ ษย์รายได้ครัวเรื อนของเพศหญิงที่ อยู่ในสถานะหย่าร้ าง แต่งงาน แยกกันอยู่ และม่าย ต่ ากว่า
รายได้ครัวเรื อนสาหรับผูห้ ญิงโสดอย่างมีนัยสาคัญ แต่เมื่อควบคุมตัวแปรทุนมนุ ษย์แล้วกลับพบว่ารายได้ครัวเรื อน
สาหรับสถานะแต่งงานนั้นสู งกว่าสถานะโสด แต่ผลของสถานะอื่นๆ ยังคงรู ปแบบเดิม ส่วนการวิเคราะห์ค่าจ้างรวมใน
ครั วเรื อนในเพศชายนั้นพบว่าผลที่ ได้จากการควบคุ มตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เพียงอย่างเดี ยว กับผลการ
วิเคราะห์ที่ควบคุมทั้งตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปรทุนมนุ ษย์ออกมาเหมือนกันคื อ รายได้ครัวเรื อน
สาหรับผูช้ ายที่หย่าร้าง แยกกันอยู่ และม่าย มีรายได้ต่ากว่ารายได้ครัวเรื อนสาหรับผูช้ ายโสด แต่ในครัวเรื อนของผูช้ ายที่
แต่งงานกลับพบว่ามีรายได้สูงกว่าครัวเรื อนของผูช้ ายโสดในแบบจาลองที่ควบคุมและไม่ควบคุมตัวแปรด้านทุนมนุษย์
และเพื่อทดสอบความแตกต่างของผลกระทบในครั วเรื อนของชายและหญิง ในแต่ละสถานภาพสมรสให้
ชัดเจนขึ้นจึ งทาการวิเคราะห์ในรู ปแบบที่ มีปฏิ สัมพันธ์ (interaction) พบว่าผลที่ ได้เที ยบเป็ นร้อยละระหว่างสองวิธี
แตกต่างกัน แต่พบว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ท้ งั สองวิธีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง
แยกกันอยู่ และม่าย มีค่าจ้างที่ต่ากว่าครัวเรื อนโสด และครัวเรื อนที่อยูใ่ นสถานะแต่งงานมีรายได้สูงกว่าครัวเรื อนของคน
โสด และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่าเพศหญิงได้รับผลในทางบวกจากการแต่งงานมากกว่าเพศ
ชายแต่ได้รับผลลบจากการแยกกันอยูแ่ ละการเป็ นม่ายมากกว่าเพศชาย
และอีกแนวทางในการหารายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เป็ นส่วนแบ่งจากรายได้รวมในครัวเรื อนแบ่งให้สมาชิกแต่ละคน
ในครัวเรื อนโดยไม่ตอ้ งควบคุมขนาดครัวเรื อน (hhsize) ทาได้โดยนารายได้รวมของคนทั้งครัวเรื อนมาหารด้วยจานวน
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HMO44-7
สมาชิ กในครัวเรื อนผลการศึกษาเป็ นไปในทิ ศทางที่สอดคล้อ งกับการวิเคราะห์ดว้ ยรายได้ครัวเรื อนรวมและควบคุม
ขนาดครัวเรื อน (hhsize)
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึ กษาเรื่ องผลกระทบของการหย่าร้างต่อค่าจ้างในชายและหญิงโดยศึกษาค่าจ้างรายบุคคลและราย
ครั วเรื อนพบว่าทั้งในผูห้ ญิงและผูช้ ายเมื่อเราควบคุมเฉพาะตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เพียงอย่างเดี ยวไม่ได้
ควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์ค่าจ้างของผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แต่งงาน เป็ นม่าย แยกกันอยู่ และค่าจ้างของผูช้ ายที่อยู่
ในสถานะหย่าร้าง แยกกัน ม่าย จะต่ากว่าของคนที่อยูใ่ นสถานะโสด แต่เมื่อเราควบคุมตัวทุนมนุษย์แล้วกลับพบว่าความ
แตกต่างในด้านค่าจ้างของคนในสถานะต่างๆกับคนโสดต่างกันน้อยลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์
เพราะทุนมนุษย์มีผลต่อค่าจ้างตามที่ Jacob Mincer (1974) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่กาหนดรายได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆปั จจัย
เช่น ประสบการณ์ในการทางาน ระดับการศึกษา การเข้าร่ วมอบรมเพิ่มความรู ้และฝึ กความสามารถ ซึ่ งสอดคล้องกับ
Baumeister and Munasinghe (2559) ที่วา่ การศึกษาและประสบการณ์ทางานสูงค่าจ้างที่ได้ก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย
แต่ในเพศชายไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์รายได้ส่วนบุคคลและรายได้ครัวเรื อนจะเห็นได้วา่ ผูช้ ายที่อยูใ่ นสถานะ
แต่งงานจะมีรายได้มากกว่ากลุ่มชายโสดเสมอ แสดงให้เห็นว่าผูช้ ายได้รับผลได้จากการแต่งงาน และในเพศหญิงเมื่อ
ควบคุมตัวแปรทุนมนุษย์แล้วพบเช่นกันว่าผูห้ ญิงที่ อยู่ในสถานะแต่งงานมีรายมากกว่าผูห้ ญิงที่อยู่ในสถานะโสด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของโดย Becker (1973) ได้กล่าวไว้ถึงทฤษฎีการแต่งงานไว้ใน A Theory of Marriage ว่าคนที่
สมรสมีแนวโน้มที่จะมีการเจริ ญเติบโตของรายได้ได้ดีกว่าคนโสด
และจากในภาพรวมจะเห็นได้วา่ ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แยกกันอยู่ และม่าย จะมีค่าจ้างที่ต่า
กว่าผูห้ ญิงโสดและมีค่าจ้างต่ากว่าผูช้ ายที่อยูใ่ นสถานะเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิวรรธน์ (2550) ที่ศึกษา
ผลจากคดี การฟ้ องหย่าของศาลแผนกคดี เยาวชนและครอบครั ว แล้วพบว่าผูห้ ญิ งหลังจากหย่าจะได้รับผลกระทบ
ทางด้านอาชีพและเศรษฐกิจ มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่แย่ลง ขาดรายได้ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และสอดคล้องจากการ
สารวจผลกระทบของการหย่าร้างที่ ส่งผลถึงรายได้การจ้างงานและความอยู่ดีกินดี ของ Brewer and Nandi (2014) ที่
พบว่า หลังจากหย่าผูห้ ญิงที่จากเดิมอยูใ่ นกลุ่มรายได้ปานกลางรายได้จะลดลง แต่ถา้ การหย่าร้างเกิดในกลุ่มผูห้ ญิงอายุ
มากกว่า 50 ปี พบว่ามาตรฐานการครองชีพจะลดลงมากกว่าอยูก่ บั คนรักเก่า และ Aassve, et al. (2007) ที่ศึกษาถึงความ
กินดีอยูด่ ีหลังจากหย่าที่พบว่า ผูห้ ญิงจะได้รับผลกระทบทางด้านรายได้มากกว่าผูช้ ายโดยเฉพาะผูห้ ญิงในกลุ่มที่พ่ ึงพา
รายได้จากคู่สมรส และยังมีการศึกษาที่สอดคล้องกันของ Ongaro, et al. (2007) ที่พบว่าผูห้ ญิงประสบปั ญหาทางการเงิน
ที่เลวร้ายกว่าผูช้ าย
สาเหตุที่รายได้ของผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แยกกันอยู่ และม่าย น้อยกว่าคนโสดอาจจะมีสาเหตุมากจาก
การแบ่งหน้าที่ ระหว่างกัน (Household specialization) ระหว่างแต่งงาน โดย Becker (1965, 1988 อ้างถึงใน จรัมพร,
2552) ได้ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของคู่สมรสในครอบครัว แล้วยังเสนออีกว่าผูห้ ญิงควรทางานบ้าน ทาความสะอาดบ้าน
ทาอาหาร เลี้ยงดูบุตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวเพราะ งานในครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นการทาอาหาร การทาความ
สะอาดบ้าน การเลี้ยงดูบุตรถูกมองว่าเป็ นภาระทางครอบครัวและอาจเป็ นอุปสรรคในการทางาน การทุ่มเทเวลาพัฒนา
ตัวเองในตลาดการผลิต ซึ่ งการแบ่งหน้าที่ในลักษณะนี้ ทาให้ผูห้ ญิงมีงานที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหลังจากการ
แต่งงาน และมีเวลาที่จะไปพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) น้อยลง เมื่อเทียบกับผูห้ ญิงที่ยงั ไม่เคยแต่งงาน ซึ่ งพอเกิด
การหย่าร้างแล้วผูห้ ญิงกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่ได้สะสมประสบการณ์ความรู ้ในการทางานไว้เพียงพอเพื่อ
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กลับเข้าไปสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มตัวอีกครั้งอาจจะส่งผลถึงหน้าที่การงานและรายได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผูห้ ญิงกลุ่ม
นี้หย่าอาจจะเป็ นผลดี เพราะหลังจากหย่าทาให้มีเวลามากขึ้น มีโอกาสเพิ่มบทบาทในตลาดแรงงานให้มากขึ้น
ส่ วนในของเพศชายนั้นจะเห็นได้วา่ ผูช้ ายที่อยูใ่ นสถานะหย่าร้าง แยกกันอยู่ และม่าย มีรายได้ที่ต่ากว่าผูช้ าย
โสด ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ Jarvis and Jenkings (1997) และ Brewer and Nandi (2014) ที่พบว่ารายได้ผชู ้ ายหลังจาก
การหย่าร้างไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย ซึ่ งในความเป็ นจริ งผูช้ ายได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อยูบ่ า้ งและจากงานของ
Ananat and Michaels (2008) ที่พบว่า ผูช้ ายมีมาตรฐานความเป็ นอยูต่ ่าลงมีสาเหตุเนื่องมาจากไม่มีคนคอยดูแลและแบ่ง
เบาภาระงานในบ้านนัน่ เอง และงานของ Aassve, et al. (2007) ที่พบว่าผูช้ ายหลังจากหย่าร้างจะเผชิญกับผลกระทบใน
การดาเนินชีวติ เช่นกัน
และเมื่อเราศึกษาค่าจ้างโดยควบคุมขนาดครัวเรื อน เนื่ องมาจากว่าในความเป็ นจริ งแล้วความเป็ นอยูไ่ ม่ได้ถูก
กาหนดโดยค่าจ้างของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็ นอยูถ่ ูกกาหนดโดยค่าจ้างของทั้งครัวเรื อน เราจึงควบคุมขนาด
ของครัวเรื อนเพื่อให้ผลนั้นสะท้อนถึงรายได้ที่ครัวเรื อนแบ่งให้สมาชิกแต่ละคน ซึ่ งในผูห้ ญิงจะพบว่ารายได้ครัวเรื อน
สาหรับผูห้ ญิงในสถานะแต่งงานมีรายได้ที่สูงกว่าผูห้ ญิงในครัวเรื อนที่เป็ นโสด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงเมื่อแต่งงาน
พึ่งพารายได้สามีและครอบครัวทาให้มีรายได้ที่สูงกว่าคนโสดแต่พอหย่าร้าง แยกกันอยู่ หรื อเป็ นม่ายจะเข้าไม่ถึงเงิน
ก้อนนั้นอีกต่อไปทา ส่ วนในผูช้ ายจะพบว่าผูช้ ายในครัวเรื อนที่อยูใ่ นสถานะแต่งงานจะมีรายได้มากกว่าผูช้ ายที่ อยู่ใน
ครัวเรื อนโสดเสมอ แสดงให้เห็ นว่าผูช้ ายมีผลได้ต่อการแต่งงานซึ่ งจะส่ งผลดี ถึงรายรับ โดยผลได้ต่อการแต่งงานที่
เพิ่มขึ้นนั้นอาจเป็ นผลมาจากการแบ่งหน้าที่ในครอบครัว ทาให้ผชู ้ ายที่แต่งงานแล้วมีเวลามาพัฒนาทุนมนุษย์ของตนเอง
จึงทาให้ได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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