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                       การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของไทยไปสูสังคมสูงวัย สงผลใหแรงงานหญิงมี
บทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในบริบทที่ประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) วิเคราะหสถานการณการทํางานของผูหญิงในและนอกตลาดแรงงาน 
2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิง และ 3) สังเคราะห
แนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย  โดยเนนการศึกษาไปที่ กลุมผู
หญิงไทยอายุ 25-54 ป หรือ “ผูหญิงวัย  prime age” โดยรวบรวมขอมูลจากการสํารวจการทํางาน
ของประชากรไทย พ.ศ. 2527-2557 ขอมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 
2556 และขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของประชากรไทย พ.ศ. 2552 จากสํานักงานสถิติ
แหงชาติ  
 ผลการศึกษาพบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทยในวัยทํางานลดลง 
แตสัดสวนของผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานะแมบานเพิ่มมากขึ้น และเพ่ิมขึ้นในทุกชวงอายุ ใน
ขณะเดียวกันเม่ือวิเคราะหตามรุนปเกิด พบวา สัดสวนของผูหญิงวัยทํางานรุนที่อายุมากกวามีสวน
รวมในตลาดแรงงานมากกวาผูหญิงวัยทํางานรุนใหม และสัดสวนของผูหญิงวัยทํางานรุนใหมเปน
แมบานเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยที่มีผลตอการเขาสูตลาดแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงที่
สําคัญ คือ ปจจัยดานครอบครัว  จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาระการดูแลรับผิดชอบ
ครอบครัวที่เพ่ิมขึ้นน้ัน สงผลใหการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงลดลง  ดังน้ันภาครัฐควรมี
นโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลระหวาง
การทํางานในตลาดแรงงานและความรับผิดชอบในครอบครัวมากขึ้น เม่ือวิเคราะหนโยบายสนับสนุน
ครอบครัวของแรงงานไทยเพื่อเพ่ิมอัตราการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิง พบวา ควรเนนที่
มาตรการดานเวลา และบริการ เพ่ือทําใหผูหญิงสามารถทํางานในตลาดแรงงาน ควบคูกับการดูแล
บุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ เชน การใหสิทธิ์การลาเพื่อดูแลสมาชิกในครัวเรือน
ที่มีภาวะพึ่งพา  การสงเสริมการทํางานที่มีความยืดหยุนในดานเวลาและสถานที่ทํางานในกรณีที่
ตองดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพา  การสงเสริมบทบาทของนายจางในการจัดบริการ
พ้ืนฐานสําหรับผูหญิงที่เพ่ิงคลอดบุตร การสรางมาตรฐานการใหบริการดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพาเพื่อเปนการสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการ นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุน
มาตรการดานสถาบัน เชน การสงเสริมใหเกิดการแบงเบาภาระในการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพาของผูชาย  รวมถึงการสงเสริมคานิยมการอยูรวมกันของคน 3 รุน   
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   As demographic changes in the last several decades have transformed Thailand 
into an aging society and the female labor force now plays a significant role in driving the 
country’s economic growth in the context of its declining trend of working-age population. 
The purposes of this paper are: (1) to analyze the working situations of women both within 
and outside the labor market; (2) to analyze factors affecting to female labor force 
participation and hours in paid work performed by female; (3) to synthesize measures for 
supporting female labor force participation in the context of an aging society. The study 
emphasized working-aged women (aged twenty five to fifty four), who constitute the so-
called prime age group. The data used in this study was compiled from Labor Force 
Surveys from 1984 to 2014 including the Household Socio-Economic Survey in 2013 and 
the Time Use Survey in 2009, all of which were conducted by the National Statistical Office 
of Thailand. 

   The findings indicated that the rate of participation in the female labor force 
dropped and the proportion of women who left the labor market to become housewives is 
increasing in all age groups. With regard to the cohort effect, more women in the older 
cohorts took part in paid labor than younger women; consequently, the number of women 
who became housewives increased among the younger cohorts. Additionally, the results 
showed that the factors of households are the major factors affect female labor force 
participation and the working hours of women. Such results imply that increasing family 
care responsibilities tend to reduce the participation of women in the labor market. Thus, 
policy advocacy for increasing the number of females in the labor market should be focused 
primarily on effective measures which would help to balance their role in the labor market 
with their family responsibilities. To be more specific, according to analysis of family support 
policies for Thai labor to raise female labor force participation, the relevant measures on 
time and services should be implemented in particular so that women would be able to 
participate in labor market while providing quality care for children and elderly 
simultaneously  such as  paid family care leave, promoting the flexible working time and 
workplace in the cases of women caring for dependent family members, supporting 
employers to provide basic services for postpartum female employees and setting the 



service standard for child care and dependent elderly care. Moreover, institutional factors 
are also critical to improve the effectiveness of the aforementioned measures, consisting of 
encouraging males to share the burden in terms of caring for children and dependent 
elderly family members, and promoting social values for families in which three generations 
live together.        
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ประกาศคุณูปการ 
 

             ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาชวยเหลือ และความเอาใจใสอยาง
ดียิ่งตลอดจนการใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการปรับแกไข
ขอบกพรอง  จากคณะกรรมการผู ควบคุมปริญญานิพนธ  ผู วิ จัยขอกราบขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน ศาสตราจารย ดร.วรเวศม สุวรรณระดาที่
ไดใหความเมตตากรุณาเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือชี้แนะแนวทางในสิ่งที่เปนประโยชน 
ตอการศึกษาและการทําปริญญานิพนธนี้ดวยความเอาใจใสตลอดมา รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. กิริยา กุลกลการ ที่กรุณาใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ิมเติมแกผูวิจัย ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
    ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก สํานักเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน คณาจารยผูสอนของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรูตางๆ ใหแกผูวิจัย   
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยดร.วรเวศม สุวรรณระดา มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่เปนผูทําใหไดมี
โอกาสเขาไปเรียนที่วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและเปนผูเปดโอกาสให
ผูวิจัยไดมีสวนรวมในการทําวิจัย และชวยงานวิชาการอยางตอเน่ือง ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูและพัฒนา
ตัวเองสมํ่าเสมอ ตลอดจนเปนผูจุดประกายทางความคิดจนกระทั่งเปนผลงานวิจัยในครั้งนี้ 
             ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และทุนอุดหนุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
    ขอขอบคุณ คุณณัฐสุชน อินทราวุธ สําหรับความชวยเหลือในทุกๆเรื่องกับผูวิจัยตลอดมา  
    ขอขอบคุณ พ่ีๆ จากโปรแกรมบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) และพ่ีๆ นองๆทุกๆ
ทานที่เราไดมารูจักกันเพราะการที่ไดมาเรียนที่สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวมถึงบุคคลอีกหลายทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดใหความ
ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยมาโดยตลอด 
    สุดทายนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของนายกิตติ และนางพนารัตน ลี้ตระกูล บิดา
มารดาของผูวิจัย นางสาวปนัดดา และนางสาวปนิตตา ลี้ตระกูล นองสาวทั้ง 2 คนของผูวิจัย ที่เปน
กําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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   As demographic changes in the last several decades have transformed Thailand into an 

aging society and the female labor force now plays a significant role in driving the country’s 

economic growth in the context of its declining trend of working-age population. The purposes of 

this paper are: (1) to analyze the working situations of women both within and outside the labor 

market; (2) to analyze factors affecting to female labor force participation and hours in paid work 

performed by female; (3) to synthesize measures for supporting female labor force participation in 

the context of an aging society. The study emphasized working-aged women (aged twenty five to 

fifty four), who constitute the so-called prime age group. The data used in this study was compiled 

from Labor Force Surveys from 1984 to 2014 including the Household Socio-Economic Survey in 

2013 and the Time Use Survey in 2009, all of which were conducted by the National Statistical 

Office of Thailand. 

   The findings indicated that the rate of participation in the female labor force dropped and 

the proportion of women who left the labor market to become housewives is increasing in all age 

groups. With regard to the cohort effect, more women in the older cohorts took part in paid labor 

than younger women; consequently, the number of women who became housewives increased 

among the younger cohorts. Additionally, the results showed that the factors of households are the 

major factors affect female labor force participation and the working hours of women. Such results 

imply that increasing family care responsibilities tend to reduce the participation of women in the 

labor market. Thus, policy advocacy for increasing the number of females in the labor market 

should be focused primarily on effective measures which would help to balance their role in the 

labor market with their family responsibilities. To be more specific, according to analysis of family 

support policies for Thai labor to raise female labor force participation, the relevant measures on 

time and services should be implemented in particular so that women would be able to participate 

in labor market while providing quality care for children and elderly simultaneously  such as  paid 

family care leave, promoting the flexible working time and workplace in the cases of women caring 

for dependent family members, supporting employers to provide basic services for postpartum 

female employees and setting the service standard for child care and dependent elderly care. 

Moreover, institutional factors are also critical to improve the effectiveness of the aforementioned 

measures, consisting of encouraging males to share the burden in terms of caring for children and 

dependent elderly family members, and promoting social values for families in which three 

generations live together.        
 



บทที่ 1  
ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 

ความสําคญัของปญหา 
 การเปลี่ยนแปลงทางประชากรนั้นเปนประเด็นหนึ่งที่ทุกๆประเทศหันมาใหความสําคัญ 
เน่ืองจากการที่ประเทศมีการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ ในขณะที่การเกิดของประชากรวัยเด็ก
ในประเทศลดลง ทําใหในอนาคตจะมีการลดลงของประชากรวัยทํางานลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผลทั้งในภาคครัวเรือน ภาคการผลิตตลอดจนศักยภาพการ
เจริญเติบโตของประเทศ จึงทําใหหลายภาคสวนหามาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรดังกลาว และเม่ือเปรียบเทียบสถานการณการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนแลว จากการศึกษาของวาสนา อ่ิมเอม  
(2557) พบวาประเทศไทยจะเปนประเทศแรกในอาเซียนที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรติดลบ  
ในป พ.ศ. 2568 ประชากรวัยเด็กอายุต่ํากวา 15 ปจะมีไมถึง 10 ลานคน หรือเพียงรอยละ 15.3 ของ
ประชากรทั้งหมด และหากสถานการณดานการเกิด ตาย ยายถิ่นยังไมเปลี่ยนแปลงจากขอ
สมมุติฐานในปจจุบัน ประชากรวัยเด็กไทยจะมีเพียงรอยละ 7 ของประชากรวัยเด็กในอาเซียน
ทั้งหมด ดังน้ันประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัย1สําหรับประเทศ
ไทยนั้นจึงเปนเรื่องที่เพิกเฉยไมได เพราะมิใชเพียงปญหาจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเทานั้น การลดลง
ของประชากรวัยเด็ก เปนผลใหอุปทานแรงงานหดตัวลง ซึ่งจะมีผลกระทบตอหนวยเศรษฐกิจทั้ง
ระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ดานนโยบายและสวัสดิการที่รัฐจะตองจัดหาใหประชาชนอีกดวย  

 

ภาพประกอบ 1 ประมาณการประชากรตามอายุ 
 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557) 
                                                            
1 ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมสูงวัยตั้งแตป2548  โดยมีประชากรสูงอายุรอยละ 10.4 ของประชากรทั้งหมด และคาดวาจะเขาสู
สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ ในชวงป 2567-2568 (วาสนา อิ่มเอม ,2557)                                                                               
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  จากภาพประกอบ  1 แสดงขอมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรไทยโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557) พบวา แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไทยตั้งแตป พ.ศ.2513-2570 นั้น สัดสวนของประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยสูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น และตั้งแตปพ.ศ.2563 คาดวาสัดสวนของประชากรสูงอายุจะมีมากกวาประชากรวัยเด็ก 
และเม่ือพิจารณาอัตราสวนศักยภาพเกื้อหนุนหรือ Potential Support Ratioในป พ.ศ.2543 พบวา 
ประชากรวัยแรงงาน 7 คนดูแลผูสูงอายุ 1 คนแตในป พ.ศ. 2570 ประชากรวัยแรงงาน 2.7 คนดูแล
ผูสูงอายุ 1 คน แสดงใหเห็นวาประชากรวัยแรงงานในบริบทสังคมสูงวัยตองรับภาระการดูแลผูสูงวัย
เพ่ิมสูงขึ้น  

เม่ือพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรวัยแรงงาน พบวาในชวงป พ.ศ. 
2504-2540 การเปลี่ยนแปลงประชากรวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นถึง 24.61ลานคน และจากนั้นในป พ.ศ.
2540-2555 มีการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยแรงงานเพิ่มเพียง3.76 ลานคน และจากการประมาณการ
ประชากรในอนาคตแสดงใหเห็นวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากรวัยทํางานลดลงไปเรื่อยๆ 
(ภาพประกอบ 2) 

 
 

ภาพประกอบ 2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรวัยแรงงาน 
 
          ที่มา: ดัดแปลงจาก โฆสิต ปนเปยมรัษฏ (2557) 

 
จากการเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ประชากร

สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นนั้น อาจมีผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงได โดยหาก
กําหนดปจจัยอ่ืนๆคงที่ พบวาประเทศที่มีสัดสวนของประชากรวัยเด็กและผูสูงอายุมากจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอยกวาประเทศที่มีสัดสวนของประชากรวัยแรงงานมาก ทั้งน้ีเพราะ
ประชากรวัยแรงงานนั้นมีประสิทธิภาพการทํางานและการออมที่สูงกวาประชากรกลุมอ่ืนๆ (Bloom, 
Canning; & Fink: 2011) ดังน้ันในชวงเปลี่ยนผานไปสูสังคมสูงวัย ประชากรวัยทํางานมีแนวโนม
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ลดลง หากรัฐบาลทําการเพิกเฉยตอสถานการณดังกลาวแลว อุปทานแรงงานและปริมาณทุนจะ
ลดลงไปเรื่อยๆ สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวในที่สุด (นฤริฎ พิศลยบุตร และจิระวัฒน  ปนเปยมรัษฎ: 
2556)  

เม่ือพิจารณาสถานการณในตลาดแรงงาน โดยใชอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 
(Labor force participation rate) เปนตัวแทนแสดงถึงการมีสวนรวมในตลาดแรงงาน ซึ่งเม่ือจําแนก
ออกเปน การมีสวนรวมในตลาดแรงงานโดยรวม และการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูชายและ
ผูหญิงในชวงป พ.ศ. 2527-2557 แสดงไดดังภาพประกอบ 3  

   
A) ประเทศไทย              B)  กลุมประเทศ OECD 

 
ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทียบอัตราการมีสวนรวมในกําลังงาน  

 
         ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทยและ OECD  

(อายุ15 ปขึ้นไป) 
 

จากภาพประกอบ 3 พบวา ในภาพ A แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงาน ชวงพ.ศ. 2527-2557 มีแนวโนมลดลงอยางชาๆ และเม่ือพิจารณาตามเพศของ
แรงงาน พบวาการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูชายในชวง 30 ปที่ผานมาอยูที่ประมาณรอยละ 
80 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานนั้นลดลง
เล็กนอย ในขณะที่อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงพบแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
จากเดิมในป พ.ศ. 2527 อัตราการมีสวนรวมในกําลังอยูประมาณรอยละ 76  ลดลงเหลือรอยละ 60 
ในป พ.ศ. 2557 เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของกลุมประเทศ OECD 
พบวาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานชายของกลุมประเทศ OECD มีแนวโนมใกลเคียงกับ
ประเทศไทย ในขณะที่แนวโนมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานหญิงของกลุมประเทศ OECD 
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เพ่ิมขึ้นซ่ึงตรงกันขามกับประเทศไทย ดังน้ันการลดลงของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง
จึงเปนประเด็นที่สําคัญและละเลยมิไดในบริบทของสังคมสูงวัยของไทย  

เม่ือพิจารณาสถานการณการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงในประเทศไทย โดยมี
การจําแนกตามพื้นที่ ในชวงปพ.ศ. 2527 -2557 พบวาภาพรวมการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
ผูหญิงนั้นลดลง โดยในป พ.ศ. 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 60  เม่ือจําแนกรายพื้นที่ ซึ่งแบงออกเปน 
3 พ้ืนที่ ไดแก พ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ ,เขตเมือง (ยกเวนกทม.) และเขตชนบท พบวา ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จากเดิมในป พ.ศ. 2527 อยูที่รอยละ 56.29 
เปนรอยละ 64.37  ในป พ.ศ. 2557 ในขณะที่เขตเมือง(ยกเวนกรุงเทพ)  และเขตชนบท พบการ
ลดลงของอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในเขตชนบท อัตราการ
มีสวนรวมในกําลังแรงงานลดลงอยางมาก จากเดิมในป พ.ศ. 2527 อยูที่รอยละ 81.41 เหลือเพียง
รอยละ 62.17 ในป พ.ศ. 2557 (รายละเอียดดังตาราง 1)  
 
ตาราง 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป)  

 

 
พื้นที่ 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทย 

2527 2532 2537 2542 2547 2552 2557 

รวม 76.23 76.82 70.11 64.18 65.11 65.55 62.50 

กรุงเทพฯ 56.29 59.42 59.97 59.54 61.12 65.20 64.37 

เมือง 
(ยกเวนกทม) 

66.25 67.67 63.70 61.37 63.60 64.30 62.24 

ชนบท 81.41 81.99 73.85 65.97 66.45 66.01 62.17 

 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทยปพ.ศ.ตางๆ 

ตอมาเมื่อจําแนกอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงตามสภาพสมรส และตาม
ชวงอายุ เพ่ือวิเคราะหการลดลงของอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานนั้นมาจากผูหญิงกลุมใด  
ซึ่งเม่ือพิจารณาภาพรวมของตลาดแรงงานแลวพบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
ผูหญิงลดลงทั้งผูหญิงที่มีสถานภาพโสดและสมรสแลว และเม่ือจําแนกรายพื้นที่พบวา ในเขต
กรุงเทพฯ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นทั้งในกลุมผูหญิงที่เปนโสดและสมรสแลว 
ในขณะที่เขตเมือง (ยกเวนกทม.)  อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงโสดลดลง แต
ผูหญิงที่สมรสแลวมีอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานคอนขางคงที่ ยกเวนปพ.ศ. 2542 ซึ่งเปนป
หลังเกิดวิกฤตทางการเงินของประเทศไทย ทําใหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานลดลงต่ํา
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ผิดปกติ (วรเวศม สุวรรณระดา, 2557) สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานในพื้นที่ชนบท พบวาการมีสวนรวมในตลาดแรงงานลดลงไมวาจะเปนผูหญิงที่มีสถานภาพ
โสดและสมรส (ตาราง 2)  

ตาราง 2 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทย(อายุ 15 ปขึ้นไป)   จําแนกตาม 
      สถานภาพของสมรส 
  

 
พื้นที่ 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทย(อายุ 15 ปข้ึนไป)   

รวม กรุงเทพ 
เมือง(ยกเวน

กทม.) 
ชนบท 

โสด 
แตงงาน
แลว  

โสด 
แตงงาน
แลว  

โสด 
แตงงาน
แลว  

โสด 
แตงงาน
แลว  

2527 76.85 75.98 63.33 52.03 61.14 68.69 83.17 80.73 

2532 78.61 76.10 68.70 53.47 68.66 67.21 84.06 81.26 

2537 65.53 71.71 64.87 56.00 61.30 64.89 67.35 75.79 

2542 53.22 67.69 59.36 59.66 54.96 39.22 50.11 69.97 

2547 52.56 68.97 59.42 62.06 56.15 66.51 48.19 70.85 

2552 52.23 69.05 69.19 63.40 54.98 67.54 45.95 70.28 

2557 51.87 64.46 67.18 62.87 53.32 65.01 42.90 66.22 

 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทยปพ.ศ.ตางๆ 

สําหรับอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานตามชวงอายุ เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหวางป พ.ศ. 2527 และ พ.ศ.  2557 พบวา ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงอัตราการมีสวนรวมใน
กําลังแรงงานตามชวงอายุระหวางพ.ศ.2527 และ พ.ศ. 2557 (ภาพประกอบ 4 A) อัตราการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานของผูหญิงลดลงทุกชวงอายุ การลดลงของกําลังแรงงานในชวงอายุ 15-24 ป 
เปนเพราะผลจากนโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (Wacharaporn, 2008) 
(กิริยา  กุลกลการ ,2554) และ (Chompoonuh K. Permpoonwiwat, 2012)  ทําใหผูหญิงมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงในชวงอายุ  
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25-54 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูงที่สุดหรือเรียกวาชวง Prime-Age2นั้น มี
แนวโนมลดลงดวย   

เม่ือจําแนกรายพื้นที่พบวา จากภาพประกอบ 4 B เปนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯมีลักษณะเพิ่มขึ้น แตแบบแผนการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
ตามชวงอายุมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีลักษณะเปนรูปตัวยูกลับหัว (U-Type) เปลี่ยนเปน
ลักษณะเปนรูปตัวเอ็ม (M-Type) จากภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวา มีการออกจากตลาดแรงงานไปใน
อายุ 35-39 ป แลวกลับเขาสูตลาดแรงงานใหมในชวง 40-44 ป  ถัดมาเปนภาพประกอบ 4 C แสดง
ถึงอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงในพื้นที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพ) พบวามีการลดลง
ของอัตราการมีสวนรวมในแรงงานในชวงอายุ 15-24 ป เชนกัน แตในชวงอายุอ่ืนๆคอนขางคงที่ 
และสําหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในพ้ืนที่ชนบท (ภาพประกอบ 4 D) 
พบวา มีการลดลงของการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงทั้งในชวงอายุที่กําลังเรียนหนังสือ
และชวงอายุที่มีประสิทธิภาพการทํางานมากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2แรงงานที่มีอายุชวง 25-54 ป เปนชวงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะเปนชวงที่สวนใหญจบการศึกษาแลว และยังเปนชวงที่ไมตอง
กังวลถึงชวงเกษยีณอายุ (Steinberg; & Nakane : 2012) 
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A) ภาพรวมในตลาดแรงงาน     B) พ้ืนที่กรุงเทพฯ 

 
C) พ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)   D) พ้ืนที่ชนบท  

 
ภาพประกอบ 4 การเปลี่ยนแปลงอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานตามชวงอายุระหวาง 
     พ.ศ.2527 และ พ.ศ. 2557 
 

          ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย พ.ศ.2527 และ 
พ.ศ. 2557 
 
 ตอมาเปนการวิเคราะหสถานการณแรงงานในปจจุบัน ณ ปพ.ศ. 2557  พบวา ในกลุม
สําหรับผูหญิงที่มีสถานภาพโสด มีการออกจากตลาดแรงงานไปในชวงอายุ40-54 ป จากนั้นจึงกลับ
เขาสูตลาดแรงงานใหมในชวงอายุ 55-60 ป และในขณะที่ผูหญิงที่สมรสแลว พบแบบแผนการ
ทํางานมีลักษณะเปนรูปตัวเอ็ม (M-Type) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในชวงอายุ 30-34 ป มีการออกจาก
ตลาดแรงงานและกลับมาเพิ่มขึ้นในชวงอายุ 40-44 ป ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืนๆ มีแบบแผนการทํางานมี
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ลักษณะเปนรูปตัวยูกลับหัว (U-Type) ดังน้ันจากการวิเคราะหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
ตามชวงอายุดังกลาว แสดงใหเห็นวาการลดลงของกําลังแรงงานหญิงที่มีอายุในชวง 25-54 ป ไมวา
จะเปนสถานภาพโสดและสมรส (ภาพประกอบ 5)  
 

 
A) ภาพรวมในตลาดแรงงาน     B) พ้ืนที่กรุงเทพฯ 

 

C) พ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)   D) พ้ืนที่ชนบท  

    ภาพประกอบ 5 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานหญิงตามชวงอายุจําแนกตามสถานภาพ  
          สมรส  พ.ศ. 2557 
 

        ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย พ.ศ.2527  
และ พ.ศ. 2557 
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หากพิจารณาสาเหตุที่ไมทํางานของผูหญิงในชวงอายุ 25-54 ป พบวาสาเหตุหลักคือ ผูหญิง
ตองทํางานบาน ประมาณเปนรอยละ 80 และ สาเหตุที่เหลือเกือบรอยละ 20 ในทุกเขตพื้นที่ออกมา
เพ่ือตองการพักผอน เกษียณอายุ และ เรียนหนังสือ เจ็บปวยและพิการ (รายละเอียดดังตาราง 3)   
 
ตาราง 3 สาเหตุที่ไมทํางานของผูหญิงในชวงวัยวัยทํางาน (อายุ 25-54 ป) ใน พ.ศ. 2557  
 

พ้ืนที่ ทํางาน
บาน 

เรียน
หนังสือ 

ปวย 
พิการ  

ทุพลภาพ 

พักผอน เกษียณอายุ อื่นๆ รวม 

รวม 2,456,874 36,118 10,879 213,929 77,399 126,431 2,921,630 
รอยละ 84.10 1.20 0.40 7.30 2.60 4.31 100.00 
กทม. 383,483 21,331 0 15,939 18,173 30,669 469,595 
รอยละ 81.70 4.50 0.00 3.40 3.90 6.50 100.00 
เมือง 

ยกเวนกทม 
805,318 10,498 2,180 53,034 27,627 30,340 928,997 

รอยละ 86.69 1.13 0.23 5.71 2.97 3.27 100.00 
ชนบท 1,268,073 4,289 8,699 144,956 31,599 65,422 1,523,038 
รอยละ 83.30 0.30 0.60 9.50 2.10 4.20 100.00 

 

          ที่มา:  จากการคํานวณขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย พ.ศ.ตางๆ 

เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานกับผูหญิงทั้งหมดในชวงวัยดังกลาว ตั้งแตป 
2527-2557 พบวาสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานเพิ่มสูงขึ้น จากเดิม ในป พ.ศ. 2527 ประมาณรอย
ละ 12 เพ่ิมมาเปน รอยละ 16 ในป 2557 สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานมากที่สุดอยูในชวงอายุ45-
54 ป (ภาพประกอบ 6) 
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ภาพประกอบ 6 สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานตอผูหญิงทั้งหมด (อายุ 25-54 ป) 
 

           ที่มา:  จากการคํานวณขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย พ.ศ.ตางๆ  
 

เม่ือพิจารณานโยบายสนับสนุนผูหญิงของประเทศไทย พบวามีการดําเนินการพัฒนาผูหญิง
มาตั้งแตป พ.ศ. 2515 โดยเริ่มบรรจุประเด็นการสรางความเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 และมีแผนพัฒนาสตรีระยะยาวฉบับแรกใน 
ป พ.ศ. 2525-2544 (ปวีณา ลี้ตระกูล, 2557)  สําหรับนโยบายสนับสนุนการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงานของผูหญิงน้ันพบวา มีการสงเสริมใหผูหญิงทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงการศึกษาทุกระดับ 
มีการพัฒนาศักยภาพดานตางๆอยางเหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและมีโอกาสเขา
รวมในทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนา
ทักษะในตลาดแรงงาน การเขาถึงเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ โดยเฉพาะการเขาถึงแหลงทุนที่ถูกตองและ
เหมาะสม  จากการดําเนินนโยบายพัฒนาผูหญิงในตลาดแรงงานตั้งแตป พ.ศ. 2515 ถึงจนกระทั้งป 
พ.ศ. 2558 นับเปนเวลามากกวา 40 ปแลว แตจากการวิเคราะหสถานการณของผูหญิงในเบื้องตน
พบวาแนวโนมการลดลงของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัยทํางานไทย ซึ่งกลุมที่
นาสนใจไดแกกลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุ 25-54 ป หรือในกลุม prime-age ซึ่งเปนกลุมที่ควรอยูใน
ตลาดแรงงาน ดังน้ันจึงเทากับวาการดําเนินนโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงที่ผานมา  
มีความเปนไปไดวามีชองวางของนโยบายที่ควรสนับสนุนการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงใน
กลุม prime-age 

   



11 
 

จากบริบทของสังคมสูงวัยของไทย ที่สะทอนใหถึงปญหาการลดลงของประชากรวัยแรงงาน
ในอนาคต ทําใหประเทศตางๆที่อยูในบริบทดังกลาว พยายามที่จะเพ่ิมอัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานของประเทศ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง 
(Dao et al.,2014)  แตแนวโนมของอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงของไทยกลับ
ลดลง ซึ่งสวนทางกับอัตราการมีสวนรวมของผูหญิงในกลุมประเทศ OECD ที่สวนใหญแลวอยูใน
บริบทของสังคมสูงวัยเชนเดียวกับประเทศไทย ทําใหประเด็นดังกลาวเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญ  
อีกทั้งเปนการสะทอนใหเห็นวานโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงของไทยในชวงที่ผานมา อาจ
มีชองวางของนโยบายจึงทําใหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทยไมเพ่ิมขึ้นและยังมี
แนวโนมลดลง  นอกจากนี้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวพบวา ที่ผานมา
ไดมีการศึกษาบทบาทของผูหญิงในตลาดแรงงานไมวาจะเปนการศึกษาของWacharaporn (2008) 
Warunsiri and McNown (2010) และ Aemkulwat (2010) และ (2014) แตการศึกษาดังกลาวนั้น
จํากัดอยูเพียงการวิเคราะหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเทานั้น  มิไดพิจารณาถึงกิจกรรม
นอกตลาดแรงงาน และสาเหตุที่ตองอยูนอกตลาดแรงงาน  

จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดจึงเปนที่มาของการศึกษาครั้งนี้ โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห
บทบาทของผูหญิงทั้งในและนอกตลาดแรงงานจากในอดีตจนกระทั่งปจจุบันซ่ึงอยูในบริบทสังคมสูง
วัยแลว จากนั้นจึงวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทํางานและไมทํางาน ปจจัยที่สงผลตอ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิง การวิเคราะหชองวางของนโยบายและความตองการของผูหญิง การ
เปรียบเทียบนโยบายระหวางไทยและตางประเทศ ตลอดจนศึกษาบทเรียนการใชนโยบายสนับสนุน
การทํางานจากตางประเทศ  จากนั้นจึงนํามาสังเคราะหเปนแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิง
ในสังคมสูงวัย ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนในการรักษาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานและสงเสริมการ
ทํางานของผูหญิงภายใตสถานการณการลดลงของประชากรวัยแรงงานอันเน่ืองจากสังคมสูงวัย
ตอไป  

คําถามวิจัย  
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานและลักษณะของผูหญิงที่อยูในและนอกตลาดแรงงาน
จากสังคมไทยในอดีตจนถึงบริบทสังคมสูงวัยเปนอยางไร ปจจัยใดที่มีผลตอการทํางานของผูหญิง 
และแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยควรเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา  
          1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณการทํางานของผูหญิงที่อยูในและนอกตลาดแรงงาน
ในชวงป พ.ศ. 2527-2557  
          2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัย
ทํางาน  
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          3. เพ่ือสังเคราะหหาแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวัยจากผล
การศึกษา 
 
ขอบเขตที่ใชในการศึกษา  

 1. ขอบเขตขอมูลที่ใชในการศึกษาไดใชขอมูลทุติยภูมิของสํานักงานสถิติแหงชาติ อัน
ประกอบดวยขอมูลจากการสํารวจสภาวะการทํางานของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2527-2557 และขอมูล
จากสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey –SES) ป พ.ศ. 2556 
และขอจากการสํารวจการใชเวลาของประชากร ป พ.ศ. 2552 และขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การ
สัมภาษณผูหญิงที่มีตองดูแลสมาชิกที่มีภาระพึ่งพา นายจาง และ ผูเชี่ยวชาญที่อยูในหนวยงานที่
เปนผูกําหนดนโยบาย  

 2. ขอบเขตเนื้อหาที่ทําการวิเคราะห   
     1) การวิเคราะหสถานการณการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ประกอบดวย การวิเคราะห

สถานภาพการทํางาน การเปลี่ยนแปลงรปูแบบและโครงสรางแรงงาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
รูปแบบการทาํงานของผูหญิงในระบบและนอกระบบ เหตุผลและลกัษณะของผูหญิงที่ไมทํางาน โดย
ใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะการทํางานของไทยตั้งแต พ.ศ. 2527-2557 และเวลาของผูหญงิไทย 
โดยใชขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2552 ในการวิเคราะห  

     2)  การวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานนั้น ปจจัย
ที่ทําการวิเคราะห ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครัวเรือน ปจจัยดานภูมิศาสตรและ
ปจจัยดานตลาดแรงงาน ทั้งน้ีกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง เปนประชากรหญิงวัย
แรงงานที่มีชวงอายุ 25-54 ปเทานั้น เน่ืองจากชวงอายุที่แรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
ที่สุดเทานั้น และไดเลือกเฉพาะครัวเรือนที่สามารถระบุความสัมพันธในครอบครัวไดเทานั้น  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา   

 กรอบแนวคิดในการศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย ไดนํา
แนวคิดการจัดสรรเวลาของ Becker (1965) มาใชการศึกษา แนวคิดดังกลาวไดอธิบายเหตุจูงใจที่ทํา
ใหผูหญิงตองเลือกระหวางการทํางาน การดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว และการพักผอน 
โดยการตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิง และ อุปทานแรงงานหญิงน้ันขึ้นอยูกับคาจางขั้นต่ําที่
แรงงานคิดไว (Reservation wage) และคาจางที่ตลาดเสนอ (Offered market wage) หากคาจางที่
ตลาดเสนอสูงกวาคาจางขั้นต่ําที่แรงงานคิดไว ผูหญิงตัดสินใจจะเขาสูตลาดแรงงาน ทั้งน้ีคาจางขั้น
ต่ําที่แรงงานคิดไวขึ้นอยูกับปจจัยระดับบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
สถานภาพในครัวเรือน และสวัสดิการที่ไดรับ และปจจัยระดับครอบครัว ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
คูสมรส ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือน  นอกจากนี้การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิงน้ันยังขึ้นอยูความแตกตางตามภูมิภาค ตามสภาพความเปนเมือง และชนบท  และเม่ือเขาสู
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ตลาดแรงงานแลว ปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิง ตองขึ้นอยูกับลักษณะของอาชีพ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผูหญิงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดวย Ettner (1995) Pagani and 
Marenzi (2008) และ Borjas (2016) (ภาพประกอบ 7)   
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                                                                     ที่มา: ประยุกตจากทฤษฏีการจัดสรรเวลาของ Becker (1965)  

ปจจัยสวนบคุคล 
1) อายุ  

 2)  การศึกษา 
 3)  สถานภาพสมรส 
 4)  สถานภาพในครัวเรือน  

ปจจัยดานสามี  
-ระดับการศึกษา  
-สถานภาพการทํางาน (การทํางานในระบบ/นอกระบบ/ 
นายจาง) (proxy ความยืดหยุนดานเวลา)  
- ชั่วโมงการทํางานและวันทํางาน (proxy ความยืดหยุน
ดานเวลา  เฉพาะผูทํางานในระบบ) 
-ลักษณะของอุตสาหกรรม /อาชีพ 

ปจจัยดานการดูแลบุตรในครัวเรือน  
-อัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 0-2 ป  
-อัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 3-5 ป  

-อัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 6-14 ปี  

ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุ 
แบบที่ 1 พิจารณาเปนตัวแปรภายนอก (กําหนดจาก
อัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุ (ตน/กลาง/ปลาย) 
แบบที่ 2 พิจารณาเปนตัวแปรภายใน (กําหนดจาก 
การมีผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพาในครัวเรือน)   

 

ปจจัยดานภูมิศาสตร   
-พื้นที่เมืองและชนบท  
-ภูมิภาค  

สถานการณการทํางานของ

ผูหญิง 

 

 

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับครัวเรือน  
   1. การถือครองทรัพยสิน  
   2. รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน (proxy ดานเงิน) 
 มาตรการสนับสนุนครอบครัว   
  - การมีผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดในครัวเรือน 
(ผูสูงอายุที่ไมมีภาระพึ่งพา)    (proxy ดานบริการไมเปน
ทางการ)  

แนวทางสนบัสนุนการทํางานของผูหญิงใน

สังคมสูงวัย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับตลาดแรงงาน 

ลักษณะอุตสาหกรรม 

ลักษณะอาชีพ  

(พิจารณาเฉพาะในแบบจําลอง Labor supply)  

Labor supply 

ชั่วโมงการ

ทํางาน 

ภายใตแนวคิด  
“ทฤษฏีการจัดสรรเวลา” 

การมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
ของผูหญิงวัยทํางาน 

(Labor Force Participation 
1.ไมทํางาน 
2. ทํางาน 

 

 (Reservation Wage) 

นโยบายของรัฐ 

ปจจัยดานครอบครัว 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1.  เขาใจสถานการณและการเปลี่ยนแปลงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานจากอดีตถึง

ปจจุบันเพ่ือเปนการวิเคราะหสถานการณแนวโนมการทํางาน การอยูในนอกตลาดแรงงาน และการ
ใชเวลาของผูหญิง  

2.  ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางาน หรือ/และ การไมทํางานของผูหญิงวัย
ทํางาน ตลอดจนขนาดของผลกระทบจากปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดาน
ภูมิศาสตร และปจจัยดานตลาดแรงงานที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน 

3. ไดแนวทางในการกําหนดนโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวัย
ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งในระดับบุคคล องคกรและภาพรวมของประเทศ กลาวคือ  

3.1 ระดับบุคคล การศึกษาครั้งน้ีจะเปนการแสดงใหเห็นถึงสถานการณของผูหญิงทั้งใน
และนอกตลาดแรงงาน ตลอดจนปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในตอการทํางาน และความตองการ
ของผูหญิงวัยทํางานเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการทํางาน 

3.2 ระดับองคกร การศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงสวัสดิการการ
ทํางานของผูหญิงในองคกรได ทั้งน้ีเพราะไดมีการวิเคราะหสถานการณการทํางานของผูหญิง การ
สะทอนความตองการของผูหญิง และนําเสนอนโยบายการสนับสนุนการทํางานตางๆจาก
ตางประเทศ  

3.3 ระดับประเทศ การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุน
การทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวัย เนื่องจากเปนการนําเสนอชองวางของนโยบายการ
สนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานของไทย จากการวิเคราะหจากขอมูลที่ผานมาในอดีต มี
การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาความตองการของผูหญิงและความคิดเห็นของนายจาง ตลอดจนมีการศึกษา
เปรียบเทียบนโยบายของไทยและตางประเทศและบทเรียนการใชนโยบายจากตางประเทศ จากนั้น
จึงมีการจัดทําเปนแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานของไทยตอไป  

 

นิยามศัพท  
1. สังคมสูงวัย จากนิยามขององคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ไดนิยาม 

สังคมสูงวัยวาเปนสังคมที่มีสัดสวนของประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกวา 60ปขึ้น
ไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดหรือมีประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไปมากกวารอยละ 7 ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งน้ีไดมีการแบงระดับสังคมสูงวัยออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

   1.1) ระดับการกาวเขาสูสังคมสูงวัย (Aging society) หมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือ ประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ 
7 ของประชากรทั้งประเทศ   

   1.2) ระดับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Age society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ 
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   1.3) ระดับสังคมสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่
มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ  

2. ผูหญิงวัยทํางานหรือผูหญิงวัย prime age หมายถึง ผูหญิงที่อยูในชวงอายุ 25-54 ป 
ซึ่งในชวงดังกลาวนี้ถือวาเปนชวงที่แรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดเพราะเปนชวงที่สวน
ใหญจบการศึกษาแลว และยังเปนชวงที่ไมตองกังวลถึงชวงเกษียณอายุ (Steinberg; & Nakane : 
2012)  

3. สถานภาพการทํางาน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 
และนายจาง โดยนิยามตามการศึกษาของ Chairat Amewkulwat (2014) ไดแยกประเภทแรงงานไว
ดังน้ี แรงงานนอกระบบ คือ แรงงานที่ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง และ แรงงานที่ชวยเหลือธุรกิจ
ในครัวเรือนโดยไมรับคาจาง ในขณะที่แรงงานในระบบ คือ ลูกจางรัฐบาล ลูกจางรัฐวิสาหกิจ และ
ลูกจางเอกชน  

4. อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) หมายถึง
รอยละของกําลังแรงงานตอจํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไปโดยผูอยูในกําลังแรงงาน หมายถึง 
ผูที่มีงานทํา และผูวางงาน  

    สําหรับนิยามของผูมีงานทํา ผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไดทํางาน
ตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไปโดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผลคาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอ่ืน
สําหรับผลงานที่ทําเปนเงินสดหรือสิ่งของ หรือไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมง แตมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี (ที่มาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559) จากเว็บไซด
http://services.nic.go.th/gsic/strategy.php?ds=policy-7&rd=policy-7-tab-4) 

     - ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหวางที่ไมไดทํางาน  
               - ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา  
               - ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนา
ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน ผูวางงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ทีมี่ลักษณะอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี  
               - ไมไดทํางานและไมมีงานประจําแตไดหางาน สมัครงาน หรือรอการบรรจุงาน  
               - ไมไดทํางานและไมมีงานประจําและไมไดหางาน แตพรอมที่จะทํางาน  

5. ผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พาในครัวเรือน หมายถึง ประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไปทีต่องไม
สามารถดูแลตนเองในการทํากิจวัตรประจําไดและ/หรือ ผูที่ไมสามารถเดินทางไปนอกเขตพื้นที่
อาศัยไดโดยไมตองมีผูดูแล  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
       การทบทวนแนวคิดทฤษฏีที่ใชในการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการ
ทํางานของผูหญิง จะนํามาซึ่งแนวคิดและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหแนวทางสนับสนุนการทํางาน
ของผูหญิงในสังคมสูงวัย  โดยเนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมในครั้งน้ี กลาวถึง แนวคิดทฤษฏีที่
ใชในการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสมมุติฐานในการศึกษาวิจัย   

ทฤษฏีที่ใชในการศึกษา  
    การวิเคราะหหาแนวทางการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในยุคสังคมสูงวัย มีแนวคิด
ทฤษฏีที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 แนวคิดทฤษฎีหลัก ไดแก 1) ทฤษฏีการจัดสรรเวลา  
2) แนวคิดการมีสวนรวมในการทํางานของผูหญิง และ 3) ทฤษฏีอุปทานแรงงานระดับบุคคลของ
ผูหญิง รายละเอียดดังนี้  

1) ทฤษฏีการจัดสรรเวลา (A Theory of the allocation of  time)  
         มัทนา พนานิรามัย (2545)ไดกลาวถึงแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรวาดวยการจัดสรร

เวลา โดยใชชวงเริ่มตนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการใชเวลาของบุคคลในการทํากิจกรรมตางๆนั้น 
เพ่ือนําไปศึกษาปจจัยที่กําหนดอุปทานแรงงาน ดังน้ันจึงไดมีการแบงการใชเวลาของคนออกเปน 2 
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่หนึ่ง คือการทํางาน ซึ่งเปนการใชเวลาเพื่อหารายไดโดยตรงและกิจกรรม
ที่สอง เปนการพักผอน ซึ่งเปนการใชเวลาในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายได  สําหรับการจัดสรรเวลา
เพ่ือทํางานขึ้นอยูกับคาจาง และราคาของการพักผอนคืออัตราคาจางที่ตองสูญเสียไป เม่ืออัตราการ
คาจางสูงขึ้น คนเราจะเพิ่มการทํางานมากขึ้น แตเม่ือคาจางสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง การเพิ่มของอัตรา
คาจางเกินกวาจุดนั้นอาจทําใหคนเราจัดสรรเพื่อการทํางานนอยลง ทั้งน้ีปรากฏการณดังกลาว
สามารถอธิบายไดวา เม่ืออัตราการคาจางเพิ่มขึ้น จะเกิดผลกระทบ 2 ทาง เรียกวา ผลจากการ
ทดแทน (Substitution effect) และผลจากรายได (Income effect) ผลจากการทดแทนทําใหเกิด
การพักผอนลดลงเม่ืออัตราคาจางที่ตองสูญเสียไปเพ่ิมขึ้น คนจะทํางานเพิ่มขึ้น สวนผลของรายได
คือเม่ือคนมีรายไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากอัตราการจางสูงขึ้นจะทําใหการบริโภคเวลาพักผอนเพ่ิมขึ้น 
หากผลของการทดแทนมากกวาผลของรายได สงผลใหคนผูนั้นลดการพักผอนลด แตหากผลของ
รายไดมากกวาผลของการทดแทนกัน สงผลใหคนผูนั้นพักผอนเพิ่มขึ้นและจากงานศึกษาเชิง
ประจักษพบวา เม่ือคนเราไดรับอัตราคาจางยังไมสูงมาก ผลของการทดแทนจะมากกวาผลของ
รายได แตเม่ือระดับอัตราคาจางสูงถึงจุดหนึ่ง ผลของการทดแทนจะนอยกวาผลของรายได  

      จากนิยามการทํางานที่ไดกลาวมาในเบื้องตนน้ันไมกลาวถึง กิจกรรมที่ไมไดกอใหเกิด
รายได อยางเชนการทํางานบาน การดูแลบุตรและผูสูงอายุ ดังน้ันในชวงเวลาตอมาจึงมีการพัฒนา
เปนทฤษฏีที่เพ่ิมเติมกิจกรรมที่นอกตลาดแรงงาน ไดแก การศึกษาของ Mincer (1962) ไดกลาวถึง 
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การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง โดยเนนถึงตนทุนที่เสียไปของเวลา ทั้งน้ีไดมีการแบง
เวลาของผูหญิงใน 1วันออกไปแตกิจกรรมตางๆ ไดแก เวลาในการทํางานในตลาดแรงงาน เวลาใน
การดูแลครอบครัว การผูหญิงจะตัดสินใจทํางานในตลาดแรงงานหรืออยูนอกตลาดแรงงาน ขึ้นอยู
กับผลตอบที่ไดรับจากการทํางาน และ คาใชจายที่ตองเสียไปในกรณีที่ตองเขาสูตลาดแรงงาน  

      ทฤษฏีการผลิตภายในครัวเรือนโดย Becker (1965)  ก็เชนกันไดทําการจําแนกการ
ทํางานออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ การใชเวลาในกิจกรรมหารายไดซึ่งในที่นี้คือการทํางานใน
ความหมายเดิม เรียกวา การใชเวลาในกิจกรรมที่มีตลาด (Market activities) ในขณะที่งานอีก
ประเภทเปนการผลิตสินคาและบริการที่ไมมีตลาด แตเปนการบริโภคเองหรือบริโภคโดยสมาชิก
ครอบครัว เวลาที่ใชไปในกิจกรรมดังกลาว เรียกวา การใชเวลาในกิจกรรมนอกตลาด (Non-market 
activities) หรือในบางครั้งเรียกวาการผลิตภายในครัวเรือน (Household production) การผลิตน้ี
ไดแกการทํางานประเภททํางานบาน การดูแลบุตร ผูปวยหรือผูสูงอายุที่เปนสมาชิกในครัวเรือน 
จากอดีตถึงปจจุบันผูหญิงจะใชเวลาในการผลิตประเภทนี้มากกวาผูชาย การจัดสรรประเภทนี้เราใช
ครอบครัวเปนหนวยในการตัดสินใจ สิ่งที่ครอบครัวแสวงหาคือความพึงพอสูงที่สุดของครอบครัว  
        เม่ือพิจารณาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของบุคคลของ Becker (1965) ที่ 
ใหความสําคัญกับเวลาที่ทํางานในและนอกตลาดแรงงาน หากพิจารณาความพึงพอใจสูงสุดของ
ครัวเรือน  
             (2-1) 

ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  
                                                   (2-2)  

 
                      เม่ือ     เทากับ จํานวนสนิคาในตลาด 

                                        เทากับ ราคาสินคาในตลาด  
                                   เทากับ รายไดของครัวเรือน โดยที่  เปนรายไดจากการทํางาน  
                                      และ  เปนรายไดจากแหลงอ่ืน 

 

    เม่ือครัวเรือนตองใชเวลาในการผลิตสินคาตลาด ตลอดจนใชเวลาในกิจกรรมอ่ืนๆ นอก
ตลาดแรงงาน ดังน้ันหากพิจารณาฟงกชั่นการผลิต โดยพิจารณาปจจัยดานเวลาเขาไปดวย จะ
เทากับ  

                                                     (2-3) 
เม่ือ   เทากับเวลา โดยที่   และ   เปน Non-negative เสมอ  
       ดังนั้นเม่ือพิจารณาความพึงพอใจโดยมีเวลาอยูในฟงกชั่นการผลิตสินคาออกมา  

           (2-4) 
ภายใตงบประมาณเมื่อพิจารณาเวลา 
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                                                                            (2-5) 
สมการขอจํากัดในการบริโภค  
                           (2-6) 
กําหนด   เทากับ เวลาทํางาน  
                   เทากับ คาจางตอหนวยเวลา  
สมการขอจํากัดดานเวลา  
                     (2-7)  
กําหนด   เทากับ เวลาในการบริโภค  

                                                       (2-8) 

                                                                              (2-9) 

กําหนด       เม่ือ    เทากับ เวลาในการผลิต       (2-10) 

 
                                                                   (2-11) 

เม่ือกําหนดให  

       (2-12)  

         (2-13) 

โดยที่     คือรายไดที่หามาได ซึ่งหาก    มีคาคงที่  หากใชเวลาทั้งหมดไปกับการทํางาน 
ดังน้ันรายไดหาได สามารถพิจารณาไดโดยเทากับคาใชจายในการบริโภคสินคาเทากับ   
หรือ คิดไดโดยออมจาก  ดังน้ันตราบใดที่   และเทคโนโลยีการผลิตสินคา  แบบ 
Constant returns to scale สงผลให  และ คงที่  ดังน้ันดุลยภาพของการบริโภคของครัวเรือน  

          โดยที่ i=1,……m      (2-14) 

เม่ือกําหนดให  คือ Marginal utility of money income หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความ
พึงพอใจสวนเพิ่มเม่ือรายไดที่เปนตัวเงินเพ่ิมขึ้น ดังน้ันดุลยภาพในการบริโภคของครัวเรือนนั้นตอง
รักษาสมดุลระหวางการบริโภคสินคาในตลาดแรงงานและกิจกรรมนอกตลาดแรงงาน  

แตในกรณีที่   ไมใชคาคงที่  สงผลตอ   ซึ่งสุดทายแลวจะกระทบตอดุลย
ภาพของการบริโภค  

ดังน้ัน Becker จึงไดเสนอการพิจารณารายไดของครัวเรือน โดยใชแนวคิดการพิจารณา
รายไดเต็มที่ (Full income) โดยกําหนดให     = Full income และ  =รายไดที่สูญเสยีไปจากการ
บริโภค  
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      (2-15) 
 และ  เปนฟงกชั่นของ  เพราะ รายไดที่ไดรับ หรือรายไดที่สูญเสียไปขึ้นอยูกับแบบ

แผนการบริโภค  ยกตัวอยางเชน หากเลือกพักผอนนอย และเลือกรายไดที่เปนตัวเงินมาก สงผลให
รายไดที่สูญเสียไปนอย ดังน้ันจากสมการ (2-15) เม่ือพิจารณาขอจํากัดของการบริโภค ในสมการ 
(2-6) เทากับ  

   

                                                (2-16) 

ทําใหที่ระดับรายไดที่ Full Income สามารถคิดไดโดยตรงจากคาใชจายในการบริโภคสินคา
ในตลาดแรงงาน หรือพิจารณาไดทางออมจากรายไดเปนตัวเงินที่สูญเสียไป  

เม่ือ Loss Function เทากับ  
                                                 (2-17) 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับดุลยภาพ  

                           (2-18) 

โดยที่  เทากับ The direct component และ  เทากับ The indirect component ของ 
Marginal price ดังน้ัน การพิจาณาตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม จึงเปนการอธิบายการจัดสรร
เวลาและสินคาในกิจกรรมการทํางานและการบริโภคเชนกัน  

ดังน้ันในการจัดสรรเวลาเทากับ  

+                      (2-19) 

 

                                                                                                     (2-20) 

เม่ือกําหนดให    และ    เปน รายรับที่สูญเสียไปสวนเพิ่ม (the marginal 

forgone earnings) ในการใชเวลาและการบริโภค  ดังน้ันในจากสมการที่ (2-18) สามารถเขียนเปน
สมการที่ 2-22 ไดดังน้ี  

จากสมการที่ 2-18                      

                        (2-21) 

               (2-22) 

โดยที่ตนทุนสวนเพิ่มรวมของ      เปนผลรวมของ    ซึ่งเปนตนทุนในการผลิต
สินคา และ   เปนตนทุนในการใชเวลา ถาหาก   แสดงใหวาไมมีคาใชจายทางออมใน
บริโภค 

จากสมการที่ 2-18 สามารถแสดงแบบจําลองของสินคา 2 ชนิด  โดยที่ ความชันของตนทุน
คาเสียโอกาสของรายไดเต็มที่ เทากับ สัดสวนของราคาสวนเพิ่ม ซึ่งจะเทากับ ความชันของเสน
ความพึงพอใจเทากัน และ สัดสวนของความพึงพอใจสวนเพิ่ม สามารถแสดงไดเปนภาพดังตอไปนี้ 
(ภาพประกอบ 8)  
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    Z2 

 
 
 
 
                                               
 

                                                                 

 
                                                                                 
 

  

 

                                                                                                                                                                            Z1 
 

ภาพประกอบ 8 ดุลยภาพการบริโภค 
 

      ที่มา:  Becker (1965)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 การจัดสรรเวลาของผูหญิง 
 

                ที่มา:  Pande, Fletcher and Moore (2014)  อางจาก ADB (2015)  
          หมายเหตุ เสนประ แสดงถึง ปจจัยดังกลาวขึน้อยูกับคานิยมและวัฒนธรรมในสังคม 
 

การต่อรองในครัวเรือน  

การจัดสรรเวลาใน
ครัวเรอืน 

การจัดสรรเวลาในการผลิตสินค้า  

การจัดสรรเวลาในการเลี้ยงดูบุตร  

การจัดสรรเวลาในการให้
การศึกษาแก่บุตร การผลิตสินค้า  

รายได้จากค่าจ้าง 

ความไม่เท่าเทียมกันใน
ตลาดแรงงาน 

การสะสมทุนมนุษย์  

ประสิทธิภาพ   

อคติทางเพศ 

(Gender  Bias) 

 

 



22 
 

 
 

จากทฤษฏีเร่ืองการจัดสรรเวลาที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญเวลาที่ทํางานในและนอก
ตลาดแรงงาน ทําใหทฤษฏีพ้ืนฐานในการตัดสินใจเรื่อง การทํางานในตลาดแรงงาน การดูแล
รับผิดชอบครอบครัว โดยจากการศึกษาของ Asian Development Bank: ADB (2015) ไดใชทฤษฏี
การจัดสรรเวลาของผูหญิง ประกอบดวยการทํางานในตลาดแรงงาน การดูแลครัวเรือน การเลี้ยงดู
ลูก และอบรมบมนิสัยตลอดจนใหความรูแกลูก ผูหญิงจึงมีความจําเปนตองเปรียบเทียบระหวาง
คาจางที่ไดรับกับตนทุนคาเสียโอกาสในการดูแลครอบครัว หากผลตอบแทนที่ไดจากคาจางต่ํากวา
ตนทุนคาเสียโอกาส มีความเปนไปไดวาผูหญิงคนนั้นจะเลือกไมเขาสูตลาดแรงงาน และเลือกที่จะใช
เวลาทํางานดูแลครัวเรือน และดูแลสมาชิกในครัวเรือน (ภาพประกอบ 9)  

2) แบบจําลองการมีสวนรวมในการทํางานของผูหญิง 
   จากการศึกษาแบบจําลองการมีสวนรวมในการทํางานของผูหญิง ของ ADB (2015) ได

กลาวถึงพบวา นอกจากปจจัยดานอัตราคาจางที่ไดรับจากตลาดแรงงานแลว การตัดสินใจในการ
ทํางานของผูหญิงยังตองจัดสรรเวลาในการดูแลบาน และสมาชิกในครัวเรือนและการพักผอน ดังน้ัน
ผูหญิงตองเปรียบเทียบอัตราคาจางที่จะไดรับกับตนทุนคาเสียโอกาสในการดูแลครอบครัว และ
ตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น เม่ือเขาสูตลาดแรงงานแลว ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมวา
จะเปนความกาวหนาในที่ทํางาน ความไมเทาเทียมกันในตลาดแรงงาน ความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน ตลอดจนความยืดหยุนของเวลาทํางาน เปนประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอการตัดสินใจทํางาน
ของผูหญิง  ดังน้ันจึงเห็นไดวา ผูหญิงจะตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆที่ไมใชคาจางในการตัดสินใจ
ทํางานอีกดวย ทําใหในบางครั้งเราจึงพบอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงอยูในระดับ
ต่ําแมกระทั้งในกลุมผูหญิงที่มีการศึกษาสูงก็ตาม  (ภาพประกอบ 10 ) 

 

 
           
 
           

‐ค่าเสียโอกาสในการทาํงาน:  
 การทํางานบ้าน , การดูแลลูก, การพักผอ่น 
‐รายได้อื่นๆของครัวเรอืน  
 รายได้จากสมาชิกในครัวเรอืน , รายได้ทีไ่ม่ใช้
ค่าจ้าง  
‐ต้นทุนทางสังคม  

นโยบายใน
ตลาดแรงงาน 

ค่านิยม/
วัฒนธรรม 

‐ค่าจ้างของผู้หญิง, ความแตกต่างของค่าจ้าง: 
‐สภาพแวดลอ้มในการทํางาน  
ค่าหยุ่นยืดในการทํางาน, โอกาสในก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน , ความไม่เท่าเทียมและการ
คุกคามทางเพศ, สถานที่ทํางาน  

ภาพประกอบ 10 แบบจําลองการมีสวนรวมในการทํางานของผูหญิงและการกําหนดคาจาง
 

             ที่มา:  Schaner and Das (2015) อางจาก ADB (2015)  
      หมายเหต:ุ Female LFP หมายถึง การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง 

‐ค่าเสียโอกาสในการทาํงาน:  
 การทํางานบ้าน , การดูแลลูก, การพักผอ่น 
‐รายได้อื่นๆของครัวเรอืน  
 รายได้จากสมาชิกในครัวเรอืน , รายได้ทีไ่ม่ใช้
ค่าจ้าง  
‐ต้นทุนทางสังคม  

นโยบายใน
ตลาดแรงงาน 

ค่านิยม/
วัฒนธรรม 

‐ค่าจ้างของผู้หญิง, ความแตกต่างของค่าจ้าง: 
‐สภาพแวดลอ้มในการทํางาน  
ค่าหยุ่นยืดในการทํางาน, โอกาสในก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน , ความไม่เท่าเทียมและการ
คุกคามทางเพศ, สถานที่ทํางาน  
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ดังน้ันจากการตัดสินใจทํางานของผูหญิงน้ันขึ้นอยูกับราคาขั้นต่ําที่แรงงานคิดไวและขอมูล
เกี่ยวกับราคาที่ตลาดเสนอใหกับแรงงาน (Lee, Jang ; & Sarkar : 2008) 
 ราคาที่ตลาดเสนอถูกกําหนดจากปจจัยสวนบุคคล 
                (2-23) 
 กําหนดให      เทากับ  คาจางที่ตลาดเสนอให  

  เทากับ  ตัวแปรที่กําหนดคาจางที่ตลาดเสนอให ไดแก ปจจัยสวนบุคคล  
ซึ่งไดแก อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน  
 ราคาขั้นต่ําที่แรงงานคิดไว ถูกกําหนดจาก การสะสมทุนมนุษย ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ครอบครัว ไดแก โครงสรางของครอบครัว สถานภาพสมรส รายไดของสามี และสมาชิกในครอบครัว 
เปนตน 
                                                                                                (2-24) 
 กําหนดให    เทากับ ราคาขั้นต่ําที่แรงงานคิดไว 

  เทากับ  ตัวแปรที่กําหนดคาจางขั้นต่ําที่แรงงานคิดไว ไดแก การสะสมทุน
มนุษย ปจจัยที่เกี่ยวของกับครอบครัว ไดแก โครงสรางของครอบครัว สถานภาพสมรส รายไดของ
สามี และสมาชิกในครอบครัว 

 ผูหญิงจะเขาสูตลาดแรงานเมื่อราคาที่ตลาดเสนอมากกวาราคาขั้นต่ําที่ตนเองคิดไว  
              (2-25) 

 

3) ทฤษฏีอุปทานแรงงานระดับบุคคลของผูหญิง (Theory of Individual Female 
Labor Supply)   

 จากแนวคิดในการจัดสรรเวลาของ Gary Becker (1965) ซึ่งเปนแบบจําลองอธิบายเหตุจูง
ใจที่ทําใหผูหญิงตองเลือกระหวางการทํางาน การดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว และการ
พักผอน  ทําใหการตัดสินใจทํางาน ขึ้นอยูกับตนทุนคาเสียโอกาสของผูหญิง หรือ Reservation 
Wage  หากอัตราคาจางในตลาดสูงกวา Reservation Wage ผูหญิงจะตัดสินใจทํางานใน
ตลาดแรงงาน ดังน้ัน Reservation Wage คืออัตราคาจางขั้นต่ําที่ผูหญิงจะตัดสินใจเขาสู
ตลาดแรงงาน  และทําใหอุปทานแรงงานมีความสัมพันธเชิงบวกระหวางอัตราคาจางและชั่วโมงการ
ทํางาน แตอยางไรก็ตามเมื่อผูหญิงทํางานจนกระทั้งไดรับคาจางในระดับหนึ่งแลว หากผลทาง
รายไดเริ่มมีมากกวาผลการทดแทน (คาจางเพ่ิมขึ้น แตลดเวลาการทํางานลง) เสนอุปทานแรงงาน
เริ่มกลับกลายเปนเสนที่ มีความชันเปนลบ ดังน้ันอุปทานแรงงานจึงจะมีลักษณะที่วกกลับ 
(ภาพประกอบ 11 ) 
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คาจาง 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 เสนอุปทานแรงงานสวนบุคคลวกกลบัของผูหญิง 

           ที่มา:  Borjar (2016)   
 

 Bojar (2016) ไดกลาวถึง การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้นของผูหญิง อาจเกิดจาก
อัตราคาจางที่สูง (มากกวา  Reservation Wage ) ทําใหสามารถดึงดูดใหผูหญิงเขาสูตลาดแรงงาน
ได สงผลใหอัตราการการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น แตจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของผูหญิงจะเพ่ิมขึ้นหรือไมอยางไร ก็ขึ้นอยูกับผลทางรายไดและผลการทดแทน หากผูหญิงมีความ
ตองการที่ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น หรือมีความตองการพักผอนเพ่ิมขึ้น หรือ
รายไดที่ไมใชคาจางเพ่ิมขึ้น ก็จะทําใหอุปทานแรงงานของผูหญิงน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย  
ดังน้ันอุปทานแรงงานของผูหญิงจึงมีความแตกตางกัน นอกจากคาจางแลว ขึ้นอยูกับปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยดานสถาบันที่ใชเปนเครื่องตัดสินใจดวย   

เม่ือพิจารณาแบบจําลองการตัดสินใจเลือกของผูหญิงที่มีภาระการดูแลครอบครัว  แสดงใน
นงนุช สุนทราชวกานต ; 2555 (หนา 49-55)   แลวที่มีฟงกชั่นอรรถประโยชนที่ขึ้นอยูกับการบริโภค
สินคา (C) และการพักผอน (L)  

           (2-26) 
โดยที่สินคาที่บริโภค (C) มาจากการซื้อสินคาในตลาด (CM) และสินคาที่ผลิตเองที่บาน (CD) 

ดังน้ัน  
                      (2-27) 
และเวลาทั้งหมดที่ผูหญิงมี  จึงสามารถแบงเปน เวลาใหกับการพักผอน  เวลาที่ใชในการ

ดูแลครอบครัวและทํางานบาน  เวลาที่ใชทํางานในตลาดแรงงาน  ดังน้ัน  
                                 (2-28) 

ชั่วโมงการทํางาน 
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ดังน้ันกิจกรรมครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย การดูแลบุตรและผูสูงอายุ การดูแลบานเรือน จึงใช
เวลาในการทํางานบานเปนปจจัยการผลิต  

                        (2-29) 
รายไดของคนจึงขึ้นอยูกับรายไดจากการทํางานโดยไดรับอัตราการจาง  เทากับ  

และรายไดที่ไมไดจากการทํางาน  ดังน้ันผูหญิงจึงเลือกระหวาง  และ   ที่ทําให
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

                           (2-30) 
ภายใตเง่ือนไข  

1. สมการการบริโภคสินคาในตลาด           (2-31) 
2. สินคาที่บริโภคทั้งหมด จากเดิม สมการที่ (2-27)                          (2-32) 
ดังน้ันยายขาง                         (2-33) 
แทนคาสมการที่  (2-29)       ทําให                           (2-34) 
3. จากสมการขอจํากัดดานเวลา  จากสมการที่ 2-25      

ดังน้ันเวลาในการทํางาน                    (2-35) 
เม่ือพิจารณาสมการการบริโภคสินคาในตลาด  โดยแทนเวลาการทาํงานดวยขอจํากัดดาน

เวลาสมการที ่(2-28) ดังน้ัน จากเดิมสมการที่ (2-31)           
 ทําใหได                     (2-36) 
แทนคา  โดยใชสมการที่ 2-31  
                              (2-37) 
                                                                                (2-38) 
กําหนด                = Full Potential Income               (2-39) 
            (2-40) 
First Order Condition (F.O.C) ไดสมการที่ (2-41)-(2-45)  
                                                          (2-41) 
                                                                        (2-42) 
                                                                                         (2-43) 
                   (2-44) 
                                                                             (2-45) 

ณ.จุดดุลยภาพ            
 ที่จุดดุลยภาพ อัตราการทดแทนกันระหวางการบริโภคและการพักผอนเทากับคาจาง แต
การที่   แสดงใหวาการจัดสรรระหวางการทํางานบานและอัตราคาจางที่ไดจากการ
ทํางานในตลาดแรงงาน ดังนั้น ผูหญิงจะทํางานในตลาดแรงงานจนกระทั้งอัตราการผลิตสวนเพิ่ม
ของการทํางานบานเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง เทากับอัตราคาจางของผูหญิงในตลาดแรงงาน ดังน้ัน ณ จุด
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ดุลยภาพการพักผอน การบริโภค การทํางานบานนอกตลอดแรงงานและการทํางานในตลาดแรงงาน 
ขึ้นกับคาจางและรายได ที่ระดับ Full Potential Income  

เม่ือพิจารณาแบบจําลองที่ใชในการเลือกระหวางการทํางานในตลาดแรงงาน การทํางาน
บาน และการพักผอนของผูหญิงแลว พบวาอุปทานแรงงานของผูหญิงตอบสนองตออัตราคาจางสูง
กวาผูชาย (Borjar, 2000; อางอิงจาก นงนุช สุนทราชวกานต, 2555) แตอยางไรก็ตาม การตัดสินใจ
ของผูหญิงเปนการตัดสินใจเลือกระหวางการทํางาน หรือไมทํางานมากกวาการตัดสินใจวาจะเลือก
จํานวนเวลาการทํางาน  

เม่ือพิจารณาสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผูหญิงเขาสูตลาดแรงงานนอย เพราะผูหญิงมีคาจางขั้นต่ําที่
คิดไว หรือ Reservation Wage ที่สูง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการดูแลสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะ
การดูแลบุตร ตอมาเม่ือผูหญิงไดรับคาจางที่สูงกวาในอดีตมาก และการเลี้ยงลูกเปนงานที่ตองใช
เวลามากทําใหมีตนทุนคาเสียโอกาสมากขึ้น ผูหญิงจึงลดเวลาที่ตองสูญเสียไปกับการเลี้ยงบุตรลง
ดวยการมีบุตรนอยลง และเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น ดังน้ันจึงพบวาผูหญิงที่มีการศึกษาสูง และ
ไดรับอัตราคาจางสูง มีแนวโนมที่จะมีบุตรนอยกวาผูหญิงที่มีการศึกษาต่ําและไดรับคาจางนอย แต
เม่ือบุตรของผูหญิงถึงวัยที่สามารถเขาโรงเรียนได ผูหญิงสามารถหาสถานดูแลเด็กกลางวันหรือ
ปลอยใหผูอ่ืนมาดูแลแทนไดงายขึ้น ดังน้ันอัตราการเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิงจึงเพิ่มขึ้นเม่ือบุตร
ที่อยูในการดูแลอายุเพ่ิมขึ้น  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับจัดสรร

เวลาของผูหญิง ปจจัยที่สงผลตอการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิง  
1) การจัดสรรเวลาของผูหญิง  
   จากการศึกษาของ ADB (2015) ไดใชทฤษฏีการจัดสรรเวลามาอธิบายความแตกตางของ

การเขารวมในตลาดแรงงานของผูหญิงและผูชาย วาการจัดสรรเวลาการทํางานของผูหญิงมีความ
แตกตางจากผูชายกัน โดยสวนใหญแลวไมวาจะเปนครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม 
ผูหญิงเปนผูมีหนาที่หลักดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวและใชเวลาทํางานบานมากกกวา
ผูชายประมาณ 2 เทา ในขณะที่การใชเวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครัวเปน 4 เทาของผูชาย ทํา
ใหผูชายมีเวลาในตลาดแรงงานมากกวาผูหญิง ในขณะที่ผูหญิงตองจัดสรรเวลาไปกับการดูแล
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว ดังน้ันการสรางความยืดหยุนในการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหผูหญิงเขารวมในตลาดแรงงาน และในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น มักจะมีความยืดหยุนในการ
ทํางานสูง ซึ่งโดยทั่วไปแลวพิจารณาจากจํานวนแรงงานที่ทํางานบางเวลา (part-time job)  ที่เปน
ดัชนีสะทอนความยืดหยุนในการทํางานของประเทศนั้นๆ  ยกตัวอยางเชน ประเทศออสเตรเลีย 
เยอรมนี สวิสเซอรแลนด และสหราชอาณาจักรมีจํานวนผูหญิงที่ทํางานบางเวลาสูงถึงรอยละ 40 
ของแรงงานหญิงทั้งหมด  
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2) ปจจัยที่สงผลตอการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิง 
                   สําหรับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานและอุปทานแรงงานของผูหญิง 
ในประเทศไทย พบไดจากการศึกษาของ Schultz (1990),Warunsiri and McNown (2010), 
Amenkulwat (2014) และการศึกษาของเจษฏา เงินดีและปยะลักษณ พุทธวงศ (2558)  

        จากการศึกษาของ Warunsiri and McNown (2010)  ไดมีศึกษาการทํางานของ
ผูหญิงในป ค.ศ.1985-2004 ผลวาศึกษาพบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังของผูหญิงไทย หากมี
การแบงตามชวงอายุ จะมีลักษณะเปนรูปตัวยูกลับหัว(Inverted U-Shaped)  ความยืดหยุนของ
คาจางตออุปทานของผูหญิงไทยเปนลบ (-0.25) เม่ือไดมีการทดสอบความสัมพันธของคาจางกับการ
ทํางานของผูหญิง 3 กลุมไดแก กลุมอายุนอย (อายุ 25-35 ป) กลุมอายุปานกลาง (อายุ 36-45 ป) 
และ กลุมอายุมาก (อายุ 46-60ป) พบวา ผูหญิงอายุนอย (อายุ 25-35 ป) มีการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของคาจางมากกวากลุมอ่ืนๆโดยหากมีการลดคาจางลง ผูหญิงในกลุมดังกลาวจะเพ่ิม
ชั่วโมงการทํางาน ในขณะที่กลุมอายุมาก(อายุ 46-60ป)  มีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
คาจางนอยกวาถาเทียบกับกลุมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากในบริบทของสังคมไทย มีการอยูอาศัยแบบ
ครอบครัวขยาย ทําใหผูหญิงที่มีอายุมากอาจจะไมใชผูหารายไดหลักของครอบครัว และประกอบกับ
ผูหญิงอายุมากอาจจะมีภาระรับผิดชอบในครอบครัว เชน การทํางาน การดูแลลูก จึงไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนชั่วโมงทํางานไดเหมือนกับผูหญิงกลุมอายุนอย และเม่ือศึกษาผลกระทบในกลุมผูหญิงที่
แตงงานและโสดพบวา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการคาจาง ผูหญิงโสดจะเพิ่มการทํางานขึ้น และลด
ชั่วโมงการพักผอนลง เพ่ือรักษาระดับการบริโภคของตนเองไว นอกจากนี้การศึกษาของ Schultz 
(1990) ที่ไดศึกษาอุปทานแรงงานของครอบครัวในประเทศไทยพบวา การเพิ่มขึ้นของคาจางจะ
สงผลใหผูหญิงลดอัตราการมีบุตร และจะจัดสรรเวลาเพื่อทํางานในตลาดแรงงานมากขึ้น  

   นอกจากนี้การศึกษาของ Amenkulwat (2014) ไดขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของ
ไทย ในป 2008 โดยไดทําการศึกษาอุปทานแรงงานของคูสมรส ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดให
ความสําคัญการทํางานของแรงงานที่อยูนอกระบบ เหตุผลที่ตองจําแนกแรงงานออกเปนแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ เน่ืองมาจากการเลือกตัดสินใจทํางานนั้น แรงงานอาจจะเลือกมากกวา
ทํางานและไมทํางาน แตอาจจะเลือกทํางานนอกระบบเพราะวามีความยืดหยุนในเรื่องของเวลา
ทํางาน ทําใหแรงงานมีเวลาในการดูแลลูกมากกวาการทํางานในระบบ และนอกจากนี้การทํางาน
ของแรงงานนอกระบบมีบทบาทสําคัญกับประเทศไทย หลังจากการวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 โดย
แรงงานกลุมดังกลาวเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเลิกจางงานในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ วิธี
การศึกษาประกอบดวย 2 แบบจําลองไดแก 1.แบบจําลอง Labor Supply Equation and offered 
wage equation และแบบจําลองที่ 2 คือ แบบจําลอง multi-sector participation  ผลการศึกษา
พบวาระยะการศึกษาและอายุมีผลตอการตัดสินใจทํางานผูหญิง และเม่ือแรงงานมีอายุมากขึ้น ความ
นาจะเปนในการทํางานเปนลูกจางเอกชนลดลง แตมีความนาจะเปนที่ประกอบธุรกิจสวนตัวมากขึ้น  
สําหรับการมีบุตรที่อายุต่ํากวา 6 ป และ การมีบุตรอายุ 6-14 ป จะเพ่ิมความนาจะเปนใหผูหญิงเขา
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มาทํางานนอกระบบเพิ่มขึ้นและลดการทํางานในระบบสําหรับการอาศัยในเมืองจะทําใหผูหญิง
ทํางานนอกระบบลดลง แตจะทํางานในระบบอยางการเปนลูกจางเอกชนเพิ่มขึ้นสําหรับอุปทาน
แรงงานของผูหญิงที่แตงงานแลวพบวาความยืดหยุนของคาจางตออุปทานของแรงงานเปนบวก 
สําหรับแรงงานที่ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางและแรงงานที่ชวยเหลือธุรกิจในครัวเรือนโดยไมรับ
คาจาง (0.93 และ 0.55) แตในกลุมลูกจางรัฐบาล ความยืดหยุนของคาจางตออุปทานของแรงงาน
เปนลบ (-0.32) สอดคลองกับการศึกษาของ Warunsiri and  McNown (2010) ที่กลาวในขางตน 
และการมีลูกสงผลใหลดชั่วโมงการทํางานลง ไมวาจะเปนกลุมแรงงานที่ชวยเหลือธุรกิจในครัวเรือน
โดยไมรับคาจางและลูกจางเอกชน แตการมีลูกจะทําใหลูกจางของรัฐบาลทํางานเพิ่มขึ้น  

      สําหรับการศึกษาของเจษฏา เงินดีและปยะลักษณ พุทธวงศ (2558) ไดมีการศึกษาผล
ของโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมตอรายไดและจํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงานไทย โดยใช
แบบจําลองของ Heckman ในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรสถานภาพสมรส จํานวนเด็ก
เล็ก และระดับการศึกษาสงผลใหแรงงานมีรายไดมากขึ้น ในขณะที่ปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการ
ทํางานของแรงงาน ไดแก สถานภาพสมรส จํานวนเด็กเล็ก ทั้งน้ีจํานวนเด็กเล็กในครัวเรือนจะสงผล
ใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง ในขณะที่ทําใหชั่วโมงการทํางานของผูชายเพิ่มขึ้น   

       จากขอคนพบในการศึกษา Warunsiri and McNown (2010) และ Amenkulwat 
(2014) ที่พบวาอุปทานแรงงานของผูหญิงมีความเปนลบน้ัน เกิดจากผลของรายไดมากกวาผลของ
การทดแทน ทําใหเม่ืออัตราการจางเพ่ิมขึ้น ผูหญิงลดชั่วโมงการทํางาน เพราะเมื่อผูหญิงไดรับ
คาจาง ณ.ระดับหนึ่ง แสดงใหเห็นวาผูหญิงเห็นคุณคาของการใชเวลาในการทํางานกิจกรรมนอก
ตลาดแรงงานไดแก การดูแลบุตร และการดูแลบานเรือนมากกวาอัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้น ทําใหผูหญิง
สวนหนึ่งออกจากตลาดแรงงาน  ดังน้ันควรมีการเพิ่มโอกาสและชองทางในการทํางานอยูที่บาน 
หรือการทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือทําใหผูหญิงทํางานและดูแลครอบครัวและลูกไดในเวลา
เดียวกัน  

       การทบทวนวรรณกรรมในขางตนที่กลาวถึงทฤษฏีการตัดสินใจทํางานของผูหญิง และ
ทฤษฏีอุปทานแรงงานของผูหญิงน้ัน การตัดสินใจทํางานของผูหญิงขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล  โดย
จากการศึกษาของ Hill (1989) Ribar (1992) ,Chiuri (2000), Lee ,Jang and Sarkar (2008) ได
กลาวในทิศทางเดียวกันวาการศึกษาและประสบการณทํางานสงผลตอการทํางานของผูหญิง 
นอกจากปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อาทิ อัตราการวางงานในพื้นที่สงทางลบตอการ
ทํางานของผูหญิง หรือ คานิยมทางสังคมในบางที่ที่ไมสนับสนุนการทํางานของผูหญิง ตลอดจน
ความเชื่อดานศาสนาสงผลตออัตราการมีสวนในกําลังแรงงานในประเทศนั้นอีกดวย(Chamlou ;Muzi 
;& Ahmed: 2011)  (Maurer-Fazio et al. : 2011)  

      จากการศึกษาของ Bratti and Staffolani (2012) ไดกลาวถึงปจจัยดานครอบครัว วา
เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการตัดสินใจทํางานของผูหญิง  การดูแลรับผิดชอบครอบครัวและ
การดูแลสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปนบุตร ผูสูงอายุ และผูพิการในครัวเรือน และปจจัยที่
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เกี่ยวของกับสามีสงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงทั้งสิ้น ดังน้ันในบริบทของสังคมสูงวัยที่
ประเทศกําลังเผชิญจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประชากรในประเทศ ยอมที่จะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมาชิกในครัวเรือน ดังน้ันในสวนนี้จึงเปนการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปจจัยที่เกี่ยวของกับครอบครัวตอการทํางานและชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิง รายละเอียดดังนี้ 

     2.1) ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี และการดูแลบุตรตอการทํางานของผูหญิง  
          จากการศึกษาของ Özsoy and Atlama (2009) ไดกลาววา ลักษณะการทํางานของ

สามีมีผลตอการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงที่ไมใชผูหารายไดหลักใน
ครอบครัว สถานการณการทํางานของผูชายนั้นสามารถสงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิง ได
ใน 2 ลักษณะ คือ  1) Added worker effect คือผูหญิงจะตัดสินใจทํางานในบางเวลาเพื่อที่จะชดเชย
รายไดที่สูญเสียไปในกรณีที่ผูชายตกงาน และ 2) Discouraged worker effect ผูหญิงจะออกจาก
ตลาดแรงงานในชวงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะรายไดนอย และความนาจะเปนในการหางานใหม
ไดนอย ในขณะที่ Bordone and Rosina (2013) ไดกลาวถึงแนวคิดของผลกระทบจากสามีตอการ
ตัดสินใจทํางานของผูหญิงวา จากแนวคิด Non-unitary approach สมาชิกในครัวเรือนมีความพึง
พอใจแตกตางกัน ความขัดแยงระหวางเปาหมายของคูสมรสเกิดขึ้นได การหาทางออกของความ
ขัดแยงขึ้นอยูกับอํานาจในการตอรอง (bargaining power) และระดับการศึกษามีสวนสําคัญทําให
ผูหญิงมีอํานาจการตอเพ่ิมมากขึ้น แตระดับการศึกษาของสามีอาจจะสงผลในทางบวกและลบตอการ
เขาสูตลาดแรงงานของผูหญิง เนื่องจากระดับการศึกษาของสามีสงผลในทางบวกตอโอกาสในการ
ทํางานของผูหญิงเพราะสามีอาจจะชวยใหคําปรึกษาในการทํางานแกภรรยาได และสามีที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะชวยเหลือและแบงเบางานในบานกับภรรยา ผลการศึกษาของ ระดับ
การศึกษาของผูหญิงเปนปจจัยสําคัญในการอยูในตลาดแรงงานในชวงอายุ 50-59 ป ในทุกประเทศ 
และสําหรับผูหญิงที่แตงงานแลว การศึกษาของสามีมีผลตอการทํางานของผูหญิงแตกตางกัน ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความแตกตางของระดับการศึกษาของผูหญิงและคูสมรสดวย  

Lee ,Jang and Sarkar (2008) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานและ
การแตงงานของผูหญิงในประเทศเกาหลีใต ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงที่แตงงานแลวมีอัตราการมี
สวนรวมในกําลังแรงงานนอยกวาผูหญิงที่ยังไมแตงงาน  รูปแบบการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
ผูหญิงที่แตงงานแลว ขึ้นอยูกับอาชีพของสามี หากสามีทํางานนอกระบบหรือเปนนายจาง ผูหญิง
จะมีอัตราการมีสวนในกําลังแรงงานมากกวาสามีที่ทํางานในระบบหรือเปนลูกจาง  และเม่ือแบงอายุ
ของผูหญิง เปนกลุมอายุนอย (อายุ 25-34 ป) กลุมอายุปานกลาง (อายุ 35-44) และกลุมอายุมาก 
(อายุ 45-60ป) พบวาในกลุมของผูหญิงอายุนอย อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานลดลง 
เน่ืองจากปจจัยดานอุปสงค (การขาดความตองการแรงงานของผูหญิงที่แตงงาน)  และการมีบุตรต่ํา
กวา 6 ปมีความเปนไปไดที่ผูหญิงในกลุมอายุนอยจะลดการทํางานลงมากกวากลุมผูหญิงอายุมาก 
เน่ืองจากบุตรที่เกิดต่ํากวา 6 ปในกลุมผูหญิงอายุมาก มักจะไมใชลูกคนแรก ดังน้ันลูกที่เกิดมาใหม
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จึงมีพ่ีนองชวยกันเลี้ยง ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ Chiuri (2000)  
ในประเทศอิตาลีที่พบวาการทํางานของผูหญิงขึ้นอยูกับอายุ การศึกษาและอาชีพของสามี โดยหาก
สามีที่มีอาชีพประเภท white collar worker จะสงผลใหผูหญิงตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ในขณะที่
จํานวนบุตรที่อยูในชั้นกอนวัยเรียน และในชั้นประถมศึกษา การมีการขาดความชวยเหลือจากญาติ
พี่นองเน่ืองจากครอบครัวมีการยายถิ่นน้ันสงผลใหผูหญิงทํางานลดลง  

        นอกจากนี้การศึกษาของ Ribar (1992) ที่แสดงถึงความสัมพันธของการเลี้ยงดูบุตร
ดวยใชบริการ Child care การเลี้ยงดูบุตรดวยตัวเอง และการทํางานของผูหญิง ผลการศึกษาพบวา 
จํานวนบุตรในครัวเรือนที่มีอายุนอยสงผลใหอัตราการมีสวนในกําลังแรงงานของผูหญิงลดลง ผล
การศึกษาดังกลาวซึ่งสอดคลองกับการศึกษา Hill (1989) ที่วาจํานวนบุตรในครัวเรือนที่อายุมากขึ้น 
สงผลใหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีจํานวนและอายุของบุตรเปน
ตัวแทนการใชเวลาในการดูแลครอบครัวของผูหญิง ซึ่งปรากฏการณการออกจากตลาดแรงงาน
ในชวงที่บุตรอายุนอย และกลับเขามาใหมในชวงที่บุตรอายุมากขึ้นนั้นพบในชวงที่ผูหญิงอายุ 25 -
44 ป จึงทําใหเม่ือพิจารณาอัตราการมีสวนในกําลังแรงงานของผูหญิงตามอายุในชวงเวลาดังกลาว
จะมีลักษณะเปนรูป M-shaped pattern แตปรากฏการณดังกลาวไมเกิดขึ้นกับผูชาย จึงทําใหอัตรา
การมีสวนในกําลังแรงงานตามชวงอายุของผูชายเปนรูปBell-shaped pattern (Dayıoğlu-

Kasnakoğlu 1997 ,1997 อางอิงจาก Özsoy ;& Atlama : 2009)   ในขณะที่การมีสมาชิกในวัย
แรงงานอยูในครัวเรือนมากขึ้นจะทําใหผูหญิงทํางานไดมากขึ้น และถาคาจางเพิ่มขึ้นมีความเปนได
ที่ผูหญิงตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน จํานวนเด็กที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหการใชบริการ Child care และ
หากอัตราคาบริการลดลงจะสงผลใหผูหญิงใชบริการ Child care เพ่ิมขึ้น และเมื่อรายไดเพ่ิมขึ้น 
ผูหญิงจะลดการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง และใชบริการ Child care เพ่ิมขึ้น  

         ดังนั้นจากการศึกษาในขางตนจึงไดใหขอเสนอแนะในทิศทางเดียวกันในกรณีที่
ตองการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงน้ันรัฐบาลควรหาแนวทางในการลด reservation wage หรือ
การเพิ่มคาจางในตลาดแรงงานขึ้นโดย 1) การจัดหาบริการการดูแลบุตรใหกับผูหญิงที่มีบุตร เพ่ือ
เปนการลดตนทุนคาเสียโอกาสในการทํางานของผูหญิงที่มีบุตร 2) ชวยผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
สัญญาจางงานใหมีความยืดหยุนเพื่อทําใหผูหญิงที่มีบุตรสามารถอยูในตลาดแรงงานได และ 3) 
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมฝมือแรงงานใหผูหญิง เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน 
ซึ่งจะสงผลใหคาจางแรงงานของผูหญิงเพ่ิมสูงขึ้น และ 4) จัดทํากฎหมายเพื่อคุมครองผูหญิงที่มีบุตร 
หรือ maternity protection เพ่ือเปนแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการมีสวนรวม
ของกําลังแรงงานของผูหญิงที่มีบุตรแลว 

2.2) ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุตอการทํางานของผูหญิง   
      นอกจากปจจัยดานที่เกี่ยวกับคูสมรส และการดูแลบุตรที่มีความสําคัญตอการทํางาน

ของผูหญิงแลว จากการเปลี่ยนแปลงประชากรไปสูสังคมสูงวัยน้ัน ภาระความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวของผูหญิงที่เพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการดูแลและรับผิดชอบพอแมที่อยูในวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
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ทําใหในชวงหลังมีการศึกษาผลกระทบจากปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุตอการทํางานของผูหญิง ดัง
จะเห็นไดจาก การศึกษาของ Pierrt (2006) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดกลาวถึง กลุมของผูหญิงที่
ตองรับภาระการดูแลบุตรและพอแมที่อยูในวัยสูงอายุ ในประเทศสหรัฐอเมริกากําลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งในความเปนจริงแลวปรากฏการณดังกลาวไมใชเร่ืองใหมของสังคมแตไดมีความสําคัญในบริบท
สังคมสูงวัย และประกอบกับชะลอการแตงงานออกไปชาลง ทําใหผูหญิงในวัยกลางคนอายุตั้งแต  
45 -56 ปนั้น จําเปนตองดูแลทั้งพอแมที่สูงอายุและลูกที่ยังเล็ก ซึ่งผูหญิงกลุมดังกลาวเรียกวา กลุม 
Sandwich generation ซึ่งเปนลักษณะของกลุมประชากรโดยเฉพาะผูหญิงน้ันเปนกลุมที่ตอง
รับภาระความรับผิดชอบในการดูแลทั้งบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุ เสมือนกับขนมปงที่ประกบทั้ง
สองดาน นอกจากนี้มีการศึกษาของ Ettner (1995) ที่ไดใหความสําคัญกับผลกระทบของการทํางาน
จากการดูแลผูสูงอายุ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหจํานวน
แรงงาน และมีความตองการดูแลสุขภาพระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ผูหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกาตอง
เผชิญกับความยากลําบากในการจัดสรรระหวางการทํางาน การพักผอนและการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือนเชนกัน การศึกษาดังกลาวจึงไดทําการวิเคราะหผลกระทบการดูแลผูสูงอายุที่ตองการการ
ดูแลตอการทํางานของผูหญิง  โดยมีการกําหนดตัวแปรการดูแลพอแมโดยลูกที่อยูในครัวเรือน เปน
ตัวแปรภายใน (endogenous variable)  และรูปแบบการดูแลพอแม แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ไม
ดูแล ดูแลนอยกวา 10 ชั่วโมงสําหรับลูกที่ไมไดอยูดวยกัน ดูแลมากกวา 10 ชั่วโมงสําหรับลูกที่ไมได
อยูดวยกัน และ ลูกที่อยูกับพอแมที่ตองการการดูแล  ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงที่อยูอาศัยรวมกัน
พอแมที่เปนผูสูงอายุที่พิการหรือชวยเหลือตัวเองไมได สงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง 
และในบางครั้งตองออกจากตลาดแรงงานไปในที่สุด ในขณะที่ผลกระทบของการทํางานของลูกที่
อาศัยอยูคนละบานกับผูสูงอายุไมมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ 
Magnani and Rammohan (2006) ที่ไดทําการศึกษาผลกระทบตอการดูแลผูสูงอายุตอการทํางาน
ของผูหญิงในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยังขาดระบบสวัสดิการสังคมในการ
ดูแลผูสูงอายุ ดังนั้นการอยูรวมกันของผูสูงอายุกับบุตร จึงเปนระบบการสนับสนุนของครอบครัวที่
สําคัญสําหรับผูสูงอายุของประเทศกําลังพัฒนา และภาระการดูแลผูสูงอายุโดยสวนใหญแลวจะตกอยู
กับผูหญิง  ผลการศึกษาพบวา การดูแลผูสูงอายุสงผลตอการทํางานของผูหญิง แตไมสงตอการ
ทํางานของผูชาย นอกจากนี้มีบุตรสงผลตอการทํางานของผูหญิงดวย  แตการเพิ่มของจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน และการใชเครือขายของครอบครัวและชุมชนในการชวยกันดูแลผูสูงอายุ จะชวย
ใหผูหญิงสามารถทํางานไดเพ่ิมขึ้น  ดังน้ันจากการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุนั้นสงผลตอการทํางาน
ของผูหญิง ขอเสนอแนะจากงานดังกลาวจึงเสนอใหรัฐควรมีมาตรการในการคุมครองบุตรที่ทํางาน
ในตลาดแรงงานที่มีความจําเปนตองออกจากตลาดแรงงงานไปเนื่องจากการดูแลพอแม   

       อยางไรก็ตามผลการศึกษาของ Ettner (1995) และ Magnani and Remmohan 
(2006) นั้นดังกลาวขัดแยงกับการศึกษา Wolf and Soldo (1994) ที่ไดมีการศึกษาการจัดสรรเวลา
ของผูหญิงที่แตงงานแลวในการทํางานและการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ แนวคิดในการศึกษา
ดังกลาวไดใชแนวคิดการจัดสรรเวลาของผูหญิง โดยเพิ่มเติมบทบาทของดูแลผูสูงอายุลงไป ดังน้ัน
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ความพึงพอใจของผูหญิงในแตละคน ขึ้นอยูกับ การพักผอน การบริโภค การดูแลพอแมที่เปน
ผูสูงอายุ และ การดูแลโดยผูอ่ืน  และใชประมาณคาแบบจําลองโดยใช Simultaneous Equation 
Model ของระหวาง การตัดสินใจทํางาน ชั่วโมงการทํางาน และ การดูแลผูสูงอายุ ผลการศึกษา
พบวา การดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุไมมีผลตอการทํางาน และชั่วโมงการทํางานของกลุมตัวอยาง 
แตภาระดานการมีบุตรตางหากที่สงผลใหผูหญิงทํางานลดลง ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับ
การศึกษาของ Maurer-Fazio et al (2011) ที่พบวา การอยูรวมกับผูสูงอายุที่มีอายุ75 ปขึ้นไปใน
ประเทศจีน สงผลใหผูหญิงทํางานไดเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การมีบุตรในชวงวัยกอนเขาเรียนจะสงผลตอ
การทํางานของผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่ยายเขามาในเมือง ดังนั้นควรสงเสริมใหเกิด
ความยืดหยุนของเวลาในการทํางาน โดยมีการสงเสริมใหทํางานบางเวลา 

     ตอมาจากการศึกษา Pagani and Marenzi (2008) ไดมีการวิเคราะหการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงานของผูหญิงในประเทศอิตาลี โดยเนนที่บทบาทของความสัมพันธระหวางรุนของ
ครอบครัว ทั้งภาระรับผิดชอบที่เกิดจากลูกยังเล็กและพอแมที่เปนที่เปนผูสูงอายุ ไดหยิบยกขอ
ขัดแยงของ Ettner (1995) และ Magnani and Remmohan (2006) กับ Wolf and Soldo (1994) 
และ Maurer-Fazio et al (2011) เกี่ยวกับการมีผูสูงอายุอยูในครัวเรือน โดย Pagani and Marenzi 
กลาววา ผลกระทบของผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนน้ัน อาจจะสงผลทั้งทางลบและบวก  โดยบทบาท
ของผูสูงอายุนั้นมี 2 ดาน คือ ดานหนึ่งผูสูงอายุตองไดรับการดูแลจากผูหญิงจึงสงผลใหโอกาสใน
การทํางานลดลง แตอีกดานหนึ่งคือผูสูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงงานสามารถชวยดูแลบาน ซึ่งจะชวย
สงเสริมการทํางานของผูหญิง และจากผลการศึกษาพบวา หากผูหญิงตองรับหนาที่ในการดูแล
สมาชิกในครัวเรือนสงผลกระทบตอการมีสวนในกําลังแรงงานลดลง แตการชวยเหลือจากผูสูงอายุ
สงผลใหการทํางานเพิ่มขึ้น ดังน้ันผูสูงอายุมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือครัวเรือนในการดูแลเด็ก
ในครัวเรือน   

       นอกจากนี้ การศึกษาของ Bordone and Rosina (2012) ไดเปรียบเทียบขนาดของ
ผลกระทบของภาระการดูแลครอบครัวตอการทํางานของผูหญิงวัยกลางคนในประเทศอิตาลี กับ
สวีเดนและฝร่ังเศส ซึ่งทั้งสองประเทศเปนประเทศที่ไดใหความสําคัญกับสวัสดิการของผูหญิงที่ตอง
ดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุ การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแนวคิดแบบผสมผสานระหวางแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดนํา ผลการศึกษา พบวา ระดับ
การศึกษาของผูหญิงเปนปจจัยสําคัญในการอยูในตลาดแรงงานในชวงอายุ 50-59 ป ในทุกประเทศ  
การอยูรวมกับพอแมที่สุขภาพไมดี สงผลตอการทํางานของผูหญิงลดลง อยางไรก็ตาม การไดรับ
การศึกษาสูง เปนปจจัยที่ชวยลดความเสี่ยงของผูหญิงจากการออกจากงาน อันเนื่องจากการ
รับผิดชอบดูแลครอบครัว ดังนั้นการรักษาสมดุลระหวางการทํางานและครอบครัวเปนสิ่งสําคัญใน
ประเทศที่ขาดสวัสดิการในการดูแลเด็กและผูสูงอายุนั้น  

       สําหรับการศึกษาของ Pagani and Marenzi (2008) และ Maurer-Fazio et al (2011) 
ที่กลาวถึงบทบาทของผูสูงอายุในการชวยเหลือครัวเรือนและดูแลบุตรหลานแทนผูหญิงที่ตองทํางาน
ตลาดแรงงานนั้นพบในการศึกษาของ Aassve et al. (2012) และ Posadas and Vider-Fernandez 
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(2012) เชนกัน โดยในการศึกษาของPosadas and Vider-Fernandez  (2012) พบวา การเลี้ยงบุตร
หลานของผูสูงอายุในครัวเรือนมีสวนชวยใหโอกาสในการทํางานของผูหญิงเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่
การศึกษาของ Aassve et al. (2012) พบวาในหลายประเทศ การเลี้ยงดูบุตรหลานโดยผูสูงอายุมี
บทบาทสําคัญ แตผลตอการทํางานของผูหญิงยังคงไมชัดเจนนั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
ครอบครัว และบริบทของสังคมและสถาบันดวย โดยในการศึกษาดังกลาวไดแบงความพึงพอใจของ
ผูหญิงและพอแมที่เปนผูสูงอายุไว 3 แบบ ไดแก 1) ผูหญิงและพอแมที่เปนผูสูงอายุเปนคนรุนเกา 
โอกาสในการทํางานลดลงเมื่อมีบุตร และมีผูสูงอายุเลี้ยงดูบุตรหลานในครัวเรือนดวย 2) ผูหญิงและ
พอแมที่เปนผูสูงอายุเปนคนรุนใหม ผูหญิงยังคงทํางานเมื่อมีบุตรและครอบครัวมีความพึงพอใจใน
การใชบริการ formal care ในการดูแลบุตรมากกวาที่จะใหพอแมที่เปนผูสูงอายุดูแลบุตรหลาน และ 
3) ผูหญิงเปนคนรุนใหม ในขณะที่พอแมที่เปนผูสูงอายุเปนคนรุนเกา ผูหญิงยังคงทํางานเมื่อมีบุตร 
ในขณะที่พอแมที่เปนผูสูงอายุมีสวนสําคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลานในครัวเรือน  

       จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานและ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานของไทยนั้น จากที่ไดมีการศึกษาในประเทศไทย พบวา
การศึกษาภาระการดูแลบุตรและการดูแลผูสูงอายุสวนใหญทําการปจจัยดังกลาวเปนตัวแปร
ภายนอก แตจากทบทวนวรรณกรรมจากตางประเทศพบวา การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ภาระ
การดูแลบุตร และการดูแลผูสูงอายุ มีความเกี่ยวของและสัมพันธจึงควรใชการประมาณแบบจําลอง
ในรูป Simultaneous Equation Model ดังน้ันในการศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การทํางานของผูหญิง โดยจะใหความสําคัญไปที่การดูแลผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือหรือการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เพราะเปนสถานการณสําคัญที่ตองเผชิญในสังคมสูงวัย อีกทั้งความไม
ชัดเจนของผลกระทบของผูสูงอายุที่อาจจะสงผลทั้งในบวกและลบตอการทํางานของผูหญิง จากผล
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงดังกลาว ทําใหการทราบถึงขนาดผลกระทบของ
ปจจัยตางๆจะเปนประโยชน สําหรับการสังเคราะหแนวทางการสงเสริมการทํางานของผูหญิงใน
สังคมสูงวัยของประเทศตอไป 
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ตาราง 4 สรุปปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิง 
 

งานวิจัย ขอมูลที่ใชในการศึกษา /  
วิธีการวิเคราะห 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ผลการศึกษา  

Ribar 
(1992) 

Survey of Income and 
Program Participation  ป 
1984-1985 
/Simultaneously Equation 

การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง 
จํานวนชั่วโมงที่ใชบริการ 
Paid care ตอบุตรหนึ่ง
คน  
จํานวนชั่วโมงที่ใชบริการ 
Unpaid care ตอบุตร
หนึ่งคน  

-ลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว 
อัตราคาบริการ Paid care อายุ 
ประสบการณ   
ระดับการศึกษา คาจางไมไดจากการ
ทํางาน  จํานวนเด็ก  ระดับ
การศึกษาของสามี   
- อื่นๆ อัตราคาจาง พื้นที่อยูอาศัย   

1.จํานวนบุตรในครัวเรือนทีม่ีอายุนอยสงผลให
อัตราการมีสวนในกําลังแรงงานของผูหญิงลดลง 
2.อัตราคาบรกิารประเภท Paid care สงผล
กระทบตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิง  
 

Ettner 
(1995) 

Survey of Income and 
Program Participation  ป 
1986-1988 
/Simultaneously Equation 
โดยพิจารณา การดูแลพอ
แมที่เปนผูสูงอายุเปน ตัว
แปรภายใน 

ชั่วโมงการทํางานและ
การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง (เปนตวัแปรหุน) 

-ลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว 
จํานวนบุตร  อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน  
ระยะเวลาการดูแลพอแมที่เปน
ผูสูงอายุ  การเปนเจาของทรัพย 
รายไดอื่นๆที่ไมไดจากการทํางาน 
สถานภาพสมรส  
 - อื่นๆ พื้นที่อยูอาศัย 

1.การอยูรวมกับพอแมที่พิการสงผลใหชัว่โมง
การทํางานลดลง หรือในบางครั้งตองออกจาก
ตลาดแรงงาน 
2.การมีบุตรอายุนอย การมีรายไดไมไดมาจาก
การทํางานมาก และการอยูในพื้นที่ที่มีอัตราการ
วางงานสูง สงผลใหชัว่โมงการทํางานลดลง  
3.หากผูหญิงมีประสบการณทํางานสูง มี
การศึกษาสูง สงผลใหชัว่โมงการทํางานเพิ่มขึ้น  
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

งานวิจัย ขอมูลที่ใชในการศึกษา /  
วิธีการวิเคราะห 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ผลการศึกษา  

Chiuri 
(2000) 

Houshold Income and 
Wealth 1993 

/Bivariate probit 

การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง  และการใช
บริการ Child care (เปน
ตัวแปรหุน) 

-ลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว 
ไดแก อายุและระดับการศึกษา  
จํานวนบุตร  การเขาถึงบริการการ
ดูแลบุตรโดยเอกชน  การเขาถึง
บริการการดูแลบตุรสาธารณะ  
- อื่นๆ อัตราการวางงาน  การยาย
ถิ่น และพื้นทีอ่ยูอาศัย  

การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยดานครอบครัวเปนสําคญั  
ความสัมพันธของโอกาสในการทํางานและการใช
บริการการดูแลบตุร มีความสัมพันธเปนบวก 
ในขณะที่การใชบริการดูแลบุตรขึ้นอยูกบัการ
เขาถึงบริการ และเมื่อเด็กอยูในวัยเขาโรงเรียน 
สงผลใหการใชบริการดูแลบุตรลดลง  

Magnani 
and 
Remmoha
n (2006) 

Indonesian Family Life 
Survey 2000 

/Instrumental Variables 
probit (IV probit) 

การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง  และการดูแล
ผูสูงอายุในครัวเรือน(เปน
ตัวแปรหุน) 

-ลักษณะสวนบุคคล  
-ลักษณะของครัวเรือน  
-ลักษณะของชุมชน  
สําหรับ Instrumental Variables 
ของการดูแลผูสูงอายุ ไดแก อายุของ
หัวหนาครัวเรอืน การมีบุตรประกัน
สุขภาพ การมีบาน ระดับการศึกษา
ของพอแมที่เปนผูสูงอายุ 

การดูแลผูสูงอายุมีผลตอการตัดสินใจเขาสู
ตลาดแรงงานของผูหญิง  แตไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานของผูชาย  
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

งานวิจัย ขอมูลที่ใชในการศึกษา ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ผลการศึกษา  

Pagani 
and 
Marenzi 
(2008) 

ขอมูลจากการสํารวจ 
Household Income and 
Wealth (SHIW) / 
Trivariate Probit  
 

การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง (เปนตวัแปรหุน)  
การสนับสนุนจาก
ผูสูงอายุ(เปนตัวแปร
หุน)  
การดูแลผูสูงอายุ(เปน
ตัวแปรหุน)  

-ปจจัยเกี่ยวกบัความสัมพันธใน
ครอบครัว ของบุตร ผูสูงอายุ และสามี  
-ปจจัยที่เกี่ยวกับการสะสมทุนมนุษย 
ไดแกระดับการศึกษา อายุ  
ลักษณะครอบครัวและวัฒนธรรม 
ไดแก พื้นที่ ลักษณะแมของผูหญิง 

การดูแลผูสูงอายุสงผลใหโอกาสในการทํางาน
ของผูหญิงลดลง ในขณะทีก่ารไดรับความ
ชวยเหลือจากผูสูงอายุสงผลโอกาสในการทํางาน
ของผูหญิงเพิ่มขึ้น  

Maurer-
Fazio et 
al (2011)   

ขอมูลในประเทศจีน  
ในป 1982-2000  
/Probit  
1.Exogenouse Single 
Equation  
2.Two-Stage Residual 
Inclusion Model 

 การตัดสินใจทํางาน
ของผูหญิง (เปนตัวแปร
หุน)  
 

-การอยูรวมกันของผูสูงอายุ  
-การดูแลบุตร  
-ระดับการศึกษาและอายุของผูหญิง 
-ปจจัยดานสามี  
-พื้นที่  
-ศาสนา  
-ลักษณะความเปนอยูของจังหวัด 

1.ผลการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ อายุ 75 ปขึ้นไป
สงผลใหโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานของ
ผูหญิงเพิ่มสูงขึ้น  
2.การอยูรวมกับเด็กกอนวยัเรียนสงผลในทางลบ
ตอโอกาสในการทํางานของผูหญิง  
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

งานวิจัย ขอมูลที่ใชใน
การศึกษา 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ผลการศึกษา  

Posadas 
and Vider-
Fernandez 
(2012) 

National Longitudinal 
Survey ป 1979-2004  
เปรียบเทียบระหวาง 
OLS กับ IV method 

การเลี้ยงดูบุตรหลาน
โดยผูสูงอายุ และ อัตรา
มีสวนรวมในกําลัง
แรงงานของผูหญิงที่มี
บุตร 

อายุ  จํานวนบุตร  การศึกษา  
ตัวแปร Instrument การเลี้ยงดูบุตร
หลานโดยผูสูงอายุ คือ แมของผูหญิง
ที่มีบุตรเสียชวีิต  

การเลี้ยงดูบุตรหลานโดยผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ
สงผลใหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 15  

Bratti and 
Staffolani 
(2012) 

สํารวจสภาวะการณ
ทํางานของผูหญิงในป 
2002 
Ordered Probit  
 

การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง (เปนตวัแปรหุน)  
โดยแบงผูหญิงออกเปน 
ทํางานเต็มเวลา ทํางาน
บางเวลา และไมทํางาน 
 

บริการดูแลบตุร  อัตราการวางงาน   
 ระดับการศึกษา และอายุ  
จํานวนบุตร ขนาดของครอบครัว 
จํานวนพอแมที่เปนผูสูงอายุใน
ครัวเรือน  ลักษณะอาชีพของสามี 
ระดับการศึกษาของสามี  

 การมีบุตรต่ํากวา 15 ปสงผลในทางลบตอการ
ตัดสินใจทํางานของผูหญิง  การมีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่พิการสงผลใหผูหญิงไมทํางานเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การมีพอแมที่เปนผูสูงอายุในครัวเรือน
สงผลใหอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
ผูหญิงเพิ่มขึ้น  

เจษฏา เงิน
ดีและปยะ
ลักษณ 
พุทธวงศ 
(2558) 

SES ป 2548 ,2549 
,2550 และ 2553  
แบบจําลองของ 
Heckman 

ชั่วโมงการทํางาน และ 
การตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิง และชาย  

-ลักษณะสวนบุคคลและครอบครัว 
สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา 
จํานวนเด็กเลก็ รายไดที่ไมไดจากการ
ทํางาน 
- ภูมิภาคที่ครัวเรือนอยูอาศัย  

จํานวนเด็กเลก็ในครัวเรือนจะสงผลใหชัว่โมงการ
ทํางานของผูหญิงลดลง ในขณะที่ทําใหชัว่โมง
การทํางานของผูชายเพิ่มขึน้   
ในขณะที่สถานภาพสมรสสงผลใหผูหญิงมีรายได
ลดลง 
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สมมุติฐานในการศึกษา  

  1. ในบริบทสังคมสูงวัยมีแนวโนมวาผูหญิงวัยทํางานตองรับภาระในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ิมขึ้น ทําใหผูหญิงออกจากตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผูหญิงในตลาดแรงงานมี
ความตองการความยืดหยุนดานเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
การทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  
   2. สามีมีบทบาทตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน 

  3. ภาระการดูแลบุตรอายุนอยสงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงวัยทํางานลดลง แตเม่ือบุตรอายุเพ่ิมขึ้นสงผลโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานและชั่วโมงการ
ทํางานของผูหญิงวัยทํางาน เพ่ิมขึ้น  
   4. ในบริบทสังคมสูงวัย แมวาจํานวนผูสูงอายุในครัวเรือนเพิ่มขึ้น อาจสงผลทั้งทางบวก
และทางลบตอการทํางานของผูหญิง กลาวคือ หากในครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมีผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพาในครัวเรือนที่สงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน
ลดลง แตหากครัวเรือนมีผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตัวเองได (ไมมีภาวะพึ่งพา) จะสงผลกระทบใน
บวกตอการทํางานของผูหญิงและจะสงผลในทางบวกมากกวาการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

   จากการศึกษาแนวการทางการสนับสนุนการทํางานของผู้หญิงวยัทํางานในสงัคมสูงวยั 

วตัถุประสงคห์ลกัในการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 วตัถุประสงคห์ลกัได้แก่ การวเิคราะห์สถานการณ์ของ

ผู้หญงิวยัทํางานจากอดตีถงึปัจจุบนั การวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจทํางานและชัว่โมง

การทํางานของผู้หญิงวยัทํางาน จากนัน้จงึศึกษาแนวทางการสนับสนุนการทํางานของผู้หญิงวยั

ทํางานในสงัคมสูงวยั โดยการศึกษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed methodology) 

โดยใช้ทัง้การวเิคราะห์ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ จากข้อมูลปฐมภูมแิละทุติยภูม ิทัง้น้ี การ

นําเสนอระเบียบวิธีวิจยัในการศึกษาเริ่มต้นจากการอธิบายข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่ง ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูและแบบจาํลองทีใ่ชใ้นการศกึษาทางเศรษฐมติทิี่

ใชใ้นการศกึษา 

 

ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา  

   สําหรบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีแบ่งออกเป็นขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตภิูม ิซึง่ขอ้มลูปฐมภมู ิ

นัน้ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และข้อมูลทุติยภูมิจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ประกอบดว้ย การสํารวจสภาวะการทํางานของไทยตัง้แต่ปีพ.ศ. 2527-2557 ขอ้มลูจากการสํารวจ

การใช้เวลาของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2552 และ ขอ้มูลจากสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของ

ครวัเรอืน (Socio-Economic Survey –SES) ปี พ.ศ.2556 ซึ่งรายละเอยีดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน

การศกึษา มดีงัน้ี  

1) กลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงคท่ี์ 1 เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทํางาน 

ลกัษณะของผูห้ญงิวยัทํางานทีท่ํางานและไม่ทํางานในช่วงปี พ.ศ. 2527-2557 ไดใ้ชข้อ้มลูจากการ

สาํรวจสภาวะการทํางานของไทยของสํานักงานสถติแิห่งชาต ิตัง้แต่ปี 2527-2557(รอบที3่) ทีท่าํการ

สํารวจระหว่างเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน ทัว่ราชอาณาจกัร ซึง่ลกัษณะขอ้มลูเป็นแบบภาคตวัขวาง  

ซึ่งใช้วธิกีารสุ่มเป็นแบบ Stratified Two – Stage sampling  (สํานักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2558) และ

เป็นฐานขอ้มลูเฉพาะบุคคล ทีก่ล่าวถงึขอ้มลูส่วนบุคคล และการทํางานในตลาดแรงงาน สาเหตุทีไ่ม่

พร้อมเข้าทํางานในตลาดแรงงาน ทัง้น้ีจะทําศึกษาเลือกเฉพาะข้อมูลของผู้หญิงที่มีอายุตัง้แต่  

25-54 ปี 

2) กลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อตัดสินใจการ

ทํางานและชัว่โมงการทํางานของผูห้ญงิวยัทํางาน เป็นประชากรหญงิวยัแรงงานที่มช่ีวงอายุ 25-54 

ปีเท่านัน้ทีส่ามารถระบุความสมัพนัธใ์นครอบครวัได ้จากขอ้มลูแบบสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคม

ของครวัเรอืน ปี 2556 ซึ่งลกัษณะขอ้มูลเป็นแบบภาคตวัขวาง  และเป็นฐานขอ้มูลทุติยภูมทิี่มตีวั

แปรที่ความครอบคลุมลกัษณะและพฤติกรรมของระดบับุคคล ครวัเรอืน ตลอดจนทรพัย์สินของ
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ครัวเรือน ที่เก็บโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยวิธีการสุ่มเป็นแบบ Stratified Two – Stage 

sampling  (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2558) และจากฐานขอ้มลูดงักล่าวมคีรวัเรอืนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด 42,738 ครวัเรือนทัง้หมด  ซึ่งลําดับขัน้ตอนในการจดัทําตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองมี

ดงัต่อไปน้ี  

2.1  การรวบรวมข้อมูล พจิารณาตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจําลองปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

ทํางานของผู้หญิง ประกอบด้วย ตัวแปรส่วนบุคคล ตัวแปรครอบครวั  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ

ทรพัย์สนิ และมกีารเพิม่เติมตวัแปรที่เกี่ยวกบัรายได้จากการทํางานและชัว่โมงการทํางาน ซึ่งใช้

แบบจาํลองปัจจยัทีส่่งผลต่อชัว่โมงการทํางานของผูห้ญงิ จากขอ้มลูแบบสํารวจภาวะเศรษฐกจิและ

สงัคมของครวัเรอืน ปี 2556 ซึง่พบขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

1) ตวัแปรส่วนบุคคล อยูใ่น Input format ของ Record 02 :  สมาชกิในครวัเรอืน  

  2) ตวัแปรครอบครวั  อยูใ่น Input format ของ Record 01 :  สรปุขอ้มลูครวัเรอืน  

3) ตวัแปรทรพัยส์นิ   อยูใ่น Input format ของ Record 03 :  ลกัษณะของครวัเรอืน  

4) ตวัแปรรายไดแ้ละชัว่โมงการทํางาน อยู่ใน Input format ของ Record 13 :  การทํางาน

โดยไดรบัค่าจา้งและเงนิเดอืน  

 จากนั ้นได้ทํ ารวบรวมข้อมูลที่อยู่ ใน  Input format ของRecord ต่ างๆเข้าด้วยกัน 

รายละเอยีดในภาคผนวกที ่ก  

2.2 การคดัเลือกข้อมูล เน่ืองจากการวิเคราะห์ต้องการที่จะศึกษาผู้หญิงในกลุ่มอายุ  

25-54 ปีและลกัษณะของครอบครวัของผูห้ญงิ ดงันัน้จงึไดม้กีารคดัเลอืกกลุ่มผูห้ญงิตัง้แต่ 25-54 ปี 

โดยต้องเป็นครวัเรอืนทีส่ามารถระบุความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครวัเรอืน1แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดั

ของขอ้มูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิใน

ครวัเรอืนนัน้บอกได้เฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครวัเรอืนและหวัหน้าครวัเรอืนเท่านัน้ 

(Record 2: HM02) ทําให้ในบางครวัเรอืนไม่สามารถบอกความสมัพนัธ์ระหว่างผู้หญิงที่ต้องการ

ศกึษากบัสมาชกิในครวัเรอืน ดงันัน้ครวัเรอืนในลกัษณะดงักล่าวจงึไม่นํามาพจิารณา สําหรบัวธิกีาร

คดัเลอืกผูห้ญงิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจงึมลีกัษณะดงัน้ี  

 

กรณีท่ี 1 คดัเลือกผู้หญิงที่เป็นหวัหน้าครวัเรอืน หรอื ผู้หญิงที่เป็นคู่สมรสของหัวหน้า

ครวัเรอืน ทําใหไ้ดผู้ห้ญงิทีม่ลีกัษณะครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูห้ญงิทีอ่ยู่ลําพงั ผูห้ญงิทีอ่าศยั

อยูก่บัพ่อแม ่โดยลาํพงั ผูห้ญงิทีอ่าศยัอยูก่บัสามโีดยลาํพงั ผูห้ญงิทีอ่าศยัอยูก่บัลกู ผูห้ญงิทีอ่าศยัอยู่

กบัลกูและสาม ีผูห้ญงิทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อแม่และสาม ีผูห้ญงิทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อแมแ่ละลูก ผูห้ญงิทีอ่าศยั

อยูก่บัพ่อแม ่สาม ีและลกู  

1 เนื่องจากการวเิคราะหใ์นแบบจาํลองตอ้งการพจิารณาปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูห้ญงิและสมาชกิในครอบครวัเป็นพเิศษ 

ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาเฉพาะครวัเรอืนของผูห้ญงิทีส่ามารถบอกความสมัพนัธใ์นครวัเรอืนไดเ้ท่านัน้  
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กรณีท่ี 2 คดัเลอืกผูห้ญงิทีอ่ยู่กบัพ่อแม่เป็นหวัหน้าครวัเรอืนและมสีถานภาพเป็นโสด หาก

ในครัวเรือนมีมากกว่า 1 คน ให้เลือกผู้หญิงที่มีอายุมากที่สุดที่อยู่ ในช่วงอายุ 25 -54 ปี   

(ภาพประกอบ 12)  

กรณีท่ี 1 ผูห้ญงิ หรอืคู่สมรสเป็นหวัหน้าครวัเรอืน  

 
 

สามี หรือ ผูห้ญิงวยัทาํงาน เป็นหวัหน้าครวัเรือน  

 

                                           
       พ่อแมส่าม/ีพ่อแมข่องผูห้ญงิ     บุตรของหวัหน้าครวัเรอืน 

 

กรณีท่ี 2 ผู้หญงิโสดอยู่กบัพ่อแม่เป็นหวัหน้าครวัเรอืน โดยจะเลอืกคนที่อายุมากที่สุดที่อยู่ในช่วง

อาย ุ25-54 ปี   

 
พ่อแม่ผู้หญิงเป็นหวัหน้าครวัเรือน 

  

 

 
 

ผูห้ญงิวยัทาํงาน ทีเ่ป็นโสดและอายมุากทีสุ่ดในครวัเรอืน  

 

ภาพประกอบ 12 แสดงลกัษณะของตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นแบบจาํลอง 

2.3) ลกัษณะของผู้หญิงท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากการพจิารณาผูห้ญงิทีม่สีามารถระบุ

ความสมัพนัธใ์นครวัเรอืนตามเงือ่นไขแลว้ทาํใหไ้ดผู้ห้ญงิอายรุะหว่าง 25-54 ปี และหรอืในการศกึษา

เรยีกว่าเป็น “ผูห้ญงิวยัทํางาน”ซึง่ไดเ้ลอืกมา 1 คนต่อ 1 ครวัเรอืน ทัง้สิน้ 19,048 ครวัเรอืน คดิเป็น 

รอ้ยละ 44.57 ของครวัเรอืนทัง้หมด จากการจําแนกครวัเรอืนแต่ละประเภท พบว่า ครวัเรอืนของ

ผู้หญงิทีม่สีามเีป็นหวัหน้าครวัเรอืน และมบุีตร เป็นกลุ่มผู้หญงิที่มสีดัส่วนมากที่สุด จํานวน 8,320 

ครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ  43.59 ของครวัเรอืนทัง้หมด ถดัมาครวัเรอืนทีม่สีามเีป็นหวัหน้าครวัเรอืนและ
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ภรรยาอยู่ลําพัง คิดเป็นจํานวน 4,134 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 21.70   และ ลําดับที่ 3 ได้แก่ 

ครวัเรอืนทีผู่ห้ญงิเป็นหวัหน้าครวัเรอืนและมบุีตร จาํนวน 1,825 ครวัเรอืน หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 9.58  

(รายละเอยีดตาราง 5)   

 

ตาราง 5 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์บบจาํลอง  

 

กลุ่ม

ท่ี 

กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานทัง้หมดท่ีสามารถระบุ

ความสมัพนัธ์ในครอบครวัได้ 

จาํนวน ร้อยละ 

ผูห้ญิงเป็นหวัหน้าครวัเรือน  

1 อาศยัลาํพงั 1,757 9.23 

2 อาศยัอยูก่บัพ่อแม ่ 318 1.67 

3 อาศยัอยูก่บัสามโีดยลาํพงั 979 5.14 

4 อาศยัอยูก่บัลกู 1,825 9.58 

5 อาศยัอยูก่บัพ่อแมแ่ละลกู 208 1.09 

6 อาศยัอยูก่บัพ่อแม ่ลกูและสาม ี 217 1.14 

ผูห้ญิงเป็นผูอ้าศยัในครวัเรือน และมีสามีเป็นหวัหน้าครวัเรือน 

7 อาศยัอยูก่บัสามโีดยลาํพงั 4,134 21.70 

8 อาศยัอยูก่บัสามแีละลกู  8,302 43.59 

9 อาศยัอยูก่บัสาม ีและพ่อแม่ 191 1.00 

10 อาศยัอยูก่บัสาม ีลกู และพ่อแม ่ 625 3.28 

ผูห้ญิงเป็นผูอ้าศยัในครวัเรือน พ่อแม่เป็นหวัหน้าครวัเรือน 

11 ผูห้ญงิโสดทีม่พี่อแมเ่ป็นหวัหน้าครวัเรอืน*  492 2.58 

 รวม 19,048 100.00 

              

             หมายเหตุ  1) ** ในกรณทีีม่ผีูห้ญงิวยัทํางานมากกว่า 1 คนในบา้น เลอืกผูห้ญงิวยัทาํงาน

ทีม่อีายมุากทีสุ่ด 
 

3. กลุ่มตวัอย่างเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงคท่ี์ 3 เพื่อใชใ้นการวเิคราะหห์าแนวทางในการ

สนับสนุนผู้หญิงวยัทํางานในสงัคมสูงวยั ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ เป็นการเก็บ

ขอ้มลูในเชงิคุณภาพน้ีเป็นวธิกีารศกึษาทีเ่หมาะสมเมื่อต้องการตรวจสอบหรอืหาคําอธบิายสําหรบั

ข้อค้นพบจากการวิจ ัยเชิงปริมาณ หรือต้องการหาคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจ

กระบวนการ หรอืปรากฏการณ์ที่ผู้ศกึษา (ชาย โพธสิติา, 2550) ทัง้น้ีมกีารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

สาํคญั ไดแ้ก่ กลุ่มผูห้ญงิทีต่อ้งออกจากงานประจาํ และกลุ่มของนายจา้ง  
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กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้หญิงท่ีออกจากงานประจาํ  จาํนวน 20 คน ทัง้น้ีผูห้ญงิทัง้หมด

ทีท่ําการสมัภาษณ์เป็นผูท้ีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่ําคญัตามวตัถุประสงคห์ลกั คอื ต้องเป็นผูห้ญงิ

ทีต่อ้งเคยออกจากงานประจาํในช่วงอาย ุ25-54 ปี และในครอบครวัทีม่สีมาชกิในครอบครวัทีม่ภีาวะ

พึง่พา สาํหรบัวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

โดยอาศยัการแนะนําจากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูไปแลว้ (อารรีตัน์ นิรนัตส์ทิธริชัต ์, 2559)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนายจ้าง จํานวน 10 คน จําแนกตามกลุ่มกจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ตามแบบจําลองที่ใช้ในการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการทํางานของผู้หญงิ ประกอบด้วย 1) กลุ่ม

ภาคการเกษตร 2) กลุ่มการผลติและการก่อสรา้ง 3) กลุ่มการคา้ส่งและการปลกี 4) กลุ่มภาคการเงนิ

และอสังหาริมทรัพย์ 5) กลุ่มภาคการบริการอื่นๆ เป็นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling)  

ดงันัน้จากการอธบิายกลุ่มตวัอย่างในแต่ละวตัถุประสงค์ในขา้งต้น สามารถสรุปความ

เชื่อมโยงของวตัถุประสงคใ์นการศกึษาและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาไดด้งัภาพประกอบ 13 



44 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 13 ความเชื่อมโยงของวตัถุประสงคใ์นการศกึษาและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา  

 

 จากภาพประกอบ 13 แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในการ

วิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนการทํางานของผู้หญิงในสงัคมสูงวัย โดยเริม่จากการวิเคราะห์

สถานการณ์ของผูห้ญงิวยัทํางานทัง้ในและนอกตลาดแรงงานโดยใช้ขอ้มลูสํารวจสภาวะการทํางาน

ของประชากรจากอดตีกระทัง่ปัจจุบนั (พ.ศ. 2527-2557) และขอ้มูลการใช้เวลาของประชากรในปี 

พ.ศ. 2552 ในการวเิคราะห์ จากนัน้จงึทําการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลจากการทํางานของผู้หญิงวยั

ทาํงาน ซึง่ใชท้ัง้ปัจจยัดา้นบุคคล และครวัเรอืน จงึเลอืกใชข้อ้มลูสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของ

ครวัเรอืนปี พ.ศ. 2556 ในการวเิคราะห์ จากนัน้จงึนําผลการศึกษาดงักล่าว มากําหนดแนวทาง

สนับสนุนการทํางานของผู้หญิง โดยใช้ข้อมูลการวเิคราะห์ช่องว่างระหว่างนโยบายของไทยและ

ความต้องการของผูห้ญงิ การเปรยีบเทยีบนโยบายของไทยและต่างประเทศ การศกึษาบทเรยีนขอ

งงประสทิธภิาพของนโยบาย ความคดิเหน็นายจา้งและกลุ่มผูก้ําหนดนโยบายในประเทศไทย นํามา

สงัเคราะหแ์นวทางในการสนบัสนุนการทาํงานของผูห้ญงิวยัทํางานในสงัคมสงูวยั  

 

 

 

วตัถปุระสงคท่ี์ 3  : สงัเคราะหห์าแนวทางสนับสนุนการทาํงานของ

ผูห้ญิงวยัทาํงานในสงัคมสูงวยัจากผลท่ีศึกษา

ช่องว่างของนโยบายและ

ความต้องการของผูห้ญิง
บทเรียนจากต่างประเทศ 

การเปรียบเทียบนโยบาย

ไทยและต่างประเทศ

นายจ้าง/ ผูก้าํหนด

นโยบาย 

วตัถปุระสงคท่ี์ 2 :วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานและ

ชัว่โมงการทาํงานของผูห้ญิงวยัทาํงาน 

ปัจจยัส่วน

บุคคล

ปัจจยัด้าน

ครวัเรอืน 
ปัจจยัด้าน

ภมิูศาสตร์
ปัจจยัด้าน

ตลาดแรงงาน

วตัถปุระสงคท่ี์ 1 :ศึกษาและวิเคราะหส์ถานการณ์การทาํงานของ

ผูห้ญิงท่ีอยู่ในและนอกตลาดแรงงานในช่วงปี พ.ศ. 2527-2557

ผูห้ญิงทาํงานในตลาดแรงงาน ผู้หญิงท่ีอยู่นอกตลาดแรงงาน (ไม่ทาํงาน)

วิเคราะหสถานการณ
ในตลาดและนอก

ตลาดแรงงาน 
(LFS ป 2527-2557) 
  

 

วิเคราะหหาปจจัย
และขนาดของ

ผลกระทบตอการ
ทํางาน 

 (SES  ป 2556) 

   

 

 

วิเคราะหสถานการณ
ในตลาดและนอก

ตลาดแรงงาน 
(LFS ป 2527-2557) 
  

 

 แนวทางสนับสนุน 
(ผลของวัตถุประสงค
ท่ี 1และ2 และการ

สัมภาษณ)  

วิเคราะหหาปจจัย
และขนาดของ

ผลกระทบตอการ
ทํางาน 

 (SES  ป 2556) 

   

 

 

วิเคราะหสถานการณ
ในตลาดและนอก

ตลาดแรงงาน 
(LFS ป 2527-2557) 
  

 

สภาพครอบครวัท่ีแตกต่างกนั  (โดยเฉพาะครวัเรอืนท่ีมีผูมี้ภาวะพึ่งพา)  

 (ผลของ

วตัถปุระสงคท่ี์ 1และ

2 การวิเคราะห์

เอกสาร และการ

์   

 

 SES  ปี 2556  

   

 

  LFS ปี 2527-

2557และ Time 

use ปี2552 
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 ข ัน้ตอนการวิจยั  

สําหรบัขัน้ตอนการวิจ ัย สามารถสรุปได้ดังตาราง 6 โดยจากตารางดังกล่าวได้แสดง

ความสมัพนัธข์องวตัถุประสงค ์ขอ้มลูทีท่ีใ่ชใ้นการศกึษา วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู และผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั รายละเอยีดดงัน้ี  

 

ตาราง 6 ขัน้ตอนการวจิยั  

 

วตัถปุระสงค ์ ข้อมลู วิธีการวิเคราะห ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.เพื่อศกึษาและ

วเิคราะหส์ถานการณ์

การทํางานของผูห้ญงิที่

อยูใ่นและนอก

ตลาดแรงงานในช่วงปี 

พ.ศ. 2527-2557  
  

-LFS ปี 2527-2557 

- Time use ปี 2552  

 

-Descriptive 

Analysis  

-Correlation 

ระหว่างชัว่โมงการ

ทาํงานและภาระการ

ดแูลครอบครวัของ

ผูห้ญงิ 

-สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

ในและนอก

ตลาดแรงงาน 

-แบบแผนการมสี่วน

รว่มในกําลงัแรงงานที่

เปลีย่นแปลงไป  

-การทํางานและภาระ

ในครอบครวัของ

ผูห้ญงิวยัทาํงาน  

2.เพื่อวเิคราะหปั์จจยัทีม่ ี

ผลต่อการตดัสนิใจ

ทาํงานและชัว่โมงการ

ทาํงานของผูห้ญงิวยั

ทาํงาน  
 
 

-SES ปี 2556 

กลุ่มตวัอยา่ง เลอืก

เฉพาะผูห้ญงิอาย ุ25-

54 ปี ทีส่ามารถระบุ

ความสมัพนัธใ์น

ครอบครวัได ้

 

-การวเิคราะหโ์ดยใช้

แบบจาํลองการการ

มสี่วนรว่มในกําลงั

แรงงานของผูห้ญงิ   

และแบบจาํลอง

อุปทานแรงงานของ

ผูห้ญงิ  

ปัจจยัทีส่่งต่อการ

ทาํงานและชัว่โมงการ

ทาํงานของผูห้ญงิวยั

ทาํงาน   

3 . เพื่ อ สัง เ ค รา ะห์ห า

แนวทางสนับสนุนการ

ทํางานของผู้หญิงวัย

ทํางานในสังคมสูงวัย

จากผลการศกึษา 
 

-ผลจากการศกึษา

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

-การสมัภาษณ์ 

-การทบทวนเอกสาร 

 

-การวเิคราะหจ์าก

ผลการศกึษาใน

วตัถุประสงคท์ี ่1 

และ2 

-การวเิคราะหโ์ดยใช ้

Content Analysis 

ในการวเิคราะหเ์ชงิ

คุณภาพ 

 

นโยบายการทาํงาน

ของผูห้ญงิวยัทาํงาน

ในสงัคมสงูวยั   
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การทํางานของผู้หญิงที่อยู่ในและนอก

ตลาดแรงงานในช่วงปี พ.ศ. 2527-2557 ไดนํ้าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ซึง่เป็นการ

สรุปขอ้มลูทีร่วบรวมมาแลว้มานําเสนอในรปูแบบสดัส่วน รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และมกีาร

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการทํางานของผูห้ญงิและภาระ การดูแลครอบครวัของผูห้ญงิ โดยใช้ 

Correlation ทัง้น้ีเพื่อให้ได้ทราบถงึสถานการณ์ที่เกดิขึน้ในและนอกตลาดแรงงาน แบบแผนการมี

ส่วนร่วมในกําลงัแรงงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และความสมัพนัธข์องการทํางานและภาระในครอบครวั

ของผูห้ญงิวยัทาํงาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจทํางานและชัว่โมงการทํางานของ

ผูห้ญงิวยัทาํงาน ไดนํ้าแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตรม์าวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจทํางาน 

และชัว่โมงการทํางานของผู้หญิง โดยการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งต่อการตดัสนิใจทํางานได้ใช้ Probit 

Model และ Biprobit ในการวเิคราะห ์และการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัว่โมงการทํางาน โดยใช้

การประมาณแบบ Heckman Two-step Estimator 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสงัเคราะหห์าแนวทางสนบัสนุนการทํางานของผูห้ญงิวยัทํางานในสงัคมสูง

วยัจากผลการศกึษา ได้ใช้นําขอ้มูลจากวตัถุประสงคท์ี่ 1 และ 2 มาเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ การ

เปรยีบเทยีบนโยบายระหว่างไทยและต่างประเทศ การศกึษาบทเรยีนของนโยบายต่างประเทศ และ

การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากการสมัภาษณ์ผู้หญิงที่ได้รบัผลกระทบและนายจ้าง 

จากนัน้จงึนํามาสงัเคราะห์เพื่อหาช่องว่างของนโยบายเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการสนับสนุนการ

ทาํงานของผูห้ญงิในสงัคมสงูวยัต่อไป  

 

 การวิเคราะหแ์ละแบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษา  

1. การวิเคราะหส์ถานการณ์ของผูห้ญิงวยัทาํงานทัง้ในตลาดแรงงานและนอก

ตลาดแรงงาน 

1.1 อตัราการมีส่วนร่วมในกาํลงัแรงงานของผูห้ญิง (Female Labor Force 

Participation)   

จากนิยามสํานกังานสถติแิห่งชาต ิ(2558)  ภาพรวมของประชากรในวยัทํางานทัง้หมด 

ประกอบดว้ย ประชากรทีเ่ป็นกําลงัแรงงาน และ ประชากรทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกําลงัแรงงาน ซึง่ในส่วนของ

กําลงัแรงงาน แบ่งออกเป็น 1) กําลงัแรงงานปัจจบุนั ไดแ้ก่ ผูม้งีานทาํงาน และผูท้ีไ่มม่งีาน 2) กําลงั

แรงงานทีร่อฤดกูลาง (ภาพประกอบ 14)   
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ภาพประกอบ 14 ภาพรวมของประชากรในวยัทํางานทัง้หมดของประเทศไทย 

 

ทีม่า: สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ(2558)  

 

จากนิยามดงักล่าวทาํใหอ้ตัราการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงาน แสดงไดด้งัสมการที ่1  

 

อตัราการมสี่วนรว่มในกาํลงัแรงงาน (อายุ 15+) = 
กําลงัแรงงานรวม

ประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป 
    X100             (3-1) 

 
 โดยที ่ผูท้ ีอ่ยูใ่นกําลงัแรงงาน (Total Labor Force) ประกอบดว้ย ผูท้ีม่งีานทํา (Employed) 

ผูท้ีไ่ม่มงีานทํา (Unemployed) และผูท้ีว่่างงานเน่ืองจากรอฤดกูาล (Seasonally inactive)   

  ดงันัน้สําหรบัการคํานวณอตัราการมสี่วนร่วมในกําลงัแรงงานของผูห้ญงิวยัทํางานหรอื วยั 

Prime age ทีท่าํการศกึษา (อาย ุ25-54 ปีขึน้ไป) จงึเป็นการพจิารณาอตัราการมสี่วนรว่มของผู้หญงิ

อายุ 25-54 ปี คํานวนจากรอ้ยละของผูห้ญงิทีอ่ยู่ในกําลงัแรงงานอายุ 25-54 ปีต่อผูห้ญงิอายุ 25-54 

ปี ทัง้หมด   
 

นอกจากน้ีสถานภาพการทํางานของผูห้ญงิในการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น ผูห้ญงิทีเ่ป็น

นายจา้ง ผูห้ญงิทีท่าํงานในระบบ (Formal sector) ไดแ้ก่ ผูท้ีท่าํงานภาคเอกชน ภาครฐัและวสิาหกจิ 

ในขณะทีผู่ท้ ีท่ํางานนอกระบบ (Informal sector) ประกอบดว้ย ผูท้ีช่่วยธุรกจิครวัเรอืนโดยไม่ได้รบั

ค่าจา้ง ธุรกจิส่วนตวัโดยไมม่ลีกูจา้ง และการรวมกลุ่ม Aemkulwat (2010)  

1.2  แนวคิด Cohort-based analysis  

        จากการศกึษาของ Kawata and Naganuma (2010)  ไดก้ล่าวถงึการศกึษาอตัราการมี

ส่วนรว่มในกําลงัแรงงานโดยใช ้ Cohort-based analysis ในการวเิคราะห ์ซึง่เป็นการวเิคราะห์

อตัราการมสีว่นรว่มในกําลงัแรงงานจาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแก่  

1) ผลกระทบทีเ่กดิจากอาย ุ(Age effect)   ศกึษาการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงานตาม

ช่วงชวีติของแรงงาน   

ประชากรอาย ุ15 

ปีขึน้ไป

กาํลงัแรงงานรวม

กาํลงัแรงงาน

ปัจจบุนั

ผูมี้งานทาํ

ผูไ้ม่มีงานทาํ
กาํลงัแรงงานท่ีรอ

ฤดกูาล
ผูไ้ม่อยู่ในกาํลงั

แรงงาน
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2) ผลกระทบที่เกดิจากเวลา (Time effect) เป็นการแสดงให้เหน็ถึงการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราการมสี่วนร่วมในกําลงัแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม

ในแต่ละปี:  

3) ผลกระทบทีเ่กดิจากรุ่นปีเกดิ (Cohort effect) เป็นการศกึษาผลกระทบของคนในแต่

ละรุน่ (Particular generations )ต่ออตัราการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงานหญงิ  

 ดงันัน้เพื่อทําใหก้ารเกดิความเขา้ใจในหลกัการคํานวณอตัราการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงาน

ตามรุ่นปี จงึได้สรุปเป็นตาราง 7 ซึ่งจากตารางดังกล่าวได้อธิบายอัตราการมีส่วนร่วมในกําลัง

แรงงานของผูห้ญงิทีเ่กดิในปี พ.ศ. 2498-2502 ซึง่ในปี พ.ศ. 2527 ผูห้ญงิในรุ่นดงักล่าวอายุ 25-29 

ปี ถดัมาในปี พ.ศ. 2532 ผูห้ญงิในรุน่ดงักล่าวอาย ุ30-34 ปี และในปีพ.ศ. 2537ผูห้ญงิในรุน่ดงักล่าว

อาย ุ35-39 ปี  
  

ตาราง 7 แสดงการพจิารณาอตัราการมสี่วนในกําลงัแรงงานหญงิแต่รุ่นปีเกดิ  
 

ปี อาย ุ อตัราการมสีว่นรว่ม 

ในกําลงัแรงาน 

2527 25-29* A 

 30-34 B 

 35-39 C 

2532 25-29 D 

 30-34* E 

 35-39 F 

2537 25-29 G 

 30-34 H 

 35-39* I 

 

หมายเหตุ  * หมายถงึ แสดงการพจิารณาการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงานของผูห้ญงิตามรุ่นปี

เกดิ โดยผูห้ญงิทีอ่าย ุ25-29 ปี ในปี พ.ศ. 2527 คอื ผูห้ญงิทีเ่กดิรุน่ปี พ.ศ. 2498-2502 
 
ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Kawata and Naganuma (2010)   

 
นอกจากน้ีความแตกต่างระหว่างการพจิารณาอตัราการมสี่วนร่วมในกําลงัแรงงาน จาํแนก

ตามเวลา อายุและรุ่นปีเกดิในตาราง 8 ซึง่จากตารางดงักล่าว หากพจิารณาอตัราการมสี่วนร่วมใน

กําลงัแรงงานตามเวลา คอื A, D และ G อตัราการมสี่วนร่วมในกําลงัแรงงานตามอายุ A,B แล C 

และ อตัราการมสี่วนรว่มในกําลงัแรงงานตามรุน่ปี A, E และ I  
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ตาราง 8 ความแตกต่างระหว่างการพจิารณาอตัราการมสี่วนในกําลงัแรงงาน จาํแนกตามเวลา อาย ุ

      และรุน่ปีเกดิ  
 

อาย ุ ปี พ.ศ.  

2527 2532 2537 2542 2547 2552 2557 

25-29 A D G     

30-34 B E H     

35-39 C F I     

40-44        

45-49        

50-54        

 

ทีม่า:  ปรบัปรงุจาก Kawata and Naganuma (2010)   
 
1.3 อตัราการพ่ึงพิง (Dependency ratio)   

       ในการศกึษาครัง้น้ีไดพ้จิารณาภาระของสมาชกิในครวัเรอืน ซึง่ในทีน้ี่หมายถงึ 

อตัราส่วนการเป็นภาระ หมายถงึ ผูส้งูอาย,ุ เดก็หรอืทัง้ผูส้งูอายแุละเดก็ 1 คนจะตอ้งมวียัแรงงานกี่

คนดแูล (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ, 2559)  ซึง่มหีลกัการ

คาํนวณดงัน้ี  

  

อตัราการพึง่พงิ = 
จาํนวนผูม้ภีาวะพึง่พงิ∗

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั (อาย ุ15−59 ปี) 
   X 100              (3-2) 

 

      หมายเหตุ * อตัราการพึง่พงิ แบ่งออกเป็น 1) อตัราการพึง่พงิวยัเดก็ คาํนวณจาก จํานวน

สมาชกิในครอบครวัวยัเด็ก(น้อยกว่า 15ปี) หาร จํานวนสมาชกิในครอบครวั (อายุ 15-59) 2) อตัราการ

พึ่งพงิผู้สูงอายุ คํานวณจากจํานวนสมาชกิในครอบครวัที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) หาร จํานวน

สมาชกิในครอบครวั (อาย ุ15-59) และ 3)อตัราการพึง่พงิรวม คาํนวณจาก สมาชกิครอบครวัในวยัเด็กและ

วยัทาํงาน หาร จาํนวนสมาชกิในครอบครวั (อาย ุ15-59) 

 

 

 

 

 

Age effect 

Time  effect  

Cohort effect 
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 1.4 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างชัว่โมงการทาํงานของผูห้ญิงกบัอตัราการ

พ่ึงพา  

     การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ในครัง้น้ี ใช ้Pearson Correlation ซึง่เป็นสถติทิี่ใช้วดัระดบั

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในกรณีทีต่วัแปรมรีะดบัการวดัเป็น แบบ Interval ขึน้ไป ซึง่การพจิารณา

ความสมัพนัธน์ัน้วดัจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) หรอื r   
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั คาํนวณจากสตูร ดงัน้ี  

 

 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑁𝑁−∑𝑋𝑋𝑋𝑋−(∑𝑋𝑋)(∑𝑋𝑋)
�[𝑁𝑁∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋)2][𝑁𝑁∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋)2]

         (3-3) 

 

เมือ่ 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥    หมายถงึ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

      ∑𝑋𝑋    หมายถงึ ผลรวมของขอ้มลูจากตวัแปรที ่1  

      ∑𝑌𝑌    หมายถงึ ผลรวมของขอ้มลูจากตวัแปรที ่2 

        ∑XY  หมายถงึ ผลรวมของผลคณูระหว่างขอ้มลูตวัแปรที ่1 และ2 

      ∑𝑋𝑋2   หมายถงึ ผลรวมของกําลงัสองของขอ้มลูตวัแปรที ่1  

       ∑𝑌𝑌2    หมายถงึ ผลรวมของกําลงัสองของขอ้มลูตวัแปรที ่2 

        𝑁𝑁         หมายถงึ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

 

 ทัง้น้ีเครื่องหมาย + , - หน้าตวัเลขสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะบอกถงึทศิทางความสมัพนัธ์

โดยที ่หาก r  มเีครื่องหมาย + หมายถงึ ความสมัพนัธข์องตวัแปรไปในทศิทางเดยีวกนั และ หาก r 

มเีครือ่งหมาย – หมายถงึ ความสมัพนัธช์องตวัแปรไปในทศิทางตรงกนัขา้ม  

 การทดสอบนัยสาํคญั  

 𝐻𝐻0: 𝜌𝜌 = 0  (ตวัแปร X และ Y ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั)  

          𝐻𝐻1: 𝜌𝜌 ≠ 0  (ตวัแปร X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นั 

สถิตทดสอบ  

  𝑡𝑡 = r√n−2
√1−r2

  ,  𝑑𝑑𝑑𝑑 = n − 2  

 
2. การวิเคราะห ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานและชัว่โมงการทาํงานของผู้หญิง

วยัทาํงาน  

    สําหรบัการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการทํางานของผู้หญิงวยัทํางาน แบ่งออกเป็น 2 

แบบจําลองหลัก ได้แก่ แบบจําลองการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของผู้หญิงวัยทํางาน และ 

แบบจาํลองอุปทานของแรงงานหญงิ รายละเอยีดดงัน้ี  
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2.1 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํงานของผูห้ญิงวยัทาํงาน  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊 + 𝜀𝜀𝑖𝑖                         (3-4) 

กําหนดให ้ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1  ถา้ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0  และ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0      ถา้ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ ≤ 0  

โดยที ่       𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗   หมายถงึ  การตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงานของผูห้ญงิ 

       𝑿𝑿𝒊𝒊     หมายถงึ  ตวัแปรทีอ่ธบิายสมการการตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงาน  

                              𝛽𝛽𝑖𝑖      หมายถงึ  สมัประสทิธิข์องตวัแปร 

        𝜀𝜀𝑖𝑖      หมายถงึ  ความคลาดเคลื่อน   

จากสมการที ่4 การประมาณค่าสมการการตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงานดว้ยวธิคีวามน่าจะ

เป็นสงูสุด (Maximum likelihood estimate) แบบจาํลองโพรบทิ (Model) ทัง้น้ีความน่าจะเป็นที่

ผูห้ญงิจะตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงาน เมือ่กําหนดค่าของตวัแปรมาใหจ้ะมคี่าเท่ากบั (Wooldridge, 

2013)  
 

             Prob(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1|𝑿𝑿𝒊𝒊) = Prob�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0�𝑿𝑿𝒊𝒊� = Prob�𝜀𝜀𝑖𝑖 > −(𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)�𝑿𝑿𝒊𝒊�        (3-5)  

                    = 1 − 𝐺𝐺[−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)] = 𝐺𝐺(𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)                                    (3-6) 

                            Prob(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0|𝑿𝑿𝒊𝒊) = 1−𝐺𝐺(𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)                                  (3-7)  

 เมือ่  G= ฟังกช์ัน่การแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมแบบปกตมิาตรฐาน (Standard normal 

cumulative distribution function, CDF)  

  ทัง้น้ีเน่ืองจากการกําหนด 𝜀𝜀𝑖𝑖 เป็นอสิระต่อ 𝑿𝑿𝒊𝒊  และม ี standard normal distribution  และ  

𝜀𝜀𝑖𝑖 = 0 ส่งผลให ้ 1 − 𝐺𝐺(−𝑧𝑧) = 𝐺𝐺(𝑧𝑧) 
 การประมาณค่าแบบจาํลองโพรบทิจะใชว้ธิภีาวะความน่าจะเป็นสงูสุด โดยฟังกช์ัน่ความ

น่าจะเป็น (Likelihood function) ทีผู่ห้ญงิวยัทาํงานจะตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงาน และไมเ่ขา้สู่

ตลาดแรงงาน  

 จากสมการที ่(3-6) และ (3-7) พบว่า เมือ่ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1  ทาํให ้𝐺𝐺(𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊) และเมือ่ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 =
0  ทาํใหเ้ราได ้1 − 𝐺𝐺(𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)  เมือ่พจิารณา log-likelihood function ของ i เท่ากบั  

                𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝛽𝛽) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑖𝑖𝛽𝛽) + (1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (1 − 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑖𝑖𝛽𝛽))                     (3-8) 

     ในการศกึษาครัง้น้ีต้องการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจทํางานของผู้หญงิใน

สงัคมสูงวยั ดงันัน้จงึใหค้วามสําคญักบัตวัแปรทีเ่กี่ยวกบัภาระของผูสู้งอายใุนครวัเรอืน ทําใหม้แีบ่ง

การวเิคราะหอ์อกเป็น 2 กรณ ีไดแ้ก่   

 

กรณีท่ี 1 การพิจารณาภาระการดูแลผู้สูงอายุของผู้หญิงวยัทํางานโดยใช้อตัราการ

พ่ึงพิงตามอายุของผู้สูงอายุ ซึ่งในกรณีดงักล่าว ได้แบ่งแยกออกเป็น 3 แบบจําลองย่อย ได้แก่ 

แบบจาํลองที ่1.1 (พจิารณาภาระการดแูลสมาชกิในครวัเรอืน) แบบจาํลองที ่1.2 (พจิารณาภาระการ

ดูแลแยกกนัระหว่างเดก็และผู้สูงอายุในครวัเรอืน) และแบบจําลองที่ 1.3 (พจิารณาภาระการดูแล



52 

แยกกนัระหว่างเดก็และผูสู้งอายุในครวัเรอืน และมกีาร Interaction ระหว่างอตัราการพึง่พงิของเดก็

และผูส้งูอายใุนครวัเรอืน) 

 

แบบจาํลองท่ี 1.1 ภาระการดแูลสมาชกิในครวัเรอืนรวม   

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 𝛽𝛽0 +�𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=4

𝑗𝑗=1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 + � 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=18

𝑗𝑗=5

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝛽𝛽19𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡𝑇𝑇𝑙𝑙𝑑𝑑𝑇𝑇𝐼𝐼 + � 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=21

𝑗𝑗=20

𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ + 𝛽𝛽22𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 

                   +𝜀𝜀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹              (3-9) 

 แบบจาํลองท่ี 1.2 ภาระการดแูลสมาชกิในครวัเรอืนแยกกนัระหว่างเดก็และผูส้งูอายใุน

ครวัเรอืน 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=4
𝑗𝑗=1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=18
𝑗𝑗=5 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=21
𝑗𝑗=19 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 +  ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=24
𝑗𝑗=22 𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 +

∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=26
𝑗𝑗=25 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ + 𝛽𝛽27𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜀𝜀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹             (3-10) 

 

 แบบจาํลองท่ี 1.3 ภาระการดแูลสมาชกิในครวัเรอืนแยกกนัระหว่างเดก็และผูส้งูอายใุน

ครวัเรอืนและมกีาร Interaction ระหว่างอตัราการพึง่พงิของเดก็และผูส้งูอายใุนครวัเรอืน 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=4
𝑗𝑗=1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=18
𝑗𝑗=5 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=21
𝑗𝑗=19 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 +  ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=24
𝑗𝑗=22 𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 +

∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=33
𝑗𝑗=25 𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 ∗ 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 +  ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=35
𝑗𝑗=34 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ + 𝛽𝛽36𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜀𝜀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹    (3-11) 

    

โดยที ่  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗= การตดัสนิใจเขา้สู่ตลาดแรงงานโดยที ่𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗= 1 เมื่อผูห้ญงิตดัสนิใจเขา้สู่

ตลาดแรงงาน และ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗= 0 เมือ่ผูห้ญงิตดัสนิไมเ่ขา้สู่ตลาดแรงงาน  

          𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑= ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอายยุกกําลงัสอง สถานภาพสมรส การเป็น

หวัหน้าครวัเรอืน   

                             𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻= คุณลกัษณะของสาม ีไดแ้ก่ อาย ุอายยุกกําลงัสอง ระดบัการศกึษา สถานภาพ

การทํางาน การทํางานจาํแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิและอาชพี  

            𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡𝑇𝑇𝑙𝑙𝑑𝑑𝑇𝑇𝐼𝐼  = ภาระการดแูลสมาชกิในครวัเรอืนรวม โดยใช ้อตัราการพึง่พงิรวมเป็น

ตวัแทน 

             𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑    = ภาระการดแูลเดก็ โดยใช ้อตัราการพึง่พงิของเดก็ เป็นตวัแทน 

ประกอบดว้ย อตัราการพึง่พงิของเดก็อาย ุ0-2 ปี อตัราการพึง่พงิของเดก็อาย ุ3-5ปี และ อตัราการ

พึง่พงิของเดก็  

6-14 ปี  

                𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑      = ภาระการดแูลผูส้งูอาย ุโดยใช ้อตัราการพึง่พงิของผูส้งูอาย ุเป็นตวัแทน 

ประกอบดว้ย อตัราการพึง่พงิของผูส้งูอายตุอนตน้ อตัราการพึง่พงิของผูส้งูอายตุอนกลาง และอตัรา

การพึง่พงิของผูส้งูอายตุอนปลาย  

        𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 ∗ 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑=Interaction ระหว่างอตัราการพึง่พงิของเดก็และผูส้งูอายใุนครวัเรอืน 
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         𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ  = ปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วกบัครวัเรอืน ไดแ้ก่ การมบีา้นของตนเอง และรายไดท้ี่

ไมไ่ดเ้กดิจากการทํางาน   

           𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇= ปัจจยัดา้นภูมศิาสตร ์ไดแ้ก่ พืน้ทีค่รวัเรอืนอยูอ่าศยั (รายละเอยีดของตวัแปร

ในแบบจาํลองแสดงไวใ้นตาราง 9)  

 

 กรณีท่ี 2 การตดัสินใจทาํงานของผู้หญิงวยัทาํงาน โดยพิจารณา การดแูลพ่อแม่ท่ี

เป็นผูส้งูอายุเป็นตวัแปรภายใน   

แบบจาํลองน้ีเป็นการพจิารณาภาระการดูแลผูส้งูอายใุนครวัเรอืนทีใ่ชก้ารมผีูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึ่งพาที่ต้องการดูแลในครวัเรอืนเป็นตวัแปรในการวเิคราะห์ แต่เน่ืองจากการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะ

พึ่งพานัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ไม่ว่าจะลกัษณะการทํางานของผู้หญิง การตดัสนิใจร่วมกนั

ของญาติพี่น้อง รายได้ของครอบครวั ค่านิยมทางสงัคม ตลอดจนในการวเิคราะห์ภาระการดูแล

ผู้สูงอายุ ยงัขาดข้อมูลการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบ formal care และข้อมูลด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ จงึจําเป็นต้องใช้ตวัแปรเครื่องมอื หรอื Instrument Variable มาใช้ในการวเิคราะห์ด้วย 

(Pagani ;& Marrenzi : 2008) และ (Ettner ,1995)ดงันัน้ในการประมาณแบบจาํลองปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การตัดสินใจทํางานของผู้หญิงวัยทํางานจึงใช้Bivariate Probit Model  ซึ่งจากการศึกษาของ 

Greene William (2008) , Katchova Ani (2013)  ได้กล่าวถึง การใช้ Bivariate Probit Model ใน

การประมาณค่าตวัแปรตามของสมการ 2 สมการทีม่คีวามสมัพนัธ ์โดยหากกําหนดให ้𝑦𝑦1∗  และ 𝑦𝑦2∗ 

เป็นตวัแปรตามทีเ่ป็นตวัแปรแฝง (Latent variables)   

           𝑦𝑦1∗ = 𝛽𝛽1𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝜀𝜀1                                       (3-12) 

𝑦𝑦2∗ = 𝛽𝛽2𝑿𝑿𝟐𝟐 + 𝜀𝜀2        (3-13) 

โดยที ่𝑦𝑦1 = 1  ถา้ 𝑦𝑦1∗ > 0  และ 𝑦𝑦1 = 0      ถา้ 𝑦𝑦1∗ ≤ 0   

        𝑦𝑦2 = 1  ถา้ 𝑦𝑦2∗ > 0  และ 𝑦𝑦2 = 0      ถา้ 𝑦𝑦2∗ ≤ 0 

�
𝜀𝜀1
𝜀𝜀2 �~𝑁𝑁 ��0

0� , �1 𝜌𝜌
𝜌𝜌 1��    ,   −1 < 𝜌𝜌 < 1 

หากสมการ 2 สมการอาจมคีวามสมัพนัธ์กัน โดยค่าความสมัพนัธ์สามารถวดัได้จากค่า

สหสมัพนัธร์ะหว่าง 𝑦𝑦1 และ   𝑦𝑦2 หรอื Rho: 𝜌𝜌 ซึง่หากค่า 𝜌𝜌 ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสมการ 2 สมการ

ดงักล่าวสามารถวเิคราะหไ์ดโ้ดยใชแ้บบจาํลอง Probit  

การประมาณค่าแบบจําลอง Bivariate Probit Model จะใช้วิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 

โดยฟังกช์ัน่ความน่าจะเป็น (Likelihood function)   โดยที ่Log likelihood function มคี่าเท่ากบั  

 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹 = ∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙∅2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

(2𝑦𝑦𝑖𝑖1 − 1)𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖1,
(2𝑦𝑦𝑖𝑖2 − 1)𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖2,

(2𝑦𝑦𝑖𝑖1 − 1)(2𝑦𝑦𝑖𝑖2 − 1)𝜌𝜌
�   (3-14) 

= � 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙∅2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
�𝑞𝑞𝑖𝑖1𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖1,𝑞𝑞𝑖𝑖2𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖2,𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑞𝑞𝑖𝑖2𝜌𝜌� 
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         เมือ่  𝑞𝑞𝑖𝑖1 = (2𝑦𝑦𝑖𝑖1 − 1) = −1 ถา้𝑦𝑦𝑖𝑖1 = 0 และ + 1 ถา้ 𝑦𝑦𝑖𝑖1 = 1   

∅2 = Bivariate normal CDF  

 

จากการศกึษาในครัง้น้ี ได้มกีารวเิคราะห์ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจทํางานของผู้หญิง 

โดยตัวแปรตาม และตัวแปรภายในมรีะดบัการวดัเป็น 2 ค่า ได้แก่ ทํางาน (แทนค่า=1) และไม่

ทํางาน (แทนค่า=0) และตวัแปรภายในทีพ่จิารณาเป็นภาระการดูแลผูสู้งอายุในครวัเรอืนของผูห้ญงิ

วยัทาํงาน ไดแ้ก่ ครอบครวัมผีูส้งูอายทุีภ่าวะพึง่พาตอ้งการดแูล (แทนค่า= 1) อื่นๆ=0    

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=4
𝑗𝑗=1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 +∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=18
𝑗𝑗=5 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=21
𝑗𝑗=19 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 +  ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=23
𝑗𝑗=22 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ +

∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=25
𝑗𝑗=24 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡ℎ + 𝛽𝛽26𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜀𝜀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 , 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ > 0)     (3-15) 

 

 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ = ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=3
𝑗𝑗=1 𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝛽𝛽4𝐸𝐸𝑑𝑑𝐻𝐻_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ,𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 = 1(𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ > 0)    (3-16) 

กําหนดให้  𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ = ภาระการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน โดยที่ 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ = 1 เมื่อครวัเรอืนของผู้หญิงวยัทํางานมภีาระการดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพา และ 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ = 0 เมื่อครวัเรอืนไม่มภีาระการดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพา ซึ่งจะขึน้อยู่กบั อตัราการ

พึง่พงิของผูส้งูอาย ุและ ระดบัการศกึษาของผูส้งูอาย ุ 

            𝐸𝐸𝑑𝑑𝐻𝐻_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 =ระดบัการศกึษาของผู้สูงอายุในครวัเรอืน ทัง้น้ีการใช้ระดบัการศกึษา

ของผู้สูงอายุ เป็นตวัแปร Instrument เน่ืองจาก สะท้อนถึงลกัษณะการทํางานในอดตี และสภาพ

ทางการเงนิในการดแูลตนเอง (Ettner,1995; Pagani; & Marenzi,2008) 

            หากการประมาณโดยใช ้ Bivariate Probit Model หากพจิารณาทดสอบแลว้ ทดสอบค่า

likelihood test ของค่า Rho หรอื สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 และ 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 มคี่าเท่ากบัศูนย ์ซึง่

แสดงใหเ้หน็ว่าสมการการตดัสนิใจทํางานไมม่คีวามสมัพนัธก์บัสมการภาระการดแูลผูส้งูอายใุน

ครวัเรอืนของผูห้ญงิวยัทํางานอยา่งมนีัยสาํคญัการประมาณค่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสามารถ

ประมาณค่าโดย Probit Model แบบแยกสมการได ้

 

2.2)  การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อชัว่โมงการทาํงานของผูห้ญิงวยัทาํงาน  

      สําหรบัการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อชัว่โมงการทํางานนัน้ ไดม้กีารเพิม่เตมิปัจจยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามจากการศกึษาของ Heckman (1979) ได้กล่าวถงึปัญหา

ความเอนเอยีงในเลอืกตวัอย่าง หรอื Sample Section Bias เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถสงัเกต

ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในตลาดแรงงานและได้รบัค่าจา้งเท่านัน้ ทําให้ในแบบจําลองของอุปทาน

แรงงานที่ทําการวเิคราะห์ แสดงเฉพาะค่าจ้างและชัว่โมงการทํางานที่เป็นบวกเท่านัน้ จงึมคีวาม

จาํเป็นแก้ไขปัญหาความเอนเอยีงในการเลอืกตวัอย่างก่อน (นวลพรรณ ไมท้องด ี(2554) ,ฉัตรมณี 

ขอ้เพชรและกริยิา กุลกลการ (2554)  Aemkulwat (2014) และ เจษฏา เงนิดแีละปิยะลกัษณ์ พุทธ

วงศ ์(2558))  ทัง้น้ีข ัน้ตอนในการแกไ้ขปัญหาความเอนเอยีงในการเลอืกตวัอยา่งมขี ัน้ตอนดงัน้ี   
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 จากการสมการการตดัสนิใจทาํงานของผูห้ญงิ  

     𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊 + 𝜀𝜀𝑖𝑖         (3-17) 

 ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสในการทาํงานของผูห้ญงิในตลาดแรงงาน เท่ากบั  

Prob�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0� = Prob�𝜀𝜀𝑖𝑖 >−𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊� =Φ(𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)           (3-18) 

                 โดยที ่Φ(. ) คอื ฟังกช์ัน่การแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมแบบปกตมิาตรฐาน 

(Standard normal cumulative distribution function, CDF)   

เน่ืองจากค่าจ้างและชัว่โมงการทํางานของผู้หญิงจะสังเกตได้เฉพาะผู้หญิงที่มี 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0  ดงันัน้ค่าคาดหวงัของชัว่โมงการทํางาน และค่าจา้งทีป่รากฏใหเ้หน็เฉพาะผูห้ญงิทีอ่ยู่ใน

ตลาดแรงงาน  

E�Hi�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0� = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝒀𝒀𝒊𝒊 +𝐸𝐸�𝐻𝐻𝑖𝑖�𝜀𝜀𝑖𝑖 >−𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊� = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝒀𝒀𝒊𝒊 + 𝜽𝜽𝜽𝜽𝒊𝒊 + 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟   (3-19) 

โดยที ่𝜽𝜽 = 𝝆𝝆𝝈𝝈𝒖𝒖  , 𝜽𝜽𝒊𝒊 = ∅(𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)
Φ(𝛽𝛽𝑖𝑖𝑿𝑿𝒊𝒊)� , และ ∅(. ) คอืฟังก์ชัน่ความหนาแน่น

ปกตมิาตรฐาน (Standard normal density function)  

      𝒀𝒀𝒊𝒊 = ปัจจยัทีก่ําหนดชัว่โมงการทาํงาน 

ดงันัน้สมการทีใ่ชใ้นการประมาณค่าชัว่โมงการทาํงานอาจแสดงไดด้งัน้ี  

   �Hi�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖∗ > 0� = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝒀𝒀𝒊𝒊 +𝜃𝜃𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟  (3-20) 

 โดยที ่𝜆𝜆𝑖𝑖 คอื ค่า Inverse Mills’ratio  

                นอกจากการแก้ไขปัญหาการเลือกตัวอย่างแล้ว เน่ืองจากชัว่โมงการทํางานขึ้นอยู่

ค่าจา้ง และค่าจา้งยงัขึน้อยู่กบัชัว่โมงการทํางานเช่นกนั ดงันัน้เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาความสมัพนัธ์ที่

เกี่ยวขอ้งสองทางจงึใช้Two-stage least square ในการประมาณค่าแบบจําลอง (ฉัตรมณี ขอ้เพชร 

และกริยิา กุลกลการ; 2554) 

            สมการท่ี 1 สมการชัว่โมงการทาํงานของผูห้ญงิวยัทํางาน   

            𝐻𝐻𝑙𝑙𝐻𝐻𝑟𝑟 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑊𝑊 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=4
𝑗𝑗=2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇

𝑗𝑗=13
𝑗𝑗=5 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=19
𝑗𝑗=14 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=22
𝑗𝑗=20 𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 +

 ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑗𝑗=24
𝑗𝑗=23 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ + 𝛽𝛽25𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ + 𝛽𝛽26𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝜆𝜆� + 𝜀𝜀𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑓𝑓                 (3-21) 

 

          สมการท่ี 2 สมการค่าจา้งของผูห้ญงิวยัทาํงาน   

 𝑊𝑊 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻𝑙𝑙𝐻𝐻𝑟𝑟 + 𝛽𝛽2𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑑𝑑𝐻𝐻 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇
𝑗𝑗=12
𝑗𝑗=5 +∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑗𝑗=16
𝑗𝑗=13 𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙 +

𝛽𝛽17𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜀𝜀𝑤𝑤                                        (3-22)  

โดยที ่  𝑊𝑊 = ค่าจา้ง  

            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇  =ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดแรงงาน ไดแ้ก่ ประเภทการทาํงานจาํแนกตามกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ และ อาชพี  

�̂�𝜆 =Inverse Mills’ratio 

𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙 =ภมูภิาคทีค่รวัเรอืนอาศยั   
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จากแบบจาํลองทีใ่ชใ้นการศกึษาสามารถแจกแจงแต่ละปัจจยั และทีม่าและสมมตุฐิานของปัจจยั

ต่างๆไดด้งัตาราง 9  
 
 

 

ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

แบบจาํลองท่ี 1 ตวั

แปรตาม :  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹∗ 
 

การทํางานในตลาดแรงงาน เป็นตวัแปรทีนํ่ามาจากสถานภาพการทาํงานของผูห้ญงิอายุ 25-54 

ปี  มาแปลงเป็นตวัแปรคุณภาพ  โดยที ่ 

0 = ผูห้ญงิวยัทาํงานอยู่นอกตลาดแรงงาน  

1= ผูห้ญงิวยัทาํงานอยู่ในตลาดแรงงาน  

แบบจาํลองท่ี 2 ตวั

แปรตาม :𝐻𝐻𝑙𝑙𝐻𝐻𝑟𝑟 

ชัว่โมงการทาํงานเฉลีย่ต่อวนัของผูห้ญงิวยัทาํงานทีไ่ดร้บัค่าจา้งเป็นรายเดอืน  

ตวัแปรอิสระ      

1.ปัจจยัส่วนบุคคล (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑)  

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑇𝑇 อายุของผูห้ญงิ(ปี)  Vidal-Fernandez (2012) 

Assava et al.(2012) เจษฏา 

เงนิดแีละปิยะลกัษณ์ พุทธ

วงศ ์(2558) 

+ + 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑇𝑇_𝐻𝐻𝑞𝑞 อายุปัจจุบนัของผูห้ญงิยกกาํลงัสอง  Bravo and Punentes,2012 - - 

  

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇𝑙𝑙 
สภาพสมรสของผูห้ญงิวยัทาํงาน มา

แปลงเป็นตวัแปรหุ่น  ได้แก่ ผู้หญงิ

เ ป็นโสด =0 และ ผู้หญิงไม่โสด 

(แต่งงาน/ หมา้ย /หย่า / แยก) =1 

 Magnani and Rammohan 

(2006)  Vidal-Fernandez 

(2012) 

- - 

𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑 สถานภาพในครอบครัว หากเป็น

หวัหน้าครวัเรอืน =1 และอื่นๆ =0  
Bratti and Stafflani , 2012) + + 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝐻𝐻 จํานวนปีที่เรยีนในสถานศกึษาของ

ผูห้ญงิ (ปี)  
Bratti and Stafflani , 2012) 

เ จษฏา เ งินดีแล ะ ปิ ยะ

ลกัษณ์ พุทธวงศ ์(2558) 

+ + 

2.ปัจจยัด้านครอบครวั  

2.1 ปัจจยัคณุลกัษณะของสามี  (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)   

𝐻𝐻𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇 อายุของสามีของผู้หญิงวัยทํางาน 

(ปี) 

Wolf and Solo (1994)   

Maurer-Fazio  et al. (2011) 

Bratti and Stafflani (2012)  

+/- +/- 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ตาราง 9 รายละเอยีดตวัแปรต่างๆทีป่รากฏในแบบจาํลอง 
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ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

𝐻𝐻𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇_𝐻𝐻𝑞𝑞 อายุปัจจุบนัของสามีของผู้หญิงวัย

ทาํงานยกกาํลงัสอง (ปี2) 

Wolf and Solo (1994)     

Bratti and Stafflani (2012) 

 

-/+ -/+ 

𝐻𝐻𝑇𝑇𝑑𝑑𝐻𝐻 :จํานวนปีทีเ่รยีนในสถานศกึษาของ

สามขีองผูห้ญงิวยัทาํงาน  (ปี)  

Wolf and Solo (1994)   

Pagani and Marenzi (2008) 

Maurer-Fazio  et al. (2011) 

Bratti and Stafflani (2012) 

-/+ -/+ 

สถานภาพการทาํงานของสามี โดยมี สามีทาํงานนอกระบบ เป็น Baseline     

𝐻𝐻𝑑𝑑𝑙𝑙𝑟𝑟𝐻𝐻𝑇𝑇𝑙𝑙 สาม ีทาํงานในระบบ เป็นตวัแปรหุ่น 

ถา้ใช่ มคี่าเท่ากบั 1 ไม่ใช่ เท่ากบั 0 

Amenkulwat , 2014 - - 

  
 

𝐻𝐻𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 

 

สถานภาพการทํางานของสามขีอง

ผูห้ญงิวยัทาํงาน 

 

 มัทนา พนานิรามัยและ สม

บุญ ยมนา (2549 

Aemkulwat (2010) 

- - 

𝐻𝐻ℎ𝑙𝑙𝐻𝐻𝑟𝑟 จํานวนชัว่ โมงทํางานต่อวันโดย

เฉลี่ยของสามี ที่ทํางานในระบบ

(ตวัแทนมาตรการดา้นเวลา) 

 Thévenon (2013) - - 

𝐻𝐻𝑑𝑑𝑇𝑇𝑦𝑦 จํานวนวนัทํางานโดยเฉลีย่ต่อเดอืน

ของสามทีีท่าํงานในระบบ 

 (ตวัแทนมาตรการดา้นเวลา) 

Thévenon (2013) - - 

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 การทาํงานจาํแนกกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิของสาม ีโดยกาํหนด สามี

ทีท่าํงานในภาคเกษตรเป็นกลุ่ม

อา้งองิ ไดแ้ก่ 1.การผลติ ไฟฟ้า  

ก๊าซ การจดัการน้ํา และการก่อสรา้ง 

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑1  ถา้ใช่ เท่ากบั 1 ไม่ใช่

เท่ากบั 0  2.คา้สง่ คา้ปลกี การซ่อม

ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑2
ถา้ใช่ เท่ากบั 1 ไม่ใช่เท่ากบั 0  

3.ภาคการเงนิและอสงัหารมิทรพัย ์

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑3 ถา้ใช ่เท่ากบั 1 ไม่ใช่

เท่ากบั 0  4.การศกึษา กจิกรรม

วชิาชพี การบรหิารและการบรกิาร

สนบัสนุน 𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑4ถา้ใช่ เท่ากบั 1 

Aemkulwat (2010) -  

ตาราง 9 (ต่อ) 
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ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

ไม่ใช่เท่ากบั 0  5.ภาคบรกิารอืน่ๆ 

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑5ถา้ใช่ เท่ากบั 1 ไม่ใช่เท่ากบั 

0  

  

𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻 
อาชพีของสาม ีโดยกําหนดให ้กลุ่ม

ของสามีที่ประกอบอาชีพพื้นฐาน 

เป็นกลุ่มอา้งองิ  

ไดแ้ก่ 1.ผูจ้ดัการ ขา้ราชการระดบั

อาวุโส ฯ(𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻1) ถา้ใช่ เท่ากบั 1 

ไม่ใช่เท่ากบั 0  2.ผูป้ระกอบวชิาชพี

ต่างๆและเจา้หน้าทีเ่ทคนิค

 (𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻R2) ถา้ใช่ เท่ากบั 1 ไมใ่ช่

เท่ากบั 0  3.เสมยีน พนกังาน

บรกิาร และผูจ้าํหน่ายสนิคา้

(𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻R3) ถา้ใช่ เท่ากบั 1 ไมใ่ช่

เท่ากบั 0  4.ผูป้ฏบิตังิานมฝีีมอื 

ช่างฝีมอืและผูค้วบคุมอาชพีงาน

พืน้ฐาน (𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻R4) ถา้ใช่ เท่ากบั 1 

ไม่ใช่เท่ากบั 0  

Aemkulwat (2014) -  

2.2 ปัจจยัด้านการดแูลสมาชิกในครวัเรอืน  

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡𝑇𝑇𝑙𝑙𝑑𝑑𝑇𝑇𝐼𝐼 อตัราการพึ่งพิงรวม     

𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑 ปั จ จัย ด้ า น ก า ร ดู แ ล บุ ต ร ใ น

ครวัเรอืน   

   

𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑1 ภาระพึ่งพาจากบุตรอายุ 0-2 ปี  ใช้

สัดส่ วนของบุต รอายุ  0-2 ปีกับ

สมาชกิวยัแรงงานของครวัเรอืน (ผูม้ ี

อายุ 15-59ปี) (เท่า)   

Ribar (1992) และ Pagani 

and Marenzi (2008)  
 

- - 

𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑2 ภาระพึง่พาจากบุตรอายุ 3-5 ปี ใช ้

สัดส่วนของบุตรอายุ  3-5 ปี  กับ

สมาชกิวยัแรงงานของครวัเรอืน(ผูม้ ี

อายุ 15-59ปี) (เท่า)   

Ribar (1992) และ Pagani 

and Marenzi (2008)  
 

- - 

𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑3 ภาระพึง่พาจากบุตรอายุ 6-14 ปี ใช ้

สัดส่วนของบุตรอายุ 6-14 ปี กับ

สมาชกิวยัแรงงานของครวัเรอืน (ผูม้ ี

อายุ 15-59ปี) (เท่า) 

Ribar (1992) และ Pagani 

and Marenzi (2008)  
 

+ + 

ตาราง 9 (ต่อ) 
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ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑 ภาระการดแูลผูสู้งอายุ      

𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑1 ภาระพึ่งพาจากผู้สูงอายุตอนต้น

(อายุ  60-69 ปี )  ใช้สัดส่ วนของ

ผู้สูงอายุตอนต้นกบัจํานวนสมาชกิ

วยัแรงงานในครวัเรอืน (เท่า)   

Ribar (1992) + + 

𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑2 ภาระพึ่งพาจากผู้สูงอายุตอนปาน

กลาง(อายุ 70-79 ปี) ใชส้ดัส่วนของ

ผู้ สู ง อ ายุ ต อนกลางกับจํ านวน

สมาชกิวยัแรงงานในครวัเรอืน(เท่า)   

Pagani and Marenzi (2008) - - 

𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑3 ภาระพึ่งพาจากผู้สูงอายุตอนปลาย

(อายุ 80ปี ขึ้นไป) ใช้สัดส่วนของ

ผู้ สู ง อายุ ตอนปลายกับจํ านวน

สมาชกิวยัแรงงานในครวัเรอืน(เท่า)  

(ตวัแทนมาตรการดา้นบรกิาร) 

Pagani and Marenzi (2008) - - 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑇𝑇_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ ครวัเรอืนมผีูส้งูอายุทีภ่าวะพึง่พาใน

ครวัเรือน อย่างน้อย 1 คน  โดยที่  

ถ้ า ใ ช่  =1  ไ ม่ ใ ช่  =0  ( ตั ว แ ทน

มาตรการดา้นบรกิาร) 

Base: การมีผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะ

พึง่พาในครวัเรอืน   

Ettner (1995), Magani and 

Rammohan (2006)Pagani 

and Marenzi(2008) ,Young 

(2008) 

- - 

𝑁𝑁𝑙𝑙_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑∗ ครวัเรอืนที่ไม่มผีู้สูงอายุ  โดยที่ ถ้า

ใช่ =1 ถา้ไม่ใช่ =0  
Base: การมีผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะ

พึง่พาในครวัเรอืน   

Pagani and Marenzi 

(2008) 

+ + 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝐻𝐻_𝑂𝑂𝑙𝑙𝑑𝑑  ระดบัการศกึษาของผูส้งูอายุ  ตวัแปรเครื่องมอื   

Ettner ,1995 ; Pagani 

and Marenzi,2008 

  

2.3 ปัจจยัด้านฐานะของครวัเรอืน ( 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ) 

 𝑂𝑂_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝑙𝑙𝐻𝐻𝑇𝑇 Log ร าย ได้ที่ ไ ม่ ไ ด้ม าจากการ

ทาํงานของครวัเรอืน  

 (ตวัแทนมาตรการดา้นการเงนิ) 

 Ribar (1992)  Ettner (1995) 

เ จษฏา เ งินดีแล ะ ปิ ยะ

ลกัษณ์ พุทธวงศ ์(2558) 

- - 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝑇𝑇𝑟𝑟 ครวัเรอืนเป็นเจา้ของทีอ่ยู่อาศยัของ

ตนเอง โดยที ่ถา้ใช่ =1 ถา้ไม่ใช่ =0  

Ettner (1995) ,Young 

(2008)  

 

-  

ตาราง 9 (ต่อ) 
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ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

3.ปัจจยัด้านภมิูศาสตร ์(𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇) 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 ผูห้ญงิวยัทาํงานมคีรวัเรอืนอยู่ใน

เมอืง =1  และอื่นๆ =0 

Pagani and Marenzi(2008)   + + 

𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙 ผูห้ญงิวยัทาํงานมคีรวัเรอืนอยู่ใน

ภูมภิาคต่างๆ โดยที ่ 1.ภาคกลาง 

( 𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙1)  =1 และอื่นๆ =0 2.

ภาคเหนือ ( 𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙2)  =1 และอื่นๆ 

=0  3.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 (𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙3)   =1 และอื่นๆ =0  4. 

ภาคใต ้  (𝑟𝑟𝑇𝑇𝑙𝑙4)  =1 และอื่นๆ =0 

ตวัแปรทีก่าํหนดค่าจา้ง    

4.ปัจจยในตลาดแรงงาน (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇) 

𝑊𝑊𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇 ค่าจา้งและเงนิเดอืน Warunsiri and McNown 

(2010) 

 - 

𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 กาํหนดให ้ ผูห้ญงิทาํงานในภาค

เกษตรเป็นกลุ่มอา้งองิ ไดแ้ก่ 

  1.การผลติ ไฟฟ้า  ก๊าซ การ

จดัการน้ํา และการก่อสรา้ง

( 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑1)  โดยที ่ถา้ใช่ =1 ถา้

ไม่ใช่ =0  2.คา้สง่ คา้ปลกี การซ่อม

ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

( 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑2) โดยที ่ถา้ใช่ =1 ถา้

ไม่ใช่ =0  3.ภาคการเงนิและ

อสงัหารมิทรพัย ์ (𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑3) โดยที ่

ถา้ใช่ =1 ถา้ไม่ใช่ =0 4.การศกึษา 

กจิกรรมวชิาชพี การบรหิารและกา

รบรกิโดยที ่ถา้ใช่ =1 ถา้ไมใ่ช่ =0

การสนบัสนุน  (𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑4)   5.ภาค

บรกิารอื่นๆ  (𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑5) โดยที ่ถา้

ใช่ =1 ถา้ไมใ่ช่ =0 

Aemkulwat (2014)  + 

𝑊𝑊𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻 อาชพีของผู้หญิงวยัทํางานได้มกีาร

กําหนดให้  ผู้หญิงที่ประกอบอาชพี

พืน้ฐาน เป็นกลุ่มอา้งองิ ไดแ้ก่ 

และกลุ่มอื่นๆ แปลงเป็นตัวแปร

คุณภาพ 1.ผู้จ ัดการ ข้าราชการ

Aemkulwat (2014)  -  

ตาราง 9 (ต่อ) 

ตาราง 9 (ต่อ) 
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ปัจจยั คาํจาํกดัความ อา้งองิจากการศกึษาจาก

แบบจาํลองอื่นๆ  

สมมติุฐาน 

แบบ 

จาํลองท่ี 1 

 

แบบ 

จาํลองท่ี 2 

 

ระดบัอาวุโส ฯ (𝑊𝑊𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻1) โดยที ่ถา้

ใช่  =1 ถ้าไม่ ใช่  =0 2.ผู้ประกอบ

วิชาชีพต่างๆและเจ้าหน้าที่เทคนิค 

 (𝑊𝑊𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻2) โดยที ่ถา้ใช่ =1 ถา้ไมใ่ช่ 

=0 3.เสมยีน พนักงานบรกิาร และผู้

จําหน่ายสินค้า  (𝑊𝑊𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻3) โดยที่  

ถา้ใช่ =1 ถา้ไม่ใช่ =0 4.ผูป้ฏบิตังิาน

มฝีีมอื ช่างฝีมอืและผู้ควบคุมอาชพี

งานพื้นฐาน  (𝑊𝑊𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻4) โดยที่ ถ้า

ใช่ =1 ถา้ไม่ใช่ =0 

 

หมายเหตุ  1) ทีม่าของตวัแปรและ ค่าเฉลีย่ของตวัแปรในแบบจาํลอง รายละเอยีดใน

ภาคผนวก ก  

     2) การหาความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ต่อกนัของตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) 

รายละเอยีดในภาคผนวก ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 (ต่อ) 



62 

2.3) ตวัแปรท่ีคาดว่าจะเป็นตวัแปรในการกาํหนดนโยบายสนับสนุนการทาํงาน

ของผูห้ญิง  

จากตวัแปรทีก่ารศกึษาในแบบจาํลองปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจทํางาน และชัว่โมงการ

ทาํงานของผูห้ญงิ และ จากสมมตุฐิานของการศกึษาวจิยัทีใ่หค้วามสําคญักบันโยบายครอบครวั ซึง่

ทาํใหม้กีารพจิารณาตวัแปรนโยบายครอบครวัในแบบจาํลอง โดยหากพจิารณานโยบายครอบครวั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ไดแ้ก่ มาตราดา้นการเงนิ ดา้นเวลาและดา้นบรกิาร ดงันัน้ตวัแปรที่

คาดว่าจะเป็นตวัแปรในการกําหนดนโยบายสนบัสนุนการทํางานของผูห้ญงิมดีงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 ตวัแปรทีค่าดว่าจะเป็นตวัแปรในการกําหนดนโยบายสนบัสนุนการทํางานของ 

        ผูห้ญงิ

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการสนับสนุนด้านเวลา เพื่อแบ่งเบา

ภาระของผูห้ญิง 

ลกัษณะการทาํงานของสาม ี(สถานภาพการทาํงาน/อาชพี)  

เวลาในการทาํงานของสาม ี 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการสนับสนุนด้านเงิน  

รายไดท้ีไ่มไ่ดเ้กดิจากการทาํงาน  

แนวทางสนับสนุนการ

ทาํงานของผูห้ญิงวยั

ทาํงานในสงัคมสงูวยั 

 
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการสนับสนุนด้านบริการ 

-อตัราการพึง่พงิของบุตรและผูส้งูอายุในครวัเรอืน 

  1) อตัราการพึง่พงิของเดก็ (0-2 ปี)* อตัราการพึง่พงิของ

ผูส้งูอายุตอนตน้  

  2) อตัราการพึง่พงิของเดก็ (0-2 ปี)* อตัราการพึง่พงิของ

ผูส้งูอายุปลาย  

-การมผีูส้งูอายุทีภ่าวะพึง่พาในครวัเรอืน (เทยีบกบัผูส้งูอายทุี่

ช่วยเหลอืตวัเอง) 

-การไม่มผีูส้งูอายใุนครวัเรอืน  (เทยีบกบัผูส้งูอายทุีช่ว่ยเหลอื

ตวัเอง) 

 
  

ตวัแปรท่ีใช้กาํหนดเป้าหมายในเชิงนโยบาย  

 -ปัจจยัสว่นบุคคล  (การศกึษา)  

- ปัจจยัดา้นครอบครวั 

 (สาม,ี บุตร , ผูส้งูอายใุนครวัเรอืน) 
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3.การสงัเคราะหแ์นวทางสนับสนุนผู้หญิงในสงัคมสงูวยั  

                การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 

นายจา้ง ผูห้ญงิทีม่ภีาระพึง่พา และผูเ้ชีย่วชาญที่ทํางานในหน่วยงานที่กําหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการนโยบายแรงงาน การเปรยีบเทียบนโยบายของไทยและต่างประเทศ และการวิเคราะห์

บทเรยีนของนโยบายสนับสนุนการทํางานของผู้หญิงจากต่างประเทศ ซึ่งในการวเิคราะห์เน้ือหา

ดงักล่าว จะเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากบทสมัภาษณ์ และเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งโดยอาจมกีารแบ่งประเภทและการเปรยีบเทยีบตามเน้ือหาและขอ้มูลที่ค้นพบ ทัง้น้ีการ

วิเคราะห์ตัวสาระ และข้อความ (Message) นัน้ควรที่จะเป็นการดึงข้อมูลขึ้นมาจากข้อจากการ

สมัภาษณ์ หรอืจากเอกสาร จงึไม่ใชก้ารกรอบแนวคดิทฤษฎไีวล้่วงหน้า แต่กรอบแนวคดิเป็นเพยีง

สิง่ทีนํ่ามาช่วยในการสรา้งขอ้สรุป หรอืโยงขอ้มลูทีด่งึออกมาไดเ้ท่านัน้ และการกระบวนการตคีวาม

เพื่อวเิคราะห์เน้ือต้องอ่านเน้ือหาจากทุกแห่งของขอ้มูลอย่างละเอยีดและถี่ถ้วน (Internal Validity) 

และตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยัทีผ่่านหรอืจากผูเ้ชีย่วชาญ (External Validity) (โยธนิ 

แสวงด,ี2559) 

สําหรบักระบวนการในการวเิคราะหห์าแนวทางสนับสนุนการทํางานของผู้หญงิในสงัคมสูง

วยัแสดงไดภ้าพประกอบ 16 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 16 แบบจาํลองเชงิระบบ (Systems Model) ของกระบวนการวเิคราะหแ์นวทาง  

      สนบัสนุนการทาํงานของผูห้ญงิในสงัคมสงูวยั 
 

ทีม่า: ประยกุตจ์าก Policy Analysis: Models and approaches ของ Bill Jenkins (Hills, 1993)  

Input : การวิเคราะหส์ถานการณ์ 

-การวิเคราะหแ์บบจาํลองการตดัสินใจ
ทาํงาน และชัว่โมงการทาํงาน 

ความคิดเหน็ จาก ผู้หญิง / นายจ้าง

Process : 

ช่องว่างของนโยบายระหว่างความ

ต้องการ และนโยบายของไทย

-การเปรียบเทียบนโยบายของไทย

และต่างประเทศ 

-บทเรียนจากต่างประเทศ 

Output 

แนวทางสนับสนุนการทาํงานของ

ผูห้ญิงในสงัคมสงูวยั

( External Validity: ผูเ้ช่ียวชาญ)  

  

 

 

 

 

 

 

 

           Environment: นโยบายของไทย และต่างประเทศ 
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จากภาพประกอบ 16 กระบวนการในการวเิคราะหห์าแนวทางสนับสนุนผู้หญงิในสงัคมสูง

วยัที่ได้ใช้ในการดําเนินงานของตามกระบวนการการวเิคราะห์นโยบายของ Jenkins (1978) และ 

โสภารตัน์ จารุสมบัติ และนิตยา โพธิน์อก (2558) โดยกระบวนการในการจดัทํานโยบายนั ้น 

ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางนโยบาย (Policy Environment) อันได้แก่ การเมือง สังคม 

เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้มจากต่างประเทศ ปัจจยันําเขา้ (input) ไดแ้ก่ ปัญหาและความต้องการ

ของกลุ่มผูห้ญงิ และนายจา้งทีม่อีทิธพิลและมผีลต่อความเป็นไปไดข้องนโยบาย จากนัน้กระบวนการ

ในการกําหนดแนวทาง ไดแ้ก่ การศกึษาช่องว่างของนโยบายของไทยและความต้องการของผู้หญงิ

ตลอดจนนโยบายที่นายจ้างจดัให้ จากนัน้การเปรียบเทียบนโยบายของไทยและต่างประเทศ 

ตลอดจนศกึษาบทเรยีนของนโยบาย โดยเป็นการศกึษาผลกระทบของนโยบายทีใ่ชจ้ากต่างประเทศ 

จากนัน้จงึนํามาซึ่ง ผลผลิต (Output) ของนโยบายสนับสนุนการทํางาน ซึ่งจะทําการตรวจสอบ 
(External Validity) โดยการ สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้หน่ึง  
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 บทที่  4 
การวิเคราะหสถานการณผูหญิงวัยทํางานของไทย 

 
 การศึกษานี้เปนการวิเคราะหสถานการณผูหญิงวัยทํางานของไทย ทั้งในตลาดแรงงาน และ
ผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงานในชวง 30 ปที่ผานมาตั้งแตพ.ศ.2527-พ.ศ.2557 โดย ไดให
ความสําคัญกับกลุมผูหญิงในชวงอายุ 25-54 ป หรือเรียกวาเปน ผูหญิงกลุม prime age เน่ืองจาก
เปนชวงที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูงที่สุด เน่ืองจากสวนใหญจบการศึกษาแลว และยังเปนชวงที่
ไมตองกังวลถึงชวงเกษียณอายุ  (Steinbege; & Nakane: 2012) ซึ่งในที่นี้ตอไปเรียกวา “ผูหญิงวัย

ทํางาน”  สําหรับการวิเคราะหนี้ ไดใชขอมูลสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2527-2557 
ในการวิเคราะหภาพรวมของผูหญิงวัยทํางานไทยทั้งผูที่อยูในกําลังแรงงานและผูที่อยูนอกกําลัง
แรงงาน การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานของผูหญิง และภาระของผูหญิงวัยทํางานในการทํางาน
และการดูแลครอบครัว  
 

การวิเคราะหภาพรวมของผูหญิงวัยทํางานของไทย  
  จากนิยามของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) ไดแกถึง ลักษณะของผูหญิงวัยทํางานของ
ไทย ไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมแรกคือ ผูที่อยูในกําลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทํางาน 
ประกอบดวย ผูมีงานทํา ผูที่รอฤดูกาลเพื่อทํางาน และกลุมผูวางงานในตลาดแรงงาน และ กลุมที่
สอง คือผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน หรือผูไมพรอมทํางาน ไดแก ผูหญิงที่ทํางานบาน นักเรียน ผูที่
เจ็บปวยหรือพิการ ผูที่ตองการพักผอนและเกษียณอายุ ผลการวิเคราะหภาพรวมของผูหญิงวัย
ทํางานโดยใชอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัยทํางานมาวิเคราะห มีรายละเอียด
ดังน้ี  

1. การวิเคราะหตามเวลา  
    ในชวงเวลาที่ผานมาพบวา ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญที่อยูในกําลังแรงงาน เปนผูมีงาน

ทํา และรอฤดูกาลเพื่อทํางาน มากกวารอยละ 80 ของจํานวนผูหญิงทั้งหมด และสัดสวนจํานวนของ
ผูหญิงที่เปนผูวางงานนั้นมีแนวโนมลดลง โดยจากเดิมในพ.ศ. 2527 สัดสวนผูหญิงวางงาน คิดเปน
รอยละ 1.91 ในพ.ศ. 2557 สัดสวนของผูหญิงวางงานลดลงเหลือเพียง คิดเปนรอยละ 0.34 ทั้งน้ีมี
เพียงป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเทานั้น สัดสวนของผูหญิงวางงานใน
ตลาดแรงงานสูงขึ้นเล็กนอย คิดเปนรอยละ 1.7 ของจํานวนผูหญิงทั้งหมด แตแมวาสัดสวนของการ
วางงานของผูหญิงในตลาดแรงงานลดลง แตหากเปรียบเทียบตามชวงเวลาพบวา สัดสวนของผูหญิง
ที่มีงานทําและรอฤดูกาลเพื่อทํางาน ไมไดเพ่ิมขึ้นแตกลับลดลงเล็กนอยในชวง 30 ป โดยในปพ.ศ. 
2527 สัดสวนของผูหญิงที่มีงานทําและรอฤดูกาลเพื่อทํางาน อยูที่รอยละ 83.97 แตในพ.ศ. 2557 
ลดลงเหลือรอยละ 81.23 เม่ือพิจารณาสถานการณผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงาน พบวา สัดสวนของ
ผูหญิงวัยทํางานที่ทํางานบานเพิ่มขึ้น จากเดิมใน พ.ศ. 2527 อยูที่รอยละ 11.82 ในปจจุบันเพิ่มขึ้น
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เปนรอยละ 15.55 ในขณะที่ผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงาน เน่ืองจากเหตุอ่ืนๆ มีเพียงเล็กนอย 
รายละเอียดดังภาพประกอบ 17 

 
ภาพประกอบ 17 สัดสวนของผูหญิงของไทย อายุ 25-54 ป จําแนกตามการอยูในตลาดแรงงาน 

 

           ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร
ไทย พ.ศ. 2527-2557 
 

           หากแบงประเภทของผูหญิงวัยทํางานตามนิยามของการสํารวจภาวะการทาํงานของ
ประชากรไทยซึ่งจําแนกตามพื้นที่ ไดแก เขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ และชนบท ดัง
ตาราง 10  
 

 ตาราง 10 สัดสวนของผูหญิงวัยทํางานในแตละพ้ืนที่ในชวง พ.ศ.2527-2557 
 

 2527 2532 2537 2542 2547 2552 2557 
เขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)  
ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 77.92 79.45 77.7 78.97 80.94 82.44 81.78 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: ทํางานบาน 19.70 17.99 19.55 18.56 16.81 15.56 15.83 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  2.38 2.56 2.74 2.47 2.25 2.00 2.39 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เขตกรุงเทพ  
ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 66.52 68.76 71.23 74.81 76.38 81.24 81.27 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: ทํางานบาน 29.76 27.07 26.01 23.21 21.26 17.1 15.3 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  3.72 4.17 2.75 1.98 2.36 1.66 3.44 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เขตชนบท  
ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 91.72 90.55 86.13 82.36 83.07 83.32 81.54 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: ทํางานบาน 6.30 7.53 11.00 14.16 14.05 14.32 15.46 

ผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  1.98 1.92 2.87 3.48 2.88 2.36 3.00 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทยพ.ศ. 

2527-2557 



67 
 

 
 

จากตาราง 10 เปนการพิจารณาสัดสวนของผูหญิงวัยทํางานตามพื้นที่ พบวา ในเขตชุมชน
เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ) มีสัดสวนของผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 77.92 ในป  
พ.ศ. 2527 เปนรอยละ 81.78 ในพ.ศ.2557 ในขณะที่สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานลดลง จากเดิม 
มีสัดสวนรอยละ 19.70 เปนรอยละ 15.83  สําหรับผูหญิงในเขตกรุงเทพฯ ก็เชนกันพบวา สัดสวน
ของผูหญิงวัยทํางานเพิ่มขึ้น จาก พ.ศ. 2527 อยูที่รอยละ 66.52 ในปจจุบันเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
81.27  เม่ือพิจารณาผูหญิงในเขตชนบทพบวา สัดสวนของผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงานลดลงจากเดิม
ใน พ.ศ. 2527 คิดเปนรอยละ 91.72 ลดลงเหลือ รอยละ 81.54 ใน พ.ศ. 2557 ในขณะที่ผูหญิงวัย
ทํางานที่อยูนอกกําลังแรงงานนั้น มีสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 6.3 เปน
รอยละ 15.46 ของผูหญิงทั้งหมด  

2. การวิเคราะหตามชวงอายุ 
    เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัย

ทํางานตามชวงอายุระหวางพ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2557 พบวา สัดสวนของผูหญิงวัยทํางานที่อยูใน
ตลาดแรงงานลดลงในทุกชวงอายุ ในขณะที่สัดสวนของผูหญิงวัยทํางานที่ทํางานบานหรือเปน
แมบานเพิ่มขึ้นในทุกชวงอายุเชนกัน (ภาพประกอบ 18) 

 
 
      ภาพประกอบ 18 การเปรียบเทยีบสดัสวนของผูหญิงของไทยตามชวงอายุ จําแนกตามการอยู  
            ในตลาดแรงงานในป พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2557 
 
            ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร
ไทยพ.ศ. 2527-2557 
 

  เม่ือแบงการพิจารณาออกเปนพ้ืนที่พบวา ผูหญิงที่อยูในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ) มี
สัดสวนของผูอยูในตลาดแรงงาน และสัดสวนของผูที่อยูนอกตลาด ไมวาจะเปนกลุมผูหญิงที่ทํางาน
บาน และทํากิจกรรมอื่นๆ คอนขางคงที่ ในทุกชวงอายุ ในขณะที่ผูหญิงในพื้นที่กรุงเทพนั้น แมวา

อยูในตลาดแรงงาน 2527 
อยูในตลาดแรงงาน  2557 

ทํางานบาน  2557 
ทํางานบาน  2527 
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อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกชวงอายุ แตจากลักษณะของอัตราการมีสวนรวมใน
กําลังแรงงาน ป พ.ศ. 2557 พบวา ในชวงที่ผูหญิงอายุ 35-39 ปนั้น มีผูหญิงสวนหน่ึงออกจาก
ตลาดแรงงานไปชวงเวลาหนึ่ง แลวกลับเขามาในตลาดแรงงานอีกครั้งในชวงอายุ 40-44 ป สัดสวน
ของผูหญิงที่ทํางานบานลดลง สําหรับผูหญิงในพื้นที่ชนบท พบวา อัตราการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงานลดลงทุกชวงอายุ สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานเพ่ิมขึ้นทุกชวงอายุเชนกัน ในขณะที่
สัดสวนของผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงานเพราะทํากิจกรรมอื่นๆ มีสัดสวนคอนขางคงที่ 
(ภาพประกอบ 19)  

 
A) ผูหญิงอายุ 25-54 ปในพื้นที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)  

 
B) ผูหญิงอายุ 25-54ป ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

  
C) ผูหญิงอายุ 25-54ป ในพื้นที่ชนบท 

 

      ภาพประกอบ 19 การเปรียบเทยีบสดัสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ป ในแตละพ้ืนที่ตามชวงอายุ   
            จําแนกตามการทาํงานในตลาดแรงงาน พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2557 

3. การวิเคราะหตามรุนปเกิด    ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย 
พ.ศ. 2527-2557 
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เม่ือพิจารณาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัยทํางานตามรุนปเกิด พบวา หาก
แบงผูหญิงวัยทํางานออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ผูหญิงวัยทํางานรุนกอน คือ ผูหญิงวัยทํางาน
ที่เกิดกอนป พ.ศ. 2507 และกลุมที่ 2 ผูหญิงวัยทํางานในยุคปจจุบันแลว ผลการศึกษาพบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเขาและออกจากตลาดแรงงาน  

การทํางานของผูหญิงรุนกอน (เกิดหลัง พ.ศ.2507)  ชวงเร่ิมตนของวัยทํางานเมื่ออายุ 25-
29 ปนั้น มีสัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานคอนขางสูงและสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานคอนขาง
นอย แตเม่ือผูหญิงมีอายุมากขึ้นจะคอยๆออกจากตลาดแรงงานมาเปนแมบานเพิ่มขึ้น  สําหรับ
ผูหญิงวัยทํางานรุนปจจุบัน มีสัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานนอยกวาผูหญิงรุนกอน ในขณะที่สัดสวน
ของผูหญิงที่ทํางานบานมีสัดสวนมากกวาผูหญิงรุนกอน ในชวงอายุ 25-35 ป หลังจากนั้นสัดสวน
ของผูหญิงที่ทํางานบานจะมีสัดสวนใกลเคียงกัน (รายละเอียดในภาพประกอบ  20)  

 
A) ผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงานตามรุนปเกิด 

 
B) ผูหญิงวัยทํางานที่อยูนอกตลาดแรงงานเพราะทํางานบานตามรุนปเกิด  

 

ภาพประกอบ 20 ลักษณะของผูหญิงอายุ 25-54 ป จําแนกตามรุนปเกิด ในชวงพ.ศ.2527-2557 
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
ป พ.ศ. 2527-2557 
 

ป พ.ศ. เกิด  

ป พ.ศ. เกิด  
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การศึกษากับผูหญิงวัยทํางาน 

เม่ือพิจารณาการสะสมทุนมนุษยของผูหญิงวัยทํางานแบงตามระดับการศึกษาของผูหญิง 
โดยในที่นี้จะใหความสําคัญกับกลุมผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงาน และผูหญิงที่อยูนอกกําลังแรงงาน
เพราะทํางานบานเทานั้น เน่ืองจากผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงานจากสาเหตุอ่ืนๆ คอนขางมีนอย ผล
การศึกษา พบวา ในชวงพ.ศ. 2527-2557 สัดสวนของผูหญิงวัยทํางานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้ง
ในกลุมผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงานและกลุมผูหญิงที่ทํางานบาน  

 
  ภาพประกอบ 21 สัดสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ปที่อยูในกําลังแรงงานจําแนกตามระดับการศกึษา    
        ในชวง พ.ศ.2527-2557 
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
ป พ.ศ. 2527-2557 
 

จากภาพประกอบ 21 แสดงใหเห็นวาสัดสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ปที่อยูในตลาดแรงงาน 
จากเดิมมีผูจบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 89.33 ของผูหญิงที่อยูใน
ตลาดแรงงาน ใน พ.ศ. 2527 ในปจจุบันเหลือเพียงรอยละ 43.75 ของผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงาน 
ในขณะกลุมที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิมในพ.ศ. 2527 คิดเปนรอยละ 1.87  
ของผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงาน แตในปจจุบันเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 22.12 ของผูหญิงที่อยูใน
ตลาดแรงงาน เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผูหญิงที่ทํางานบาน พบวา ในปจจุบันระดับ
การศึกษาของผูหญิงที่ทํางานบานสูงขึ้นเชนกัน จากเดิมใน พ.ศ. 2527 ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นป.6 
คิดเปนรอยละ 87.80 ของผูหญิงที่ทํางานบานทั้งหมด และมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 0.98 ของผูหญิงที่ทํางานบานทั้งหมด แตในพ.ศ. 2557 สัดสวนของผูจบการศึกษาสูงสุด
ชั้นป.6 ลดลงเหลือรอยละ 47.14 ของผูหญิงที่ทํางานบานทั้งหมด ในขณะที่ผูจบการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 11.43 ของผูหญิงที่ทํางานบานทั้งหมด นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีผู
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 22.38ของผูหญิงที่ทํางาน
บานทั้งหมด อีกดวย (รายละเอียดดังภาพที่ 22)  
 

     
  ภาพประกอบ 22 สัดสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ปที่อยูนอกตลาดแรงงานเพราะทํางานบานจําแนก   
       ตามระดับการศึกษา ในชวงปพ.ศ.2527-2557 
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 
 
 เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผูหญิงที่เปนกําลังแรงงานในแตละพ้ืนที่พบวา ผูหญิงมี
ระดับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2557 สัดสวนของผูหญิงที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.31 ในขณะที่สัดสวนของผูจบการศึกษาสูงสุดชั้นป.6 
ในแตละพื้นที่ในชวง ป พ.ศ. 2527-2557 ลดลงประมาณ 1 เทาตัวในทุกพื้นที่ เม่ือเปรียบเทียบระดับ
การศึกษาในแตละพ้ืนที่พบวาผูหญิงที่เปนกําลังแรงงานในพื้นที่ชนบท มีสัดสวนของผูจบการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงนอยกวาพื้นเมืองและพ้ืนที่กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังภาพประกอบ 23) 
 สําหรับกลุมของผูหญิงที่ทํางานบานนั้น เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผูหญิงกลุม
ดังกลาวในแตละพ้ืนที่พบวา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงาน  
โดยสัดสวนของผูหญิงที่มีการศึกษานอย หรือผูหญิงที่มีระดับการศึกษาสูงสุดชั้นป.6 ลดลงมาก
เชนกัน และในขณะเดียวกับมีผูหญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯ มีสัดสวนของผูหญิงที่เปนแมบานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
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26.40 ของผูหญิงที่เปนแมบานในกรุงเทพฯ ในขณะที่พ้ืนที่เขตเมือง และพ้ืนที่ชนบท คิดเปนรอยละ 
12.88 และ รอยละ 5.99 ของผูหญิงทีเปนแมบานในแตละพื้นที่ (รายละเอียดดังภาพประกอบ 24)  

ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงประชากรในบริบทของสังคมสูงวัยที่ประชากรวัยแรงงานกําลัง
ลดลงอยางตอเน่ืองน้ัน จะเห็นไดวาประเทศไทยยังคงมีประชากรวัยแรงงานที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอีกกลุมหนึ่งที่ยังอยูนอกตลาดแรงงาน นั่นคือกลุมของผูหญิงที่เปน
แมบานนั่นเอง   

 
 

 
 
 

 
 

A) พ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)  B) พ้ืนที่ กรุงเทพฯ   

C) พ้ืนที่ชนบท  
 
ภาพประกอบ 23 สัดสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ปในแตละพื้นที่ที่เปนกําลังแรงงานจําแนกตามระดับ  
      การศึกษา ในชวงพ.ศ.2527-2557   
 
  ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทาํงานของประชากรไทย 

ป พ.ศ. 2527-2557 
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ภาพประกอบ 24 สัดสวนของผูหญิงอายุ 25-54 ปในแตละพ้ืนที่ที่อยูนอกตลาดแรงงานเพราะทํางาน 
      บานจําแนกตามระดับการศึกษา ในชวงพ.ศ.2527-2557   
 

           ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร
ไทย พ.ศ. 2527-2557 
 
 
 

A) พ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ)  B) พ้ืนที่ กรุงเทพฯ   

C) พื้นที่ชนบท  
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การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางาน 
เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางาน พบวา ในพ.ศ. 2557 

เร่ิมเห็นการลดลงของจํานวนผูหญิงอายุ 25-54 ปในตลาดแรงงาน  เม่ือพิจารณาลงไปในแตละพ้ืนที่
พบวา ในชวงพ.ศ. 2527- 2557 มีการเพิ่มขึ้นของผูหญิงวัยทํางานในเมืองและกรุงเทพสูงขึ้น 2-3 
เทาตัวเม่ือเทียบกับพ.ศ. 2527 ในขณะที่ใน พ.ศ. 2557 จํานวนผูหญิงทํางานในชนบท เร่ิมเห็น
แนวโนมการลดลงของจํานวนผูหญิงวัยทํางานอยูในตลาดแรงงาน (ตาราง 11)  

 

ตาราง 11 จํานวนผูหญิงอายุ 25-54 ป ทีอ่ยูในตลาดแรงงาน  
 

  เมืองยกเวนกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ชนบท รวม 
2527           959,574  810,511 5,244,363 7,014,448 
2532        1,258,627  975,838 6,215,407 8,449,872 
2537        1,714,612  1,164,677 6,853,111 9,732,400 
2542        2,056,101  1,473,589 7,154,990 10,684,680 
2547        2,417,846  1,708,664 7,721,790 11,848,300 
2552        2,862,353  1,658,345 8,737,793 13,258,491 
2557        4,159,540  2,037,091 6,689,607 12,886,238 

 
              ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร

ไทย พ.ศ. 2527-2557 

เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงานในชวง พ.ศ. 2527-2557 
โดยพิจารณาสถานภาพการทํางาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการทํางาน
และคาจางที่แทจริง มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

1. สถานภาพการทํางานของผูหญิงวัยทาํงาน   
 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงาน พบวา ผูหญิง
วัยทํางานในตลาดแรงงานนั้น ในชวงปพ.ศ. 2527-2557 พบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
การทํางานของผูหญิงวัยทํางาน โดยมีสัดสวนของผูหญิงทํางานในระบบเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานนอกระบบลดลง ทําใหในปพ.ศ. 2557 สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานใน
ระบบและนอกระบบมีสัดสวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 48.02 และ 50.29 ตามลําดับ แตกลุมที่มี
การเปลี่ยนแปลงนอยมาก คือ กลุมผูหญิงที่เปนเจาของกิจการหรือเปนนายจางนั้น เพราะตลอด
ระยะเวลา 30 ปที่ผานมา มีสัดสวนต่ํากวารอยละ 2 ของผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด (ภาพประกอบ 25) 
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           ภาพประกอบ 25 สถานภาพการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ในชวงพ.ศ.2527-2557   
 
           หมายเหตุ: สถานภาพการทํางานในระบบ ประกอบดวย การทํางานลูกจางรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
           สถานภาพการทํางานนอกระบบ ประกอบดวย ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง ธุรกิจสวนตัวโดย
ไมมีลูกจาง และการรวมกลุม  
 

ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทยป พ.ศ. 
2527-2557 

 เม่ือพิจารณาการทํางานของผูหญิงวัยทํางานตามรุนปเกิด พบวาผูหญิงวัยทํางานรุนกอน 
(รุนที่เกิดป พ.ศ.2498-2507) สถานภาพการทํางานไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดชวงอายุการ
ทํางาน สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานงานทั้งในและนอกระบบสัดสวนคอนขางคงที่ตลอดชวงชีวิตการ
ทํางาน แตในขณะที่ ผูหญิงวัยทํางานรุนปจจุบันนั้น ในชวงเร่ิมตนของการทํางานอายุ 25-29 ป จะ
ทํางานในระบบเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นเม่ืออายุมากขึ้น สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานนอกระบบเพิ่มมาก
ขึ้น  ยกตัวอยางเชน ผูหญิงที่เกิดในชวง พ.ศ. 2513-2517 นั้น ในชวงอายุ 25-29 ป เร่ิมที่จะทํางาน
ในระบบ คิดเปนรอยละ 51.05 ในขณะที่ทํางานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 48.51 เปนนายจาง 0.44  
ในขณะนี้ผูหญิงรุนดังกลาว มีอายุ 40-44 ป พบวา สัดสวนการทํางานในระบบลดลง เหลือ รอยละ 
41.03 และ สัดสวนการทํางานนอกระบบเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 56.99 และเปนนายจางเพ่ิมขึ้น คิด
เปนรอยละ 1.98 เปนตน (รายละเอียดในตาราง 12 )  
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ตาราง 12 สถานภาพการทํางานของผูหญิง จําแนกตามรุนปเกิดของผูหญิงวัยทํางาน  
      (Birth Cohort Effect)  
 

อายุ 
(ป) 

รุนปเกิด (พ.ศ.)  

2498-2502 2503-2507 2508-2012 

F I E F  I E F I E 

25-29 31.00 68.74 0.26 32.48 67.17 0.35 40.09 59.35 0.56 

30-35 29.95 69.28 0.77 37.34 61.57 1.09 41.88 57.13 0.99 

35-39 32.42 66.8 0.78 37.92 60.51 1.57 43.29 54.87 1.84 

40-44 31.3 66.95 1.75 39.94 57.71 2.35 38.03 60.23 1.74 

45-49 34.85 63.68 1.47 35.26 62.77 1.97 35.56 62.45 1.99 

50-54 31.00 67.3 1.70 29.14 68.53 2.33    

 

อายุ 
(ป) 

รุนปเกิด (พ.ศ.) 

2513-2517 2518-2522 2523-2527 2528-2532 

F I E F I E F I E F I E 

25-29 51.05 48.51 0.44 61.16 38.1 0.74 63.61 35.74 0.65 70.26 29.21 0.53 

30-35 49.47 49.11 1.42 54.91 44.17 0.92 62.61 36.38 1.01    

35-39 46.00 52.56 1.44 52.29 45.58 2.13       

40-44 41.03 56.99 1.98          

45-49             

50-54             

 
หมายเหตุ  F = ผูหญิงที่ทํางานในระบบ ไดแก ผูหญิงที่ทํางานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และผูหญิงที่ทํางานใน
ภาคเอกชน  I = ผูหญิงที่ทํางานนอกระบบ ไดแก ธุรกิจสวนตัวไมมีลูกจาง ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับจาง 
การรวมกลุม E = ผูหญิงที่เปนนายจาง  
 

       ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 

2.  การทํางานผูหญิงตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ  
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูหญิงระหวาง พ.ศ. 2527- 2557 พบวา ใน

ปจจุบันผูหญิงสวนใหญที่ในที่พ้ืนที่เมืองและพื้นที่กรุงเทพทํางานอยูในภาคบริการมากที่สุด  ถัดมา
คือภาคการผลิต ในขณะที่ผูหญิงในชนบทสวนใหญยังคงอยูในภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 46.78 ถัด
มาเปนภาคบริการคิดเปนรอยละ 34.42 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการผลิตของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรเปนภาคผลิตและบริการเพิ่มขึ้น  
(Aemkulwet, 2010)  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาสัดสวนผูหญิงที่ทํางานในภาคเกษตรพบวา ในพ้ืนที่เมือง
สัดสวนของผูหญิงที่อยูในภาคเกษตรลดลง โดยปพ.ศ. 2527 อยูที่รอยละ 29.40 ลดลงเหลือ รอยละ 
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15.88 ในป พ.ศ. 2557  และภาคชนบท ลดลงจาก รอยละ 84.92 ในปพ.ศ. 2527 เหลือเพียงรอยละ 
46.78 ในป พ.ศ. 2557  

เม่ือพิจารณาบทบาทผูหญิงตอการทํางานในภาคผลิต พบวาผูหญิงน้ันทํางานในภาคการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เมืองและชนบท โดยพ้ืนที่เขตเมืองสัดสวนผูหญิงที่ทํางานในภาคการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นเกือบ 1 เทาตัว ขณะที่สัดสวนของผูหญิงที่ทํางานในภาคการผลิตในภาคชนบทเพิ่มขึ้น 
มากกวา 4 เทาตัว (ภาพประกอบ 26) 

    
A) พ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพ)      B) พ้ืนที่กรุงเทพ 

 
ภาพประกอบ 26 ผูหญิงวัยทํางานในแตละพ้ืนที่จําแนกตามรายอุตสาหกรรม ในชวงปพ.ศ.2527-  
      2557   
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 
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 3.การเปลี่ยนแปลงของระดับคาจางทีแ่ทจริงของผูหญิง  
 

ตาราง 13 คาจางเฉลี่ยรายเดือนที่แทจริงของผูหญิงอายุ 25-54 ป   
 

พ.ศ. ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ   
เมือง กทม. ชนบท เมือง กทม. ชนบท เมือง กทม. ชนบท 

2527 4,734 N/A 3,370 7,618 8,269 4,576 8,344 9,212 7,396 
2532 4,619 4,989 3,200 6,445 9,961 6,026 9,051 9,774 8,515 
2537 5,484 N/A 5,921 10,538 13,640 8,702 11,877 14,572 10,727 
2542 5,129 N/A 5,662 10,639 13,048 8,753 12,796 14,876 10,909 
2547 3,622 5,463 3,252 8,267 11,629 5,774 13,472 17,304 9,898 
2552 4,248 5,623 3,754 8,200 11,975 6,250 12,858 16,368 10,249 
2557 5,206 5,061 4,875 10,421 14,596 9,133 14,398 17,951 12,912 

 
หมายเหตุ : 1) ปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (2554=100) 
      2) พิจารณาเฉพาะผูหญิงวัยทํางานที่ไดรับคาจางเปนรายเดือน  
ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย 
พ.ศ. 2527-2557 

จากตาราง 13 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของคาจางเฉลี่ยรายเดือนในแตละพ้ืนที่ พบวา ใน
ปจจุบันผูหญิงที่ทํางานในภาคบริการ มีคาจางที่แทจริงมากที่สุด เฉลี่ยแลวอยูที่ 12,912-17,912 
บาทตอเดือน ถัดมาคือภาคการผลิต เฉลี่ยแลวอยูที่ 9,133-10,421 บาทตอเดือน และนอยที่สุดคือ
ผูหญิงในภาคเกษตร เฉลี่ยแลวอยูที่ 4,875-5,206 บาทตอเดือน และเม่ือพิจารณาลงไปในแตละ
ภาคอุตสาหกรรมพบวา ในแตละพื้นที่ยังคงมีความแตกตางของคาจาง โดยพ้ืนที่ที่ไดรับคาจางมาก
ที่สุดคือ พ้ืนที่กรุงเทพ ถัดมาคือ พ้ืนที่เมือง และนอยที่สุดคือ พ้ืนที่ชนบท   

4. การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการทํางานของผูหญิง  
 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการทํางานของผูหญิงอายุ 25-54 ป พบวา  
ผูหญิงที่ทํางานในภาคเกษตรและ ภาคบริการ นั้นมีชั่วโมงทํางานแนวโนมลดลงในทุกพื้นที่ จากเดิม
ในป 2527 ผูหญิงที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมทุกๆพื้นที่ มีชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย อยูที่ 52-53 
ชั่วโมงตอสัปดาห แตในปจจุบัน38-44 ชั่วโมงตอสัปดาห ในขณะที่ผูหญิงที่ทํางานในภาคบริการ 
จากเดิมในป 2527 มีชั่วโมงการทํางาน เฉลี่ยอยู49-52 ชั่วโมงตอสัปดาห ในปจจุบัน อยูที่ 46-47 
ชั่วโมงตอสัปดาห แตในขณะที่ผูหญิงวัยทํางานในภาคการผลิต มีชั่วโมงการทํางานที่ไมได
เปลี่ยนแปลงมากนักในชวง 30 ปที่ผานมา และในปจจุบันมีชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหมากที่สุด 
และในปจจุบันมีชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยอยู 48-50 ชั่วโมงตอสัปดาห  (ตาราง 14)  
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ตาราง 14 ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยตอสัปดาหของผูหญิงอายุ 25-54 ป  
 

พ.ศ. ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ 

เมือง กทม. ชนบท เมือง กทม. ชนบท เมือง กทม. ชนบท 

2527 53.07 52.16 53.67 49.46 47.54 49.46 51.22 49.51 51.22 

2532 52.45 51.76 53.41 52.21 49.13 51.84 51.53 49.71 53.39 

2537 53.30 61.21 51.84 50.64 48.59 50.33 51.38 49.71 52.23 

2542 49.18 46.46 49.18 49.54 48.43 50.38 50.46 50.70 51.40 

2547 43.13 39.94 43.13 49.66 50.78 49.10 50.22 52.11 49.67 

2552 42.59 49.50 42.29 50.18 49.28 49.89 49.86 49.47 48.89 

2557 39.53 44.18 38.08 49.82 48.18 49.31 47.25 47.88 46.95 

 
            ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร
ไทยป พ.ศ. 2527-2557 
 

ผูหญิงวัยทํางาน กับการทํางานในตลาดแรงงานและภาระการดูแลครอบครัว   
จากทฤษฏีการจัดสรรเวลาที่เปนแนวคิดสําคัญในกําหนดการตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน

และกําหนดชั่วโมงการทํางานของผูหญิง เพราะนอกจากเวลาที่ผูหญิงจัดสรรไปกับการทํางานใน
ตลาดแรงงานแลว ผูหญิงยังตองจัดสรรเวลาใหกับครอบครัว ไมวาการดูแลบุตร ผูสูงอายุในครัวเรือน 
และ การดูแลบานเรือนซ่ึงเปนกิจกรรมนอกตลาดแรงงาน ดังน้ันในสวนนี้จึงทําการวิเคราะหบทบาท
ของผูหญิงวัยทํางาน กับภาระการดูแลครอบครัว โดยทําการศึกษาลักษณะของผูหญิงทํางานจําแนก
ตามสถานภาพสมรส การใชเวลาของผูหญิง และความสัมพันธระหวางการทํางานและการดูแล
สมาชิกในครัวเรือน   

1.ลักษณะของผูหญิงทํางานแบงตามสถานภาพสมรส  
  จากการเปลี่ยนแปลงในชวง พ.ศ. 2527 – 2557 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ

ผูหญิงโสด ลดลงเล็กนอย สัดสวนการอยูนอกกําลังแรงงานเนื่องจากเปนแมบานคอนขางคงที่ แต
การอยูนอกกําลังแรงงานเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการมีสวนในกําลัง
แรงงานของผูหญิงที่สมรสแลว และผูหญิงกลุมหมาย หยา แยก มีแนวโนมลดลงเชนกัน สัดสวนของ
ผูหญิงที่ทํางานบานเพิ่มขึ้นของผูหญิงทั้ง 2 กลุมเพิ่มขึ้น โดยกลุมผูหญิงที่สมรสแลว มีสัดสวนของ
ผูหญิงที่ทํางานบานเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 13.46 ในปพ.ศ. 2527 เปน รอยละ 18.37 ในป พ.ศ. 
2557 ขณะที่กลุมผูหญิงที่กลุมหมาย หยา แยก มีสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานเพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 7.52 เปนรอยละ 11.27 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง
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ทั้ง 3 กลุม พบวา ผูหญิงที่มีสถานภาพโสดมีสวนรวมในตลาดแรงงานมากที่สุด ในขณะที่ผูหญิงที่
แตงงานแลวมีสวนรวมในตลาดแรงงานนอยที่สุด (ตาราง 15) 

 
ตาราง 15 ลักษณะของผูหญิงไทยอายุ 25-54 ป จําแนกตามสถานภาพสมรส  
 

  2527 2532 2537 2542 2547 2552 2557 
 สถานภาพโสด        
ผูที่อยูในกําลงัแรงงาน 91.12 90.86 86.98 87.01 87.15 88.09 87.87 
ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: ทาํงาน
บาน 

3.49 3.02 5.25 5.94 5.94 5.19 4.55 

ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  5.39 6.12 7.77 7.05 6.91 6.72 7.57 
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
สมรสแลว         
ผูที่อยูในกําลงัแรงงาน 84.93 84.84 81.67 79.19 80.43 81.66 79.90 
ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: ทาํงาน
บาน 

13.46 13.67 16.45 18.52 17.81 17.00 18.37 

ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  1.61 1.49 1.88 2.29 1.76 1.34 1.73 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมาย หยา แยก         
ผูที่อยูในกําลงัแรงงาน 87.86 85.39 83.69 83.78 83.42 85.52 84.54 
ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: ทาํงาน
บาน 

7.52 9.79 11.70 12.01 12.36 11.65 11.27 

ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน: อ่ืนๆ  4.62 4.82 4.61 4.21 4.22 2.83 4.19 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ:  ผูไมอยูในกําลังแรงงาน เนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ ไดแก เรียนหนังสือ การพักผอน การ
เกษียณอายุ การเจ็บปวย/พิการ 
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลการขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 
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เม่ือพิจารณารายพื้นที่พบวา ในเขตเมือง(ยกเวนกรุงเทพฯ) นั้น ผูหญิงวัยทํางานที่สมรส
แลวมีอัตราการมีสวนในกําลังแรงงานนอยกวาผูหญิงที่เปนโสด และกลุมผูหญิงเคยสมรสแลวเชนกัน 
สําหรับผูหญิงที่อยูนอกกําลังแรงงาน  สวนใหญเปนเพราะตองทํางานบาน โดยเฉพาะอยางผูหญิงที่
สมรสแลว (ภาพประกอบ 27) 
 

     
A) ผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงาน     B) ผูหญิงที่อยูนอกกําลังแรงงานเพระทํางานบาน  

 
ภาพประกอบ 27 ลักษณะผูหญิงอายุ 25-54 ปในพ้ืนที่เมือง (ยกเวนกรุงเทพฯ) จําแนกตามสภาพ  
      สมรสและการทํางานในตลาดแรงงาน ในชวง พ.ศ. 2527-2557 
 
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
ปพ.ศ. 2527-2557 
 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีสวนรวมการทํางานของผูหญิงในกรุงเทพ เม่ือ
พิจารณาตามสถานภาพสมรส พบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงที่สมรสแลวมี
แนวโนมเพ่ิม สําหรับผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงานโดยสวนใหญ เปนกลุมผูหญิงที่ทํางานบาน แต
อยางไรก็ตามในขณะที่ในชวง 30 ปที่ผานมา สัดสวนของผูหญิงทีอยูนอกตลาดแรงงานเนื่องจาก
ทํางานบานลดนอยลง (ภาพประกอบ 28)  
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A) ผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงาน       B) ผูหญิงที่อยูนอกกําลังแรงงานเพระทํางานบาน  

 
 ภาพประกอบ 28 ลักษณะผูหญิงอายุ 25-54 ปในพื้นที่กรุงเทพฯ จําแนกตามสภาพสมรสและการ   
       ทํางานในตลาดแรงงาน  
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 
 

 
A) ผูหญิงที่อยูในกําลังแรงงาน             B) ผูหญิงที่อยูนอกกําลังแรงงานเพระทํางานบาน  

 
ภาพประกอบ 29 ลักษณะผูหญิงอายุ 25-54 ป ในพื้นที่ชนบท จําแนกตามสภาพสมรสและการ 
      ทํางานในตลาดแรงงาน  
 
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
พ.ศ. 2527-2557 
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จากภาพประกอบ 29 แสดงใหเห็นลักษณะของผูหญิงในชนบทตั้งแตป พ.ศ.2527- 2557 
พบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงทุกกลุมลดลง ในขณะที่ผูหญิงที่อยูนอก
ตลาดแรงงานนั้น ผูหญิงที่มีสภาพสมรสและผูหญิงที่เคยสมรสแลวนั้นทํางานบานเพ่ิมมากขึ้น 
(ภาพประกอบ 29) 

 
 2. การใชเวลาของผูหญงิวัยทํางานของประเทศไทย  

  เม่ือพิจารณาการใชเวลาของผูหญิงวัยทํางาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงลักษณะกิจกรรมหลักที่
สําคัญในแตละวัน สําหรับขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของ
ประชากร  พ.ศ. 25521  โดยไดทําการเปรียบเทียบการใชเวลาของผูหญิงและผูชายในชวงอายุ 25-
54 ป ตลอดจนทําการเปรียบเทียบการจัดสรรเวลาของกลุมผูหญิงที่ทํางานในตลาดแรงงาน และกลุม
ผูหญิงที่เปนแมบาน พบวา การใชเวลาของผูหญิงและผูชายอายุ 25-54 ปนั้น มีความแตกตางกัน 
โดยผูชายใชเวลาในการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล การทํางานและการเรียนรู การบริการ
ชุมชนและชวยเหลือผูอ่ืนมากกวาผูหญิง ตลอดจนมีการใชมีการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมเพื่อ
การพักผอนหยอนใจมากกวาผูหญิง ในขณะที่ผูหญิงใชเวลาในการใหบริการครัวเรือนของตนเองและ
การดูแลสมาชิกในครัวเรือนมากกวาผูชายเกือบ 2 เทา โดยผูหญิงใชเวลาในการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือน และ ดูแลและบริการในบาน เทากับ 2.79 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่ผูชายใชเวลา 1.65 และ
1.51 ชั่วโมงตอวันตามลําดับ  

เม่ือแบงผูหญิงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมของผูหญิงทํางานในตลาดแรงงาน และผูหญิงที่
ทํางานบาน พบวา ผูหญิงทํางานบานนั้นใชเวลาไปกับการบริการในครัวเรือน และการดูแลสมาชิก
ในครัวเรือนมากกวาผูหญิงที่ทํางานในตลาดแรงงานอยางเห็นไดชัด และหากเปรียบเทียบความ
แตกตางของการจัดสรรเวลาระหวางผูหญิงที่ทํางานบาน ผูหญิงและผูชายที่อยูในตลาดแรงงาน 
พบวา ผูหญิงที่ทํางานบาน มีการใชเวลาในการบริการในครัวเรือน และการดูแลสมาชิกในครัวเรือน 
มากกวาผูหญิงที่ทํางานในตลาดแรงงานประมาณ 2 เทา  และมากกวาผูชายถึง 3 เทา และผูหญิงที่
อยูในตลาดแรงงาน มีในการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล และ มีเวลาวางนอยที่สุดเม่ือเทียบ
กับกลุมอ่ืนๆ (ตาราง 16) 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลลาสุดที่สํานักสถิติแหงชาติ เผยแพรในขณะที่ผูวิจัยทํางานวิเคราะหขอมูล ทั้งน้ีเปนขอมูลที่เก็บระหวางเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2552 
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ตาราง 16 การใชเวลาของประชากรอาย2ุ5-54 ป จําแนกตามเพศและกิจกรรมหลัก  
 

กิจกรรมหลักที่สําคัญ   คาเฉลี่ยตอวนั*  

ผูชาย ผูหญิง ผูหญิงที่อยู
ใน

ตลาดแรงงาน  

ผูหญิงที่
ทํางาน
บาน 

1.การดูแลและการดําเนินชวีิตสวนบคุคล 11.86 11.38 11.16 12.07 

2.การทํางานและการเรียนรู 8.49 8.09 8.21 2.67 

3.การใชเวลาวาง 3.64 3.22 2.85 4.78 

4.การบริการชุมชนและชวยเหลือผูอ่ืน  3.32 3.52 3.46 4.26 

5. การผลิตหรือบริการในครัวเรือน      

5.1การใหบรกิารในครัวเรอืนของตนเอง โดย
ไมไดรับคาตอบแทน 

1.51 2.79 2.42 4.55 

5.2การใหบรกิารดูแลสมาชิกในครวัเรือน 
โดยไมไดรับคาตอบแทน 

1.65 2.79 2.00 4.45 

 
หมายเหตุ *เวลาเฉลีย่ตอวันจากประชากรอายุ 25-54 ป ที่ทํากิจกรรมนั้นๆ 
 
          ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของประชากร  
 พ.ศ. 2552 
 

เม่ือพิจารณาการดูแลครอบครัวของผูหญิงวัยทํางานตามชวงอายุ พบวา จํานวนชั่วโมงใน
การบริการในครัวเรือน คอนขางใกลในแตละชวงอายุ ในขณะที่ชั่วโมงการดูแลสมาชิกในครัวเรือน
คอนขางที่จะเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา โดยชวงเวลาที่ผูหญิงในชวงอายุ 25-29 ป มีชั่วโมงการ
ดูแลสมาชิกในครัวเรือนคอนขางสูงเม่ือเทียบผูหญิงในชวงอายุอ่ืนๆ  โดยในกลุมผูหญิงที่เปนแมบาน
นั้น ใชเวลาในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน 5.38 ชั่วโมงตอวัน และผูหญิงที่ทํางานในตลาดใชเวลา 
2.41 ชั่วโมงตอวัน ชวงที่สอง คือชวงอายุ 50-54 ป ผูหญิงในตลาดแรงงานใชเวลาในการดูแลสมาชิก 
2.02 ชั่วโมงตอวัน และผูหญิงที่ทํางานบานใชเวลาในการดูแลสมาชิก 4.78 ชั่วโมงตอวัน และ อันดับ
ที่สามเปนกลุมผูหญิงในกลุมอายุ 30-34 ป โดยผูหญิงทํางานในตลาดแรงงานใชเวลาในการดูแล
สมาชิก 2.02 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่กลุมผูหญิงที่ทํางานบาน ใชเวลาในการดูแลสมาชิก 4.36 
ชั่วโมงตอวัน (ตาราง 17)  
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ตาราง 17 การใชเวลาของผูหญิงอายุ 25-54 ป จําแนกตามลักษณะของผูหญิง ชวงอายุและการดูแล 
     ครอบครัว  
 

ชวงอายุ การบริการในครัวเรือน การดูแลสมาชิกในครวัเรือน 
ทํางานใน

ตลาดแรงงาน 
ทํางานบาน ทํางานใน

ตลาดแรงงาน 
ทํางานบาน 

25-29 2.07 3.94 2.41 5.38 
30-34 2.26 4.61 2.02 4.36 
35-39 2.44 4.74 1.94 4.08 
40-44 2.48 4.73 1.70 3.77 
45-49 2.53 4.77 1.82 4.29 
50-54 2.57 4.42 2.22 4.75 

 
หมายเหตุ *เวลาเฉลีย่ตอวันจากประชากรอายุ 25-54 ป ที่ทํากิจกรรมนั้นๆ 
 
        ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของประชากร  
พ.ศ. 2552 
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3.ความสัมพนัธของการทํางานกับภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว   
    สําหรับการศึกษาความสัมพันธของการทํางานของผูหญิงกับภาระการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว โดยใชการทดสอบคาสหสัมพันธ (Correlation) ของระหวางชั่วโมงการทํางาน และอัตรา
การพึ่งพิงในครัวเรือน พบวา เม่ืออัตราการพึ่งพิงในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ไมวาจะเปนเด็ก และผูสูงอายุ
ในครัวเรือน มีผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง (ตาราง 18)  
 
ตาราง 18 ความสัมพันธของชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานและอัตราการพึ่งพิงของสมาชิก  
     ในครัวเรือน  
 

คาสหสัมพันธ (Correlation) ชั่วโมงการทํางาน 
ชั่วโมงการทํางาน  1.0000 
อัตราการพึ่งพิงทางอายุ  -0.0461* 
อัตราการพึ่งพิงทางของผูสูงอายุ -0.0157* 
อัตราการพึ่งพิงทางของเด็ก  -0.0517* 

 
หมายเหตุ * ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95  
 
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย
ปพ.ศ. 2557 

 
บทสรุปสถานการณผูหญิงวัยทํางานของไทย 

จากการวิเคราะหสถานการณของผูหญิงวัยทํางานทําใหเห็นภาพของผูหญิงไทยทั้งในและ
นอกตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณของผูหญิงวัยทํางานในชวงป พ.ศ. 2527-2557 
นั้น แมวาสัดสวนของการวางงานของผูหญิงวัยทํางานมีแนวโนมลดลงไปเรื่อยๆ แตอัตราการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานของผูหญิงกลับลดลง โดยการลดลงที่เกิดขึ้นน้ันมาจากผูหญิงในภาคชนบทเปน
หลัก และแมวาการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงในกรุงเทพเพิ่มขึ้น แบบแผนการมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานไดเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่สถานการณนอกตลาดแรงงานพบวา สาเหตุหลักของ
ผูหญิงวัยทํางานที่อยูนอกตลาดแรงงานเนื่องจากตองทํางานบาน และเมื่อวิเคราะหจากอัตราการมี
สวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงตามอายุ พบวา ผูหญิงวัยทํางานทุกชวงอายุมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานลดลง ในขณะที่สัดสวนของผูหญิงที่เปนแมบานเพิ่มขึ้นทุกชวงอายุ เม่ือวิเคราะหการทํางาน
ของผูหญิงตามรุนปพบวา ลักษณะของการทํางานของผูหญิงแตกตางจากเดิม โดยผูหญิงรุนกอนมี
สัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานคอนขางสูงและสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานบานคอนขางนอย สําหรับ
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ผูหญิงวัยทํางานรุนปจจุบัน มีสัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานนอยกวาผูหญิงรุนกอน และสัดสวนการ
เปนแมบานในชวงเริ่มตนวัยทํางาน (อายุ 25-29 ป) มากกวาผูหญิงรุนกอน  

เม่ือศึกษาการเปลี่ยนในตลาดแรงงาน พบวา ลักษณะการทํางานของผูหญิงเปลี่ยนแปลงไป 
ผูหญิงทํางานในระบบเพิ่มขึ้น มีการทํางานนอกระบบลดลง ในขณะที่สัดสวนการเปนนายจาง
คอนขางนอย ลักษณะของผูหญิงในตลาดแรงงานในยุคกอนและยุคปจจุบันมีความแตกตางกัน 
ผูหญิงยุคกอนไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทํางาน ในขณะที่ผูหญิงยุคปจจุบัน ในเริ่ม
จากการเขาสูตลาดแรงงาน มีสัดสวนของผูหญิงที่ทํางานในระบบมาก แตเม่ืออายุเพ่ิมขึ้นสัดสวนของ
ผูหญิงในระบบกลับลดลง และสัดสวนของผูหญิงทํางานนอกระบบเพิ่มมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชวงป 30 ปที่มา (พ.ศ. 2527-2557) พบวา 
สวนใหญผูหญิงในเมืองและกรุงเทพฯ สวนใหญทํางานในภาคบริการผูหญิงที่อยูในภาคชนบท ยังคง
ทําการเกษตรเปนหลัก แตในปจจุบันผูหญิงมีบทบาทตอการทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิม
มากขึ้นกวาเมื่อกอน สําหรับคาจางแรงงานที่แทจริงเฉลี่ยตอเดือนที่ผูหญิงไดรับพบวา ผูหญิงที่
ทํางานในภาคเกษตรกรรมไดรับคาจางนอยที่สุด เม่ือเทียบกับภาคการผลิต และภาคบริการ และ
ยังคงมีความแตกตางระหวางคาจางแรงงานในแตละพ้ืนที่ ในขณะที่ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงที่
ทํางานในภาคเกษตร และภาคบริการมีแนวโนมลดลง แตผูหญิงที่ทํางานภาคอุตสาหกรรมมีชั่วโมง
การทํางานคอนขางคงที่ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมาและมีชั่วโมงการทํางานที่มากที่สุดเม่ือเทียบ
กับผูหญิงที่ทํางานในภาคอื่นๆ  
 เม่ือพิจารณาภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวกับการทํางานของผูหญิง พบวาผูหญิงที่
แตงงานมีอัตราการสวนรวมในกําลังแรงงานนอยที่สุดเมื่อเทียบกับผูหญิงโสด หรือผูหญิงในกลุม
หมาย หยา แยก เม่ือวิเคราะหการจัดสรรเวลาของผูหญิงเม่ือเทียบกับผูชายพบวา ผูหญิงวัยทํางาน
จะใชเวลาในการบริการครัวเรือน และการดูแลสมาชิกในครัวเรือนมากกวาผูชาย เกือบ 2 เทา และ
หากจําแนกผูหญิงออกเปนผูหญิงที่ทํางานในตลาดแรงงานและผูหญิงที่ เปนที่ทํางานนอก
ตลาดแรงงานพบวา ผูหญิงที่ทํางานบานนอกตลาดแรงงานนั้น ใชเวลาไปกับการบริการครัวเรือน 
และการดูแลสมาชิกในครัวเรือนมากกวาผูหญิงทํางานในตลาดแรงงาน 2 เทา และมากกวาผูชายถึง 
3 เทา นอกจากนี้ผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงาน มีในการดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล และ มี
เวลาวางนอยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุมผูหญิงที่ทํางานบานและผูชาย และสุดทายเมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางอัตราการพึ่งพิงในครัวเรือนที่สะทอนถึงภาระการดูแลเด็กและผูสูงอายุใน
ครัวเรือนกับชั่วโมงการทํางานพบวา ภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นสงผลในชั่วโมงการ
ทํางานของผูหญิงลดลง ดังน้ันจากการวิเคราะหสถานการณจากอดีต จนกระทั่งกาวเขาสูสังคมสูงวัย
ของไทย ปจจัยหนึ่งที่กําลังเปนอุปสรรคกับการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน คือ ปจจัยดานครอบครัว 
นั่นเอง   
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บทที่ 5 
ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน 

 
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ไดนําขอมูลจากการสํารวจ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแหงชาติมาใชในการ
วิเคราะหในแบบจําลอง 2 แบบจําลองคือ  แบบจําลองการมีสวนรวมในการตัดสินใจทํางาน เปนการ
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน และแบบจําลองอุปทานแรงงาน
เปนการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน โดยการศึกษานี้เร่ิมจาก
การอธิบายคุณลักษณะของขอมูลที่ใช การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานของผูหญิงใน
ตลาดแรงงาน และภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวจากนั้นไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงตอการ
ตัดสินใจทํางาน ปจจัยที่สงผลชั่วโมงการทํางาน และอภิปรายผลถึงนัยยะเชิงนโยบายในการ
สนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  

 

คุณลักษณะของขอมูล 
สําหรับขอมูลที่ใชในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงวัยทํางานนั้น ไดใช

ขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน พ.ศ. 2556  เนื่องจากประกอบไป
ดวยตัวแปรที่ความครอบคลุมถึงลักษณะและพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานทั้งในระดับบุคคล และ
ครัวเรือนตามกรอบแนวคิดตามทฤษฏีการจัดสรรเวลา จากการวิเคราะหขอมูลพบวาครัวเรือนที่ทํา
การสํารวจทั้งหมดในป พ.ศ. 2556 จํานวน 42,738 ครัวเรือน มีครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานอายุ 
25-54 ปที่สามารถระบุความสัมพันธระหวางสมาชิกในครัวเรือนหรือจํานวนตัวอยางครัวเรือนที่ใชใน
การวิเคราะหในแบบจําลองทั้งสิ้น 19,048ครัวเรือน หรือ รอยละ 44.57 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
ที่ทําการสํารวจทั่วประเทศ 

 

ตาราง 19 ลักษณะของผูหญิงวัยทํางาน 
 

ผูหญิงวัยทํางานที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน (คน)  รอยละ  
ผูหญิงวัยทํางานที่อยูในตลาดแรงงาน (เปนกําลังแรงงาน)  16,316 85.66 
ผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงาน  (2,732 คน=รอยละ 14.34)    
 ประกอบดวย 1.ผูหญิงวัยทํางานที่ทํางานบาน 2,504         13.15 
                  2. อ่ืนๆ เชน เรียนหนังสือ เกษียณ ปวย 228          1.19 
รวม  19,048 100.00 

         
           ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
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 จากตาราง 19 ซึ่งแสดงลักษณะของผูหญิงวัยทํางานที่เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 25-
54 ป หรือเรียกวา ผูหญิงในกลุม prime-age นั้น สวนใหญอยูในตลาดแรงงาน จํานวน 16,316 คน 
คิดเปนรอยละ85.66 ของผูหญิงวัยทํางานที่เปนกลุมตัวอยาง สําหรับผูหญิงวัยทํางานที่อยูนอก
ตลาดแรงงาน จํานวน 2,732 คน คิดเปนรอยละ 14.34โดยสวนใหญไมพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
เนื่องจากตองทํางานบานคิดเปนรอยละ 13.15 หรือ 2,504 คน  และเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆไมวาจะ
เปนการเรียนหนังสือ หรือเกษียณอายุตัวเอง ตองการพักผอน ตลอดจนปวยและพิการ มีจํานวน228 
คน คิดเปนรอยละ 1.19 ของผูหญิงวัยทํางานที่เปนกลุมตัวอยาง 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูหญิงวัยทํางาน  
 สําหรับปจจัยสวนบุคคลของผูหญิงวัยทํางานที่ทําการวิเคราะหในแบบจําลอง ประกอบดวย  
อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพในครัวเรือน และสถานภาพสมรส  

1) อายุและระดับการศึกษาของผูหญิงวัยทํางาน  สําหรับผูหญิงวัยทํางานที่ใช
ในการวิเคราะหในแบบจําลอง มีอายุเฉลี่ย 42.46  ป ระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย 7.81 ป หรือ ใน
ระดับมัธยมตน   

2) สถานภาพสมรส และสถานภาพในครัวเรือน เม่ือพิจารณาสถานภาพสมรส
ของผูหญิงที่เปนกลุมตัวอยางพบวา เปนผูหญิงที่สมรสแลว จํานวน 15,617 คน คิดเปนรอยละ 
81.99 เปนผูหญิงโสด จํานวน 1,479 คน คิดเปนรอยละ 7.76และเปนกลุมผูหญิงหมาย หยา แยก 
และอ่ืนๆ จํานวน 1,952 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และสถานภาพในครัวเรือนพบวา สวนใหญเปนผู
อาศัยในครัวเรือน  จํานวน 13,744 คน หรือคิดเปนรอยละ72.15 และ (ตาราง 20) 

 

ตาราง 20 สถานภาพในครัวเรือนและสถานภาพสมรส  
 

สถานภาพในครัวเรือนและสถานภาพสมรส จํานวน (คน) รอยละ  
สถานภาพสมรส   
โสด 1,479 7.76 
สมรส 15,617 81.99 
หมาย หยา แยก และอ่ืนๆ  1,952 10.25 
รวม 19,048 100.00 
สถานภาพในครัวเรือน    
การเปนหัวหนาครัวเรือน  5,304 27.85 
การเปนผูอาศัยในครัวเรือน  13,744 72.15 
รวม 19,048 100.00 

              
           ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
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2. ปจจัยดานครอบครัวของผูหญิงวัยทํางาน  
            สําหรับปจจัยดานครอบครัวของผูหญิงวัยทํางาน ประกอบดวย คุณลักษณะคูสมรสของ
ผูหญิงวัยทํางานการดูแลบุตรในครัวเรือน การดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน และปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะครัวเรือนมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คุณลักษณะของสามีของผูหญิงวัยทํางาน  
จากจํานวนของผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด พบวา มีผูหญิงวัยทํางานที่อยูรวมกับ

สามี จํานวน 14,448 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.85 ของครัวเรือนทั้งหมด (ตาราง 21)  
 

ตาราง 21 ลักษณะของการอยูรวมกัน อายุ และระดับการศึกษาของสามีของผูหญิงวัยทํางาน   
 

 จํานวน (ครัวเรือน) รอยละ 
สามีอยูรวมกับผูหญิงวัยทํางาน 14,448 75.85 
ผูหญิงที่ไมมีสามีอยูรวมกับผูหญิงวัยทํางาน  4,600 24.15 
รวม 19,048 100.00 

           
         ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในป พ.ศ. 2556 
 

เม่ือพิจารณาการทํางานของสามีของผูหญิงวัยทํางาน พบวา หากจําแนกตามสถานภาพการ
ทํางานพบวาสัดสวนของการทํางานของสามี ในการทํางานในระบบและนอกระบบนั้นมีสัดสวน
ใกลเคียงกัน อยูที่รอยละ 45.61 และ 43.04 และสามีเปนนายจางคิดเปนรอยละ 5.74 นอกจากนี้ 
ผูหญิงทํางานที่มีสามีอยูนอกตลาดแรงงานคิดเปนรอยละ 5.61 ของจํานวนผูหญิงวัยทํางานที่มีสามี
ทั้งหมด (ภาพประกอบ 30)  
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         ภาพประกอบ 30 การทํางานของสามีของผูหญิงวัยทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน
ในป พ.ศ. 2556 
 

เม่ือพิจารณาประเภทการทาํงานของสามีตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวาสามีของผูหญิงวัย
ทํางาน สวนใหญทํางานอยูในภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 44.01 ถัดมาทํางานอยูใน
ภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง คิดเปนรอยละ 25.72 อันดับที่ 3 คือ การทํางานในภาคการศึกษา 
กิจกรรมวิชาชพีและการบรหิาร คิดเปนรอยละ 15.36  (ภาพประกอบ 31) 

 
        ภาพประกอบ 31 ลกัษณะการทํางานของสามีของผูหญิงวัยทํางานจําแนกตามกิจกรรม 
              ทางเศรษฐกิจ 
 
            ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
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  เม่ือจําแนกตามลักษณะอาชีพของสามีพบวา สวนใหญสามีของผูหญิงวัยทํางานเปน

ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผูควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 50.60 อาชีพเปนผู
ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 18.64 และ อาชีพเปนเสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนาย
สินคา คิดเปน รอยละ17.45 สําหรับสามีที่เปนผูประกอบวิชาชีพตางๆและเจาหนาที่เทคนิค และ
ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส คิดเปนรอยละ 7.03 และ 6.28 ตามลําดับ (ภาพประกอบ 32) 

 
            ภาพประกอบ 32 การทํางานของสามีของผูหญิงวัยทํางานตามลักษณะอาชีพ 
 
           ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 

2)  การดูแลบุตรของผูหญิงวัยทํางาน  
    ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชอัตราการพึ่งพิงซึ่งเปนสัดสวนที่สะทอนถึงสัดสวนจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือนที่อยูในวัยที่ตองพ่ึงพิงตอจํานวนสมาชิกที่อยูในวัยทํางาน (ปทมา วาพัฒนาวงศ และ
ปราโมทย ประสาทกุล, 2549) เปนตัวแทนภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว สําหรับการดูแลบุตรใน
ครัวเรือน ไดใชอัตราการพึ่งพิงเด็ก โดยไดแบงอัตราการพึ่งพิงวัยเด็ก ออกเปน 3 ระดับไดแก อัตรา
การพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ป อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 3-5 ป และอัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 
6-14 ป ทั้งน้ีการแบงชวงอายุนั้นเปนไปตามลักษณะการศึกษาของเด็กเพื่อสะทอนใหเห็นถึงภาระที่
พอแมที่ตองดูแล (Maurer-Fazio  et al.,2011)  ดังน้ันหากพิจารณาตามลักษณะการศึกษาของเด็ก
ของประเทศไทยในเด็กในชวงอายุ 0-2 ป เปนชวงที่ตองการการดูแลตลอดเวลา เด็กชวงอายุ 3-5 ป
นั้น เด็กเริ่มทยอยเขาชั้นอนุบาล และในชวงอายุ 6-14 ปเปนชวงที่อยูในชวงการศึกษาภาคบังคับ  

    จากขอมูลของครัวเรือนทั้งหมด พบวา มีครัวเรือนที่มีบุตรอายุ 0-2 ป จํานวน 1,997 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.48 ครัวเรือน และมีคาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิง อยูที่ 0.44 ครัวเรือนที่มีบุตร
อายุ 3-5 ป จํานวน 2,192 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 11.50 และมีคาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิง อยูที่ 
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0.485 และครัวเรือนที่มีบุตรอายุ 6-14 ป จํานวน 6,598 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 34.63 และมี
คาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิง อยูที่ 0.611 (ตาราง 22)  
 
ตาราง 22 อัตราการพึ่งพิงของบุตร  

 

อัตราการพึ่งพิงของบุตร* จํานวน** รอยละ** คาเฉลี่ย ** S.D. 

อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ป  1,997 10.48 0.44 0.01 
อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 3-5 ป 2,192 11.50 0.49 0.01 
อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 6-14 ป  6,598 34.63 0.61 0.01 

 
หมายเหตุ* อัตราการพึ่งพิงของบุตร เทากับ สัดสวนของจํานวนบุตร/ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อายุ 15-59ปไมรวมคนรับใช  

**คํานวณเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรในชวงอายุนั้นๆ 
 

             ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนใน พ.ศ. 2556 
 

3) การดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน 
   การพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุ ไดใชตัวแปรที่สะทอนถึงภาระการดูแลผูสูงอายุ   

2 ประเภท ไดแก 1) พิจารณาจากอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุและ 2) พิจารณาจากลักษณะของ
ผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพาในครัวเรือน 

 
    3.1)  อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุ  
          การดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนน้ันตัวแปรประเภทแรกใชหลักการเดียวกับการดูแล

บุตร คือใชอัตราการพึ่งพิงของผูอายุในครัวเรือนเปนตัวแปรที่แสดงถึงภาระการดูแลผูสูงอายุ โดยได
แบงอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุออกเปน ผูสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป) ผูสูงอายุตอนกลาง  
(อายุ 70-79 ป) และผูสูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) และจากครัวเรือนทั้งหมดจํานวน19,048 
ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีผูสูงอายุตนจํานวน 1,239 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 6.50 ครัวเรือน และมี
คาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิงของผูอายุตอนตนเทากับ 0.68มีครัวเรือนที่มีผูสูงอายุตอนกลาง จํานวน 853 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.47 และมีคาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนกลางอยูที่ 0.58 และมี
ครัวเรือนผูสูงอายุตอนปลายจํานวน 853 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ4.47และมีคาเฉลี่ยอัตราการพึ่งพิง
ของผูสูงอายุตอนปลาย อยูที่ 0.02  (ตาราง 23)  
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ตาราง 23 อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุ 
 

อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุ* จํานวน** รอยละ** คาเฉลี่ย** S.D. 

อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน  1,239 6.50 0.68 0.01 
อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนกลาง  853 4.47 0.58 0.01 
อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนปลาย  853 4.47 0.02 0.00 

 
หมายเหตุ* อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุเทากับ สัดสวนของจํานวนบุตร/ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อายุ 15-59ปไมรวมคนรับใช  
 **คํานวณเฉพาะครัวเรือนที่มีผูสูงอายุในชวงอายุดังกลาว  
 
         ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน
ป พ.ศ. 2556 
 

 3.2) ลักษณะของการมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
       สําหรับการพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุตามลักษณะการดูแลผูสูงอายุตามคูมือการ

ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2559)ซึ่งไดมีการจําแนกการดูแล
ผูสูงอายุออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดดีหรือกลุมติดสังคม (Well elder) 
ผูสูงอายุกลุมติดบาน(Home bound elder)  และผูสูงอายุกลุมติดเตียง (Bed bound elder) ทั้งน้ี
ลักษณะการดูแลของผูสูงอายุทั้ง 3 ประเภทนั้นแตกตางกัน ในกลุมแรกที่ชวยเหลือตนเองไดดีนั้น 
เปนกลุมที่พัฒนาความสามารถในการใชศักยภาพและภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมได ในขณะที่กลุมที่ 2และ 3 เปนกลุมที่มีภาวะพึ่งพาตองไดรับการดูแล
จากผูอ่ืนๆ  

       สําหรับขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป 2556 
สามารถจําแนกผูสูงอายุในครัวเรือนได เปน 2 ประเภทคือ กลุมแรกที่เปนกลุมชวยเหลือตนเองไดดี 
และ กลุมที่มีเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ไดแก ผูสูงอายุที่เปนกลุมติดบาน และติดเตียง โดยจาก
ครัวเรือนทั้งหมดพบวา ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุในครัวเรือน มีจํานวน 2,477 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
13.00ของครัวเรือนทั้งหมด แบงเปนครัวเรือนมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา คิดเปนรอยละ 2.66 และ
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได คิดเปนรอยละ 10.34 (ตาราง 24) 
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ตาราง 24 ลักษณะของผูสูงอายุในครัวเรอืน 
 

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุในครัวเรือน จํานวน  
(ครัวเรือน) 

รอยละ 

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานที่ไมมีผูสูงอาย ุ 16,571 87.00 
รวมครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ  2,477 13.00 
รวม  19,048 100.00 
ลักษณะของผูสูงอายุ    
ครัวเรือนมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา (ชวยเหลือตัวเองได)  1,970 10.34 
ครัวเรือนมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา (ติดบาน/ ติดเตียง)  
(อยางนอย 1 คนในครัวเรือน) 

507 2.66 
 

รวมครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ  2,477 13.00 

           
          ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 

4) ปจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวของกับครัวเรือน  
      4.1) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.14 คน  
      4.2) รายไดของครัวเรือน  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 28,863.26 บาทตอเดือน โดยเปน

รายไดที่ไมไดเกิดจากการทํางาน ซึ่งประกอบดวยดวย รายไดที่เกิดบําเหน็จบํานาญ เงินสงเคราะห 
เงินชวยเหลือและดอกเบี้ยตางๆ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,494.11 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 19.03 
ของรายไดทั้งหมด 

 
ตาราง 25 ปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับครัวเรือน 
 

ปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับครัวเรือน คาเฉลี่ย SD. 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน/ครัวเรือน)  3.14 0.11 
รายไดทั้งหมดของครัวเรือน  (บาท/ครัวเรือน)  28,863.26 461.64 
รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน (บาท/ครัวเรือน) 5,494.11 71.69 

 
           ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในป พ.ศ. 2556 
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   4.3 ) การถือครองทรัพยสิน  พบวา ครัวเรือนสวนใหญเปนครัวเรือนที่มีบานเปนของ

ตนเอง มีจํานวน 13,048 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 68.50  
 

ตาราง 26 การถือครองสินทรัพยของครัวเรือน 
 

การถือครองสินทรัพยของครัวเรือน จํานวน 
(ครัวเรือน)  

รอยละ 

ครัวเรือนมีบานของตนเอง  13,048 68.50 
ครัวเรือนไมมีบานของตนเอง  6,000 31.50 
รวม 19,048 100.00 

               
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 

3. ปจจัยดานภูมิศาสตร  
เม่ือจําแนกครัวเรือนที่ทําการศึกษาตามลักษณะทางภูมิศาสตรแลวพบวาโดยสวน

ใหญครัวเรือนอยูในเขตเมือง จํานวน 11,504 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60.39  
 
ตาราง 27 ตัวแปรดานภูมิศาสตร 
 

ลักษณะที่ตั้งของครัวเรือน  จํานวน 
(ครัวเรือน) 

รอยละ 

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานอาศัยอยูในเขตเมือง  11,504 60.39 
ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานอาศัยอยูในเขตชนบท 7,544 39.61 
รวม 19,048 100.00 

 
         ที่มา:  จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 

 
4.  ปจจัยดานตลาดแรงงาน  
       สําหรับปจจัยดานตลาดแรงงานนั้น เปนปจจัยเพ่ิมเติมในแบบจําลองที่ 2 เปน

การศึกษาปจจัยที่สงผลชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงาน ซึ่งจากการสํารวจ
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สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนน้ัน แสดงเฉพาะเวลาทํางานของผูทํางานไดรับคาจางและ
เงินเดือนเทานั้นหรือผูทํางานในระบบเทานั้น ซึ่งจากขอมูลดังกลาวพบวามีจํานวนผูหญิงที่ทํางานใน
ระบบทั้งสิ้น 6,952 คน 

 
1) ชั่วโมงการทาํงานและคาจางตอเดือน  

ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงที่ทํางานในระบบ โดยเฉลีย่อยูที่ 8.06 ชั่วโมงตอวัน และ
คาจางตอเดือนเฉลี่ย 12,678.46 บาทตอเดือน  
 
ตาราง 28 ชั่วโมงการทํางานและคาจางตอเดือน  

 

ชั่วโมงการทํางานและคาจางตอเดือน คาเฉลี่ย* S.D. 

เวลาทํางานเฉลี่ยตอวัน  (ชั่วโมงตอวัน)  8.06 0.017 
คาจางตอเดือน (บาทตอเดือน)  12,678.46 155.29 

 
           ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในป พ.ศ. 2556 
 

2) ประเภทการทํางาน  
     สําหรับประเภทการทํางานในตลาดแรงงานนั้นไดทําการจําแนกตามลักษณะของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และลักษณะอาชพี มีลักษณะดังนี้  

 
ภาพประกอบ 33 ประเภทการทํางานของผูหญิงจําแนกตามลักษณะกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
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จากภาพประกอบ 33 พบวา ผูหญิงวัยทํางานโดยสวนใหญทํางานดานการเกษตร คิดเปน
รอยละ 37.80 ถัดมาเปนการทํางานในภาคการผลิตและการกอสราง คิดเปนรอยละ 22.09  ถัดมา
เปนดานการคาปลีกคาสง คิดเปนรอยละ 18.69 และ ทํางานในภาคการศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ และ
การบริหาร คิดเปนรอยละ 13.19 และเม่ือพิจารณาตามลักษณะลักษณะอาชีพพบวาสวนใหญผูหญิง
ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 34.00 ถัดมาเปนอาชีพเสมียน พนักงานบริการและผูจําหนาย
สินคา คิดเปนรอยละ 25.76 เปนผูประกอบวิชาชีพและเจาหนาที่เทคนิค คิดเปนรอยละ 22.83 
ในขณะที่ ผูหญิงวัยทํางานเปนผูจัดการ ขาราชการระดับสูง คิดเปนรอยละ 2.92 (รายละเอียดภาพ 
34)  

 
ภาพประกอบ 34 ลักษณะการทํางานของผูหญิงจําแนกตามอาชีพของผูหญิงวัยทํางาน 

 
           ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 

การทํางานของผูหญิงและการดูแลครอบครัว   
      เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงประชากรเขาสูสังคมสูงวัยแลวจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทําใหครอบครัวไทยนอกจากตองรับผิดชอบดูแลบุตร ดูแลบานเรือน
แลว แนวโนมการภาระการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนเพ่ิมสูงดวยซึ่งภาระการดูแลดังกลาวมักเปน
ภาระของผูหญิง ทําใหผูหญิงในสังคมสูงวัยน้ันมีความยากลําบากมากขึ้นที่จะสรางความสมดุล
ระหวางการทํางาน การดูแลสมาชิกในครัวเรือน ทั้งบุตร และ พอแมที่เปนผูสูงอายุและจากการ
วิเคราะหสถานการณของผูหญิงในตลาดแรงงานในบทที่ 4 พบวา ในชวง 30 ปที่ผานมา (พ.ศ.2527-
2557) สัดสวนของผูหญิงอยู ในตลาดแรงงานลดลง ในขณะที่สัดสวนของที่ไมพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานเพราะทํางานบานเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทํางานของผูหญิงวัย
ทํางานรุนใหมจากการทํางานในระบบไปสูการทํางานนอกระบบเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการศึกษา
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ของAemkulwat (2014) กลาววาสาเหตุหน่ึงของที่แรงงานทํางานนอกระบบนั้น เพราะมีความ
ยืดหยุนดานเวลาทํางานสูง ทําใหมีเวลาในดูแลครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนไดและจากการ
ทดสอบความสัมพันธของเวลาในการทํางานในตลาดแรงงานและการภาระการดูแลบุตรและผูสูงอายุ
ในบทที่ 4 แลว พบวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ตองดูแลเพ่ิมขึ้นสงผลใหเวลาในการทํางานลดลง   

ในสวนนี้เปนนําขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป พ.ศ. 
2556 มาวิเคราะหถึงความสัมพันธของการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิง การอยูนอก
ตลาดแรงงานเพราะตองทํางานบานของผูหญิง และลักษณะของครัวเรือน โดยใชการทดสอบคา
สหสัมพันธ(Correlation) เพ่ือเปนการยืนยันความสัมพันธระหวางการทํางานและภาระการดูแล
สมาชิกในครอบครัวของผูหญิงวัยทํางาน ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธของชั่วโมงการทํางานใน
ตลาดแรงงานนั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับภาระการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ณ.
ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95 โดยหากภาระการดูแลเด็กหรือผูสูงอายุในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
สงผลใหผูหญิงลดชั่วโมงการทํางานเชนเดียวกับการวิเคราะหโดยใชขอมูลสํารวจสภาวะการทํางาน
ของประชากรในป พ.ศ. 2557 (ตาราง 29) 

 
ตาราง 29 ความสัมพันธของชั่วโมงการทํางานของผูหญิงและอัตราการพึ่งพิง  
 

ความสัมพันธของ
ชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงและอัตราการ

พ่ึงพิง  

ชั่วโมงการ
ทํางาน  

อัตราการพึ่งพิง
รวม 

อัตราการพึ่งพิง
ของเด็ก 

อัตราการพึ่งพิง
ของผูสูงอายุ 

ชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิง  

1.0000    

อัตราการพึ่งพิงรวม -0.0863* 1.0000   
อัตราการพึ่งพิงของเด็ก  -0.0792* 0.5435* 1.0000  

อัตราการพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุ  

-0.0863* 0.8585* 0.03691* 1.0000 

 
หมายเหตุ * ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95 
  
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
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 นอกจากปจจัยดานการดูแลที่เกี่ยวของกับภาระการดูแลจะมีผลตอชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงแลว ปจจัยที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับครัวเรือน ไดแก ปจจัยดานคูสมรส และ รายไดที่ไมไดเกิด
จากทํางาน สงผลกระทบตอรายได (Income Effect) ของผูหญิง (Bojar ,2016) ทําใหปจจัยดังกลาว
ยอมมีอิทธิพลตอการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงทั้งสิ้น (ตาราง 30)    ดังน้ันในสวนตอไปจึง
เปนการวิเคราะหปจจัยที่สงตอกา รตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงจากแบบจําลอง
ทางเศรษฐมิติ 

   
ตาราง 30 ความสัมพันธของการตัดสินใจทํางานของผูหญิงกับปจจัยที่เกี่ยวของกับครอบครัว  
 

ตัวแปร  ผูหญิงทํางาน
ใน

ตลาดแรงงาน 

ผูหญิง
ทํางาน
บาน 

ระดับ
การศึกษาของ

สามี  

Log รายได
ครัวเรือนที่ไมมี
มาจากการ
ทํางาน 

ชั่วโมงการ
ทํางานของ

สามี 

ผูหญิงทํางานใน
ตลาดแรงงาน 

1     

ผูหญิงทํางานบาน -0.9576* 1    
ระดับการศึกษาของ
สามี 

-0.0696* 0.0879* 1   

Log รายได
ครัวเรือนที่ไมไดมา
จากการทํางาน  

-0.0622* 0.0527* 0.0385* 1  

ชั่วโมงการทํางาน
ของผูชาย  

-0.1071* 0.1192* 0.4479* -0.1026 1 

 
หมายเหตุ * ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95 
  
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางาน  

สําหรับการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน แบงออกเปน  
2 ประเด็นหลักไดแก การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางาน และการวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอชั่วโมงการทํางาน ซึ่งในการศึกษาในครั้งน้ีไดใหความสําคัญกับการมีผูสูงอายุในครัวเรือน
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เปนสําคัญทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมสูงวัย จํานวนผูสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหครัวเรือนใน
สังคมสูงวัยน้ันจะมีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได และจากการศึกษาของศศิพัฒน 
ยอดเพชร (2544) ไดกลาวถึง ปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ
ในครัวเรือนนั้น ขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง เนื่องจากในสังคมไทยบุตรที่มี
บทบาทสําคัญในการดูแลผูสูงอายุคือ บุตรสาวซึ่งอยูในวัยแรงงาน ที่ตองทํางานในตลาดแรงงานเพื่อ
หารายได รวมถึงการดูแลรับผิดชอบคาใชจายสําหรับผูสูงอายุที่มีเจ็บปวยหรืออยูภาวะพึ่งพา และ
จากการที่ตองดูแลผูสูงอายุดังกลาวในฐานะบุตรอาจทําใหตองหยุดทํางาน ลดชั่วโมงการทํางาน 
หรือออกจากงานกอนเวลาอันสมควร  ดังน้ันการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพานั้นมีผลกระทบตอ
ผูหญิงวัยทํางาน ในดานของความรับผิดชอบในภาระการทํางานของผูหญิงในฐานะที่เปนกําลัง
แรงงานอีกดวย  
 1) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางาน  
     การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยน้ัน ไดให
ความสําคัญกับภาระการดูแลผูสูงอายุ แตจากขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในประเทศ
ไทยไมมีขอมูลสถิติโดยตรง มีเพียงการเก็บขอมูลและมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่นํามาคาดประมาณ
ความตองการการดูแลของผูสูงอายุโดยสวนใหญพิจารณาตามลักษณะการพึ่งพิงดานสุขภาพ 
(ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2552)  ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีไดใชตัวแปรที่แสดงถึงภาระของผูหญิงในการดูแล
ผูสูงอายุ ไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก  1) อัตราสวนการเปนภาระวัยสูงวัย หรืออัตราการพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุ (Aging Dependency Ratio) และ 2) ลักษณะของการพึ่งพิงดานสุขภาพของผูสูงอายุ โดย
พิจารณาจากการมีผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพาที่ตองการดูแลในครัวเรือน ดังน้ันจึงทําใหแบบจําลองการ
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางานจึงแบงออกเปน 2 แบบจําลอง
ไดแก 1) การวิเคราะหภาระการดูแลผูสูงอายุโดยใชอัตราการพึ่งพิงตามอายุของผูสูงอายุ และ2) การ
วิเคราะหภาระการดูแลผูสูงอายุโดยใชการมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่ตองดูแลในครัวเรือน 
     แบบจําลองที่ 1 กรณีการพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุของผูหญิงวัยทํางานโดย
ใชอัตราการพึ่งพิงตามอายุของผูสูงอายุ ใชการประมาณจากแบบจําลองถดถอยโพรบิท (Probit 
Regression) ซึ่งตัวแปรตามมีระดับการวัดเปน 2 คา ไดแก ทํางาน (แทนคา=1) และไมทํางาน 
(แทนคา=0) โดยประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีความนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood 
Estimate) และรายงานผลการศึกษาดวยคาผลกระทบสวนเพ่ิม (Marginal Effect)และในแบบจําลอง
ที่ 1 แบงแยกออกเปน 3 แบบจําลองยอย ไดแก แบบจําลองที่ 1.1 (พิจารณาภาระการดูแลสมาชิก
ในครัวเรือน) แบบจําลองที่ 1.2 (พิจารณาภาระการดูแลแยกกันระหวางเด็กและผูสูงอายุในครัวเรือน) 
และแบบจําลองที่ 1.3 (พิจารณาภาระการดูแลแยกกันระหวางเด็กและผูสูงอายุในครัวเรือน และมี
การ Interaction ระหวางอัตราการพึ่งพิงของเด็กและผูสูงอายุในครัวเรือน)    
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 แบบจําลองที่ 2 ภาระการดูแลผูสูงอายุของผูหญิงวัยทํางานโดยใชการมีผูสูงอายุที่
ภาวะพึ่งพาที่ตองการดูแลในครัวเรือน 

สําหรับแบบจําลองนี้เปนการพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนที่ใชการมีผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพาที่ตองการดูแลในครัวเรือนเปนตัวแปรในการวิเคราะห แตเน่ืองจากการดูแลผูสูงอายุที่
ภาวะพึ่งพานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไมวาจะลักษณะการทํางานของผูหญิง การตัดสินใจ
รวมกันของญาติพ่ีนอง รายไดของครอบครัว คานิยมทางสังคม ตลอดจนในการวิเคราะหภาระการ
ดูแลผูสูงอายุ ยังขาดขอมูลการใชบริการดูแลผูสูงอายุแบบ formal care และขอมูลดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุ จึงจําเปนตองใชตัวแปรเครื่องมือ หรือ Instrument Variable มาใชในการวิเคราะหดวย 
(Pagani; & Marrenzi, 2008) และ (Ettner,1995)ดังน้ันในการประมาณแบบจําลองปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางานจึงใชBivariate Probit Model ในการวิเคราะห โดยตัวแปร
ตาม และตัวแปรภายในมีระดับการวัดเปน 2 คา ไดแก ทํางาน (แทนคา=1) และไมทํางาน (แทน
คา=0) สําหรับตัวแปรภายใน ซึ่งคือภาระการดูแลผูสูอายุ ไดแก ครอบครัวมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา
ตองการดูแล (แทนคา= 1) อ่ืนๆ=0 โดยประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีความนาจะเปนสูงสุด 
(Maximum likelihood Estimate) และรายงานผลการศึกษาดวยคาผลกระทบสวนเพ่ิม (Marginal 
Effect)   

2) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  
             สําหรับการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานนั้น ไดมีการเพิ่มเติมปจจัยที่
เกี่ยวของกับตลาดแรงงาน และคา Inverse Mills’ratio  เพ่ือขจัดปญหาการเลือกตัวอยาง และ
เน่ืองจากชั่วโมงการทํางานขึ้นอยูคาจาง และคาจางยังขึ้นอยูกับชั่วโมงการทํางานเชนกัน ดังน้ันเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธที่เกี่ยวของสองทางจึงใชTwo-stage least square ในการประมาณคา
แบบจําลอง (ฉัตรมณี ขอเพชร และกิริยา กุลกลการ; 2554) 
 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน 
 สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน พบวา 

ปจจัยที่สงผลตอโอกาสในการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงาน ณ.ระดับความเชื่อม่ันทาง
สถิติรอยละ 95 ทั้งในแบบจําลองที่ 1และ 2  ในสวนปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ  สถานภาพ
สมรส สถานภาพในครัวเรือน ระดับการศึกษา  และปจจัยดานครอบครัว ไดแก อายุของสามี ระดับ
การศึกษาของสามี สถานภาพการทํางานของสามี ประเภทการทํางานของสามีจําแนกตามภาค
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชีพ ชั่วโมงการทํางานของสามี อัตราการพึ่งพิงตามอายุของบุตรอายุ  
0-5 ป ฐานะของครัวเรือน และลักษณะทางภูมิศาสตร  

เม่ือพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุ จากแบบจําลองที่ 1 ซึ่งใชอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุ 
เปนตัวแทนภาระการดูแลผูสูงอายุ พบวา อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน (60-69ป) และ 
ผูสูงอายุตอนกลาง (70-79 ป) สงผลตอโอกาสในการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับความเชื่อม่ันทาง
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สถิติรอยละ 95 และเม่ือทําการ Interactionระหวางอัตราการพึ่งพิงของเด็กและผูสูงอายุ (แบบจําลอง
ที่ 1.3) พบวา การ Interactionตัวแปรระหวางอัตราการพึ่งพิงของเด็ก 0-2 ปและผูสูงอายุตอนตนใน
ครัวเรือน และ การ Interactionตัวแปรระหวางอัตราการพึ่งพิงของเด็ก 0-2ป และ ผูสูงอายุตอน
ปลายในครัวเรือน สงผลตอโอกาสในการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 99 
และ 90 ตามลําดับ (ตาราง 31)  

 
ตาราง 31 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน เม่ือภาระผูสูงอายุ พิจารณาจาก    
     อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุในครัวเรือน ใชแบบจําลอง Probitในการวิเคราะห  
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่  
1.1  

แบบจําลองที่  
1.2 

แบบจําลองที่  
1.3 

1.ปจจัยสวนบุคคล    

อายุของผูหญิง 0.0153*** 
(0.0033) 

0.0071*** 
(0.0033) 

0.0067** 
(0.0033) 

อายุของผูหญิงยกกําลังสอง -0.0002*** 
(0.0000) 

-0.0001*** 
(0.0000) 

-0.0001** 
(0.0000) 

ผูหญิงแตงงานแลว 
(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 

-0.0533*** 
(0.0093) 

-0.0321*** 
(0.0111) 

-0.0324*** 
(0.0111) 

การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.0705*** 
(0.0081) 

0.0692*** 
(0.0007) 

0.0690*** 
(0.0081) 

ระดับการศึกษา (จํานวนป) 0.0102*** 
(0.0075) 

0.0100*** 
(0.0081) 

0.0100** 
(0.0074) 

2.ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว    

2.1 ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี    

อายุของสามี 0.0085*** 
(0.0008) 

0.0099*** 
(0.0008) 

0.0098*** 
(0.0008) 

อายุสามียกกําลังสอง -0.0001*** 
(0.0000) 

-0.0001*** 
(0.0000) 

-0.0001*** 
(0.0000) 

 
ระดับการศึกษาของสามี -0.0067*** 

(0.0008) 
-0.0073*** 
(0.0008) 

-0.0072*** 
(0.0008) 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่  
1.1  

แบบจําลองที่  
1.2 

แบบจําลองที่  
1.3 

สถานภาพการทํางานของสามี  กลุมอางอิง สามีทํางาน
นอกระบบ 

  

สามีทํางานในระบบ -0.0594*** 
(0.0086) 

-0.0610*** 
(0.0086) 

-0.0610*** 
(0.0086) 

สามีเปนนายจาง -0.1499*** 
(0.0185) 

-0.1498*** 
(0.0185) 

-0.1493*** 
(0.0185) 

การทํางานของสามีจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลุมอางอิง สามีทํางานในภาคเกษตรกรรม 

  

การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา 
และการกอสราง 

-0.0891*** 
(0.0118) 

-0.0916*** 
(0.0119) 

-0.0929*** 
(0.0119) 

คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

-0.1348*** 
(0.0143) 

-0.1377*** 
(0.0143) 

-0.1387*** 
(0.0144) 

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย -0.0951** 
(0.0401) 

-0.0966** 
(0.0404) 

-0.0971** 
(0.0404) 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การ
บริหารและการบริการสนับสนุน 

-0.0831*** 
(0.0168) 

-0.0785*** 
(0.0166) 

-0.0797*** 
(0.0166) 

ภาคบริการอ่ืนๆ -0.0577*** 
(0.0176) 

-0.0619*** 
(0.0178) 

-0.0632*** 
(0.0177) 

การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุมอางอิง กลุมสามีประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 
ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูบัญญัติกฎหมาย 

0.0422*** 
(0.0091) 

0.0446*** 
(0.0091) 

0.0441*** 
(0.0091) 

ผูประกอบวชิาชีพตางๆ เจาหนาที่
เทคนิคดานตางๆ 

0.0194* 
(0.011) 

0.0226** 
(0.0106) 

0.0218** 
(0.0106) 

เสมียน พนักงานบริการ และผู
จําหนายสินคา 

0.0758*** 
(0.0062) 

0.0749*** 
(0.0061) 

0.0745*** 
(0.0061) 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่  
1.1  

แบบจําลองที่  
1.2 

แบบจําลองที่  
1.3 

ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผู
ควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน 

0.0336*** 
(0.0072) 

0.0357*** 
(0.0072) 

0.0351*** 
(0.0072) 

2.2 ปจจัยดานการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือน  

   

 
2.2.1 อัตราการพึ่งพิงรวม  -0.03264*** 

(0.0046)  

  

2.2.2 อัตราการพึ่งพิงของเด็กและ
ผูสูงอายุ  

   

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป  -0.2303*** 
(0.0139) 

-0.2520*** 
(0.0149) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป  -0.0910*** 
(0.0125) 

-0.0929*** 
(0.0135) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14 ป  0.0020 
(0.0068) 

0.0007 
(0.0073) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน  0.0271** 
(0.0138) 

0.00533 
(0.0153) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ
ตอนกลาง 

 0.0574*** 
(0.0198) 

0.0423* 
(0.0198) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอน
ปลาย  

 -0.0100 
(0.0242) 

-0.0063 
(0.0281) 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่  
1.1  

แบบจําลองที่  
1.2 

แบบจําลองที่  
1.3 

2.2.3 Interaction ระหวางอัตราการพึ่งพิงของเด็กและผูสงูอายุ  

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน  

  0.2014*** 
(0.0522) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน 

  0.0067 
(0.0367) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน 

  0.0153 
(0.0241) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ
ตอนกลาง 

  0.1220 
(0.0846) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ
ตอนกลาง 

  0.0812 
(0.1094) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ
ตอนกลาง 

  0.0094 
(0.0419) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอน
ปลาย 

  -0.3646* 
(0.1958) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอน
ปลาย 

  -0.1011 
(0.0898) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14ป*
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอน
ปลาย 

  -0.0111 
(0.0506) 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่  
1.1  

แบบจําลองที่  
1.2 

แบบจําลองที่  
1.3 

2.4 ปจจัยอ่ืนๆในครัวเรือน    

Log รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน
ของครัวเรือน 

-0.0279*** 
(0.0027) 

-0.0265*** 
(0.0027) 

-0.0264*** 
(0.0027) 

ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง 
 (กลุมอางอิง ครัวเรือนไมมีบานของ
ตนเอง)  

0.0226*** 
(0.0063) 

0.0201*** 
(0.0063) 

0.0202*** 
(0.0063) 

3.ปจจัยดานภูมิศาสตร    

ครัวเรือนอาศยัอยูในเมือง 
(กลุมอางอิง ครัวเรือนอาศยัอยูใน
ชนบท) 

-0.0191*** 
(0.0051) 

-0.0197*** 
(0.0051) 

-0.0195*** 
(0.0051) 

 
หมายเหตุ  * , **,*** ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ 
             (  )  ตัวเลขในวงเล็บ คือ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2556 
 

เม่ือพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน โดยใช การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาใน
ครัวเรือน เปนตัวแทนภาระการดูแลผูสูงอายุในแบบจําลองที่ 2.1และ2.2  โดยมีการกําหนดให การมี
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือนเปนตัวแปรใน คา rho หรือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสมการทั้ง
สองสมการมีความสัมพันธกัน ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95 ดังน้ันจึงตองใช Bivariate 

Probit (Cameron and Trivedi, 2009)  ซึ่งจากผลการวิเคราะหในแบบจําลองที่ 2.1-2.2 พบวา หาก
กําหนดใหการมีผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดเปนกลุมตัวแปรอางอิงแลว การมีผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพา และการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือนมีผลตอโอกาสในการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับความ
เชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 99 (ตาราง 32) 
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางานเมื่อพิจารณา 
     ภาระการดูแลผูสูงอายุจากการมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่ตองดูแลในครัวเรือน  
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 

1.ปจจัยสวนบุคคล   

อายุของผูหญิง 0.0075** 
(0.0033) 

0.0077** 
(0.0033) 

อายุของผูหญิงยกกําลังสอง -0.0001** 
(0.0000) 

-0.0001** 
(0.0000) 

ผูหญิงแตงงานแลว 
(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 

-0.0376*** 
(0.0137) 

-0.0372*** 
(0.0138) 

การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.0802*** 
(0.0102) 

0.0793*** 
(0.0103) 

ระดับการศึกษา (จํานวนป) 0.0101*** 
(0.0008) 

0.0101*** 
(0.0008) 

2.ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว   

2.1 ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี   

อายุของสามี 0.0103*** 
(0.0009) 

0.0102*** 
(0.0009) 

 
อายุสามียกกําลังสอง -0.0001*** 

(0.0000) 
-0.0001*** 
(0.0000) 

ระดับการศึกษาของสามี -0.0075*** 
(0.0009) 

-0.0076*** 
(0.0009) 

สามีทํางานในระบบ -0.0586*** 
(0.0078) 
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ตาราง 32 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 

ชั่วโมงทํางานตอวันของสามีที่ทํางานในระบบ 
(มาตรการดานเวลา) 

 -0.0058*** 
(0.0009) 

สามีเปนนายจาง  -0.1153*** 
(0.0116) 

-0.1103*** 
(0.0116) 

การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา และการกอสราง -0.0800*** 
(0.0091) 

-0.0847*** 
(0.0091) 

คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต -0.1123*** 
(0.0098) 

-0.1154*** 
(0.0098) 

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย -0.0797*** 
(0.0280) 

-0.0880*** 
(0.0279) 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การบริหารและการบริการ
สนับสนุน 

-0.0681*** 
(0.0127) 

-0.0780*** 
(0.0124) 

ภาคบริการอ่ืนๆ -0.0547*** 
(0.0140) 

-0.0585*** 
(0.0140) 

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูบัญญัติกฎหมาย 

0.0527*** 
(0.0127) 

0.0515*** 
(0.0127) 

ผูประกอบวชิาชีพตางๆ เจาหนาที่เทคนคิดานตางๆ 0.0255** 
(0.0124) 

0.0242* 
(0.0124) 

เสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนายสินคา 0.0955*** 
(0.0099) 

0.0982*** 
(0.0098) 

ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผูควบคุมอาชีพงาน
พ้ืนฐาน 

0.0377*** 
(0.0077) 

0.0382*** 
(0.0140) 
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ตาราง 32 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 

2.2 ปจจัยดานการดูแลบตุรในครัวเรอืน   

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป -0.2349*** 
(0.0139) 

-0.2352*** 
(0.0139) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป -0.0935*** 
(0.0128) 

-0.0942*** 
(0.0128) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14 ป 0.0022 
(0.0070) 

0.0011 
(0.0027) 

2.3 ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน   

การมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่ตองดูแล -0.1070*** 
(0.0381) 

-0.1069*** 
(0.0381) 

การไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน -0.0390*** 
(0.0102) 

-0.0389*** 
(0.0139) 

2.4 ปจจัยดานฐานะของครัวเรือน   

Log รายไดที่ไมไดมาจากการทํางานของครัวเรือน -0.0268*** 
(0.0028) 

-0.0266*** 
(0.0028) 

ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง 
 (กลุมอางอิง ครัวเรือนไมมีบานของตนเอง)  

0.0199*** 
(0.0061) 

0.0197*** 
(0.0061) 
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ตาราง 32 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 
การตัดสินใจทํางาน

ของผูหญิง 

3.ปจจัยดานภูมิศาสตร   

ครัวเรือนอาศยัอยูในเมือง 
(กลุมอางอิง ครัวเรือนอาศยัอยูในชนบท) 

-0.0205*** 
(0.0053) 

-0.0202*** 
(0.0053) 

/athrho 0.2886** 
(0.1211) 

0.2886** 
(0.1213) 

rho 0.2808** 
(0.121) 

0.2808** 
(0.1117) 

Log likelihood -7336.1034 -7742.0781 
Modified Hosmer-Lemeshow 

goodness-of-fit test for biprobit 
chi2( 21) =   16.25 

Prob> chi2 =    
0.7553 

chi2( 21) =   25.67 
Prob> chi2 =    

0.2193 

 
หมายเหตุ*** , ** ,* ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ รอยละ 99 , 95,90  ตามลําดับ  และ (  )  ตัวเลข
ในวงเลบ็ คือ  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   
          ที่มา: จากการคํานวณโดยใชขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน
ใน พ.ศ. 2556 
 
  คําอธิบาย  สมการปจจัยที่สงผลตอโอกาสการมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาในครัวเรือน
รายละเอียดในภาคผนวกที่ ข 
 

จากตาราง 31 และ 32 แสดงความสัมพันธใหเห็นความสัมพันธปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจในการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ไดดังน้ี  

1. ปจจัยสวนบุคคล 
1.1) อายุและอายุกําลังสองของผูหญิงทํางาน สงผลในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงทั้งในแบบจําลองที่ 1.1-1.3 และแบบจําลองที่ 2.1-2.2 
โดยหากพิจารณาแบบจําลองที่ 1.3  พบวา หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ เม่ืออายุของผูหญิงวัยทํางาน
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เพ่ิมขึ้น 1 ป  มีความนาจะเปนในการที่ผูหญิงตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 
0.67   นอกจากนี้อายุยกกําลังสองมีความสัมพันธในทิศทางลบตอความนาจะเปนในการตัดสินใจ
ทํางาน ผลจากการศึกษาพบวาตัวแปรอายุและอายุกําลังสองสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวและ
สอดคลองกับการศึกษาของ Vidal-Fernandez (2012) และ Aassve et al.(2012) ทั้งน้ีตัวแปรอายุ
และอายุยกกําลังมีทิศทางเปนบวกและลบน้ันเปนการพิจารณาตัวแปรดังกลาวในลักษณะของ 
quadratic curve โดยตัวแปรอายุมีลักษณะเปน concave แสดงใหเห็นวาเม่ืออายุเพ่ิมมากขึ้นการมี
สวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงชวงอายุหน่ึงจากนั้นจึงลดลง (Bravo and 
Punentes,2012)  

1.2) สถานภาพสมรส เม่ือพิจารณาสถานภาพการสมรสจากแบบจําลองที่ 1และ2 
เชนกัน พบวาผูหญิงวัยทํางานที่เปนโสดมีความนาจะเปนที่จะตัดสินใจทํางานมากกวาผูหญิงที่สมรส
แลว  ยกตัวอยางเชน จากแบบจําลองที่ 2.1 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ผูหญิงที่มี
สถานภาพแตงงานแลว จะมีโอกาสในทํางานนอยกวาผูหญิงที่เปนโสด รอยละ 3.76 ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวนั้นสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับการศึกษาของMagnani and 
Rammohan (2006)  Vidal-Fernandez (2012) และ Steinberg and Nakane (2012) 

1.3) สถานภาพในครัวเรือน  เม่ือพิจารณาสถานภาพในครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางาน
จากแบบจําลองที่ 1.1-1.3 และ2.1-2.2 พบวา หากผูหญิงมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือนแลว 
สงผลใหตอการตัดสินใจทํางานมากกวาผูหญิงที่เปนผูอาศัยในครัวเรือน โดยหากพิจารณาที่
แบบจําลองที่ 2.1 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ การที่ผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนสงผลให
โอกาสในการทํางานมากกวาผูหญิงที่เปนผูอาศัยในครัวเรือน รอยละ 8.02 ผลการศึกษาดังกลาว
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับการศึกษาของBratti and Stafflani  (2012) ซึ่งจาก
การศึกษาดังกลาวไดอธิบายผลของการศึกษาไววา โดยทั่วไปแลวหัวหนาครัวเรือนโดยทั่วไปเปนผู
หารายไดหลักใหกับครัวเรือน จึงทําใหตองอยูในตลาดแรงงาน ซึ่งหากผูหญิงน้ันไดรับรายไดจาก
แหลงอ่ืนๆ ไมวาจะเปนรายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน หรือรายไดจากคูสมรส สงผลใหผูหญิงเขาสู
ตลาดแรงงานลดลง  

1.4) ปจจัยดานการศึกษา จากการวิเคราะหในแบบจําลองที่ 1.1-1.3 และ 2.1-2.2 
พบวา ระดับการศึกษาของผูหญิงสงผลในทิศทางบวกตอโอกาสในการตัดสินใจทํางานของผูหญิง  
โดยจากแบบจําลองทั้ง 2 แบบจําลอง พบวา หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ เม่ือระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ป  
สงผลใหโอกาสในการตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.00 ผลการศึกษา
ดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากการมีระดับการศึกษาสูงนั้น สะทอนถึงคาจางแรงงาน
ที่ผูหญิงไดรับ (Bratti and Stafflani , 2012)และโอกาสในไดงานทําที่ดี ทําใหจูงใจใหผูหญิงตัดสินใจ
ที่ทํางานในตลาดแรงงาน 
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   2) ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว  
  2.1) ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี 
         1) อายุของสามี ผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 1.1-1.3 และ 2.1-2.2 พบวาอายุของ

สามีสงผลตอการตัดสินใจทํางานเพ่ิมขึ้นของผูหญิงวัยทํางานเชนกัน โดยจากแบบจําลองที่ 1และ 2
พบวา หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ เม่ืออายุสามีของผูหญิงวัยทํางานเพิ่มขึ้น 1 ป มีโอกาสในการที่ผูหญิง
ตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 1.00  

         2) ระดับการศึกษาของสามี  จากผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 1.1-1.3 และ 2.1-
2.2  พบวา ระดับการศึกษาของสามีสงผลในทางลบตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิง โดยจาก
แบบจําลองที่ 1.3 พบวา หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ เม่ือระดับการศึกษาสามีของผูหญิงวัยทํางานเพิ่มขึ้น 1 
ป มีโอกาสในการที่ผูหญิงตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 0.76  สําหรับผล
การศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว และสอดคลองกับการศึกษาของ Pagani and 
Marenzi (2008) Maurer-Fazio et al. (2011) Bratti and Stafflani (2012) ที่ทําการศึกษาการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานในชนบทของจีน ซึ่งใชระดับการศึกษาของสามีนั้นสะทอนถึงรายไดของสามี 
ดังน้ัน เม่ือรายไดของสามีเพ่ิมมากขึ้น สามารถที่ดูแลครอบครัวไดทําใหผูหญิงไมมีความกดดันตอง
เขาสูตลาดแรงงาน  
             3)  สถานภาพการทํางานของสามี  หากมีการจําแนกผูหญิงตามสถานการภาพ
การทํางานของสามี โดยแบงออกเปน ผูหญิงที่มีสามีทํางานในระบบ ผูหญิงที่มีสามีเปนนายจาง และ
กําหนดใหผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบเปนกลุมอางอิง ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงที่มีสามีทํางาน
ในระบบ และผูหญิงที่มีสามีเปนนายจางมีโอกาสออกจากตลาดแรงงานมากกวาสามีทํางานนอก
ระบบ  หากพิจารณาแบบจําลองที่1.3 พบวา หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ ผูหญิงที่มีสามีทํางานในระบบ
สงผลใหโอกาสทํางานในตลาดแรงงานนอยกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบประมาณรอยละ 6.1  
ในขณะที่เม่ือพิจารณาเวลาทํางานของสามีในแบบจําลองที่ 2.2 พบวาชั่วโมงการทํางานของสามีใน
ระบบที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหโอกาสในการทํางานของผูหญิงลดลง 

  ในขณะที่ผูหญิงที่มีสามีเปนนายจางสงผลใหโอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานนอยกวา
ผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบสูงถึงรอยละ 14.93 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว เน่ืองจากผูที่ทํางานในระบบนั้น มีชั่วโมงการทํางานที่ชัดเจน โดยเวลาการทํางานนั้นถึง
กําหนดตามสถานประกอบ เม่ือเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานนอกระบบ ผูที่ทํางานนอกระบบนั้นมีเวลา
ในการทํางานที่มีความยืดหยุน สามารถจะดูแลบุตรไดมากกวาผูที่ทํางานในระบบ (Amenkulwat , 
2014) ในขณะเดียวกับจากการศึกษาของ มัทนา พนานิรามัยและ สมบุญ ยมนา (2549) พบวา ผูที่
เปนนายจางมีชั่วโมงการทํางานสูงเม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
Aemkulwat (2010) ที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในชวงปพ.ศ.2533-2551พบวา 
ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยของนายจางนั้นสูงกวาผูที่ทํางานนอกระบบมาโดยตลอด จากผลการศึกษา
ดังกลาว จึงความเปนไปไดวาเวลาในการแบงเบาภาระการเลี้ยงบุตรและการดูแลครัวเรือนของสามีที่
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ทํางานในระบบและสามีที่เปนนายจางนั้นมีความยากลําบากกวาสามีที่ทํางานนอกระบบจึงทําให
ผูหญิงมีโอกาสไมทํางานในตลาดแรงานสูงกวาผูหญิงที่ทํางานนอกระบบ นอกจากสาเหตุอีกประการ
หน่ึงคือ การมีสามีที่เปนนายจาง และสามีที่ทํางานในระบบในประเทศไทยนั้น สะทอนถึงฐานะและ
ความมั่งคั่งของสามี ดังน้ันเม่ือสามีของผูหญิงมีรายไดมากขึ้น ทําใหรายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน
ของผูหญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลผูหญิงตัดสินใจอยูนอกตลาดแรงงาน และทํางานนอยลงก็เปนได  
(Maurer-Fazio et al. ,2011; Pagani ;& Marenzi, 2008); Bratti and Stafflani, 2012) 

            4) ประเภทการทํางานของสามีจําแนกตามประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และอาชีพ  

ผลการศึกษาพบวาการที่สามีทํางานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆที่ไมใชการเกษตร ไดแก 
1) การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา และการกอสราง 2) การคาสง คาปลีกฯ 3) การเงินและ
อสังหาริมทรัพย 4) การทํางานในภาคการศึกษาและกิจกรรมวิชาชีพ และ5) การบริการอื่นๆ สงผล
ใหผูหญิงมีโอกาสในการทํางานของผูหญิงนอยกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานภาคเกษตร โดยจาก
แบบจําลองที่ 1.3 หากปจจัยอ่ืนๆคงที่ ผูหญิงวัยทํางานที่มีสามีที่ทํางานในภาคการคาสง คาปลีก ฯ 
มีโอกาลทํางานในตลาดแรงงานนอยกวาผูหญิงวัยทํางานที่มีสามีทํางานภาคเกษตร รอยละ 13.87 
ขณะท่ีผูหญิงที่มีสามีทํางานในภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย  มีโอกาสทํางานในตลาดแรงงาน
นอยกวาผูหญิงวัยทํางานที่มีสามีทํางานภาคเกษตร รอยละ  9.71 และผูหญิงที่มีสามีทํางานในภาค
การผลิตและการสรางมีโอกาสในการทํางานนอยกวา รอยละ 9.29 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว และสนับสนุนผลการศึกษาของAemkulwat (2010)และ
การศึกษาสถานการณของการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในตลาดแรงงานในบทที่ 4 ที่วาผูที่ทํางาน
นอกภาคเกษตรมีชั่วโมงการทํางานและคาจางที่สูงกลาวผูที่ทํางานในภาคเกษตร จึงทําใหสามีของ
ผูหญิงมีเวลาในการดูแลครอบครัวและสมาชิกในครัวเรือนนอยกวาแตมีรายไดมากกวาสามีที่ทํางาน
ในภาคเกษตร ดังน้ันจึงสงผลใหโอกาสในการทํางานในตลาดของผูหญิงวัยทํางานลดลง  

 เม่ือจําแนกผูหญิงตามอาชีพของสามี พบวา ผูหญิงที่มีสามีประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไมใช
อาชีพพ้ืนฐาน มีความนาจะเปนที่จะทํางานในตลาดแรงงานมากกวาผูหญิงที่มีสามีประกอบอาชีพ
พ้ืนฐาน โดยกลุมของผูหญิงที่มีสามีประกอบอาชีพประเภทเสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนาย
สินคามีโอกาสในการทํางานมากกวาผูหญิงที่มีสามีประกอบอาชีพพ้ืนฐาน รอยละ 7.45 ในขณะที่
ผูหญิงที่มีสามีเปนผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโสมีโอกาสในการทํางานมากกวาผูหญิงที่มีสามี
ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน รอยละ 4.41 (แบบจําลองที่ 1.3)  
            จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูหญิงที่มีสามีเปนแรงงานที่ใชทักษะสูง หรือ 
พวก White collar มีโอกาสทํางานในตลาดแรงงานมากกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานอาชีพพ้ืนฐาน หรือ
พวก Blue collar ผลการศึกษาดังกลาวนั้นตรงขามกับสมมุติฐานที่ตั้งไว แตผลการศึกษาดังกลาว
สามารถอธิบายไดจากการศึกษาของ Chiuri (2000) ที่พบวา การที่ผูหญิงมีสามีที่ประกอบอาชีพที่ใช
ทักษะสูงนั้นมีความนาจะเปนในการทํางานในตลาดแรงงานมากกวาผูหญิงที่มีสามีประกอบอาชีพ
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พ้ืนฐาน โดย Chiuriไดอาศัยแนวคิด AssortativeMating หรือ การเลือกคูตามคุณลักษณะ โดย
ผูหญิงและผูชายเลือกแตงงานกับตามระดับการศึกษา ฐานะ และอาชีพที่คลายคลึงกัน และพิริยะ ผล
พิรุฬห (2558) ไดกลาวเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว โดยอางอิงจากหนังสือ The Mating Mind ของ 
Geoffrey Miller ที่วา การเลือกคูตามคุณลักษณะไมไดถูกกําหนดมาจากรสนิยมสวนบุคคลเทานั้น 
แตยังขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตางๆ เชน การทํางานรวมกัน ซึ่งเปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เลือกคูตรงตามคุณลักษณะ ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดวา ผูหญิงที่มีสามีทํางานที่ใชทักษะสูงน้ันจึง
เปนพวกที่เปนแรงงานมีทักษะสูงเชนกัน  
   2.2) ปจจัยดานการดูแลสมาชิกในครัวเรือน  
  เม่ือพิจารณาการดูแลสมาชิกในครัวเรือน โดยใชอัตราการพึ่งพารวมในแบบจําลอง
ที่ 1.1 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ อัตราการพึ่งพิงของรวม ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 1 เทา 
โอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานลดลงรอยละ 3.264 และเม่ือจําแนกผลกระทบจากภาระการ
ดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุในครัวเรือนตอโอกาสการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงวัย
แรงงาน รายละเอียดมีดังน้ี 

1) ภาระการดูแลบุตร  
           จากผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 1และ 2 พบวา การที่ครัวเรือนมีอัตราการ

พ่ึงพิงของบุตรอายุ 0-5 สูงจะสงผลใหผูหญิงมีโอกาสอยูนอกตลาดแรงงานมากขึ้น ยกตัวอยางเชน 
จากแบบจําลองที่ 1.3 โดยหากปจจัยอ่ืนๆคงที่ อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ป ในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 1 เทา โอกาสในการอยูนอกตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.20 ในขณะที่ อัตราการพึ่งพิง
ของบุตรอายุ 3-5 ป เพ่ิมขึ้น 1 เทา โอกาสในการอยูนอกตลาดแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น รอยละ 
9.29 ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับการศึกษา Ribar (1992) 
และ Pagani and Marenzi (2008)  
 2) ภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ  สําหรับภาระการดูแลพอแมที่เปน
ผูสูงอายุ ไดแบงการพิจารณาออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก   
                           2.1) ภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ ใชอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุเปน
ตัวแทน  
        จากผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 1.2 พบวาอัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ
ตอนตน และผูสงอายุตอนกลางที่เพ่ิมขึ้นสงโอกาสการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางาน
เพ่ิมขึ้น และเม่ือพิจารณาเพิ่มตัวแปร Interaction ระหวางอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุและบุตร
ในชวงอายุตางๆ เพ่ือสะทอนถึงการอยูรวมกันของผูสูงอายุและบุตรของผูหญิงในครัวเรือนใน
แบบจําลองที่ 1.3 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ การอยูรวมกันของผูสูงอายุตอนตนและบุตร 
อายุ 0-2 ป (อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2ป*อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน) สงผลให
โอกาสในการทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น รอยละ 20.14 ในขณะที่การอยูรวมกันของผูสูงอายุตอน
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ปลายและบุตรอายุ 0-2 ป (อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป*อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอน
ปลาย) สงผลใหโอกาสการทํางานของผูหญิงวัยทํางานลดลง รอยละ 36.46 
                            2.2) ภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ ใชการมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาใน
ครัวเรือน เปนตัวแทน 

           จากผลในแบบจําลองที่ 2.1 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ การมี
ผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่ตองดูแลในครัวเรือนสงผลใหผูหญิงมีโอกาสทํางานในตลาดแรงงานนอยกวา
การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน รอยละ 10.70 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว และ 
สอดคลองกับ Ettner (1995), Magani and Rammohan (2006)  Pagani and Marenzi(2008) 
นอกจากนี้ เม่ือทําการเปรียบเทียบระหวางครัวเรือนที่มีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา หรือผูสูงอายุที่
สามารถดูแลตัวเองได กับครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุ พบวาการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน ก็สงผลให
ผูหญิงมีโอกาสทํางานในตลาดแรงงานนอยกวาการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาหรือผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตัวเองไดดีในครัวเรือน รอยละ 3.89 
                  2.3) ปจจัยอ่ืนๆในครัวเรือน  
            1) รายไดที่ไมไดมาจาการทํางานของครัวเรือน สงผลในทิศทางลบตอ
การตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน โดยหากปจจัยอ่ืนๆคงที่ รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน
ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น รอยละ 1 สงผลผูหญิงมีโอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานลดลงรอยละ 2.64 
(แบบจําลอง 1.3) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองสมมุติฐานและการศึกษาของ Ribar (1992) และ 
Ettner (1995) 

                        2) การถือครองทรัพยสินของครัวเรือน ซึ่งในที่นี้ไดใชการมีบานของ
ตนเองเปนตัวแปรพบวา  สงผลบวกตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  โดยหากกําหนดให
ปจจัยอ่ืนๆคงที่ การที่ครัวเรือนมีบานของตนเอง สงผลใหโอกาสการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน
เพ่ิมขึ้น มากกวาการไมมีบานเปนของตนเอง รอยละ 1.97(แบบจําลองที่ 1.3) ผลการศึกษาดังกลาว
ตรงขามขอสมมุติฐาน แตสอดคลองกับผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ Ettner (1995) ซึ่งใน
การศึกษาดังกลาวไดอธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้วา การที่ครัวเรือนของผูหญิงมีบานของตนเองสงผล
ใหผูหญิงทํางานมากขึ้น เนื่องจากการมีที่อยูอาศัยของตนเองนั้นอาจทําใหครัวเรือนตองมีภาระ
หนี้สินในการผอนชําระ ดังน้ันจึงทําใหผูหญิงจําเปนตองทํางานเพื่อแบงเบาภาระดังกลาว  

                         3) ปจจัยดานภูมิศาสตร  พบวาการอาศัยในชนบทสงผลโอกาสในการ
ทํางานมากกวามากกวาการอาศัยอยูในเมือง รอยละ 2.02 ผลการศึกษาดังกลาวตรงขามกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับการศึกษาของ Pagani and Marenzi (2008) โดยในการศึกษาดัง
กลาวถึงเหตุผลของการที่ผูหญิงที่อาศัยในชนบทมีโอกาสในการทํางานมากกวาผูหญิงในเมือง
เน่ืองจาก การอาศัยในชนบททําใหผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือนสามารถใชระบบ
เครือขายในการชวยกันดูแล เน่ืองจากมีความสะดวกในการเดินทางมากกวาการที่ครัวเรือนอาศัยอยู
ในเมือง  
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ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน   
สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน พบวา ปจจัย

ที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ณ.ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในสวนปจจัยสวน
บุคคล ไดแก คาจาง การเปนหัวหนาครัวเรือนระดับการศึกษา ประเภทการทํางานจําแนกภาค
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและจําแนกตามอาชีพ ปจจัยดานครอบครัว ไดแก อายุของสามี สถานภาพ
การทํางานของสามี ภาระการดูแลบุตร และ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และรายไดที่ไมไดจากการ
ทํางาน ผลการประมาณคาโดยละเอียดสามารถแยกพิจารณาไดเปนตัวแปรตางๆดัง ตาราง 33 

 
ตาราง 33 ผลปจจัยที่สงตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงทํางานในตลาดแรงงาน 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 

Log คาจางตอเดือน* -0.3320*** 0.1115 -2.98 -0.3470*** 0.1121 -3.1 
1.ปจจัยสวนบุคคล 
ผูหญิงแตงงานแลว 
(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 

-0.0155 0.0679 -0.23 -0.0113 0.0680 -0.17 

การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.1886*** 0.0649 2.91 0.1749*** 0.0649 2.69 
ระดับการศึกษา (จํานวนป) 0.0565*** 0.0098 5.75 0.0556*** 0.0098 5.65 
2.ปจจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางาน 

การทํางานจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุมอางอิง การทํางานในภาคเกษตรกรรม 
การผลิต ไฟฟา  กาซ การ
จัดการน้ํา และการกอสราง 

0.8999*** 0.0747 12.05 0.9144*** 0.0740 12.35 

คาสง คาปลีก การซอมยาน
ยนตและจักรยานยนต 

0.6066*** 0.0906 6.69 0.6204*** 0.0903 6.87 

ภาคการเงินและ
อสังหาริมทรัพย 

0.4088*** 0.1298 3.15 0.4250*** 0.1296 3.28 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ 
การบริหารและการบริการ

สนับสนุน 

0.1234 0.0864 1.43 0.1347 0.0862 1.56 

ภาคบริการอ่ืนๆ 0.4709*** 0.0817 5.77 0.4816*** 0.0815 5.91 
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 

การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุมอางอิง  การประกอบอาชีพพื้นฐาน 

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ฯ -0.1399 0.1315 -1.06 -0.1306 0.1319 -0.99 

ผูประกอบวชิาชีพตางๆและ
เจาหนาที่เทคนิค 

-0.2132** 0.0880 -2.42 -0.2078** 0.0883 -2.35 

เสมียน พนักงานบริการ และผู
จําหนายสินคา 

-0.1432** 0.0566 -2.53 -0.1442** 0.0567 -2.55 

ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและ
ผูควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน 

-
0.4599*** 

0.0601 -7.65 -0.4622*** 0.0602 -7.67 

3.ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว 

3.1ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี       
อายุสามี 0.0254*** 0.0067 3.78 0.0215*** 0.0068 3.18 
อายุสามียกกําลังสอง -

0.0005*** 0.0001 -4.86 
-0.0004*** 0.0001 -4.27 

ระดับการศึกษาของสามี -0.0068 0.0069 -0.99 -0.0058 0.0069 -0.84 
สถานภาพการทํางานของสามี   กลุมอางอิง สามีทํางานนอกระบบ 
สามีที่ทํางานเปนนายจาง -0.3102** 0.1376 -2.25 -0.2424* 0.1366 -1.77 
สามีทํางานในระบบ -0.1135* 0.0625 -1.82    
วันทํางานของสามีในระบบ    -0.0018 0.0025 -0.71 
3.2 ปจจัยดานการดูแลบตุร       
อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ป -

1.0066*** 0.1852 -5.44 
-0.9448*** 0.1857 -5.09 

อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 3-5 ป -
1.2900*** 0.2273 -5.68 

-1.2511*** 0.2276 -5.5 

อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 6-14 ป -
0.2229*** 

0.0499 -4.47 
 

-0.2243*** 0.0500 -4.49 
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 
คา

สัมประสิทธิ์ 
SD Z-

statistic 

3.3ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน กลุมอางอิง  การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน
(มาตรการดานบริการ) 
ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมี
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาใน
ครัวเรือน 

-
0.3749*** 

0.1246 -3.01 -0.3505*** 0.1248 -2.81 

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมี
ผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาใน
ครัวเรือน 

-0.1255** 0.0625 -2.01 -0.1188* 0.0626 -1.9 

3.4 ปจจัยดานฐานะของครัวเรือน 
Log รายไดที่ไมไดมาจากการ
ทํางานของครัวเรือน 

-0.0444** 0.0198 -2.25 -0.0391** 0.0198 -1.97 

4.ปจจัยดานภูมิศาสตร 

ครัวเรือนอยูในพ้ืนที่เมือง 
(กลุมอางอิง ครัวเรือนอยูใน
พ้ืนที่ชนบท) 

-0.0996** 0.0402 -2.48 -0.0931** 0.0402 2.32 

Inverse Mill’s ratio  ( ) 1.6355*** 0.2408 6.79 1.5051*** 0.2414 6.23 
คาคงที ่ 10.3782**

* 0.9156 11.33 10.3037*** 0.9360 11.01 
R-squared 0.0714 0.0684 

N 19,048 19,048 

 
หมายเหตุ*** , ** ณ.ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ รอยละ 99 ,95, 90ตามลําดับ และ (  )  ตัวเลขใน
วงเลบ็ คือ  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
คําอธิบาย  1)  N= 19,048 ประกอบดวย Censored Obs = 12,411 และ Uncensored Obs =6,637  

    2)  First-stage Regression รายละเอยีดในภาคผนวกที่ ข 
              3)  การประมาณคา Inverse Mill’s ratio มาจากแบบจําลอง 2.2 
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 จากตาราง 33 แสดงใหเห็นถึงขนาดและทิศทางของความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน 

1) คาจางของผูหญิง  
    สําหรับตัวแปรคาจางและเงินเดือนจากการทํางานของผูหญิงตอเดือนในรูป

ลอการิธึมธรรมชาติ  ผลการศึกษาพบวาคาจางตอเดือนสงผลกระทบลบตอชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงวัยทํางาน เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พบวาหากคาจางตอเดือนเพ่ิมขึ้นรอยละ 1  จะสงผล
ใหชั่วโมงการทํางานลดลง (เพ่ิมขึ้น) 0.3320  ชั่วโมง/วัน (แบบจําลองที่ 3.1)  

2) ปจจัยสวนบุคคล  
     2.1) สถานภาพในครัวเรือน  
           เม่ือพิจารณาสถานภาพในครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานจากแบบจําลองที่ 3 

พบวา หากผูหญิงมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือนแลว สงผลใหชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่
เปนผูอาศัยในครัวเรือน โดยหากพิจารณาที่แบบจําลองที่ 3.1 พบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ 
การที่ผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนสงผลช่ัวโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่เปนผูอาศัยในครัวเรือน 
0.1886 ชั่วโมง/วัน ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  

       2.2) ระดับการศึกษา  
            จากผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 3.1 พบวา ระดับการศึกษาสงผลตอชั่วโมง

การทํางานในทิศทางบวก ซึ่งหากปจจัยอ่ืนๆคงที่ เม่ือระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ป  สงผลใหชั่วโมง
การทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น 0.0565ชั่วโมง/วันผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  

3) ปจจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 
     เม่ือพิจารณาลักษณะการทํางานในตลาดแรงงานพบวา  ผูหญิงที่ทํางานนอกภาค

เกษตรมีชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่ทํางานในภาคเกษตรโดยผูหญิงที่ทํางานในภาคการผลิต
และการกอสราง มีชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่ทํางานภาคเกษตรเทากับ 0.8999 ชั่วโมงตอ
วัน ถัดมาเปนผูหญิงที่ทํางานคาสง คาปลีก ฯ มีผลชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่ทํางานภาค
เกษตรเทากับ 0.6066 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่ผูหญิงที่ทํางานในภาคบริการอื่นๆ ทํางานมากกวา
ผูหญิงที่ทํางานภาคเกษตรเทากับ 0.4709 ชั่วโมงตอวัน  (แบบจําลองที่ 3.1) ผลการศึกษาดังกลาว
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาสถานการณการทํางานของผูหญิงใน 
บทที่ 4  

      ในขณะที่เม่ือจําแนกประเภทของผูหญิงตามอาชีพพบวา หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ
คงที่ ผูหญิงที่ประกอบอาชีพพ้ืนฐานมีชั่วโมงการทํางานมากกวากลุมผูหญิงที่เปนพวกแรงงานมี
ทักษะ ไดแก ผูควบคุมแรงงานพื้นฐาน เสมียนและพนักงานบริการ และผูประกอบวิชาชีพตางๆ โดย
ผูหญิงที่เปนแรงงานพื้นฐานมีชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่ผูควบคุมแรงงานพื้นฐาน 0.4599 
ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่มีชั่วโมงทํางานมากกวาผูประกอบวิชาชีพตางๆ 0.2162 และมากกวาผูหญิงที่
เปนเสมียนและพนักงานบริการ 0.1432 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่ผูหญิงที่ประกอบอาชีพผูจัดการ 



121 
 

 
 

ขาราชการระดับอาวุโสมีชั่วโมงการทํางานนอยกวาผูหญิงที่ประกอบอาชีพพื้นฐานเพียง 0.1399 
ชั่วโมงตอวัน (รายละเอียดแบบจําลองที่ 3.1) ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  

    4. ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว  
        4.1) ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี 
             1) อายุและอายุยกกําลังสองของสามี   
        ผลการศึกษาพบวาอายุของสามีเพ่ิมขึ้นสงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิง

เพ่ิมขึ้น จากแบบจําลองที่ 3.1พบวาหากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ อายุของสามีเพ่ิมขึ้น 1 ป สงผล
ใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น 0.0254 ชั่วโมงตอวัน 
                           2) ระดับการศึกษาของสามี 

           ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของสามีเพ่ิมขึ้นสงผลใหชั่วโมงการทํางาน
ของผูหญิงวัยทํางานลดลง จากแบบจําลองที่ 3.1 พบวาหากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ระดับ
การศึกษาของสามีสงผลในทิศทางลบตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงทํางาน โดยหากสามีการศึกษา
ขึ้น 1 ป สงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง 0.0065 ชั่วโมงตอวัน ผลการศึกษาดังกลาว
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  

               3) สถานภาพการทํางานของสามี 
                 เม่ือกําหนดให ผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบเปนกลุมอางอิง พบวา ผูหญิงที่

มีสามีทํางานในระบบ และผูหญิงที่มีสามีเปนนายจางมีชั่วโมงการทํางานนอยกวาผูหญิงที่มีสามี
ทํางานนอกระบบ หากกําหนดปจจัยอ่ืนๆคงที่ ผูหญิงที่มีสามีทํางานในระบบมีชั่วโมงทํางานที่นอย
กวาผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบ 0.1135 ชั่วโมง/วัน ในขณะที่ผูหญิงที่มีสามีเปนนายจางนั้นมี
ชั่วโมงทํางานนอยกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบ 0.3102ชั่วโมง/วัน (รายละเอียดใน
แบบจําลองที่ 3.1) ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  

        4.2) ภาระการดูแลบุตร  
        สําหรับภาระการดูแลบุตรในครัวเรือนน้ัน พบวาอัตราการพึ่งพิงของบุตรเพิ่มขึ้น 

สงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง โดยหากกําหนดปจจัยอ่ืนๆคงที่ ขณะที่อัตราการพึ่งพิง
ของบุตรอายุ 3-5 ป เพ่ิมขึ้น 1 เทา สงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง 1.290 ชั่วโมงตอวัน  
และอัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ปในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 1 เทา สงผลใหชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงลดลง 1.0066 ชั่วโมงตอวัน ขณะที่อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 6-14 เพ่ิมขึ้น 1 เทา สงผลให
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง 0.2229 ชั่วโมงตอวัน ดังน้ันเม่ือบุตรอายุเพ่ิมขึ้นหรือจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่เปนวัยแรงงานเพิ่มขึ้น ในแบบจําลองนี้พบวาชั่วโมงการทํางานของผูหญิง
เพ่ิมขึ้น (รายละเอียดในแบบจําลองที่ 3.1) ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับ ขอสรุปของ Ribar (1992) ไดกลาวถึงผลกระทบจากจํานวนและอายุของบุตรนั้นเปน
สะทอนถึงการใชเวลาในการดูแลบุตรของผูหญิงทํางาน ในชวงที่บุตรอายุยังนอย ผูหญิงตองใชเวลา
ดูแลมาก จึงทําใหอุปทานแรงงานของผูหญิงลดลง  
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        4.3) ภาระการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน  
                           เม่ือพิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน พบวาหากปจจัย
อ่ืนๆคงที่ ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือนนั้น สงผลใหชั่วโมงการทํางานของผูหญิง
นอยกวาครัวเรือนที่มีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา 0.3749 ชั่วโมงตอสัปดาห 
                       ในขณะที่การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาหรือผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดดี 
สงผลใหผูหญิงในครัวเรือนดังกลาวมีชั่วโมงการทํางานมากกวาครัวเรือนที่ไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน 
เทากับ 0.1255 ชั่วโมงตอวัน (แบบจําลองที่ 3.1) ทั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ Ribar (1992) 
ที่วา หากในครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนที่เปนผูใหญในครัวเรือนสามารถชวยกันดูแลเด็กใน
ครัวเรือนได หรือเรียกวา Unpaid care ในครัวเรือนซ่ึงจะมีผลทําใหอุปทานแรงงานของผูหญิง
เพ่ิมขึ้น    

          4.4) รายไดที่ไมไดมาจาการทํางานของครัวเรือน สงผลในทิศทางลบตอชั่วโมง
การทํางานของผูหญิงวัยทํางานอยางมีนัยสําคัญสถิติ โดยหากปจจัยอ่ืนๆคงที่ รายไดที่ไมไดมาจาก
การทํางานของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น รอยละ 1 สงผลใหผูหญิงมีชั่วโมงการทํางานลดลง 0.0444ชั่วโมง
ตอสัปดาห (แบบจําลอง 3.1) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองสมมุติฐาน 

     5) ปจจัยดานภูมิศาสตร  
       เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ผูหญิงที่อยูในเมืองมีชั่วโมงการทํางานนอยกวาผูหญิง

ที่อยูในชนบท 0.0996 ชั่วโมงตอวัน (แบบจําลองที่ 3.1) 
 

สรุปผลการศึกษา  
จากผลการศึกษาสามารถสรุประหวางปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการ

ทํางานของผูหญิงไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอโอกาสในการตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานในทิศทาง
เดียวกัน ไดแก อายุของผูหญิงวัยทํางาน  การเปนหัวหนาครัวเรือน จํานวนปที่ทําการศึกษาของ
ผูหญิงวัยทํางาน อายุของสามี ลักษณะอาชีพอ่ืนๆของสามี (เม่ือเทียบกับอาชีพพ้ืนฐาน)  อัตราการ
พ่ึงพิงของผูสูงอายุตอนตนและกลาง  และ การมีผูสูงอายุตอนตนอยูรวมกับครอบครัวที่มีบุตรแรก
กอนถึง 2 ป การที่ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง ในขณะที่ปจจัยที่สงผลตอโอกาสในการ
ตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานในทิศทางตรงขาม ไดแก ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตงงาน
แลว (เม่ือเทียบกับผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพโสด) จํานวนปที่ศึกษาของสามี สภาพการทํางาน
เปนนายจางและ เปนทํางานในระบบ (เม่ือเทียบกับสามีทํางานในระบบ) ชั่วโมงการทํางานของสามี  
การทํางานนอกภาคเกษตรของสามี การมีบุตรอายุกอนวัยเรียน (ซึ่งใชอัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 
0-2 ป และ อายุ 3-5 ป เปนตัวแทนของตัวแปรในแบบจําลอง)  การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ 
การไมมีผูสูงอายุอยูในครัวเรือน (เม่ือเทียบกับการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน) รายไดที่
ไมไดมาจาการทํางานของครัวเรือน และการอยูที่ครอบครัวอาศัยในเมือง (เม่ือเทียบกับอาศัยใน
ชนบท)  
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เม่ือพิจารณาสถานการณในตลาดแรงงานเฉพาะกลุมของผูหญิงที่ทํางานในระบบ พบวา
ปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิงน้ัน  พบวาปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานใน
ทิศทางดวยกัน ไดแก อายุของผูหญิงวัยทํางาน  การเปนหัวหนาครัวเรือน จํานวนปที่ทําการศึกษา
ของผูหญิงวัยทํางาน อายุของสามี การที่ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง  ผูหญิงวัยทํางานที่ทํางาน
นอกภาคเกษตร (เม่ือเทียบกับผูหญิงวัยทํางานในภาคเกษตร)  ผูหญิงที่ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน (เม่ือ
เทียบกลุมผูหญิงที่เปนพวกแรงงานมีทักษะ) ปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงทํางานในทิศทางตรงขาม 
ไดแก คาจาง สภาพการทํางานเปนนายจางและ เปนทํางานในระบบ (เม่ือเทียบกับสามีทํางานใน
ระบบ) อัตราการพึ่งพิงของบุตร (ซึ่งใชอัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 0-2 ป อายุ 3-5 ป และอายุ 6-11
ป เปนตัวแทนของตัวแปรในแบบจําลอง)  การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ การไมมีผูสูงอายุอยูใน
ครัวเรือน (เม่ือเทียบกับการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพ่ึงพิงในครัวเรือน) รายไดที่ไมไดมาจาการทํางาน
ของครัวเรือน และการอยูที่ครอบครัวอาศัยในเมือง (เม่ือเทียบกับอาศัยในชนบท)  จากปจจัยที่สงผล
ตอชั่วโมงการทํางานโดยสวนใหญมีความสัมพันธเชนเดียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาสู
ตลาดแรงงานของผูหญิง กลาวคือ  ยกเวน สถานภาพสมรสของผูหญิง (ซึ่งสะทอนจากตัวแปร
จํานวนปที่ทําการศึกษาของสามี) มีความสัมพันธกับชั่วโมงการทํางานของผูหญิงอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผลที่ไดจากแบบจําลองจึงแสดงใหเห็นวา เม่ือผูหญิงเขามาทํางานในตลาดแรงงานแลว ไม
วาจะมีสถานภาพโสด หรือสมรสแลวก็สามารถทํางานไดไมแตกตางกัน  (ตาราง 33) 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการทํางานไมวาจะเปนปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจทํางาน และปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางาน พบวาโดยสวนใหญสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว เวนแตปจจัยที่เกี่ยวของกับอาชีพของสามี  การมีบานเปนของตนเอง และการอยูที่ครอบครัว
อาศัยในเมืองนั้นตรงขามกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีไดอธิบายไวถึงสาเหตุผลการศึกษาที่ตรงขามกับ
สมมุติฐานไวในแตละตัวแปรเปนที่เรียบรอย  
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ตาราง 34 สรุปความสัมพันธระหวางปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของ 
     ผูหญิง  
 

ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
รอยละ 95 ข้ึนไป 

การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ชั่วโมงการทํางาน 
แบบจําลองที่ 1  แบบจําลองที่ 2  แบบจําลองที่ 3  
ภาระผูสูงอายุ 

พิจารณาจากอายุ 
ภาระผูสูงอายุ พิจารณา
จากภาระการพึ่งพา  

ขจัดปญหา 
selection bias  

1.1 1.2 1.3 2.1      2.2  3.1 3.2 

Log คาจางตอเดือน*      - - 
1.ปจจัยสวนบุคคลของผูหญิงวัยทํางาน    

อายุของผูหญิง + + + + +   
อายุของผูหญิงยกกําลังสอง - - - - -   
ผูหญิงแตงงานแลว 
(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 

- - - - - I I 

การเปนหัวหนาครัวเรือน + + + + + + + 
ระดับการศึกษา (จํานวนป) + + + + + + + 
2.ปจจัยที่เกี่ยวของกับครอบครัว   

2.1ปจจัยที่เกี่ยวของกับสามี        

อายุสามี + + + + + + + 
อายุสามียกกําลังสอง - - - - - - - 
ระดับการศึกษาของสามี - - - - - I I 

สถานภาพการทํางานของสามี   กลุมอางอิง สามีทํางานนอกระบบ   

สามีที่ทํางานเปนนายจาง - - - - - - -* 
สามีทํางานในระบบ - - - -  -*  
ชั่วโมงทํางานของสามีที่ในระบบ     -  I 

การทํางานของสามีจําแนกตามอุตสาหกรรม กลุมอางอิง สามีทํางานในภาคเกษตรกรรม   

การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา และการ
กอสราง 

- - - - -   

คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

- - - - -   

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย - - - - -   
การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การบริหารและ
การบริการสนับสนุน 

- - - - -   

ภาคบริการอื่นๆ - - - - -   
การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุมอางอิง กลุมสามีประกอบอาชีพพื้นฐาน   
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ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
รอยละ 95 ข้ึนไป 

การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ชั่วโมงการทํางาน 
แบบจําลองที่ 1  แบบจําลองที่ 2  แบบจําลองที่ 3  
ภาระผูสูงอายุ 

พิจารณาจากอายุ 
ภาระผูสูงอายุ พิจารณา
จากภาระการพึ่งพา  

ขจัดปญหา 
selection bias  

1.1 1.2 1.3 2.1      2.2  3.1 3.2 

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูบัญญัติกฎหมาย 

+ + + + +   

ผูประกอบวิชาชีพตางๆ เจาหนาที่เทคนิคดาน
ตางๆ 

+ + + + +   

เสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนายสินคา + + + + +   
ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผูควบคุม
อาชีพงานพื้นฐาน 

+ + + + +   

2.2 ปจจัยดานการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือน  

       

2.2.1 อัตราการพึ่งพิงรวม -       

2.2.2อัตราการพึ่งพิงของเด็กและผูสูงอายุ         

อัตราพ่ึงพิงของบุตรอายุ 0-2 ป  - - - - - - 
อัตราพ่ึงพิงของบุตรอายุ 3-5 ป  - - - - - - 
อัตราพ่ึงพิงของบุตรอายุ 6-14 ป  I I I I - - 
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน  + I     
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนกลาง  + +     
อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนปลาย   I I     
2.2.3Interaction ระหวางอัตราการพึ่งพิง
ของเด็กและผูสูงอายุ 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนตน  

  +     

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนตน 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14 ป*อัตรา
การพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนตน 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนกลาง 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนกลาง 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14ป*อัตรา        

ตาราง 34 (ตอ) 
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ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
รอยละ 95 ข้ึนไป 

การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ชั่วโมงการทํางาน 
แบบจําลองที่ 1  แบบจําลองที่ 2  แบบจําลองที่ 3  
ภาระผูสูงอายุ 

พิจารณาจากอายุ 
ภาระผูสูงอายุ พิจารณา
จากภาระการพึ่งพา  

ขจัดปญหา 
selection bias  

1.1 1.2 1.3 2.1      2.2  3.1 3.2 

การพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนกลาง 
อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนปลาย 

  -*     

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป*อัตราการ
พ่ึงพิงจากผูสูงอายุตอนปลาย 

       

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14 ป*อัตรา
การพึ่งพิงจากผูสูงอายุตอนปลาย 

       

ลักษณะของผูสูงอายุ กลุมอางอิง  การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน (ผูสูงอายุที่ติดสังคม)  

การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน 
(ผูสูงอายุที่ติดบาน/ติดเตียง)  

   - - - - 

การไมมีผูสูงอายุที่ในครัวเรือน    - - - -* 
3. ปจจัยดานฐานะของครัวเรือน        

Log รายไดที่ไมไดมาจากการทํางานของ
ครัวเรือน 

- - - - - - - 

ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

4.ปจจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงานของผูหญิง
วัยทํางาน 

       

การทํางานจําแนกตามอุตสาหกรรม กลุมอางอิง การทํางานในภาคเกษตรกรรม   

การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา และการ
กอสราง 

     + + 

คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

     + + 

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย      + + 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การบริหารและ
การบริการสนับสนุน 

     I I 

ภาคบริการอื่นๆ      + + 

การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุมอางอิง  การประกอบอาชีพพื้นฐาน   

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส ฯ      I I 

ผูประกอบวิชาชีพตางๆและเจาหนาที่เทคนิค      - - 
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ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิง ณ.ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
รอยละ 95 ข้ึนไป 

การตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงาน ชั่วโมงการทํางาน 
แบบจําลองที่ 1  แบบจําลองที่ 2  แบบจําลองที่ 3  
ภาระผูสูงอายุ 

พิจารณาจากอายุ 
ภาระผูสูงอายุ พิจารณา
จากภาระการพึ่งพา  

ขจัดปญหา 
selection bias  

1.1 1.2 1.3 2.1      2.2  3.1 3.2 

เสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนายสินคา      - - 
ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผูควบคุม
อาชีพงานพ้ืนฐาน 

     - - 

5.ปจจัยดานภูมิศาสตร        

ครัวเรือนอยูในเมือง 
(กลุมอางอิง ครัวเรือนในชนบท) 

- - - - - - - 

Inverse Mill’s ratio      + + 

 
หมายเหตุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ตามลําดับ และเครื่องหมาย “I” มีนัยสําคัญต่ํากวา
ระดับ 0.1 
 

การอภิปรายผลและนัยยะเชิงนโยบาย 
1. การอภิปรายผลการศึกษา  

         จากผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงทั้งในสวนปจจัยที่สงตอการ
ตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงพบวาปจจัยดานครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ
ทํางานและชั่วโมงการทํางานของหญิง ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานศึกษาของ 
Warunsiri and McNown (2010) ที่ทําการศึกษาอุปทานแรงงานของผูหญิงในประเทศไทยเชนกัน 
จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา ผูหญิงเม่ือไดรับคาจางถึงจุดหนึ่งแลว แมวาไดรับคาจางสูงเพ่ิมขึ้น
อีก ผูหญิงลดชั่วโมงการทํางานลง เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการมีเวลาที่จะตองเลี้ยงดูลูกและ
ดูแลครอบครัวมากกวาคาจางที่ไดรับ และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากการมีบุตรอยูในครัวเรือน โดย
ใชอัตราการพึ่งพิงของบุตรเปนตัวแทนในแบบจําลองพบวา อัตราการพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ปสง
ผลกระทบตอโอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานและชั่วโมงการทํางานมากที่สุด และขนาดของ
ผลกระทบจากการดูแลบุตรลดลงเมื่อบุตรอายุเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ 
Ribar (1992) ซึ่งพบวา ผลกระทบจากจํานวนและอายุของบุตรนั้นเปนเครื่องสะทอนถึงการใชเวลา
ในการดูแลบุตรของผูหญิง ในชวงที่บุตรยังมีอายุนอย ผูหญิงตองใชเวลาในการดูแลมาก จึงทําให
ชั่วโมงการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงลดลง แตสถานการณดังกลาวจะผอนคลายลง เม่ือ
ครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนที่เปนผูใหญในครัวเรือนมากขึ้น ทําใหเกิดการชวยกันดูแลเด็กใน
ครัวเรือนได หรือเรียกวาการเลี้ยงบุตรอยางไมเปนทางการเกิดขึ้นในครัวเรือน ซึ่งจะสงผลใหมี
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โอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงเพิ่มขึ้น จากขอเสนอแนะจากผลการศึกษาของ 
Ribar นั้น ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชตัวแปรที่แสดงถึงการอยูรวมกันระหวางผูสูงอายุตอนตน ซึ่งมีอายุ 
60-69 ปและบุตรของผูหญิงวัยทํางานอายุ 0-2 ป  (Childold1 ในภาพประกอบ 5.8) พบวาการอยู
รวมกันระหวางผูสูงอายุและบุตรอายุไมถึง 2 ปของผูหญิงวัยทํางานสงผลใหโอกาสในการทํางานใน
ตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาของ Warunsiri and McNown 
(2010) ไดเสนอแนะวา เนื่องจากการภาระการดูแลบุตรของผูหญิงวัยทํางานทําใหโอกาสในการ
ทํางานลดลง ดังน้ันการเพิ่มโอกาสและชองทางในการทํางานอยูที่บาน ทําใหผูหญิงทํางานและดูแล
ครอบครัวและลูกไดในเวลาดวยกันนั้นก็จะสงผลใหผูหญิงมีโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานที่เพ่ิมขึ้น   

ปจจัยที่สําคัญตอโอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงอีกปจจัยหน่ึงคือ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับสามี  ผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การที่สามีทํางานในระบบ หรือเปนนายจาง
สงผลใหผูหญิงมีโอกาสในการทํางานนอยลง  โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหการทํางานในระบบและการ
เปนนายจางสงผลใหโอกาสในการทํางานของผูหญิงลดลงมี 2 ประการสําคัญ ไดแก ประการที่หน่ึง 
การทํางานในระบบ หรือเปนนายจางนั้น มีความหยุนในเรื่องเวลาทํางานนอกกวาการทํางานนอก
รายได (Amenkulwat ,2014 ; มัทนา พนานิรามัยและ สมบุญ ยมนา,2549) ทําใหการแบงเบาภาระ
การเลี้ยงบุตรและการดูแลครัวเรือนของสามีที่ทํางานในระบบและสามีที่เปนนายจางนั้นมีความ
ยากลําบากกวาสามีที่ทํางานนอกระบบประการที่สอง คือผลของ Income effect หรือ ผลกระทบของ
รายได การที่ผูหญิงที่มีสามีเปนนายจาง หรือทํางานในระบบในประเทศไทยนั้น แสดงถึงฐานะและ
ความมั่งคั่งของสามี ดังน้ันเม่ือสามีของผูหญิงมีรายไดมากขึ้น ทําใหรายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน
ของผูหญิงเพ่ิมขึ้น จึงเปนผลใหลดเวลาในการทํางานลง (Maurer-Fazio et al.:2011),(Pagani; & 
Marenzi: 2008) , (Bratti; & Stafflani: 2012) 

นอกจากนี้ ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในครัวเรือน เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
บริบทของสังคมสูงวัย เม่ือพิจารณาภาระของผูสูงอายุจากอัตราการพึ่งพิงตามอายุ พบวา ผูสูงอายุที่
เปนผูสูงอายุตอนตนและตอนกลาง ไมไดเปนภาระตอผูหญิงวัยทํางานในการเขาสูตลอดแรงงาน 
กลับสงผลโอกาสในการทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่การมีทั้ง
ผูสูงอายุอายุตอนปลายและเด็กต่ํากวา 2 ปในครัวเรือนจะสงผลใหโอกาสในการทํางานของผูหญิง
ลดลง (รายละเอียดใน ภาพประกอบ 35) ดังน้ันจากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูอายุมิได
เปนภาระการดูแลแกผูหญิงวัยทํางานเสมอไป โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุตอนตนและตอนกลางกลับ
ชวยทําใหโอกาสในการทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

 



129 
 

 
 

age
age2

married
head
edu

h_age

h_age2
hedu

hwork_for
hwork_emp

hindman
hindsale
hindfin

hindprpfess
hserother

husocc
husocc2
husocc3
husocc4

lnunearnhh
ownerh

area1

totdepen
child1pertotal1
child2pertotal1

eld1pertotal1
eld2pertotal1

Husband Effect

Household Effect 

Denpendents effects

-.5 0 .5 -1.5 -1 -.5 0 .5

Total Dependency Child Dependency and Aged Dependency

In Labor force
 

 
 

age
age2

married
head
edu

h_age

h_age2
hedu

hwork_for
hwork_emp

hindman
hindsale
hindfin

hindprpfess
hserother

husocc
husocc2
husocc3
husocc4

lnunearnhh
ownerh

area1

child1pertotal1
child2pertotal1

eld1pertotal1
eld2pertotal1

childold1
childold7

Husband Effect

Household Effect 

Denpendents effects

-4 -2 0 2
In Labor force

 
     ภาพประกอบ 35 คาสัมประสิทธิข์องปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจทํางานของผูหญิงโดย 
           พิจารณาภาระการดูแลผูสูงอายุจากอัตราการพึ่งพิงตามอายุ 
 
หมายเหตุ พิจารณาเฉพาะตวัแปรที่มีระดบันัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 
 

อัตราการพึ่งพิงของ
เด็กส ง ให โอกาสใน
การตัดสินใจทํางาน
ลดลงในขณะที่อัตรา
พึ่ งพิ งของผู สู งอายุ
ตอนตนและตอนกลาง
สงผลใหโอกาสในการ
ทํ า ง านขอ งผู หญิ ง
เพิ่มขึ้น  

สามีทํางานในระบบ
สงผลใหโอกาสในการ
ทํางานของผูหญิงนอย
กวาสามีทํางานนอก
ระบบ   

การ Interaction ระหวาง
อัตราการพึ่งพิงทางอายุ
ของเด็กและผูสูงอายุพบวา  

อัตราการพึ่งพิงของเด็ก 0-

2 * อัตราการพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุตอนตน สงผลให
โอกาสการทํ า งานของ
ผูหญิงเพิ่มขึ้น (childold1)  

อัตราการพึ่งพิงของเด็ก 0-

2 * อัตราการพึ่งพิงของ
ผูสูงอายุตอนปลาย สงผล
ใหโอกาสการทํางานของ
ผูหญิงลดลง (childold7) 

Child Dependency and Age Dependency +Interaction 
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ตอมาจึงไดมาการพิจารณาภาระของการผูดูแลผูสูงอายุจากภาวะการพึ่งพิงของผูสูงอายุ 
พบวาการมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะสงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิง
นอยกวาการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน แตการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือนกลับสงผลให
โอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานนอยกวาการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาหรือสุขภาพ
แข็งแรง การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ  (Pagani; & Marenzi: 2008) ที่กลาววา 
หากผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงแลว ผูหญิงวัยทํางานสามารถที่จะไดรับ
ชวยเหลือจากผูสูงอายุสงผลใหการทํางานเพิ่มขึ้น ดังน้ันผูสูงอายุมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ
ครัวเรือนในการดูแลเด็กในครัวเรือนขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของฐิติกาญจน อัศตรกุล 
(2558)ที่ไดมีการศึกษากิจกรรมของผูสูงอายุในประเทศไทย พบวาผูสูงอายุมีบทบาทสําคัญในการ
ใหบริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน เปรียบเสมือนเปนผูอยูเบื้องหลังใหประชากรวัยแรงงาน
สามารถทํางานในตลาดแรงงานได และหากไมมีผูสูงอายุชวยเหลือกิจกรรมตางๆเหลานั้น ก็จะ
กลายเปนตนทุนที่ประชากรวัยแรงงานตองแบกรับภาระขึ้นมาทันที และสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในครัวเรือนที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงนั้น ในการศึกษาของ 
Ettner (1995) ไดเสนอแนะวา ควรใชเครือขายของครอบครัวและชุมชนในการชวยกันดูแลผูสูงอายุ 
เพ่ือทําใหผูหญิงสามารถทํางานไดเพ่ิมขึ้น และรัฐควรมีมาตรการในการคุมครองบุตรที่เปนผูทํางาน
ในตลาดแรงงานแตมีความจําเปนตองออกจากตลาดแรงงงานไปเนื่องจากการดูแลพอแม 
(รายละเอียดในภาพประกอบ 36 และ 37) 
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   ภาพประกอบ 36 คาสัมประสิทธิป์จจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงโดยพิจารณาภาระ  
         การดูแลผูสูงอายุจากลักษณะของผูสูงอายุ  
 

หมายเหตุ พิจารณาเฉพาะตวัแปรที่มีระดบันัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 

ภาระการดูแลบุตรและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในครัวเรือนสงผลให
โอกาสในการทํางาน
ของผูหญิงลดลงใน
ขณะที่การมีผูสูงอายุที่
ไมมีภาวะพึ่งพาสงผลให
ผูหญิงมีโอกาสทํางาน
เพิ่มขึ้นมากกวาการไมมี
ผูสูงอายุในครัวเรือน  

สถานภาพการทํางาน
ของสามีและช่ัวโมง
การทํางานสงผลตอ
โอกาสการทํางานของ
ผูหญิง 
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ภาพประกอบ 37 คาสัมประสิทธิข์องปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิง 

 

หมายเหตุ พิจารณาเฉพาะตวัแปรที่มีระดบันัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 

 2. นัยยะเชิงนโยบาย 
 จากการเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมขึ้น สงผลใหภาระในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพ่ิมขึ้น และจากขอมูลของสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช.  
ป พ.ศ. 2558 พบวา จากจํานวนผูสูงอายุจํานวน 6.3 ลานคนนั้น เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา 
จํานวน 1.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 21 ของผูสูงอายุทั้งหมด ดังน้ันในยุคสังคมสูงวัย นอกจาก
ครอบครัวตองมีภาระในการดูแลบุตรและยังตองมีภาระในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้นอีก  
และผลการวิเคราะหจากแบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงแสดงใหเห็นถึงปจจัยดาน
ครอบครัวที่เปนปจจัยที่สําคัญตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  
การมีอัตราการพึ่งพิงของบุตรกอนวัยเรียนที่สูง  และการมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือนนั้น 
ทําใหโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิงลดลง และครัวเรือนที่มีการอยูรวมกันของบุตรอายุ
นอยและผูสูงอายุตอนปลายในครัวเรือน ยิ่งทําใหโอกาสในการออกจากตลาดแรงงานของผูหญิงวัย
ทํางานสูงขึ้นไปอีก นอกจากนี้ผลกระทบจากภาระการดูแลดังกลาวยังสงไปถึงผูหญิงที่อยูใน
ตลาดแรงงาน ทําใหชั่วโมงการทํางานที่ลดลงอีกดวย  
 

ภาระการดูแลบุตรและ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ในครัวเรือน  สงผลให

ชั่วโมงการทํางานของ

ผูหญิงลดลง ในขณะที่

ก า รมี ผู สู งอายุที่ ไม มี

ภาวะพึ่ งพาส งผลให

ผู ห ญิ ง มี ชั่ ว โ ม ง ก า ร

ทํางานเพิ่มขึ้นมากกวา

ก า ร ไม มี ผู สู ง อ ายุ ใ น

ครัวเรือน 
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 จากผลการวิเคราะหในครั้งน้ีจึงเปนขอมูลสนับสนุนการศึกษาของเสาวณี และศลิษา อัง
ศรีประเสริฐ (2554) Thaipubica (2013) และวรเวศม สุวรรณระดา (2558) ที่กลาวถึงปญหาที่สําคัญ
ประการหนึ่งในบริบทของสังคมสูงวัย คือประชากรที่อยูในวัยแรงงาน จําเปนตองรับภาระเลี้ยงดูเด็ก
และผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินนโยบายตางๆและกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ดังน้ันแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยจากผลการศึกษาในครั้ง
นี้ เปาหมายของนโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงควรที่จะใหความสําคัญกับการดูแลบุตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุตรอายุ 0-2 ป และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่อยูในครัวเรือน  

เม่ือพิจารณานโยบายการสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงวัยทํางานในแบบจําลองพบวา หาก
แบงออกเปนมาตรการดานเงิน เวลา และบริการ พบวา สําหรับมาตรการดานการเงิน มีขอสังเกต
วา หากมีการใชมาตรการดานเงินเพ่ิมขึ้นในการสนับสนุนการดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุ ทํา
ใหรายไดที่ไมไดมาจากการทํางานของครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานลดลง ดังน้ันการสนับสนุนมาตรการดานการเงินควรสนับสนุนในจํานวนที่เหมาะสม มิเชนน้ัน
อาจจะสงผลตอเปาหมายในการสงเสริมการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิง ในขณะที่
มาตรการดานเวลา การขาดความยืดหยุนดานเวลาของสามีและภาระการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่
ตองการความชวยเหลือ ลวนแลวแตสงผลตอการโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงสิ้น ดังน้ันจึงควรสรางยืดหยุนดานเวลาในการทํางาน การดูแลบุตรและการดูแลผูสูงอายุที่
ตองการความชวยเหลือในครัวเรือน  และสงเสริมใหสามีของผูหญิงวัยทํางานมีสวนรวมในการดูแล
บุตรและสมาชิกที่ตองการความชวยเหลือในครัวเรือน  
           สําหรับมาตรการสนับสนุนดานบริการที่ไดจากการวิเคราะหแบบจําลอง คือ การอยู
รวมกันของผูสูงอายุและบุตรหลาน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคม
สูงวัยได เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา จํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นในครัวเรือนไมใชทั้งหมดที่เปน
อุปสรรคตอการทํางานของผูหญิง ตรงกันขามหากผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง 
หรือเปนผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาแลวกลับเปนชวยสงเสริมใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น  (ภาพประกอบ 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 ตัวแปรทีใ่ชในการกําหนดนโยบายสนับสนุนการทาํงานของผูหญิง 

ตัวแปรที่ใชในการกําหนดเปาหมาย 

 อัตราการการพึ่งพิงของบุตรอายุนอย (กอนวัย
เรียน)สงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานลดลง 
 การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาสงผลใหโอกาสใน
การทํางานและชั่วโมงการทํางานลดลง 
 ครัวเรือนที่มีบุตรอายุนอย(0-2 ป) และผูสูงอายุ
ตอนปลายอยูรวมกันสงผลใหโอกาสในการทํางาน
ลดลง   

ตัวแปรในการกําหนดมาตรการเงิน 

รายไดที่ไมไดมาจากการทํางานเพิ่มขึ้นสงผล
ใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางาน

แนวทาง

สนับสนุน

การทํางาน

ของผูหญิง

วัยทํางานใน

สังคมสูงวัย 

ตัวแปรในการกําหนดมาตรการดานเวลา 

 การที่มีสามีทํางานในระบบสงผลใหความนาจะ
เปนในการเขาสูตลาดแรงงานและชั่วโมงการ
ทํางานนอยกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานนอก
ระบบ 

 เวลาทํางานของสามีที่ทํางานในระบบลดลง
สงผลใหความนาจะเปนในการเขาสู
ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน    

 อัตราการพึ่งพิงของบุตรกอนวัยเรียน และการ
มีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาสงผลตอชั่วโมงการ
ทํางาน  

 
มาตรการสนับสนุนดานบริการ 
การมีผูสูงอายุเปนผูชวยในการดูแล

บานและดูแลบุตร 

เปาหมายในเชิงนโยบายเนน 
ความสําคัญของนโยบายดานการ
สนับสนุนครอบครัว  

 การดูแลเด็กกอนวัยเรียน (0-2ป) 
 การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
 การใหความสําคัญกับครัวเรือนที่มีบุตร
อายุนอย(0-2 ป) และผูสูงอายุตอนปลาย
อยูรวมกัน  

มาตรการการสนับสนุนดาน
เวลา 

การสรางสมดุลของเวลาในการ
ทํางานและการดูแลบุตร การ
ดูแลผูสูงอายุที่ตองการการดูแล
ทั้งผูหญิงและคูสมรส 

ตัวแปรในการกําหนดมาตรการดานบริการ 

 การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน
สงผลโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานมากกวาการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน 

 การอยูรวมกันของเด็กและผูสูงอายุตอนตน
สงผลใหโอกาสในการทํางานของผูหญิง
เพิ่มข้ึน  

 



134 
 

 
 

บทที่ 6 
แนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวัย 

 
 จากผลการวิเคราะหสถานการณของผูหญิงวัยทํางานในบทที่ 4 และการวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในบทที่ 5 ไดแสดงถึงความสําคัญของปจจัยดานครอบครัว
ตอการตัดสินใจทํางานในตลาดแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานของไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระการดูแลบุตรกอนวัยเรียนและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน และจาก
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของไทยที่เขาสูสังคมสูงวัยแลว ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น
แสดงถึงความเปนไปไดของจํานวนของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้น ทําใหภาระในการดูแล
สมาชิกซึ่งมักจะตกอยูกับผูหญิงเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานลดลง เน่ืองจากอัตราการ
เกิดของประชากรวัยเด็กลดลง ดังน้ันหากตองการเพิ่มหรือรักษาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 
นโยบายแรงงานจึงควรที่จะใหความสําคัญนโยบายในการดูแลครอบครัวของแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
การวิเคราะหจากแบบจําลองการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงพบวา เม่ือ
พิจารณานโยบายการดูแลครอบครัว ออกเปน 3 มาตรการสําคัญ ไดแก มาตราดานการเงิน ดาน
เวลา และบริการแลว การใชมาตราดานการเงินอาจจะสงทําใหเปาหมายในการเพิ่มอัตราการมีสวน
รวมในกําลังแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงไมบรรลุผล ในขณะที่มาตราการสนับสนุนดาน
เวลา และมาตราการดานบริการจะสงผลใหการมีสวนรวมในกําลังแรงงานและชั่วโมงการทํางานของ
ผูหญิงเพ่ิมขึ้นมากกวา  

 ดังน้ันในการศึกษาบทนี้จึงเปนการวิเคราะหเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความตองการของผูหญิงที่
ไดผลกระทบจากการดูแลสมาชิกในครอบครัว การวิเคราะหชองวางของนโยบายการสนับสนุน
ครอบครัวของประเทศไทยและความตองการของผูหญิง  การวิเคราะหและเปรียบเทียบนโยบาย
สนับสนุนครอบครัวของแรงงานไทยกับตางประเทศ และการศึกษาบทเรียนจากการใชนโยบาย
สนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ เพ่ือจัดทําเปนแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงใน
สังคมสูงวัยของไทย  

 
การวิเคราะหความตองการของผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากภาระการดูแลสมาชิก
ในครอบครัว  
 จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการวิเคราะหความตองการของผูหญิงที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเริ่มตนจากหาอธิบายจุดเปลี่ยนสําคัญของการ
ตัดสินใจออกจากงานของผูหญิงวัยทํางาน และความตองการของผูหญิงเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุน
การดูแลสมาชิกในครอบครัว เพ่ือทําใหผูหญิงที่มีภาระการดูแลครอบครัวสามารถกลับมาทํางานใน
ตลาดแรงงานหรือเพ่ือรักษาชั่วโมงในการทํางานของผูหญิงในตลาดแรงงานไดหากตองมีสมาชิกที่มี
ภาวะพึ่งพาที่ตองดูแล   



135 
 

 
 

1.จุดเปลี่ยนสําคัญที่ตองออกจากงานของผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือน   

    สรุปสาระสําคัญของขอมูลจากการสัมภาษณถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานของผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือนในชวงอายุ 25-54 ป 
ทั้งในกลุมของผูหญิงที่มีภาระการดูแลบุตร ผูหญิงที่มีภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาระ
พ่ึงพา และผูหญิงที่มีภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพาและดูแลบุตร  รายละเอียดดัง
ตาราง 35 

 
ตาราง 35 ประเด็นสําคัญในการสัมภาษณจุดเปลี่ยนสําคัญที่ตองออกจากงานของผูหญิงที่มีภาระ 
     การดูแลสมาชิกในครัวเรือน  
  

แหลงขอมูล คําสําคัญ สาระสําคัญท่ีสรุปไดจากขอมูล  

ผูหญิงที่มีภาระการ
ดูแลบุตร  

ตองการดูแลลูกเอง   มีความตั้งใจท่ีจะเลี้ยงลูกดวยตัวเอง เพราะคิดวาไมมีใคร
เล้ียงลูกไดดีเทาตัวเองไมได / อยากอยูกับลูกในชวงกอน
เขาโรงเรียน เพราะเปนชวงที่สําคัญ 

 ยายตามสามี ตั้งครรภ และ
หางานที่ไดคาตอบแทนเทา
เดิมไมได  

ยายจากรุงเทพตามสามีกลับภูมิลําเนา  ประกอบกับ
ตั้งครรภ จึงลาออก เมื่อยายแลวงานที่ตางจังหวัดไดรับ
ผลตอบแทนนอยกวากรุงเทพฯ คิดวาทําแลวไมมีคุม 

 ขาดผูดูแลลูก  /ขาดความ
มั่นใจในบริการการเลี้ยงเด็ก 

-การขาดคนดูแลลูก มีหลายเหตุ ไดแก  
1) บานและที่ทํางานไกลกันมาก กทม.รถติด ทําให
ในชวงเย็นไมมีผูดูแลลูก  
2) พอแมชวยเล้ียงหลานไมไหวจึงออกมาดูแลลูกเอง 
3) เปนครอบครัวเดี่ยว อยูกันเองพอแมลูก  
4) ขาดคนรับสงลูกไปเรียนพิเศษ และรับกลับบานตอน
เย็น  
5)ไดรับฟงขาวพี่เล้ียงเด็กทํารายเด็ก  /รถโรงเรียนไม
ปลอดภัย  
6) คาใชในการบริการสถานรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียนมี
คาใชจายสูง  

 งานที่รับผิดชอบมี
ความเครียด ใชเวลา ทําให
ไมมีเวลาดูแลลูก 

-งานที่ทําอยูมีความเครียดสูง ใชเวลาในการทํางานมาก 
ทําใหไมมีเวลาดูแลลูก 

 ที่ทํางานไมสนับสนุนแมลูก
ออน  

-กอนทอง เปนชวงที่ตองเล่ือนตําแหนง แตพอทองทุก
อยางถูกชะลอไว ทําใหตัดสินใจออกมาเลี้ยงลูก  

 สุขภาพไมแข็งแรง /มีบุตร
ยาก  

-สุขภาพไมแข็งแรงงาน /มีบุตรยากอยูแลว พอมีบุตรจึง
ออกจากงานมาดูแลบุตรเอง  
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แหลงขอมูล คําสําคัญ สาระสําคัญท่ีสรุปไดจากขอมูล  

ผูหญิงที่มีภาระการ
ดูแลพอแมที่มีภาระ

พ่ึงพา 

 ขาดผูคนดูแลพอแม - พอแมเปนโรคประจําตัวหลายโรค ไมมีคนพาไปหา
หมอ  
 -ไมมีคนดูแลใกลชิด พ่ีนองจึงใหออกมาดูแลพอแม /
บุตรสาวคนเดียว / พอแมอยูอาศัยอยูดวย 
-พ่ีสาวดูแลคนเดียวไมไหว จึงตองออกมาชวยดูแล 

 ขาดความมั่นใจในบริการ
การเลี้ยงดูผูสูงอายุ  
 

-ผูดูแลผูดูแลทําราย  
-เคยจางผูดูแล แตมีประสบการณเกี่ยวกับผูดูแลที่ไมมี
ความรูทําญาติเสียชีวิต/ทําใหปวยมากกวาเดิม   
-เห็นวาคนดูแลมักจะเปนคนไมมีความรูดานการดูแล
ผูสูงอายุอยางแทจริง อาจทําใหผูสูงอายุเปนโรคแทรก
ซอน มีอาการแผลกดทับ  

ผู ห ญิงที่ มีภาระการ
ดูแลบุตรและพอแมที่มี
ภาระพึ่งพา 

ขาดผูดูแลบุตร จําเปนตอง
ออกจากงาน ตอมาแมเปนผู
มีภาวะพึ่ งพา  และ พ่ีนอง
ทํางานในระบบ ทําใหไมมี
คนดูแล  
 

-ลาออกจากการทํางานเนื่องจากขาดผูดูแลบุตรอยูกอน
แลว และเมื่อแมที่เปนผูสูงอายุในครัวเรือนไมสบาย เลย
จําเปนตองดูแม 

 

จากตาราง 35 แสดงใหจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหผูหญิงที่มีภาระการดูแลเด็กและผูสูงอายุใน
ครัวเรือน รายละเอียดมีดังตอไปน้ี   

 

กลุมที่ 1 กรณีผูหญิงที่มีภาระดูแลบุตรกอนวัยเรียน   
1. ออกจากงานเพราะตองการเลี้ยงบุตรดวยตนเอง เพราะมีความเชื่อวาในชวง

ทารกจนกระทั่งอายุ 1-3 ป ควรที่จะตองดูแลบุตรอยางใกลชิด ดังน้ันสําหรับผูหญิงในกลุมดังกลาว 
แมวาจะมีมาตราสนับสนุนการทํางานใดๆ โอกาสที่ผูหญิงกลุมนี้จะกลับมาทํางานในระบบในชวง
บุตรในชวงกอนวัยเรียนเปนไปไดยาก  

“สาเหตุที่ลาออกจากงานประจํานั้น ทั้งๆที่ในสวัสดิการที่ทํางานอยูเนื่องจากเปนบริษัทฝรั่ง สวัสดิการ
คอนขางดี เตัวเองสามารถเบิกคารักษาพยาบาลของสามีและลูกไดคะ แตอยากเลี้ยงออกมากกวาเพราะอยากดูแล
ลูกเองในชวงแรกเกิดจนกระทั่ง 3 ขวบแรก และไมคิดที่จะใหพอแมชวยเล้ียง ที่บานจางคนดูแลคอยชวย อีก 2 
คน”  

                    ผูหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท บุตร 1 คน   
    “สาเหตุสําคัญของการออกจากงานประจําที่ทําอยู เปนความตั้งใจแรกที่วางแผนไวกับสามีแลววาถามีลูก
จะลาออกมาเลี้ยงเอง ไมอยากจางพ่ีเล้ียง ไมฝากเนิสเซอรรี่ และไมฝากญาติผูใหญคะ และไมคิดกลับไปทํางานอีก
คะ เพราะตั้งใจรับสงลูกที่โรงเรียน จริงๆอยากไดบริษัทมีนโยบาย flexible time โดยใหรับผิดชอบงานตัวเอง แตคิด
วาคงยากที่จะเกิดเมืองไทยคิดวาอู ดังนั้น หากแสดงวา ณ.ขณะนี้ไมวาจะมีมาตรการใดๆก็ไมคิดจะกลับมาทํางาน
ประจําคะ แตหากลูกโตเขาโรงเรียนก็อาจจะกลับทํางาน หาธุรกิจทําคะ”   

     ผูหญิงอายุ 33 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท บุตร 1 คน 

ตาราง 35 (ตอ) 
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2. ออกจากงาน เพราะปจจัยดานครอบครัว ไดแก การยายภูมิลําเนาตามสามี  และ
เม่ือยายไปอยูที่ใหม ไมสามารถหางานที่ไดคาตอบแทนใกลเคียงกับบริษัทเดิมที่ทําอยูได หรือสามี
ใหลาออกจากงานเนื่องจากคิดวาคาตอบแทนนอยไมคุมคา เลยออกมาเลี้ยงบุตรดวยตนเอง ผูหญิง
กลุมน้ีเม่ือไดทํางานที่ไดรับคาตอบแทนที่สูงอาจจะกลับเขาสูตลาดแรงงาน 

 
“จุดเปล่ียนสําคัญที่ทําใหตัดสินใจออกจากงาน ตอนน้ันอายุ 33 ป ตองเลือกครอบครัวเปนหลัก 

สามีไดรับตําแหนงใหมที่ตางจังหวัด ทําใหตองยายออกจากกรุงเทพ และในตอนนั้นต้ังทองพอดี ทําใหตัดสินใจออก
จากงาน จริงๆแลวถาอยูในกรุงเทพคงจะทํางานอยู แตพอยายออกไปตางจังหวัด คาตอบแทนที่ไดนอยกวาที่
กรุงเทพมาก จึงคิดวาไมคุมที่จะกลับไปทํางานประจําอีก”  

  ผูหญิงอายุ 36 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท  บุตร 1 คน  
  “สาเหตุที่ออกจากงานประจําในชวงที่มีลูกเพราะเห็นวาเงินเดือนไมคุม สามีเลยใหออกจากงาน 
เพราะเงินที่ไดแลกกับการไมไดเล้ียงลูก ตอนนี้เริ่มคิดที่จะทําธุรกิจของตนเองเปนสํานักงานบัญชี คิดวานาจะไปได 
คงไมกลับไปทํางานประจําแลวเพราะทําของตัวเองนาจะคุมกวา” 
                                                     ผูหญิงอายุ 28 ป ระดับการศึกษาปริญญาตร ีบุตร 1 คน 
 

3. ออกจากงานมาเนื่องจากขาดผูดูแลบุตร ซึ่งมีสาเหตุหลายประการไดแก 
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเด่ียว  พอแมชวยเลี้ยงหลานไมไหวจึงออกมาดูแลลูกเอง บานและที่
ทํางานไกลกันทําใหในชวงเย็นไมมีผูดูแลบุตร   ขาดคนรับสงบุตรในการทํากิจกรรมอื่นๆ ในชวงเย็น 
เปนตน อีกไมไวใจสถานบริการดูแลเด็ก ซึ่งผูหญิงกลุมดังกลาวมีแนวโนมที่จะกลับไปทํางาน
หลังจากบุตรโตขึ้นหรือมีนโยบายสนับสนุนการทํางานที่เหมาะสม รายละเอียดผลการสัมภาษณดังน้ี 

3.1 ลักษณะครอบครัวเดี่ยว และไมสามารถหาสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่ตรง
กับความตองการได  

       “สาเหตุสําคัญที่ตองออกจากงานเพราะไมมีคนเลี้ยงลูกคะ เนื่องจากเปนครอบครัวเดี่ยว และ หา
เนิสเซอรรี่ และโรงเรียนที่ถูกใจไมไดจึงตองออกมาเลี้ยงเองคะ แตตอนนี้ก็มีแมบานกึ่งพ่ีเล้ียง แตแคชวยอุมคะ เดิน
ตามนองบาง เพราะมีลูก 2 คน สามีชวยเหลือลูกคนโตคะ แตถาลูกโตเขาเรียน จะกลับไปทํางานตอคะ แตคงที่ใหม 
เนนใกลบาน”  

ผูหญิงอายุ 37 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท  บุตร 2 คน 
 

3.2 ไมมีญาติชวยเลี้ยง และครอบครัวไมไวใจสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรยีน  
 

        “สาเหตุออกจากงานเพราะไมมีญาติๆชวยเล้ียง และสามีไมไวใจใชบริการสถานที่รับเล้ียงเด็ก  
ออกจากงานมาตั้งแตอายุ 36 ปแลวคะ ตอนนี้ก็ 2 ปแลว” 

                                  ผูหญิงอายุ 38 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี บุตร 1 คน 
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3.3 พอแมชวยเลีย้งหลานไมไหวจึงออกมาดูแลลูกเอง 
            “จําเปนตองลาออกเพราะไมมีคนเลี้ยงลูกคะ ตอนแรกจะใหอามามาเลี้ยง1ป แตพออามาชวย

เล้ียงจริง 3 เดือน บอกวาไมไหว แตในอนาคตกลับไปทํางานแนๆ หลังลูกเขาป.1คะ ตั้งใจวาจะทํา homeschoolเอง 
หรือไมอาจจะไปสมัครเปนครูที่ร.ร.ที่ลูกจะเรียนในอนาคตเผื่อไดเรียนฟรีหรือไมก็ทํางานเปนin-house lawyerแทน
คะ”  

 

              ผูหญิงอายุ 33 ป ระดับการศกึษาปริญญาตรี บุตร 2คน 
                “สาเหตุที่ตองออกเพราะคนดูแลลูกหลักๆเปนตัวเอง ตอนมีลูกคนแรกมีแมและนาคอยชวยดูแล 
และยังคงทํางาน แตพอลูกคนที่สอง คุณนาไมมีเวลาเล้ียง คุณแมเล้ียงคนเดียวไมไหว จึงคิดวาหากลูกโตอีกนิดก็จะ
ใหเขาเนิรสเซอรซีรี่ แลวตัวเองก็จะเตรียมตัวกลับไปทํางาน” 

    ผูหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท บุตร 2 คน  
 

           3.4 ระยะทางจากที่ทํางานและที่บานคอนขางไกล และอยูในกรุงเทพฯ ทําใหตอง
เสียเวลาในการเดินทางมากทําใหไมมีคนดูแลลูกในชวงตอนเย็น ประกอบกับพอแมของตนเองและ
พอแมสามีอยูไกลจากบานและ คนดูแลที่ไวใจไดลาออกไปแลว  

        “ในความเปนจริงไมไดตั้งใจลาออกจากงานมาเปนแมบาน ในชวงแรกตอนลูกยังเล็กมีคนดูแล
ลูกตลอดเปนลูกจางที่อยูกันมานาน แตมาตอนหลังลูกจางที่ไวใจลาออก ทําใหลูกขาดคนดูแลลูกในชวงตอนเย็น ใน
ความเปนจริงที่ทํางานสามารถเลือกเขาสายได โดยเริ่มงาน 9 โมง แตเนื่องจากอยูในกรุงเทพ ทําใหการเดินทาง
ระหวางที่ทํางานไปบาน ใชเวลานาน ทําใหตัดสินใจลาออกจากงาน และพอแมก็อยูตางจังหวัด ขณะในขณะที่แม
สามีอยูในกรุงเทพเชนกัน แตอยูไกลจากบาน  ในชวงแรกคิดวาเมื่อลูกขึ้น ป.1 หรืออายุ 6 ปแลว จะกลับไปทํางาน 
เพราะสามารถใหรถโรงเรียนไปสงที่ทํางานได แตพอลูกเปนนักกีฬาวายน้ํา ตองมีตารางซอมทุกวัน และตองแขง
วายน้ํา จึงตองคนรับสงเอง” 

            ผูหญิง อายุ 42 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท  บุตร 1 คน 
             3.5 ชวงเวลาการรบั-สงบุตรไมสอดคลองกับเวลางาน อีกทั้งไมไวใจในบรกิารรถ
รับสงนักเรียน และคาใชจายในใชบริการสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนมีคาใชจายสงู  
                              “สาเหตุที่ออกจากงาน ตนเองตองดูแลลูก 2 คน ลูกคนโตกําลังจะเขาเรียนเตรียมอนุบาล เดือน 
มิถุนายน 2559 ปญหาคือ ที่บานเปนครอบครัวเดี่ยว ไมมีปูยาตายาย แต โรงเรียนเลิกเร็วคือ 14:30 พอแมไม
สามารถไปรับนองที่ รร ได และแมวาบาง รร จะมีรับฝากพิเศษแตการรับฝากก็รับแคถึง 18:00 ซึ่งสวนตัวคิดวามัน
นานเกินไปสําหรับเด็กเล็ก สงสารลูก และรูสึกวามันไมคอยปลอดภัยท่ีจะทิ้งลูกไว  ประกอบกับไมไวใจรถโรงเรียน 
ไมวาจะโรงเรียนไหนก็ตามเพราะเด็กเตรียมอนุบาล คือเล็กมาก เลยอยากไปรับไปสงเองมากกวา กลัวครูดูแลไม
ทั่วถึง นอกจากนี้มีลูกคนที่สอง ปกติจะฝากเลี้ยงที่ โรงพยาบาลที่สถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน ฝาก2คนทั้งพ่ีทั้งนอง
มีคาใชจายคนละ 9500/เดือน ซึ่งพอฝากสองคนแลวมองวาลาออกมาเลี้ยงเอง คาใชจายตรงฝากเลี้ยงหายไป แมวา
รายไดจะหายไป แตภาพรวมคิดวาคุม  สําหรับแผนที่จะกลับไปทํางานคิดวาทุกคนอยากทํางานไมอยากเสียรายได 
แตถาเวลางานปจจุบันมันไม Match กับเวลาเลิกเรียนก็คงเปนเรื่องยากที่จะทํางานตอ” 

    ผูหญิงอายุ 38 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท บุตร 2 คน 
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4. ออกจากงานเพราะภาระงานที่ทําอยูมีความเครียดสูง  และไมมีเวลา 
ตลอดจนมีความรูสึกวาบรรยากาศในที่ทํางานไมเอ้ือเฟอตอผูหญิงที่เปนแมลูกออน ซึ่ง
ผูหญิงในกลุมดังกลาว หากมีชวงเวลาพักเพื่อไปดูแลบุตร หรือมีการปรับปรุงบรรยายในการทํางาน
ที่สนับสนุนผูหญิงที่เปนแมลูกออน ผูหญิงกลุมน้ีจะกลับมาทํางานอีกครั้งหน่ึง รายละเอียดผลการ
สัมภาษณดังน้ี 

4.1 ภาระความรับผิดชอบจากงานมีความความเครียดสูงและไมมีเวลา  
            “สาเหตุที่ตองลาออกจากงาน เพราะ ลักษณะงานไมสะดวกตอการดูแลลูก ตองออกนอกไป

ตางจังหวัดบอยๆ และงานเลิกไมเปนเวลา อีกทั้งสามีเปนนักบินไปตางประเทศบอยๆคะ จําเปนตองลาออกจาก
งานเพื่อมาดูแลลูก แตคิดวาเมื่อลูกไป โรงเรียนแลว จะกลับมาทํางานอยางเต็มตัว อยากหางานที่สามารถ
กําหนดเวลาทํางานไดก็จะดีคะ เพราะจะตองไปรับไปสงลูกคะ” 

ผูหญิง อายุ 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีบุตร 2 คน  
           “สาเหตุที่ออกจากงาน เพราะลักษณะงานที่ไมเปนเวลา และในบางครั้งงานที่ทําเปนการรับงาน

เปนโครงการๆ จึงทําใหมักจะทํางานกอนกวาหนาที่ สงผลใหสุขภาพรางกายแยมากจึงลาออกมาเปนแมบานและ

เล้ียงลูกอยางเดียว”   
        ผูหญิง อายุ 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท มีบุตร 1  คน   
 

       4.2 ความรูสึกวาบรรยากาศการในที่ทํางานไมเอ้ือเฟอตอผูหญิงที่เปนแมลูกออน / 
ผูหญิงที่ตั้งครรภ 

            “สาเหตุที่ออกจากงานเพราะตองดูแลลูกเอง และในขณะเดียวกับก็รูสึกวาบริษัทไมไดนโยบาย
ชัดเจนเกี่ยวกับการใหสวัสดิการผูหญิงที่มีบุตร ยกตัวอยางเหตุการณของตนเองตอนที่ทอง กําลังจะปรับขึ้น
ตําแหนง ซึ่งเงินเดือนจะเพ่ิมขึ้น2 เทา แตทุกอยางถูกชะลอ และมาทราบภายหลังการออกจากงานแลววา เปน
เพราะทอง และมีลูกเล็กจึงยังไมไดรับการโปรโมท  แผนที่จะกลับไปคิดวาเปน 3-5 ปหลังจากเลี้ยงลูกแลวจะ
กลับไปทํางาน หรือไมเชนนั้นจะทําธุรกิจเพ่ิมจากเติมที่จากธุรกิจที่เคยชวยพอแมสามี   แตสําหรับตนเอง อยางไรก็
ตองกลับไปทํางานไมใชเพ่ือเงิน การทํางานเพื่อใหตัวเองมีคุณคา และเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูก  ”  

                                                  ผูหญิง อายุ 31 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท  บุตร 1 คน 
 

5. ผูหญิงมีบุตรออกจากงานเนื่องจากปญหาดวยสุขภาพ/เปนคนมีบุตรยากและ
ตองการมีบุตร  จึงลาออกจากเพื่อมีบุตร สําหรับผูหญิงกลุมดังกลาว การที่จะกลับเขาสู
ตลาดแรงงานหรือไมขึ้นอยูกับความพรอมดวยสุขภาพ 

      “สาเหตุออกจากงานครั้งแรก เพราะตองการทําลูก งานเดิมรับผิดชอบเยอะ กลัววาจะมีผลตอการมี
ลูก (ตอนนั้นปรึกษาหมอ และฉีดเชื้อ เพราะเปนคนมีบุตรยาก) ตอนนั้นทํางานตําแหนง Development &Planning 
Marketing Manager บริษัท รถยนตใหญ แหงหนึ่ง เงินเดือน 65000 พอทองกลับมาทํางานใหม (งานที่ใหม) ยาย
งานโดย ยอมลดตําแหนงลง และการใชชีวิตประจําวันในการเดินทางมาทํางานสะดวกกวาที่เดิม ลดภาระความ
รับผิดชอบลง เพ่ือทําใหกดดันนอยลง ทํามาถึงปจจุบันจนกระทั้งเงินเดือน 90,000 บาทแลวจึงลาออกเนื่องจากมี
บุตรคนที่ 2” 

                                 ผูหญิงอายุ 38 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท บุตร  2 คน        
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กลุมที่ 2 กรณีผูหญิงที่มีภาระการดูแลพอแมที่มีภาระพึ่งพิง 
1. ไมมีผูดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ เน่ืองจากพี่นองมีภาระการทํางานและภาระครอบครัว

มาก / เปนบุตรสาวคนเดียว / อยูรวมกับพอแมมาโดยตลอดจึงทําใหผูหญิงคนดังกลาวเปนผูดูแล 
สวนใหญจะมีอายุ 40 ปขึ้นไป ดังน้ันเม่ือภาระในการดูแลพอแมสิ้นสุดลง เนื่องจากพอแมที่ดูแลอยู
เสียชีวิต แมวาอยากกลับไปทํางาน แตดวยอายุที่เพ่ิมขึ้นก็ยากที่จะกลับเขาสูตลาดแรงงาน   

    1.1 ไมมีผูดูแลพอแมเพราะพี่นองมีภาระการทํางานและภาระครอบครัวมาก /อยูรวมกับ
พอแมมาตลาด  

     “จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหตองออกมาเพื่อดูแลพอแม เนื่องจากพอปวยเปนมะเร็ง จําเปนตองไป
โรงพยาบาลสม่ําเสมอ เพ่ือดูแลพอท่ีปวย แมวาจะมีพ่ีนองหลายคนที่เปนผูหญิง แตทุกคนทํางานประจํา ตัวเองเปน
เจาของธุรกิจเอง ทําเองคนเดียว และมีพอคามารับไปขาย จึงมีเวลาพาไปโรงพยาบาล ไมคิดที่จะหาคนดูแล เพราะ
คิดวาควรที่จะดูแลพอเอง ตอมาพอเสียชีวิต แตปจจุบันดูแลแมอายุ 85 ป แตสามารถชวยเหลือตัวเองไดใน
ชีวิตประจําวัน มีเพียงแตพาไปโรงพยาบาลทุกเดือน”  

          ผูหญิงอายุ 53 ป สถานภาพโสด  
    “สาเหตุที่ตองเลิกทํางานเนื่องจากตองออกมาดูแลคุณแม ในขณะน้ันคุณแมอายุ 80 กวา และเปน

ผูสูงอายุติดเตียง ตอนที่เลิกกิจการอายุ 40 กวาป ชวงกอนหนา คุณแมมีพ่ีสาวดูแล แตพ่ีสาวก็อายุมาก เร่ิมเปน
ผูสูงอายุแลว ดูแลคุณแมไมไหว ตนเองและพ่ีสาวอีกคนจึงลาออกมาเพื่อมาชวย การอยูกับผูสูงอายุที่ติดเตียงมี
ความเครียดสูง ในกรณีคุณแม ตองใหอาหารทางสายยาวดวยดังนั้นจึงตองระมัดระวังเรื่องความสะอาดเปนพิเศษ  
ตอนน้ีคุณแมเสียชีวิตในวัย 95 ป อยากจะกลับไปทํางานเพราะมีเวลาวางแตก็ไมรูจะทํางานอะไร เพราะตัวเองก็
อายุ 50 ป คงไมมีใครรับเขาทํางาน แตหากจะใหกลับไปเปดรานขายของ คิดวาคงไมดีเพราะการแขงขันสูง “ 

      ผูหญิงอายุ 50 ป  สถานภาพ หยาราง  มีบุตร  1 คน 
     “สาเหตุที่ตองเออรรี่รีไทร  เนื่องจากคุณแมปวยตองการดูแลอยางใกลชิด และลูกๆที่โตหมดแลว ดังนั้น
จึงออกมาดูแลคุณแมเอง เพราะวาอยูดวยกันมาตลอด ในชวงแรกคุณแมไดเปนผูปวยติดเตียง แตตองไปหาหมอ
สม่ําเสมอ ไมมีคนพาไป พอระยะหลังตองนอนติดเตียง ก็มีลูกสาวมาคอยชวยพลิกตัว ตอนนี้คุณแมเสียชีวิตแลว 
ตัวเองก็ออกไปเที่ยวกับกลุมเพ่ือน ลูกสาว และออกกําลังกาย ไมไดทํางานอะไร เพราะมีบํานาญและลูกๆ ก็ใหเงิน”  

        ผูหญิงอายุ 63 ป  สถานภาพ เปนหมาย 
        มีบุตร  3 คน  (ออกจากงานเมื่ออายุ 52ป) 
 1.2 ไมมีผูดูแลพอแมจึงตองออกจากงาน แตเม่ือภาระการดูแลพอแมสิ้นสุดลง 

ในขณะที่ตนเองมีประสบการณดูแลผูปวยหรือผูมีภาวะพึ่งพิงแลว จึงดูแลญาติที่ภาวะพึ่งพิงตอไป
เม่ือพอแมเสียชีวิต และไมไดกลับเขาตลาดแรงงานอีกเลย 

            “ จุดเปล่ียนสําคัญคือ พอหกลมในหองน้ําและเสียชีวิต ทําใหแมตองอยูลําพัง ตอมาแมปวยจึง
ออกจากงานเมื่อ14 ปที่แลว พ่ีนองคนอื่นๆก็มีภาระจากงานประจํา เปนขาราชการ จึงตัดสินใจออกมาดูแลเอง 
จริงๆแลวอยูเปนเพ่ือนแมมากกวา เพราะแมยังชวยตัวเองได แตเวลาออกไปขางนอกตองไปเปนเพ่ือน  เมื่อแม
เสียชีวิต ก็ไมไดกลับไปทํางาน เพราะนองชายลมปวย ทุพพลภาพ จึงตองดูแลนองชายตอ เนื่องจากภรรยาของ
นองชายตองเปนเสาหลักของครอบครัว จนกระทั่งนองชายยายกลับไปอยู อําเภอลาดยาว ภรรยาเปดรานขายของ 
และเอานองชายไปดูแลตอ  ปจจุบัน ก็เล้ียงลูกของลูกสาว จึงไมไดทํางานอีกเลย”  

                                                    ผูหญิงอายุ 54 ป สถานภาพหยาราง   
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2. ขาดความมั่นใจในบริการการดูแลผูสูงอายุ จึงทําใหตองมาเปนผูดูแลผูสูงอายุ 
2.1 ผูที่เคยใชบริการการดูแลผูสูงอายุ  เคยถูกผูดูแลทํางาน มีประสบการณที่ไมดีกับ

ผูดูแลจากศูนยบริการที่จัดโดยเอกชน  
“สาเหตุที่ตองออกมาดูแลแมเอง เพราะวาแมถูกผูดูแลทําราย พ่ีนองๆ เลยคุยกันวาตองใหใครออกมา

ดูแล ตนเองเปนลูกสาวคนเล็ก และอยูกับบานก็เลยออกมาดูแลแมเอง ในชวงนั้นพ่ีนองชวยกันสงเสีย แมวาจะไม
เทากับเงินเดือนของตนเองที่ได แตก็ถือวาไดตอบแทนบุญคุณพอแม ตอนนี้แมเสียชีวิตไปแลว ก็กลับมาชวยดูแล
กิจการสามี”  

          ผูหญิงอายุ 50 ป สถานภาพแตงงาน แตไมมีบุตร  
“ที่ตองออกมาดูแลแมดวยตนเองเพราะที่บานมีประสบการณไมดี กับผูดูแลจากศูนย เพราะทําให

พ่ีเขยเกิดแผลติดเชื้อ และเปนสาเหตุของการเสียชีวิต ดังนั้นในกรณีคุณแม ตองใหอาหารทางสายยางดวยดังนั้นจึง
ไมไวใจเลยตองสะอาดมากๆ หากสายยางขึ้นราก็จะทําใหทองเสียอีก”  

        ผูหญิง อายุ 53 ป สถานภาพโสด 
“สาเหตุที่ตองออกมาดูแลแมอยางใกลชิด เพราะผูดูแลจากศูนยไมมีความรูจริงๆ ทําใหแมเปนแผล

กดทับ เปล่ียนมาหลายคนแลว ก็ไวใจไมไดจริงๆ คุณแมเขาโรงพยาบาลบอยๆ เพราะติดเชื้อ แตตัวเองไมไดดูแล
เองคนดวย บางครั้งก็มีลูกๆมาชวยดู หากติดธุระจริงๆ ก็จะไปฝากไปที่สถานบริบาลเปนครั้งคราว แตเขาทีมี
คาใชจายคอนขางสูง อาทิตยหนึ่งประมาณ 6,000 บาท” 

        ผูหญิง อายุ 48 ป สถานภาพแตงงาน   
     2.2 เปนผูที่ไมเคยใชบริการการดูแลผูสูงอายุของเอกชน เพราะไมมีความเชื่อม่ันที่จะใช

บริการการดูแลผูสูงอายุ  
        “โดยสวนตัวแลวคิดวาทางศูนยดูแลผูสูงอายุ มักจะเอาคนไมมีความรูมาดูแลผูสูงอายุ ดังนั้นจึง
ออกมาดูแลแมของตนเองดีกวา โดยตนเองและลูกๆ ตองชวยกันดูแลคุณแม  ความรูในการดูแลคนแกก็ถาม
พยาบาลเวลาไปโรงพยาบาล” 

      ผูหญิงอายุ 63 ป  สถานภาพ เปนหมาย 
              มีบุตร  3 คน  (ออกจากงานเมื่ออายุ 52ป)  
      “สาเหตุที่ตองออกมาดูแลคุณแมเอง เพราะไมไวใจคนดูแล เนื่องจากคนที่มาดูแลจากศูนยสวนใหญ

ในความคิดของตน เปนผูไมมีความรู เราเปนลูกดูแลเองดีกวา” 

        ผูหญิงอายุ 50 ป  สถานภาพ หยาราง  
       มีบุตร  1 คน 
      2.3 อัตราคาบริการการดูแลผูสูงอายุมีราคาคอนขางสูง สงผลใหตองออกมาดูแลเอง 

และมีพ่ีนองชวยกันสงเสีย 
       “สาเหตุที่ตองออกจากงาน เพราะแมปวย เปนอัมพาต จะไปจางคนดูแลก็มีคาใชจายสูง เคยไป

ติดตอท่ีศูนยดูแลผูสูงอายุแลว ไมต่ํากวา 2 หมื่นบาทตอเดือน พ่ีนองๆ คิดกันแลววาไมไหว จึงตองออกจากงานมา
ดูแล และพ่ีๆนองๆชวยกันสงเสีย แตเวลาจะไปไหนเสารอาทิตยก็จะรอลูกๆ เสารอาทิตยก็จะกลับสลับชวยกันดูแล” 

 

      ผูหญิงอายุ 60 ป สถานภาพแตงงาน  
                                                  มีบุตร 2 คน  
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           กลุมที่ 3 กรณีผูหญิงที่มีภาระการดูแลบตุร และพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพา  
           จุดเปลี่ยนสําคัญทีท่ําใหออกจากงานของผูหญิงในกลุมที่รบัภาระทั้งดูแลบตุรและพอแมที่เปน
ผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพานั้น  สวนใหญเปนผูหญิงที่ออกจากตลาดแรงงานและมีหนาที่ดูแลบตุรอยู
แลว ซึ่งเม่ือบตุรโตขึ้นเขาโรงเรียนแลว สามารถที่จะกลบัเขาสูตลาดแรงงานได แตเม่ือพอแมที่เปน
ผูสูงอายุตกอยูภาวะพึ่งพาก็ตองชวยเลี้ยงดูพอแม จึงไมไดกลับเขาสูตลาดแรงงาน  
 “สาเหตุที่ตองออกจากงาน เพราะไมมีคนดูแลลูก เลยทําใหตองลาออกจากงานประจําเพราะตองดูแล
ลูก 2 คน จากนั้นพอลูกจะเริ่มเขาโรงเรียน แมก็ลมปวยทําใหพ่ีนองขอใหชวยดูแลคุณแมอีก เพราะพี่นองทํางาน
ประจํากันหมด และคาใชจายในการจางคนดูแลมีราคาสูง อีกทั้งไมใจไมคอยได เลยทําใหไมไดกลับไปทํางานอีก

เลย วันๆหมดไปกับการรับและสงลูกไปโรงเรียน และดูแลเรื่องอาหาร ยา พอคุณแมไปโรงพยาบาลก็หมดวันแลว” 
       ผูหญิงอายุ 52 สถานภาพแตงงาน  
       มีบุตร 2 คน และ แมที่เปนผูสูงอายุมีภาระพึ่งพา 
 

จากผลการสัมภาษณผูหญิงที่มีภาระการดูแล พบวาจุดเปลี่ยนที่ทําใหผูหญิงออกจาก
ตลาดแรงงาน หรือ มีความจําเปนตองเปลี่ยนงานจากในระบบเปนนอกระบบนั้น พบวาในกลุมของ
ผูหญิงที่มีภาระการดูแลบุตรน้ันจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหออกจากงาน แบงได 2 สาเหตุหลัก ไดแก 1) 
มีความประสงคที่จะออกจากงานเอง ซึ่งเกิดจาก ความตองการเลี้ยงบุตรดวยตัวเอง การวางแผน
รวมกันระหวางตัวเองและสามี ปญหาสุขภาพ  2) เกิดความจําเปนที่ทําใหตองออกจาก
ตลาดแรงงาน เพราะขาดผูดูแลบุตรที่เปนเครือญาติและความไมไวใจในบริการสถานเลี้ยงดูเด็กของ
เอกชน ตลอดจนปญหาการในที่ทํางานไมสนับสนุนใหผูหญิงที่มีบุตรแรกเกิดหรือผูหญิงที่ตั้งครรภ
ทํางาน  สําหรับผูหญิงที่มีภาระการดูแลพอแมที่มีภาวะพึ่งพา จุดเปลี่ยนสําคัญไดแก ขาดผูดูแล
ผูสูงอายุที่อยูที่บาน ขาดความมั่นใจในบริการการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน และคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชบริการการดูแลผูสูงอายุที่คอนขางสูง  ในขณะที่ในกลุมของผูหญิงที่รับภาระการดูแลบุตรและ
พอแมที่เปนผูสูงอายุนั้น กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณเริ่มออกจากตลาดแรงงานเพราะดูแลบุตร
อยูแลว จากนั้นเม่ือพอแมตกอยูในภาวะพึ่งพาก็ไมไดกลับเขาไปในตลาดแรงงานอีก  (ภาพประกอบ 
39) 
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ภาพประกอบ 39 จุดเปลี่ยนสําคัญที่ผูหญิงตองออกจากงานในชวงอายุ 25-54 ป 
 

         ที่มา: จัดทําโดยผูวิจัย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ  
 

2. ความตองการนโยบายสนับสนุนครอบครัวของผูหญิง 
                 จากผลการศึกษาพบวา ความตองการในการจัดสวัสดิการของผูหญิงวัยทํางานที่มีภาระ
การดูแลสมาชิกในครอบครัวและความคิดเห็นของนายจางตอนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัว1  
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการพิจารณาออกเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตราดานการเงิน มาตรา
ดานเวลา และมาตราดานบริการ มีรายละเอียดดังนี้  
 

                                                            
1
 นโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัว หรือ Family support policy ของผูหญิงวัยทํางานในการศึกษาครั้งน้ี เปนการพิจารณา
นโยบายที่มีเปาหมายในการชวยเหลือบุตรกอนวัยเรียนและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ซ่ึงจากการศึกษาของ Kamerman and Kahn 
(1997) วรเวศม สุวรรณระดา (2547) และ Thevenon (2011)   ไดแบงนโยบายดังกลาวออกเปน 3 มาตรการสําคัญ ไดแก มาตรการ
ดานการเงินการคลัง มาตรการดานเวลา และมาตรการดานบริการ 
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1) มาตรการดานเงิน  
 

ตาราง 36 ความตองการของผูหญิงและความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนดาน 
     การเงิน 
 

ความตองการของผูหญิง ความคิดเห็นของนายจาง 
เงินคาทําคลอดพิเศษ  เงินคาทําคลอด /ของขวัญวันคลอดบุตร  
มีเงินรายเดือนสําหรับลูก  นอกเหนือจากความรับผิดชอบของนายจาง 
เงินสนับสนุนดานการศึกษา  เงินสนับสนุนดานการศึกษา  
เงินชวยเหลือเพ่ือแบงเบาภาระการดูแลพอแมที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

กองทุนฉุกเฉินที่ลูกจางสามารถยืมไดโดยไมมี
ดอกเบี้ย  
เงินชวยเหลือเม่ือพอแมเสียชีวิต  

 

       ที่มา: จัดทําโดยผูวิจัย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ 
         สําหรับมาตรการดานการเงินเพ่ือสนับสนุนนโยบายครอบครัวสําหรับผูหญิงที่มีภาระ

การดูแลนั้น พบวาผูหญิงมีความตองการเพิ่มเติมดังตอไปน้ี  
1.1)  เงินชวยเหลือเก่ียวกับบุตรเพิ่มเติม  จากความคิดเห็นของผูหญิงพบวา มี

ตองการใหนายจาง ไมวาจะเปนคาทําคลอดและเงินสนับสนุนดานการศึกษา เนื่องจากคาใชจายที่
จายจริงกับสวัสดิการที่ไดรับจากบริษัทมีความแตกตางกันมาก  

“อยากใหบริษัทชวยแบงเบาคาใชจายในการดูแลบุตร เพราะสวัสดิการที่ไดนอยมากจนไมไดจูงใจให
ทํางาน เชน คาทําคลอดจายจริง 55,000 บาท แตบริษัทจายให 15,000 บาท คาใชจายเกี่ยวกับสถานดูแลเด็กกอน
วัยเรียน เทอมละหลายหมื่น แตบริษัทจายให 2,000บาท”  

        ผูหญิงอายุ 38 ป  มีบุตร 2 คน  
สําหรับความคิดเห็นของนายจางในประเด็นเกี่ยวกับมาตราการเงินชวยเหลือเกี่ยวกับบุตร

เพ่ิมเติมน้ัน พบวา ในบางกิจการไดจัดสวัสดิการดังกลาวไวอยูแลว โดยเงินคาชวยเหลือบุตรสวน
ใหญเปนการใหในลักษณะที่เปนขั้นบันได แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมทางการเงินของกิจการ  

 
“สําหรับเงินชวยเหลือลูกของพนักงาน โดยปกติคลอดลูก ก็มีของขวัญใหเปนพวกเสื้อผา ของใชเด็ก สวน

พนักงานที่มีลูกโตเขาโรงเรียน ก็จะชวยเหลือคาใชจาย ปละ 2,000บาท ไมเกิน 2 คน”    

        นายจาง ธุรกิจกอสราง  
          มีลูกจางประจํา 60 คน และ ลูกจางรายวัน 100 คน  
 
 



145 
 

 
 

“สําหรับเงินชวยเหลือบุตรพนักงาน ตอนเศรษฐกิจดีๆ หากคลอดลูก จะไดคนละ 5,000 บาท เพ่ือเปนเงิน
ชวยเหลือ แตก็ตองยกเลิกไปเมื่อ 2 ป กอน แตที่ทําอยูคือในชวงปดเทอมหากลูกหลานพนักงานอยากมีรายไดเสริม
ก็ใหมาทํางานกับเรา”  

      นายจาง สํานักพิมพและขายหนังสือ  
       มีลูกจาง 160 คน  
“สําหรับเงินชวยเหลือบุตรพนักงานนั้น ที่บริษัทมีอัตราการชวยเหลือไมเทากัน โดยจะแบงออกเปน เงิน

ชวยเหลือสําหรับเด็กเล็ก เด็กที่อยูในชวงประถมศึกษา และเด็กที่อยูในชวงมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังใหสิทธิ์หา
ลูกหลาน หรือเครือญาติพนักงานตองการที่จะทํางาน ก็จะไดรับการพิจารณากอน”  

      ผูบริหาร ธุรกิจผลิตโรงงานไฟฟา  
       จํานวนลูกจาง 700 คน   

           “สําหรับที่บริษัทของตนนั้น การชวยเหลือดานการศึกษาของลูกพนักงาน จะใหอัตราไมเทากัน โดยในชวง
ประถมศึกษา จะใหเทอมละ 1,000 บาท และ ในชวงมัธยมศึกษาจะใหเทอมละ 1,500 บาท”  

          นายจาง ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต   
       จํานวนลูกจาง 50 คน  

 
1.2) เงินชวยเหลือเพื่อแบงเบาภาระการดูแลพอแมที่ภาวะพึ่งพิง  จากความ

คิดเห็นของผูหญิงพบวา ตองการใหบริษัทชวยเหลือคาใชจายฉุกเฉินในกรณีพอแมลมปวย  
 
“อยากใหบริษัทชวยเหลือคาใชจายฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการดูแลพอแมที่ลมปวยบาง ในเบื้องตนก็ยังดี เพราะ

ในแตละเดือนมีคาใชจายคอนขางสูง เมื่อมีคาใชจายสูงมากจางไมไหว ใหตองออกมาเพื่อดูแลพอแม”  

        ผูหญิง อายุ 50 ป  
สําหรับความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับสวัสดิการการใหเงินชวยเหลือพอแมของพนักงาน

นั้น พบวาการชวยเหลือจะเปนแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก กองจัดตั้งกองทุนอเนกประสงค และ 
การชวยเหลือเปนกรณีๆไป ซึ่งจะพบไดในกิจการขนาดเล็ก  

“สําหรับกรณีการชวยเหลือพอแมของพนักงานนั้นอาจจะไมมีการชวยเหลือโดยตรง แตทางบริษัททําเปน
กองทุนอเนกประสงค ซึ่งปจจุบันไดรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห พิจารณาเงินกูใหกับพนักงานในกรณีที่
ตองการใชเงินฉุกเฉิน”  

       ผูบริหาร ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา  
        จํานวนลูกจาง 700 คน   
“สําหรับกรณีที่พนักงานตองการใชเงินไมวาเหตุใดๆก็ตาม บริษัทมีเงินกองทุนชวยเหลือ ไมมีดอกเบี้ย 

โดยปลอยใหคณะกรรมการกองทุนซึ่งจะมีพนักงานเปนผูดําเนินการเปนผูพิจารณากอน และตัวดิฉันเองจะเปนผู
ตัดสินใจ ตอนนี้เพ่ิงเริ่มทํามเีงินกองทุนเริ่มตนอยูที่ 200,000 บาท”  

        นายจาง ธุรกิจกอสราง  
            มีลูกจางประจํา 60 คน และ ลูกจางรายวัน 100 คน  
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“สําหรับเงินชวยเหลือพอแมพนักงานนั้น ที่บริษัทอยูกันแบบพ่ีนอง ทํางานมา 10 กวาป คนออกไมคอยมี 

ปกติเราจะชวยเปนกรณีไปมากกวา ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และระยะในการทํางานดวยกัน”  
      นายจาง ธุรกิจนําเขาสินคาจากตางประเทศ  
       ลูกจาง จํานวน 20 คน  

 
2) มาตรการดานเวลา  

 
ตาราง 37 ความตองการของผูหญิงและความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน 
     ดานเวลา  
 

ความตองการของผูหญิง ความคิดเห็นของนายจาง 

การขยายการลาเพื่อดูแลบุตร  
-การลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรออกไปมากกวา 3 
เดือน เชน 6 เดือน  
-การลาคลอด 3 เดือน + การลาเลี้ยงบุตรแบบไม
รับเงินเดือน 1 ป 

 ขึ้นอยูกับนโยบายแตละบริษัท  แบงออกเปน  
1. นโยบายบริษทัลาเพิ่มเติมจาก

ประกันสังคมใหอีก 2 เดือน 
2. สามารถลาแบบไมรับเงินเดอืน 6 เดือน  
3. มีการหยุดตามเทศกาลใหอยูกับครอบครวั

อยูแลว  
นโยบายดานเวลาทํางานที่มีความยืดหยุน  
1.เวลาในการเขา-ออกที่มีความยืดหยุน (นโยบาย 
เขาเร็ว-ออกเร็ว / เขาชา-ออก เชา/นโยบายการ
เขา-ออกตามเวลาเลิกเรียนของบุตรในชวงกอน
วัยเรียน 
2.การจางงานบางเวลา (Part time) โดยขอการ
ลดวันทํางานลงในชวงที่เปนบุตรอายุนอย และ
จายคาตอบแทนตามสัดสวนไป  

ขึ้นอยูกับนโยบายบริษัท แตสําหรับกิจการ
ขนาดเล็ก บุตรที่อยูใกลที่โรงเรียนใกลที่ทํางาน 
พนักงานสามารถไปรับและสงบุตรไดกอนเขา
และออก 

นโยบายดานสถานที่ทํางานที่มีความยืดหยุน  
การสนับสนุนใหมีการทํางานจากที่บาน 

ตองพิจารณาเปนกรณีไป  ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของงานที่ทํา  

 การใหสิทธ์ิลาพิเศษ/ลาฉุกเฉิน  
 ในกรณีบุตร /พอแมที่เปนผูสูงอายุ เจ็บปวยเขา
โรงพยาบาล 

ลูกจางสามารถใชสิทธิ์ลากิจได  
 

 

         ที่มา:  จัดทําโดยผูวิจัย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ  
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จากตาราง 37 สําหรับมาตรการดานเวลานั้นเปนมาตรการที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดในกลุมของ
ผูหญิงที่ภาระการดูบุตร ในขณะที่กลุมนายจางนั้นแสดงความคิดเห็นนอยที่สุด ทั้งนี้ความตองการ
การสนับสนุนดานเวลาของผูหญิงมีดังน้ี  

 
   2.1 การขยายเวลาเพื่อดูแลบุตร จากความคิดเห็นของผูหญิงที่ภาระการดูแลบุตร การ

ลาคลอดและ ลาเพื่อดูแลบุตรควรขยายออกไป อีกทั้งสนับสนุนใหผูชายสามารถลาเพื่อเลี้ยงบุตร
ดวย โดยการลานั้นอาจเปนการลาเพิ่มจากเดิมโดยไมรับเงินเดือนสําหรับผูที่มีความพรอมทางดาน
การเงิน เพ่ือทําใหไมจําเปนตองลาออกจากงานในชวงบุตรยังเล็ก   

“อยากใหขยายชวงเวลาลาคลอดจาก 3 เดือนเปน 6 เดือน เพราะความคิดของตนเอง 3 เดือน ลูกยังเล็ก
มาก จะฝากเนิสเซอรรี่ที่ไวใจยากมาก”  

ผูหญิงอายุ 37 ป บุตร 2 คน อายุ 2.1 ป และ 6 เดือน 
 

“หากกลับไปทํางานนโยบายที่สําคัญที่สุดคือ นโยบายดานเวลา เพราะเวลามีความสําคัญมากสําหรับเด็ก
ออน และเด็กเล็ก ในความคิดเห็นของตัวเอง การใหลาคลอด 3 เดือน ไดรับเงิน 1.5 เดือนดีแลวแตควรเพิ่มการให
สิทธิลาเล้ียงบุตรโดยไมไดรับเงินเดือน 1 ป ก็นาจะทําใหไมถึงกับตัดสินใจลาออกจากมาแบบนี้”  

ผูหญิงอายุ 31 ป มีบุตร อายุ 11.5 เดือน  
 

“อยากสนับสนุนใหมีมาตรการการลาเลี้ยงบุตรแบบไมรับคาตอนแทน ก็ได เพราะจะไดสามารถอยูกับลูก
ไดในชวงแรกเกิด และการใหสิทธิ์วันลาแกสามีในการเลี้ยงลูกไดนั้น ก็จะทําใหพอแมไดชวยกันดูแลลูก” 

ผูหญิงอายุ 35 ป มีบุตร 2 คน อายุ 3ป และ 11 เดือน  
 

 สําหรับความคิดเห็นนายจางในประเด็นการลาคลอดและการลาเพื่อดูแลบุตรนั้น จากผลการ
สัมภาษณพบวาโดยสวนใหญเห็นวาการใชสิทธิ์ลาตามสิทธิ์ประโยชนที่ประกันสังคมเพียงพอแลว 
เน่ืองจากมีการใหวันหยุดยาวตามประเพณีไทยอยูแลว ลูกจางสามารถใชเวลาอยูกับครอบครัวได  
 “สําหรับนโยบายการสนับสนุนดานเวลาใหพนักงานไดมีลาเพ่ือดูแลบุตรนั้น ในปกติมองวาคนไทยหยุด
เยอะอยูแลว เรามีเทศกาลตามประเพณี ตามศาสนา และมีเทศกาลหยุดยาว ลูกจางก็สามารถใชเวลาอยูดูแล
ครอบครัวได”   

         นายจาง ธุรกิจกอสราง  

      มีลูกจางประจํา 60 คน และ ลูกจางรายวัน 100 คน  
แตในบางกิจการมีการใหลาเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติม ทั้งน้ีเปนสวัสดิการเดิมที่นายจางเคยไดรับ

ตอนทํางานในบริษัทตางชาติ  
“สําหรับบริษัทของผม ใหลูกจางผูหญิงหยุดเพ่ิมไดอีก 2 เดือนหลังจากรับสิทธิ์ตามประกันสังคมกําหนด 

เพราะเมื่อกอนเราก็ไดแบบนี้ตอนเราเปนลูกนอง ” 

      นายจาง ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  
       จํานวนลูกจาง 50 คน  



148 
 

 
 

 
2.2 นโยบายดานเวลาทํางานที่มีความยืดหยุน จากความคิดเห็นของผูหญิงที่มีภาระการ

ดูแลบุตรนั้น หากตองกลับมาทํางาน จําเปนตองไปรับสงบุตรของตนที่โรงเรียนอนุบาล ดังน้ันความ
ยืดหยุนในการเขาและออกที่ทํางานจึงมีความจําเปน หรือในกรณีที่ตองการเลี้ยงบุตรดวยตนเอง 
ตองการที่ทํางานบางเวลา เชนอาทิตย 3-4 วันและใหนายจางจายคาตอบแทนตามสัดสวนของงานที่
ทํา  
        2.2.1) เวลาการเขา-ออกที่ทํางานที่มีความยืดหยุน จากความคิดเห็นของผูหญิงที่
ภาระการดูแลบุตรนั้นมีปญหากับเวลาในการเขาและออกจากที่ทํางาน เน่ืองจากไมสอดคลองกับ
เวลาเขาและออกจากสถานดูแลเด็กกอนวัยเรียน หรือโรงเรียนอนุบาล   
 
 “ในความเปนจริงอยากใหบริษัทมี มาตรการflexible time เพราะตั้งใจรับสงลูกที่โรงเรียนเอง โดยีขอแมวา
ตองรับผิดชอบงานตัวเองได แตก็คงยากในเมืองไทยนะคะ เพราะคนสวนใหญจะคิดวาอูงาน” 
       ผูหญิงอายุ 33 ป บุตร 1 คน  
 

 “อยากใหมีนโยบายการเขาออกงานที่มีความยืดหยุน เพ่ือที่จะไดมีเวลาไปรับและสงลูก แตจะทํางานให
ครบชั่วโมงตามที่บริษัทกําหนด เพ่ือท่ีจะไมเปนการเอาเปรียบคนทํางานคนอื่นๆ” 

       ผูหญิงอายุ 35 ป บุตร 1 คน  อายุ 2 ป  
       2.2.2) การทํางานบางเวลา  
 “ตั้งใจไววาจะเล้ียงลูกเองในชวง 1-2 ป แรก ดังนั้นอยากใหบริษัท มีทางเลือกใหสามารถทํางานแบบ part-
time ทํางานอาทิตยละ 3 วันเพ่ือสนับสนุนกันเล้ียงลูก”  

      ผูหญิงอายุ 30 ป บุตร 2 คน 
สําหรับความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับการสรางความยืดหยุนดานเวลาในการทํางานนั้น 

ผลจากการสัมภาษณพบวาในสังคมไทยโดยเฉพาะตางจังหวัดมีความยืดหยุนดานเวลาสูงอยูแลว 
ลูกจางสามารถไปรับไปสงลูกไดอยู ดังน้ันเห็นวาปญหาดังกลาวอาจจะเกิดเฉพาะตามเมืองใหญหรือ
ในกรุงเทพฯเทานั้น  ในขณะที่ระยะทางระหวางที่โรงเรียนและที่ทํางานอยูใกลเคียงกัน ในบาง
กิจการนั่นก็อนุญาตใหสามารถรับสงบุตรไดแลวกลับมาทํางานตอ หรือใหบุตรหลานมาอยูในที่
ทํางานไดในชวงปดเทอม 
 “สําหรับความยืดหยุนดานเวลาทํางานนั้น สําหรับกิจการของตนเองที่อยูตางจังหวัด มีความยืดหยุนสูงอยู
แลว ลูกนองสามารถที่จะไปสงลูกกอนไปโรงเรียนได เพราะที่บริษัทเริ่มงานตอน 9 โมงเชา เลิก 6 โมงเย็น ในชวง
เวลารับลูกนั้น หากพนักงานจําเปนตองออกไปรับลูก แลวมาทําตอก็ไมวากัน การเดินทางในตางจังหวัดสะดวก คิด
วาปญหาดังกลาวอาจจะเปนเฉพาะกรุงเทพ หรือในจังหวัดใหญๆเทานั้น”  

      นายจาง กิจการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ  
      จํานวนพนักงาน 60-70 คน  
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 “กิจการของตนเปนกิจการขนาดเล็ก พนักงานมี 30 คน รูจักกันหมด ดังนั้นเราอยูกันแบบพ่ีนอง ดังนั้น
หากจําเปนตองไปรับสงลูกนั้น หากอยูในพ้ืนที่ใกลๆ ก็สามารถทําได” 

     นายจาง ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร (ผลิตมะพราวสง)  
        2.2.3) นโยบายดานสถานที่ทํางานที่มีความยืดหยุน จากความคิดเห็นของผูหญิง
วัยทํางาน พบวา ในปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวย ผูหญิงที่ภาระการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถทํางานที่บาน  

“ในความคิดของตนเอง ในปจจุบันการทํางานจากบานงายมาก แตองคกรมักไมคอยยอม เทคโนโลยีทําได
เกือบหมดแลว อยากสนับสนุนมาก เพราะรถติด กวาจะเลิกงานก็เลิกดึก ทําใหหากทําอยูก็จะไมมีเวลาดูแลลูกเลย”  

        ผูหญิงอายุ 37 ป บุตร 2 คน  
 

“อยากใหสนับสนุนการ work at home มากกวาคะ โดยอาจจะเปนทางเลือกวาลาแบบไมเอาเงินเดือน 
หรือคุณจะทํางานที่บานแทน เพ่ือทําใหพอแมที่เล้ียงลูกเองสามารถสลับวันกันทํางานได มีคนนึงหยุดอยูบานเล้ียง
ลูก (วันที่อยูบาน อาจจะ work at home แทนคะ) ดวยอาชีพของสามีสามารถทําไดเพราะเปนนักบินสามารถจัด
ตารางการทํางานได”  

     ผูหญิงอายุ 30 ป บุตร 1 คน  
        2.2.4) การใหสิทธ์ิลาพิเศษ/ลาฉุกเฉิน ในกรณีบุตร /พอแมที่เปนผูสูงอายุ เจ็บปวย

เขาโรงพยาบาล  
“อยากใหมีการใหสิทธิ์ลาในกรณีที่พอแมตองเขาโรงพยาบาล หรือลูกปวยคะ อาจจะใหลาทั้งวันหรือลา

รายชั่วโมงก็ไดคะ เพราะบางทีการดูแลพอแมที่มีโรคประจําตัว ตองพาทานไปพบแพทยทุกเดือน หากจะใหใชลา
กิจ 12 เดือน ก็ 12 วัน ไมตองไปทําธุระอยางอื่นแลวคะ มันเปนการสรางขวัญและกําลังใหพนักงานดวยนะคะ วา
บริษัทหวงใยครอบครัวของเรา”  

     ผูหญิง อายุ 36 ป  แมที่มีภาวะพึ่งพาอายุ 67 ป  
 
ความคิดเห็นของนายจาง ยังคงเปนลักษณะพิจารณาเปนรายบุคคล เชนกรณีลูกจางใน

บริษัทธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟาที่สามารถทํางานที่บานหรือออกจากที่ทํางานไดกอนเวลา ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของตําแหนงที่ทํา และความจําเปนในการทํางานนอกสถานที่  

 
ยกตัวอยางการพิจารณาใหลูกจางสามารถทํางานที่ไดบานเปนกรณีพิเศษ  
“ยกตัวอยางเชน พนักงานที่มีแมปวยเปนอัมพาต ตองออกจากที่ทํางานกอนบาย 2 โมง ในชวงที่ยังหา

ผูดูแลไมได ทางบริษัทก็อนุญาตเนื่องจากตําแหนงงานที่ทํา ก็ตองเขา-ออกสถานที่ทํางานตลอดเวลาอยูแลว ไมได
อยูที่ออฟฟศตลอด หรือพนักงานไอทีที่ตองดูแลท้ังแมและลูกที่ยังเล็ก บริษัทก็ใหทํางานที่บาน สงงานทาง e-mail 
หรือสงผานระบบของบริษัท และให Stand by เพ่ือจะเขาออฟฟศในกรณีที่จําเปน”  

           ผูบริหาร ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา  
        จํานวนลูกจาง 700 คน   
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แตอยางไรก็ตามนายจางสวนใหญเห็นวา การลาเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัวน้ันสามารถ
ใชวันลากิจและการลาพักผอนได  

 
“สําหรับการลากิจการของเราก็ทําตามกฎหมายกําหนด ในกรณีที่ลูกจางมีธุระใดๆก็ลาแตสามารถใชวัน

ลากิจ และลาพักผอนไดคะ ซึ่งคิดวาก็นาจะเพียงพอ”   

       นายจาง สํานักพิมพและขายหนังสือ  
        มีลูกจาง 160 คน  
3) มาตรการดานบริการ  
 

ตาราง 38 ความตองการของผูหญิงและความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน 
     ดานบริการ   
 

ความตองการของผูหญิง ความคิดเห็นของนายจาง 
การจัดเตรียมสถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับ
ผูหญิงที่มีบุตร 
1.หองปมนํ้านม และที่เก็บนํ้านมแมโดยเฉพาะ  
2.การมีสถานที่เลี้ยงเด็ก 

ขึ้นอยูกับนโยบายแตละบริษัท ในบางบรษิัท
ดําเนินการแลว   

ประกันสุขภาพแบบพวงสิทธิ์คนในครอบครัว  ขึ้นอยูกับนโยบายบริษัท นโยบายบริษัทบาง
บริษัทดําเนินการแลว  

ความตองการบริการเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแล
เด็กของสถานประกอบการ  
 1.ตองการใหรัฐดูแลเร่ืองมาตรฐานสถานที่เลี้ยง
เด็กใหมีคุณภาพ 
2.การออกมาตรการเขมงวดเกี่ยวกับบริการรถ
รับสงนักเรียน 

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของนายจาง 

ความตองการบริการดูแลผูสูงอายุที่เปนมาตรฐาน  นอกเหนือจากความรับผิดชอบของนายจาง  

 

          ที่มา:  จัดทําโดยผูวิจัย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ  
 
  จากตาราง 38 สําหรับความคิดของผูหญิงที่มีภาระการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
นั้น มีความเห็นวา การสนับสนุนดานการบริการในการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถ
จูงใจใหผูหญิงกลับเขาสูตลาดแรงงานไดโดยเร็ว หรือทํางานไดโดยไมตองกังวล พบวาความตองการ
ของผูหญิงวัยททํางานมีดังตอไปน้ี 
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  3.1 การจัดเตรียมสถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับผูหญิงที่มีบุตร ไดแก มีหองปมนํ้านม 
และที่เก็บนํ้านมโดยเฉพาะ หรือมีบริการดูแลเด็กกอนวัยเรียนในกรณีที่จําเปนตองเอาบุตรมาทํางาน   
       3.1.1 การมีหองปมนํ้านมและที่เก็บน้ํานมโดยเฉพาะ จากการสัมภาษณของผูหญิง
ที่มีภาระการดูแลการดูแลบุตรทุกคน เห็นวาที่ทํางานควรมีหองปมน้ํานมใหกับผูหญิงที่ยังคงใหนม
บุตรอยู และมีตูแชที่ถูกสุขลักษณะ  
 

“หากกลับไปทํางานสิ่งที่จําเปนอยางมาก สําหรับแมลูกออน คือ อยากใหที่ทํางานมีหองปมน้ํานม และ ที่
เก็บน้ํานมโดยเฉพาะ เพราะการปมน้ํานมใหหองน้ํา และที่เก็บน้ํานมเปนตูเย็นรวม ไมถูกสุขลักษณะ”  

      ผูหญิง อายุ 35 ป บุตร 1 คน อายุ 2 ขวบ  
 
“อยากใหบริการหองปมนม ตูแชน้ํานม หรือขอแคมุมที่จะปมนมก็ได เพ่ือไมตองปมนมบนโตะทํางาน ให

คนเดินผานไปมาเห็นวาเปนตัวประหลาด หรือดูเปนภาระ”  

       ผูหญิง อายุ 31 ป บุตร 1 คน อายุ 11.5 เดือน  
  
      3.1.2 การมีสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนในที่ทํางาน จากการสัมภาษณของผูหญิงที่

ภาระการดูแลบุตร พบวาการมีสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนในที่ทํางาน ทําใหไดใกลชิดบุตร และ
ประหยัดเวลาในการรับสง แตก็คิดวาเปนไปไดยาก เพราะบริษัทตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น  

“อยากใหบริษัทมีบริการ child care จะไดไมตองเสียเวลาในการรับสงลูก และจะไดดูแลลูกอยางใกลชิด”   

      ผูหญิง อายุ 35 ป บุตร 1 คน อายุ 2 ขวบ 
“อยากใหมีแผนกเนิสเซอรรี่ในที่ทํางาน แตคิดวาคงยาก เพราะเปนการเพิ่มตนทุนใหกับบริษัท”  
      ผูหญิง อายุ  30 ป บุตร 2 คน  
จากการสัมภาษณไมไดมีนายจางในกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการ

เพ่ือสนับสนุนการดูแลบุตร แตจากการสืบคนจากขาวพบวาในบางกิจการ เริ่มมีแนวคิดในการ
ใหบริการสถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนเน่ืองจากตองการปรับปรุงสวัสดิการใหกับพนักงาน ที่เนน
คุณคาทางจิตใจ และเห็นวาพนักงานเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกร ดังน้ันการชวยแบงเบาภาระ
คนในองคกรยอมทําให  พนักงานสามารถทําไดโดยมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดดังนี้  
           บทสัมภาษณของผูบริหารแผนกบุคคลของ บริษัท อารท-เสรีนา ปสตัน จํากัด   

“เริ่มแรกบริษัทมีแนวคิดจะปรับปรุงสวัสดิการใหพนักงาน ก็มาคิดวาจะปรับปรุงอะไรท่ีไมใชตัวเงิน
แตมีคุณคาทางจิตใจ จึงเริ่มจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก ซึ่งเปดรับบุตรพนักงานอายุระหวาง 3 เดือนถึง 4 ขวบ มาดูแล
ระหวางวันทํางาน ตั้งแตเวลา 07.15-16.30 น. สวนระบบการดูแลและกิจกรรมก็มีตลอด เพราะจางเอกชนที่เปนมือ
อาชีพมาทําการดูแลบุตรของพนักงาน ซึ่งมีคาใชจายเดือนละแสนกวาบาท ขณะที่ผูปกครองจายเพียง 1,000 บาท 
เพ่ือเปนคาอาหารและคาสงเสริมพัฒนาการดวย อยางไรก็ดี ในอนาคตเตรียมจะเปดรับบุตรของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมนี้ดวย เพราะสถานที่รองรับไดถึง 80 คน” 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน  วันที่ 17 ก.พ. 2559  
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บทสัมภาษณของผูบริหาร ฝายธุรการและทรัพยากรมนุษย บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด  
“บริษัทเปดสถานรับเล้ียงเด็กมา 6 ป ปจจุบันมีบุตรพนักงานในการดูแล 20 คน เก็บคาบริการ 25 บาทตอ

วัน สาเหตุที่เปดเนื่องจากพนักงานบริษัทเปนคนตางจังหวัด เวลามีบุตรก็มักสงไปใหปูยาตายายที่ตางจังหวัดเล้ียง 
หรือไมก็ตัดสินใจลาออกจากงาน เราไมอยากสรางสังคมแบบนี้ จึงริเร่ิมสรางสถานรับเล้ียงเด็กขึ้นมา โดยเปดรับ
ดูแลบุตรพนักงานครอบคลุมทั้งกะทํางานกลางวันและกลางคืน ตั้งแตเวลา 05.00-23.00 น. รับตั้งแตแรกเกิดจนถึง 
6 ขวบ ขณะท่ีกิจกรรมก็มีตลอดทั้งวัน โดยไดวาจางบริษัทที่เชี่ยวชาญดานดูแลเด็กมาดําเนินการ เสียคาใชจาย
เดือนละสองแสนกวาบาท ขณะที่ผูปกครองจายเพียง 25 บาทเพื่อเปนคาอาหาร ทั้งนี้สาเหตุที่ทําเพราะเห็นวา
พนักงานเปนสวนสําคัญขับเคล่ือนองคกรใหมีประสิทธิผล แตกอนมีประสิทธิผลประสิทธิภาพของคนตองมากอน”  

ประชาชาติธุรกิจออนไลน  วันที่ 17 ก.พ. 2559  
 จากขอมูลในป 2559 พบวามีสถานประกอบการ จํานวน 1,304 แหงที่มีการจัดมุมนํ้าแม 
และมีลูกจางหญิงจํานวน 9,228 คน ทั่วประเทศที่ใชบริการ และมีสถานประกอบการ จํานวน 80 
แหงที่จัดศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ และมีเด็กที่ใชบริการทั้งสิ้น จํานวน 1,119 คน ซึ่งถือวา
มีจํานวนนอยมากหากเทียบกับจํานวนสถานประกอบการในระบบ ทั้งสิ้น 300,000 แหงทั่วประเทศ 
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2559)  
 

3.2 การประกันสุขภาพพวงสิทธิ์คนในครอบครัว  
“อยากใหมีประกันสุขภาพพวงบุตร และสามี ไดยิ่งดีขึ้น เปนสวัสดิการอยางนึ่งที่จูงใจใหทํางานตอคะ 

เพราะสามารถเบิกคารักษาพยาบาล” 
      ผูหญิงอายุ 33 ป บุตร 2 คน  
 
3.3 ความตองการใหรัฐดูแลเรื่องมาตรฐานการดูแลเด็ก และบริการที่เก่ียวของ เชน 

กํากับดูแลเรื่องมาตรฐานสถานที่เลี้ยงเด็กใหมีคุณภาพ การออกมาตราเขมงวดเกี่ยวกับบริการรถ
รับสงนักเรียน  

 
“ที่ตองออกจากงานเพราะสามีไมไวใจใชบริการสถานที่รับเล้ียงเด็กคะ ดังนั้นการมีสถานที่เล้ียงเด็กที่

คุณภาพมีมาตรฐาน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสรางความมั่นใจใหกับพอแมที่ตองทํางานและไมมีเวลาดูแลลูกเอง
คะ”  

                                                                         ผูหญิง อายุ 38 ป มีบุตร 1 คน  
 3.4 ความตองการบริการดูแลผูสูงอายุที่เปนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของผูหญิงที่มี

ภาระการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้นมีความตองการบริการดูแลผูสูงอายุที่เปนมาตรฐาน เพ่ือ
เปนการสรางความเชื่อม่ันในการดูแลพอแม อีกทั้งตองการใหมีบทลงโทษที่ตัดขาดทั้งผูดูแลและ
สถานประกอบการ ในกรณีที่จัดหาคนที่ไมมีความรูมาดูแลผูสูงอายุ / หรือผูดูแลทํารายผูสูงอายุ 
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 “สาเหตุที่ตองออกจากงานเพราะตองดูแลพอแมที่มีผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได เคยจางคนดูแลก็ทํา
รายแม จึงออกมาดูแลเอง และอยากใหมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่ทําลายผูสูงอายุทั้งรางกายและจิตใจ”  

ผูหญิง อายุ 53 ป  
 “เคยมีประสบการณจางคนดูแลมาดูแลที่บาน แตคนดูแลไมมีความรูจริงๆ ทําใหคุณแมยิ่งเปนหนัก
กวาเดิม ดังนั้นหากรัฐมีการควบคุมและดูแลศูนยดูแลผูสูงอายุที่เปดเยอะมากในปจจุบันก็จะดีมาก เพราะเรา
จายเงินเยอะ แตไดบริการที่ไมไดมาตรฐาน เลยไมไวใจที่จางอีกเลย”  

ผูหญิง อายุ 50 ป   
 4. มาตรการอื่นๆ ผูหญิงที่มีภาระการดูแลมีความคิดเห็นใหปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
นายจางและคนในองคกรเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนครอบครัว โดยเริ่มจากการปรับทัศนคติของ
นายจาง โดยหากครอบครัวของพนักงานมีความสุข พนักงานจะตอบแทนโดยการทุมเทกับองคกร 
อีกทั้งใหปรับปรุงความคิดเกี่ยวกับนโยบายการทํางานที่มีความยืดหยุนดานเวลาและสถานที่ โดย
อาจใหผลงานเปนเครื่องตัดสิน (ตาราง 39) 

 
ตาราง 39 มาตรการอื่นๆ  
 

แหลงขอมูล คําสําคัญ สาระสําคัญทีส่รุปไดจากขอมูล  
ผูหญิงที่ออกจากงาน ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ทั ศ น ค ติ

นายจางและคนในองคกร 
 

-การปรับมุมมองขององควา ผูหญิง
ที่ เปนแมลูกออนเปนภาระของ
องคกร 
-การปรับ เปลี่ ยนความคิ ดของ
นายจาง เกี่ยวนโยบายการทํางานที่
บาน / การทํางานแบบ Flexible 
time 

ผูเชี่ยวชาญ นายจางไมเห็นความสําคัญ  
มองเปนภาระและยุงยาก 

นายจ า ง เห็ นว าการจั ดบริ ก า ร
เพ่ิมเติมในเรื่องการดูแลบุตรของ
พนั ก ง า น เ ป น ภ า ร ะ แ ก ส ถ า น
ประกอบการ และมีความยุงยาก 

 

         ที่มา:  จัดทําโดยผูวิจัย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ  
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“ในทัศนะของตนเองในฐานะที่เคยไดมีโอกาสทํางาน HR ในองคกรไดพยายามผลักดันนโยบาย เขา
ออกงานแบบ Flexible แตก็ไมไดสามารถทํางาน เพราะในทัศนะของ HR ที่เปนผูใหญ คิดวาคนไทยไมมีวินัย ทําให
นโยบายนี้ถูกพักไป ดังนั้นการจัดทํานโยบายสนับสนุนครอบครัวนั้น ในความเปนจริงควรจะเริ่มจาก ทัศนคติคนใน
องคกร เชน แมลูกออนเปนภาระเพราะในความเปนจริง แมลูกออนนั้น นาจะมีมีวินัย มากกวาคนอื่น มีความ
รับผิดชอบมากกวาเพราะผานการดูแลเด็กมาแลว เปนตน อีกทั้งอยากใหนายจางมองวา หากบริษัทมีนโยบายทํา
ใหครอบครัวมีความสุข  พนักงานรูสึกวาองคกรมีบุญคุณ พนักงานจะทุมเทใหองคกร”   

    ผูหญิงอายุ 31 ป มีบุตร 1 คน อายุ 11.5เดือน  
ทั้งน้ีความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการบริการเลี้ยงดูบุตร พบวา  
“โครงการมุมนมแมและศูนยเล้ียงเด็กในสถานประกอบการเปนโครงการที่ดี โดยทางกรมสวัสดิการและ

คุมครอง มีโครงการสงเสริมใหสถานประกอบการจัดเปนสวัสดิการใหลูกจาง แตการจัดสวัสดิการเปนเพียงการ
สงเสริมไมไดออกเปนกฎหมาย เพราะนายจางยังไมไดเห็นความสําคัญ และมองเปนภาระ เปนการเพิ่มตนทุน
ใหกับผูประกอบการ อีกทั้งมีความยุงยากเพราะตองไปขออนุญาติและตองตรวจโดยหนวยงานจากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย”  
                          ผูเชี่ยวชาญ กรมสวัสดิการและคุมครอง 
 

การวิเคราะหชองวางของนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศไทย
และความตองการของผูหญิงที่มีภาระพึ่งพา   
 จากการสัมภาษณผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวและ
นายจาง ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการนโยบายสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงที่ทํางานใน
ตลาดแรงงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนครอบครัวที่แรงงานตองการ ในสวนน้ีจึง
เปนการวิเคราะหหาชองวางของนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศไทยกับความ
ตองการของผูหญิงที่มีภาระจากการดูแลครอบครัว ซึ่งรายละเอียดของนโยบายสนับสนุนการดูแล
ครอบครัวของประเทศไทยมีดังน้ี  
 นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศไทย 

1.1 มาตรการดานการเงินและการคลัง 
       1.1.1) มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตร  
                 เงินอุดหนุนบุตร  เปนเงินที่บิดาหรือมารดาที่เปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม 

และมีบุตร 0-6 ป ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเดือนละ 400 บาทตอคน เปนระยะเวลา 6 ป  และตอมา
ในปพ.ศ. 2558 รัฐบาลชวยอุดหนุนมาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ใหสําหรับกลุมบิดา
และมารดาเปนแรงงานอกระบบที่มีรายไดนอย เดือนละ 600 บาท เปนระยะเวลา 3 ป 
                             เงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย เปนมาตราการสนับสนุนดานการเงิน
ใหกับครอบครัวผูมีรายไดนอยที่ประสบความเดือดรอน เพราะสาเหตุหัวหนาครอบครัวตาย  ทอดทิ้ง 
สาบสูญ  หรือตองโทษจําคุก เจ็บปวยรายแรงหรือพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได หรือ ไม
สามารถดูแลครอบครัว ไดดวยเหตุอ่ืนใด 
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        เงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา เพ่ือเปนแบงเบาภาระของบิดาและ
มารดาที่มีบุตรที่กําลังศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
        เงินชดเชยรายไดระหวางลาคลอด ใหสําหรับมารดาผูเปนสมาชิกกองทุน
ประกันสังคมที่ลาคลอด (กองทุนประกันสังคมครึ่งหนึ่งและนายจางครึ่งหนึ่ง) 

        คาลดหยอนภาษีสําหรับบุตร สําหรับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในป พ.ศ. 2560 
คาลดหยอนบุตรเพ่ิมขึ้นเปนคนละ 30,000 บาท และไมไดจํากัดจํานวนบุตร และยกเลิกคาลดหยอน
บุตร (กระทรวงการคลัง, 2559)   

       1.1.2) มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ 
                 คาลดหยอนรายไดสําหรับผูอุปการะเลี้ยงดูและจายคาเบี้ยประกันสุขภาพ

บิดามารดาของผูมีเงินไดและคูสมรส  คาลดหยอนทั้งสองประเภท ผูมีเงินไดที่อุปการะเลี้ยงดู
บิดามารดาและบิดามารดาของคูสมรสที่อายุ 60 ปขึ้นไป โดยตองเปนผูมีรายไดนอย ต่ํากวา 30,000 
บาทตอป  โดยในปพ.ศ. 2558 การลดหยอนภาษีของพอแมไดคนละ 30,000 บาท และลดหยอน
ภาษีใหพอแมของคูสมรสที่ไมมีเงินไดอีกคนละ 30,000 บาท และคาเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
ของผูเงินไดและคูสมรสไมเกิน 15,000 บาท  

1.1 มาตรการสนับสนุบดานเวลา  
        มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตร  

                    สิทธ์ิลาคลอด  สําหรับผูหญิงที่เปนลูกจางเอกชน และ ขาราชการ เปน
ระยะเวลา  90 วัน หรือ 12 สัปดาห ไดรับคาจางรอยละ 50 

                    สิทธ์ิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร  สําหรับผูหญิงเฉพาะในกลุมขาราชการที่ลาคลอด
บุตร แตเม่ือรวมลาคลอดแลวไมเกิน 150 วัน ในขณะที่สามีที่เปนขาราชการและจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฏหมาย สามารถลาไดไมเกิน 15 วัน 

1.2 มาตรการสนับสนุนดานบริการ  
             1.3.1) มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตร สําหรับการบริการดูแลเด็กกอนวัย

เรียน ในแตละจังหวัดมีโรงเรียนอนุบาลสังกัดหนวยงานภาครัฐและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                   1.3.2 มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ 
                          การดูแลผูสูงอายุในสถาบันของรัฐบาล ชวยเหลือเฉพาะผูสูงอายุที่ถูก

ทอดทิ้ง แตยังชวยเหลือตนเองได 
                            บริการดูแลโดยอาสาสมัคร ไดแก อาสาดูแลผูสูงอายุที่บาน และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่จะดูแลผูสูงอายุทุกคน
ในชุมชน แตดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย และการปฎิบัติงานที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ทักทวงการใชงบประมาณที่ไมเปนไปตามระเบียบและขาดระเบียบรองรับในบางกิจกรรม จึงทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใชงบประมาณเพื่อสวัสดิการของผูสูงอายุ เปนผลใหจํานวน
ผูดูแลผูสูงอายุในพื้นที่มีจํากัด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) , 2556)    
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                                    ระบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการระดับพื้นที่  ในแตละพื้นที่มี
การจัดการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่อยูในครัวเรือน โดยรัฐบาลมีการเพิ่มเติม
งบประมาณสําหรับการจัดการดูแลระยะยาวผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาโดยเฉพาะ เปนการใหเพ่ิมเติม
จากงบเหมาจายรายหัวปกติแกสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนพิเศษใน
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา (สปสช. 2559)   

                        เม่ือการพิจารณาบริการการดูแลผูสูงอายุที่ภาระพึ่งพาในประเทศไทยที่
พบจากการสํารวจของวรเวศม สุวรรณระดา และคณะ (2553) และสํานักงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ 
(2552) ไดแก สถานบริบาล การบริการดูแลที่บาน ที่อยูอาศัยเฉพาะผูสูงอายุ โรงพยาบาลที่
ใหบริการดูแลระยะยาว บริการดูแลกลางวัน สถานดูแลระยะสั้น และบริการดานการขนสงซ่ึงจะพวง
กับการใชบริการในสถานบริบาล  
                                  ดังน้ันสําหรับประเทศไทยมีมาตราการสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงใน
ตลาดแรงงานอยูแลวในเรื่องการดูแลบุตรกอนวัยเรียน แตบางมาตราการเปนมาตราการแบบเฉพาะ
กลุม ไดแก มาตราดานการเงิน มีการใหเงินอุดหนุน เฉพาะกลุมพอแมที่ทํางานในระบบ และนอก
ระบบที่มีฐานะยากจน มาตราการดานเวลา ผูหญิงสามารถลาคลอดได 90 วัน ทั้งผูที่ทํางานใน
ภาครัฐและเอกชน แตสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของผูหญิง และสิทธิ์การลาคลอดของผูชายสามารถ
ทําไดเฉพาะในกลุมขาราชการเทานั้น ในขณะที่มาตราการดานบริการ มีการจัดบริการดูแลเด็กกอน
วัยเรียนของแตละพื้นที่ โดยในแตละจังหวัดมีโรงเรียนอนุบาลสังกัดหนวยงานภาครัฐและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของพื้นที่   สําหรับมาตรการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย มาตราการดานเงินการคลัง มีการ
ใหคาลดหยอนสําหรับผูอุปการะเลี้ยงดูและจายคาเบี้ยประกันสุขภาพ แตไมมีมาตราดานเวลาในการ
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา สําหรับมาตราดานบริการ การดูแลผูสูงอายุในสถาบันของ
ภาครัฐ สวนใหญจัดใหเฉพาะผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งแตยังชวยเหลือตัวเองได การดูแลโดยการบริการ
จัดการของทองถิ่น ไดแก การบริการดูแลโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน อาสาสมัครสาธารณสุข 
และระบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการระดับพื้นที่ (ตาราง 40)  
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ตาราง 40 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทย 
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  

มาตรการดาน
การเงินการคลัง 

เงินอุดหนุนบุตรเฉพาะกลุม  
เงินสนับสนุนการศึกษา 
เงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย  
เงินชดเชยรายไดระหวางลาคลอด  
(เฉพาะทํางานในระบบ) 

คาลดหยอนสําหรับผูอุปการะ
เลี้ยงดูและจายคาเบี้ยประกนั
สุขภาพ  

มาตรการดาน
เวลา 

สิทธิการลาคลอด ไมเกิน 90 วัน  
มีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ซึ่งรวมกับลาคลอด
ตองไมเกิน 150 วันและ สิทธิการลาคลอดบุตร
สําหรับผูชาย ไมเกิน 15 วัน  (เฉพาะราชการ) 

ไมมี 

มาตราดานบริการ บริการดูแลเด็กกอนวัยเรียน  การดูแลผูสูงอายุในสถาบันของ
รัฐบาลเฉพาะผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตนเองได  
การดูแลโดยชุมชน ไดแก 
อาสาสมัคร และระบบการดแูล
ระยะยาวแบบบูรณาการระดับ
พ้ืนที่ 

       
         ที่มา: เรียบเรียงโดยผูวิจัย จากการศึกษาของวรเวศม สุวรรณระดา (2558) 
 

เม่ือพิจารณาชองวางของนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของไทย และความตองการ
นโยบายของผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว พบวา นโยบายสนับสนุนการดูแล
ครอบครัวของไทยในสวนของมาตราดานการเงินน้ัน ในกลุมของเด็กกอนวัยเรียน ยังไมใชการอุด
หนุดแบบถวนหนา ยังขาดการสนับสนุนในกลุมของพอแมที่ทํางานนอกระบบ และมีรายไดมากกวา 
30,000 บาทตอป  สําหรับมาตรการดานเวลานั้นยังขาดสิทธิ์การลาเพื่อดูแลบุตร การลาเพื่อดูแล
บุตรที่ปวย และนโยบายที่เกี่ยวของการการสรางความยืดหยุนของเวลาและสถานที่ทํางานในกรณีที่
จําเปนตองดูแลบุตร และมาตรการดานบริการ ยังขาดความเชื่อม่ันในมาตรฐานของสถานรับเลี้ยง
เด็กกอนวัยเรียน การขาดกฎหมายหรือประกาศบังคับนายจางตองจัดบริการขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
แรงงานที่เพ่ิงครรภบุตร เชน หองปมนํ้านม บริการการเลี้ยงเด็กในที่ทํางาน เปนตน   
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สําหรับมาตรการชวยเหลือแรงงานเกี่ยวกับการรับภาระดูแลผูสูงอายุที่ภาระพึ่งพา พบวา 
ยังคงขาดมาตรการดานเงิน และมาตรการดานเวลา ทั้งน้ีผูหญิงตองการเงินชวยเหลือในกรณีที่
จําเปนตองออกจากตลาดแรงงานเพื่อดูแลพอแม สิทธิ์การลาเพื่อดูแลพอแม สิทธิ์การลาในกรณีที่
สมาชิกในครอบครัวปวย มีความจําเปนตองพาพอแมไปพบแพทยประจําเดือน  สําหรับมาตรการ
ดานบริการนั้น แมการจัดบริการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน ยังคงมีปญหาการขาดผูสูงแล ในขณะที่การ
เลี้ยงดูผูอายุโดยเอกชน ประสบปญหาเชนเดียวกับสถานเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียน คือ ขาดความไวใจ
ในบริการ และอัตราการใหบริการคอนขางสูง นอกจากนั้นยังขาดหนวยงานในการดูแลอยาง
เบ็ดเสร็จ ตั้งแตการดูแลดานมาตรฐานการบริการ การอบรมใหความรูบุคคลากรที่ตองดูแลสมาชิกที่
มีภาระพึ่งพา การควบคุมอัตราการใหบริการ และการรับเร่ืองรองเรียนโดยเฉพาะสําหรับสถาน
บริการการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพา เปนตน (รายละเอียด ตาราง 41)  
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ตาราง 41 ชองวางของนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศไทยและความตองการของผูหญิงที่มีภาระพึ่งพา   
 
มาตราการ นโยบายสนบัสนุนการดูแล

ครอบครัวของประเทศไทย 
บริบทของประเทศไทย ชองวางของนโยบายของประเทศไทย 

การเงินการ
คลัง  

มาตราดานการคลัง 
การลดหยอนภาษี (เด็กและผูสูงอายุ)  
คาลดหยอนสําหรับผูอุปการะเลี้ยงดู
และจายคาเบีย้ประกันสุขภาพ 
มาตรการดานการเงิน  
เงินอุดหนุนเด็ก (เฉพาะกลุม)  
สนับสนุนคาเลาเรียน  

1.แรงงานมองวาเงินอุดหนุนบุตรไมเพียงพอ ขณะที่
นายจางมองวาบางกิจการไดใหเงินเพิ่มเติมขึ้นอยูกับ
ความพรอมทางการเงินของกิจการ 
2. นายจางใหการชวยเหลือกรณีพอแมพนักงานโดย
จัดตั้งกองทุนอเนกประสงค และการชวยเหลือเปน
กรณี (กรณีธุรกิจขนาดเล็ก) และนายจางใหเงิน
ชวยเหลือในกรณีเกิดและเสยีชีวติแกพอแม ลูกและคู
สมรสของพนักงาน  
3.การออกจากงานเพื่อตองมาดูแลพอแมที่มีภาวะ
พึ่งพา แรงงานจะไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากพี่
นอง  

 สําหรับมาตราการเงินในการสนับสนุน
ครอบครัวของประเทศนั้น นายจางไดเขามามี
บทบาทมากกวามาตราการอื่นๆ ทั้งนี้จะมาก
นอยขึ้นอยูกับความพรอมของกิจการและการ
ตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับนโยบาย
ครอบครัวของนายจาง   
 

เวลา  สิทธิการลาคลอด ไมเกิน 90 วัน  
ผูที่เปนขาราชการมีสิทธิลาเพื่อเลี้ยง
ดูบุตร ซึ่งรวมกับลาคลอดตองไมเกิน 
150 วันและ สิทธิการลาคลอดบุตร
สําหรับผูชาย ไมเกิน 15 วัน   
 

1.แรงงานตองการขยายระยะเวลาในการใหสิทธิ์ดูแล
บุตร ในที่นายจางมองวาการใหสิทธิล์าตาม
ประกันสังคมเพียงพอ  
 2.แรงงานตองการความยืดหยุนของเวลาในการ
ทํางาน ตองไปรับสงบตุร หรือดูแลพอแมที่เปนภาวะ
พึ่งพิง  

1.สิทธิการลาเพื่อดูแลพอแมที่มีภาระพึ่งพา 
2.สิทธิการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะเชน พอแม หรือลูกปวย เปนตน  
3.นโยบายเกี่ยวกับการสรางความยืดหยุน
ของ เวลาและสถานที่ ทํ า งานในกรณีที่
จําเปนตองดูแลบุตรและดูแลพอแมที่เปน
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มาตราการ นโยบายสนบัสนุนการดูแล
ครอบครัวของประเทศไทย 

บริบทของประเทศไทย ชองวางของนโยบายของประเทศไทย 

3.สําหรับความเห็นนายจาง หากโรงเรียนบุตรใกลที่
ทํางานก็สามารถ ไปรับสงได และในกรณีพอแมของ
ลูกจางเปนผูมีภาวะพึ่งพิง นายจางจะพิจารณาเปน
กรณีไป ในขณะที่บางกิจการใหใชลากิจ หรือลาพัก
รอนแทนได 

ภาวะพึ่งพิง  
 

บริการ  บุตรกอนวันเรียน 
บริการดูแลเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน
ตางๆ ตามความสามารถของชุมชน 
ผูสูงอายุ  
-สถาบันของรฐับาลเฉพาะผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตนเองได  
-การดูแลโดยชุมชน  ไดแก  การ
บริการดูแลโดยอาสาสมัคร  และ
ระบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณา
การระดับพื้นที่ 

1.ขาดผูดูแลทัง้ในกรณีเด็กและผูสูงอายุ  
2.ขาดความมั่นใจในการบรกิารการดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
3.อัตราคาบรกิารการดูแลผูสูงอายุมีคาใชจายสูง 
4.ความตองการของแรงงานใหปรับปรุงสถานที่ทํางาน
ของเอื้อตอแรงงานเพิ่งคลอดหรือเด็กกอนวัยเรียน เชน 
หองปมน้ํา การบริการดูแลเด็กกอนวัยเรียนในที่ทํางาน 
ในมุมมองของนายจาง มีบางกิจการเริ่มทําสถาน
บริการดูแลเด็กกอนวัยเรียน มีขอสังเกตวามีคาใช
คอนขางสูง  

1.มีบริการทั้งในสวนเด็กและผูสูงอายุ แตไม
สามารถทําใหแรงงานเกิดความไววางใจใน
บริการ 
2.การบริการดูแลของอาสาสมัครตามชุมชน
อาจจะไมทั่วถงึ  
3. การดําเนินงานเกี่ยวกับธรุกิจการดูแลเด็ก
และผูสูงอายุไมมีหนวยงานที่กํากับดูแลอยาง
เบ็ดเสร็จ   
4.การขาดกฎหมายหรือประกาศบังคบั
นายจางตองจัดบริการขั้นพื้นฐานสําหรับ
แรงงานที่เพิ่งครรภบุตร เชน หองปมน้ํานม 
บริการการเลีย้งเด็กในที่ทํางาน  

160 
ตาราง 41 (ตอ) 
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การเปรียบเทียบนโยบายประเทศไทยและตางประเทศ  
 จากชองวางของความตองการของผูหญิงและนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของ
แรงงานในประเทศไทยแลว ตอไปจะเปนการเปรียบเทียบนโยบายและบทเรียนของนโยบายจาก
ตางประเทศ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในสนับสนุนการทํางานของประเทศไทย  สําหรับการศึกษา
นโยบายสนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ2 เนนการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในที่
ประเทศในกลุม OECD ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่อยูในบริบทของสังคมสูงวัยมากอนหนาประเทศ
ไทย ประกอบดวย ประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เยอรมนี ซึ่งในแตละประเทศเปน
ตัวแทนของกลุมประเทศที่นโยบายสนับสนุนแรงงานที่แตกตางกัน3 นอกจากนี้ไดเพ่ิมเติมประเทศ
สิงคโปร ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียนเชนเดียวกับไทย และเปนประเทศที่เขาสูสังคมสูงวัย
เชนเดียวกับประเทศไทยอีกดวย  ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายสนับสนุนครอบครัวดังกลาว แบง
ออกเปน 3 มาตรการเชนเดียวกันประเทศไทย ไดแก มาตรการเงินการคลัง มาตรการเวลา และ
มาตรการบริการ รายละเอียดของนโยบายจําแนกตามรายประเทศนั้น อยูในภาคผนวกที่ 4  ดังน้ัน
ในสวนนี้จึงเฉพาะการเปรียบเทียบนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทยและตางประเทศและ
บทเรียนการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2    จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายที่สนับสนุนการดูแลบุตร และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพานั้นใชการศึกษาของ วรเวศม 
สุวรรณระดา (2547) ซ่ึงมีการศึกษานโยบายการดูแลบุตร การศึกษาของบริษัทเอ็กเซลเลนท บิลเนส แมเนจเมนท จํากัด (2550) ที่
จัดทําเพื่อเสนอกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีการศึกษานโยบายแรงงาน และ วรเวศม สุวรรณระดา และคณะ (2553) ซ่ึงมีการศึกษานโยบาย
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเปนหลัก และไดมีการทบทวนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนครอบครัวจากแหลงอื่นๆ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน 
3 การศึกษาของ Thevenon (2011) แสดงใหเห็นรูปแบบของนโยบายสนับสนุนครอบครัวที่ในแตละกลุมประเทศของประเทศสมาชิก
ในกลุม OECD  ไดแก กลุมประเทศ Nordic กลุมประเทศ Anglo-Saxon กลุมประเทศ Anglo-Saxon กลุมประเทศ Southern 
Europe, Japan, Korea และกลุมประเทศ Continental European  ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจะไดเลือกตัวแทนของแตละกลุมประเทศ 
มาศึกษานโยบายสนับสนุนครอบครัว  
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1. การเปรียบเทียบนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทยและตางประเทศ  
          เม่ือทําการเปรียบเทียบนโยบายสนับสนุนครอบครัวของตางประเทศ กับประเทศไทยโดยแบง
มาตรการของนโยบายโดยแบงออกเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการดานการเงินการคลัง มาตรการ
ดานเวลา และมาตรการดานบริการ รายละเอียดดังนี้  

1.1 มาตรการดานการเงินการคลัง  
ตาราง 42 การเปรียบเทียบมาตรการการเงินการคลังของไทยและตางประเทศ  
 

มาตรการสนับสนุน
ครอบครัว 

ไทย สวีเดน สหรัฐ อังกฤษ ญ่ีปุน เยอรมนี สิงคโปร  

การดูแลบตุรกอนวัยเรียน          
การลดหยอนสําหรับบุตร        
เครดิตภาษีสําหรับการเลี้ยงดูบุตร         
เงินชวยเหลือในการคลอดบุตร         
เงินอุดหนุนการเลี้ยงบตุร        
เงินอุดหนุนบุตรพิเศษอ่ืนๆ         
การดูแลพอแมที่มีภาวะพึ่งพา          
การลดหยอนภาษี        
มาตราการสนับสนุนผูดูแลทีมี่
ภาวะพึ่งพา  

       

 
          หมายเหตุ     หมายถึง    ไมมีมาตรการ       
          ที่มา:  เรียบเรียงโดยผูวิจัย  
 
 จากตาราง 42 แสดงถึงการเปรียบเทียบมาตราดานการเงินและการคลังของประเทศไทย
และตางประเทศ พบวามาตรการดานการคลังในการสนับสนุนการดูแลบุตรและผูสูงอายุนั้น  สําหรับ
ประเทศไทยมีมาตรการการสนับสนุนครอบครัวดานการเงินการคลังน้ัน สําหรับมาตราความ
ชวยเหลือดานการคลังไดแก การลดหยอนภาษีสําหรับบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุ เชนเดียวกับ
ประเทศญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปร  ในขณะที่ประเทศสหรัฐและอังกฤษนั้นมีการใชเครดิตภาษี
สําหรับการเลี้ยงบุตร ซึ่งการชวยเหลือในลักษณะดังกลาวรัฐบาลของทั้งสองประเทศไมตองการให
ประชาชนอยูในกับดักของสวัสดิการ การชวยเหลือดังกลาวจึงเปนการชวยเหลือพิเศษแกครอบครัวที่
มีรายไดนอยแตตองทํางาน ดังนั้นการใหเครดิตภาษีจึงสามารถสรางระบบการกระจายรายไดใหม
แฝงอยูดวย (วรเวศม สุวรรณระดา, 2547)   
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    สําหรับมาตรการเงินอุดหนุนเลี้ยงบุตรน้ัน ประเทศไทยมีแนวคิดการใหเงินอุดหนุนบุตร
เชนเดียวกับประเทศสวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุน แตยังคงเปนการสนับสนุนเฉพาะกลุม  โดยการ
ใหเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทย จากเดิมเปนการอุดหนุนบุตรตามลักษณะอาชีพของพอ
แม  แตในขณะนี้มีขยายกลุมผูรับเงินอุดหนุนบุตรในสําหรับกลุมพอแมที่ทํางานนอกระบบและฐานะ
ยากจน แตหากเปรียบเทียบขนาดของเงินอุดหนุนบุตรในประเทศไทยนั้นเงินที่ไดรับนอยเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เชน เงินอุดหนุนบุตรของประเทศสวีเดน ประมาณเดือนละ 4,500 
บาท ในขณะที่เงินอุดหนุนบุตรของประมาณอังกฤษประมาณเดือนละ 4,200 บาท ในขณะที่ประเทศ
ไทยไดรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 400 บาท สําหรับพอแมที่อยูในระบบประกันสังคม และเดือนละ 
600 บาทสําหรับพอแมที่ทํางานนอกระบบและเปนมีฐานะยากจน  
    เม่ือเปรียบเทียบมาตรการการเงินการคลังที่ชวยแบงเบาภาระของพอแมที่เปนผูสูงอายุ
ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบวา ประเทศไทยมีการลดหยอนภาษีใหแกพอแม
ที่เปนผูสูงอายุเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน และสิงคโปร และจากการศึกษานโยบายในประเทศตางๆ
พบวาในกรณีพอแมหรือบุตรเปนผูทุพพลภาพ สามารถไดรับเงินอุดหนุนและสิทธิ์ในการลดหยอน
เพ่ิมเติมได  
    สําหรับมาตรการเพื่อชวยเหลือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาน้ัน พบในประเทศอังกฤษ
และเยอรมนีและสิงคโปร ซึ่งมาตรการดังกลาวยังไมพบในประเทศไทย ทั้งนี้มาตรการในประเทศ
อังกฤษและเยอรมนีเปนการชวยเหลือดานเงินแกผูเลี้ยงดูผูที่มีภาวะพึ่งพา ในขณะที่ในประเทศ
สิงคโปรมีนโยบายสนับนนุนผูดูแลตางดาว มีการสนับสนุนเงินชวยเหลือเพื่อจางผูดูแลตางดาว และ
การลดภาษีใหกับครอบครัวที่จางผูดูแลตางดาวมาดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
ที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน  

 1.2 มาตรการดานเวลา  
                 เม่ือเปรียบเทียบมาตรการสนับสนุนดานเวลาในการดูแลครอบครัวของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆ พบวาสําหรับการใชสิทธิในการลาคลอดนั้น ประเทศไทยไมไดแตกตางไปจากประเทศ
อ่ืนๆ ยกเวนในกรณีประเทศอังกฤษที่มีระยะเวลานานกวาประเทศอื่นๆ เน่ืองจากรวมระยะลาการลา
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรไปดวย  แตประเทศไทยยังขาดสิทธิ์การลาเพื่อไปเลี้ยงบุตร โดยไดเฉพาะกลุมผูหญิง
ที่เปนขาราชการ ซึ่งจะไดเพ่ิมอีก 60 วัน  สําหรับสิทธิ์การลาคลอดบุตรสําหรับผูชายนั้นในประเทศ
ไทยสามารถลาไดเฉพาะในกลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนระยะเวลา 15 วันเทานั้น  
ซึ่งแตกตางจากประเทศอังกฤษ สวีเดน เยอรมนี และญ่ีปุน ที่ผูชายสามารถลาเพื่อเลี้ยงบุตรได 
ยกตัวอยางเชน ประเทศสวีเดน สามารถลาเลี้ยงบุตรได 480 วัน โดยกําหนดใหพอและแมตองแบง
กันลาอยางนอย 60 วัน ขณะที่ประเทศญี่ปุน สามารถลาไมเกิน 1 ป หรือ ประเทศเยอรมนี
กําหนดใหพอแมสามารถลาได 36 เดือน เปนระยะเวลา 8 ป แตการใชสิทธิ์ในการลาเพื่อไปเลี้ยงดู
บุตรสําหรับผูชายนั้นขึ้นอยูกับสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศดวยเห็นไดจากจํานวนผูชายที่
ใชสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรนั้นนอยกวารอยละ 2 เนื่องจากวัฒนธรรมของคนญี่ปุนไมไดสนับสนุนให
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ผูชายใชสิทธิ์ในการดูแลบุตร (Ministry of Health, Labor, and Welfare :MHLW (2010), Porter 
and Sano (2009)) ในขณะที่ขอมูลในป ค.ศ.2011ของประเทศสวีเดน ซึ่งเปนประเทศที่สงเสริม
ความเทาเทียมกันของผูหญิงและผูชาย พบวาการใชสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงบุตรของผูชายคิดเปนรอย
ละ 24.5 และผูชายที่ใชสิทธิ์ลาเปนผูชายที่มีระดับการศึกษาสูงลามากกวาพอที่มีระดับการศึกษาต่ํา  

     สําหรับมาตรการการลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวย พบวาในประเทศยังไมมีมาตรการดังกลาว
แยกออกมาชัดเจน ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ มีมาตราสนับสนุนดานเวลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวย โดยใน
ประเทศสวีเดน ญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปร พอแมที่อยูในวัยแรงงานสามารถลาแบบไดรับคาจาง  
และสําหรับผูหญิงที่เพ่ิงคลอดบุตร ประเทศในกลุม OECD ไมวาจะเปนประเทศเยอรมนี สวีเดนและ
สหรัฐอเมริกามีการจัดชวงเวลาในการปมนํ้านมของแรงงานหญิงที่เพ่ิงคลอดบุตรทั้งสิ้น ยกเวน
สําหรับประเทศไทย สิงคโปรและอังกฤษไมมีการกําหนดใหมีชวงเวลาในการปมนํ้านมของผูหญิงใน
ที่ทํางาน แตระยะเวลาการลาคลอดบุตรของประเทศมีระยะเวลาถึง3 ป ซึ้งจึงครอบคลุมเวลาการให
นมบุตรแลว  

     สําหรับการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพานั้น ประเทศเยอรมนีใหสิทธิ์
ในการลาเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพามากที่สุดคือ 6 เดือน และสามารถลาฉุกเฉิน
ไดอีก 10 วัน ในขณะที่ยังไมพบมาตรการดังกลาวในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร  นอกจากนี้
ประเทศในกลุม OECD มีการความยืดหยุนของเวลาในการทํางานกับการดูแลบุตรดวย โดยลูกจาง
สามารถจัดเวลาทํางานของตนเองได และการเขาสูสังคมสูงวัยแลว ทําใหในประเทศอังกฤษ และ
เยอรมนี จึงเร่ิมที่จะมีนโยบายสรางความยืดหยุนของเวลาในการทํางานกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพาในครัวเรือนอีกดวย (ตาราง 43)  

 
ตาราง 43 การเปรียบเทียบมาตรการดานเวลาของไทยและตางประเทศ 
 
มาตรการสนับสนุน

ครอบครัว 
ไทย สวีเดน สหรัฐ อังกฤษ ญ่ีปุน เยอรมนี สิงคโปร  

ลาคลอดบุตรสําหรับ
พอและแม 

แม 90 วัน  
พอ 15 
วัน**  
 

แม14 
สัปดาห  
พอ 2 
สัปดาห 

4 เดือน**  
 

39 
สัปดาห  
(รับ
คาจาง
รอยละ 
90)  

6 สัปดาห  
(กอน
คลอดบุตร)  
คาจางรอย
ละ 60 

แมลาได 6 
สัปดาห
กอนคลอด 
และ 8 
สัปดาห
หลังคลอด 

12 สัปดาห 
(กอน 4 
สัปดาห 
หลัง 8 
สัปดาห) 

ลาเพื่อเล้ียงดูบุตร  
(ทั้งพอ/แม) 

แม ไมเกิน
150 วัน 
รวมลา
คลอด** 

มีสิทธิลาได 
480 วัน 
แบงกันลา
อยางนอย 
60 วัน 

 18 
สัปดาห 
(ไมไดรับ
คาจาง)  

ไมเกิน  52 
สัปดาห
คาจางรอย
ละ 50 

36 เดือน 
แบงชวงลา
ได 
 (จนกระ
ทั้งบุตร 8 

6 วันตอป
ตอบุตร 1 
คน  
(พอและแม) 
(ภายใน 7 
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มาตรการสนับสนุน
ครอบครัว 

ไทย สวีเดน สหรัฐ อังกฤษ ญ่ีปุน เยอรมนี สิงคโปร  

(ไดรับเงิน)  ป)  ป) 
ไดรับคาจาง  

ใชสิทธิ์ลาไดเฉพาะ
ผูชาย 

  10 สัปดาห  2 สัปดาห 52 สัปดาห 9 สัปดาห 6 วันตอป  

ลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวย    
 (ไดรับเงิน)  

 
(ไมไดรับ
คาจาง) 

 
(ไมไดรับ
คาจาง) 

 
 (ไดรับ
เงิน) 

 
(ไดรับ
เงิน) 

 

 
(ไดรับเงิน) 

 

ชวงเวลาพักเพ่ือปมนม
บุตร 

  
(ตลอด

ระยะเวลา
การใหนม
บุตร) 

 
( 1ป) 

  
( 1ป) 

 
(ตลอด

ระยะเวลา
การใหนม
บุตร) 

 

ลาฉุกเฉิน /ลาเพ่ือ
ครอบครัว (รวมทั้งพอ
แมลูกและคูสมรส)  

 3เดือน 
(ไมไดรับ
คาจาง) 

 
 

12 
สัปดาห* 

แลวแต
ตกลง 

3เดือน 
(ไมไดรับ
คาจาง) 

 

6 เดือน+ 
(ฉุกเฉิน  
10 วัน) 

 

นโยบายสร างสมดุล
ระหวางการทํางานและ
การดูแลบุตร  

     
 

 
 

 

นโยบายสร างสมดุล
ระหวางการทํางานและ
การดูแลผู สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพา  

         
 

 

 
           หมายเหตุ   * หมายถึง กลุมขาราชการเทานัน้ และ ** ขึ้นอยูกับนโยบายแตละรัฐ  และ  

  หมายถึง  ไมมีมาตรการ         
           ที่มา: เรียบเรียงโดยผูวิจัยและ ขอมูลสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรทีป่วงและชวงเวลาพักเพื่อปม
น้ํานม (Earle ; Mokomane ;& Heymann :2011) 

 
 
 
 
 

ตาราง 43 (ตอ) 
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1.3 มาตรการดานบริการ  
     เม่ือเปรียบเทียบมาตราดานการบริการสุขภาพเด็กและผูสูงอายุของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆ ที่พบวาการบริการดูแลและรักษาสุขภาพเด็กและผูสูงอายุนั้นพบวาในทุกประเทศมี
ความครอบคลุม ประชาชนทุกคนไดรับสวัสดิการการรักษาอยางถวนหนา แหลงที่มาของ
งบประมาณที่ใชจายนั้นแบงออกเปนการใชภาษีอยางเดียว ไดแก สวีเดน  และการใชระบบรวมจาย
และภาษี ไดแก ไทย ญี่ปุน เยอรมนี สิงคโปร อังกฤษ  
   สําหรับบริการเลี้ยงดูบุตรในสถานบริการเลี้ยงเด็กในประเทศไทยนั้น ในปจจุบันมีการ
สงเสริมการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการของกองสวัสดิการแรงงานและชุมชน และในแต
ละจังหวัดมีโรงเรียนอนุบาลสังกัดหนวยงานภาครัฐและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การดูแลเด็กกอนวัยเรียน
ในประเทศไทยนั้นสวนใหญครอบครัวจะเปนผูจาย ในขณะที่ประเทศสวีเดน อังกฤษและเยอรมนีเปน
บริการแบบถวนหนา สําหรับประเทศสิงคโปรนั้นครอบครัวเปนผูรับผิดชอบภาระคาใชจายเชนกัน 
แตรัฐบาลสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรผาน ECDA ซึ่งเปนหนวยงานดําเนินงานครบวงจร ไมวาจะเปน
การควบคุมคุณภาพ อบรมบุคคลการ สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนทําแผนแมบทการ
ดูแลเด็กกอนวัยเรียนและจากการสํารวจในประเทศสิงคโปรพบวา ความสามารถในการดูแลเด็กกอน
วัยเรียนของศูนยบริการดูแลเด็กนั้นเพียงพอกับความตองการของพอแมที่ตองการนําบุตรไปใช
บริการ   
   สําหรับบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา พบวาในประเทศอังกฤษ และสวีเดนเปนบริการ
แบบถวนหนา โดยคณะกรรมการในแตละคอมมูน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาชวยดูแล
และประเมินผูสูงอายุที่ใชบริการ สวนประเทศญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปรเปนระบบรวมจายกับ
ภาครัฐ  ในสวนสหรัฐน้ันผูสูงอายุและครอบครัวเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย แตในสหรัฐมีประกัน
สุขภาพระยะของเอกชน และประกันสุขภาพระยะของรัฐเสริมใหกับบางกลุม สําหรับในกรณีของ
ประเทศไทย การจัดบริการการดูแลผูสูงอายุระยะยาวนั้น ครอบครัวเปนผูสูงอายุและครอบครัว ใน
พ้ืนที่ชนบทมีการดูแลโดยชุมชน มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารสุข ในป พ.ศ.
2559 เปนปแรกที่รัฐบาลไดมีการเพิ่มเติมจากงบเหมาจายรายหัวปกติจํานวน 600 ลานบาท ใหแก
สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนพิเศษในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
กลุมเฉพาะ  โดยปแรกมีเปาหมายในการดําเนินการดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงจํานวน 100,000 ราย 
ในพื้นที่ 1,000 ตําบลทั่วประเทศ (สปสช, 2559) (ตาราง 56)  
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ตาราง 44 การเปรียบเทียบมาตรการดานบริการของไทยและตางประเทศ 
 

มาตรการ
สนับสนุน
ครอบครัว 

ไทย สวีเดน สหรัฐ อังกฤษ ญ่ีปุน เยอรมนี สิงคโปร  

บริการดูแลและ
รักษาสุขภาพ เด็ก
และผูสูงอายุ  

ภาษี+รวม
จาย 

 

ภาษี หลักการ
รวมจาย 
+ภาษี

ชวยเหลือ
เฉพาะกลุม  

ภาษีและ
รวมจาย
สมทบ  
(NHS) 

 

หลักการ
รวมจาย 

+
ชวยเหลือ
เฉพาะ
กลุม   

หลักการ
จายรวม 
+ภาษี

ชวยเหลือ
เฉพาะกลุม  

หลักการจาย
รวม  

+ภาษี
ชวยเหลือ
เฉพาะกลุม   

บริการการเลี้ยงดู
บุตรในสถานบริการ
เล้ียงเด็ก  

เอกชน /
ชุมชน 

รัฐบาล 
(อายุ 1 ป
ขึ้นไป) 
เล้ียง 

เล้ียงเอง 
มีเงิน
สนับสนุน 

 เอกชน  บริการเลี้ยง
บุ ต ร แ บ บ
ถวนหนา  
 

1.Angle 
Plan 
(ชุมชน+
รัฐ+
เอกชน) 
2.
กฎหมาย
บังคับ
เอกชน 
(ลูกจาง 
300คน+)   

รัฐบาล
กลาง+
รัฐบาล
ทองถ่ิน  

รัฐบาล
สนับสนุนการ
เล้ียงดูบุตร
กอนวัยเรียน 
ผาน ECDA  

บริการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพา   
(การดูแลระยะยาว)  

เอกชน /
สงเคราะห
เฉพาะกลุม/

ภาษี* 
(2559)  

ภาษี ประกันรัฐ /
เอกชน 

 

ภาษี ประกัน
ดูแล

สุขภาพ
ระยะยาว
กับรัฐ 

(รวมจาย) 

ประกัน
ดูแล

สุขภาพ
ระยะยาว
กับรัฐ 

ประกันดูแล
สุขภาพระยะ
ยาวกับรัฐ 

(Eldershield) 
 

 
          ที่มา: จากการเรียบเรียงของผูวจัิยและปรับปรุงจากวรเวศม สุวรรณระดาและคณะ (2553) 
 

เม่ือทําการเปรียบเทียบประเภทของบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจากการศึกษาของวรเวศม
และคณะ (2553) และขอมูลจากสํานักงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ (2552)  พบวา การจัดบริการการ
ดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยนั้นใหบริการเฉพาะผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และเปนผูดอยโอกาส 
รัฐบาลเปนผูดูแลโดยใชเงินภาษีของประเทศ สวนใหญรับผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตัวเองได
มากกวาผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาตองการผูดูแล (วรเวศมและคณะ (2553))  สําหรับบริการการดูแล
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อ่ืนๆของผูสูงอายุนั้นดําเนินงานเอกชน เม่ือเปรียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบริการสวนใหญ
ประชาชนเปนผูรับภาระแตเพียงผูเดียวเชนกัน พบวาบริการการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาของ
ไทยยังขาดความหลากหลาย ในขณะนี้ประเทศไทยขาดบริการที่หลากหลาย เชน สถานดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย บริการดูแลกลางวัน ศูนยดูแลผูปวยสมองเสื่อม อีกทั้งจํานวนของสถานประกอบการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยมีจํานวนนอย โดยขอมูลจากเว็บไซดของสมาคม
สงเสริมธุรกิจบริการผูสูงอายุไทยพบวามีจํานวนสมาชิกของสมาคมทั้งสิ้น จํานวน 74 แหง  
(ตาราง 45) 
 
ตาราง  45 การเปรียบเทียบบริการการดแูลผูสูงอายุทีมี่ภาวะพึ่งพาของไทยและตางประเทศ   
 

บริการการดูแล
ผูสูงอายุ  

ไทย สวีเดน สหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุน เยอรมนี สิงคโปร  

สถานบริบาล        
การบริการดูแลที่บาน        
ที่อยูอาศัยเฉพาะ
ผูสูงอายุ 

       

โรงพยาบาลที่
ใหบริการดูแลระยะ
ยาว  

       

สถานดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย 

       

บริการดูแลกลางวัน         
สถานดูแลระยะสั้น        
ศูนยฟนฟูสภาพ        
ศูนยดูแลผูปวยสมอง
เสื่อม 

       

บริการสายดวนและ
ติดตั้งสัญญาณบอก
เหตุ  

       

บริการดานการขนสง         

 
        หมายเหตุ   หมายถึง   ไมมีบริการ  
        ที่มา:  เรียบเรียงจากวรเวศมและคณะ (2553) และสํานักงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ (2552)  
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 จากการใชนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวเพ่ือสนับสนุนการทํางานของประชากรวัย
แรงงานในยุคสังคมสูงวัย เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีสวนในกําลังแรงงานของ
หญิงระหวางในป ค.ศ.2004 และ 2014 นั้นพบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของทุก
ประเทศเพิ่มขึ้น ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยเทานั้นที่มีแนวโนมลดลง โดย
ประเทศที่มีอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงเพิ่มขึ้นมากที่สุดไดแก ประเทศสิงคโปร 
ถัดมาเปนประเทศเยอรมนี อังกฤษ สวีเดน และญ่ีปุนตามลําดับ แตในกรณีของประเทศญี่ปุนน้ัน 
แมวาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานนั้นเพิ่มขึ้นแตก็ยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของอัตราการสวนรวมใน
กําลังแรงงานของผูหญิงในกลุมประเทศ OECD รายละเอียดดังภาพประกอบ 40 

 
ภาพประกอบ 40 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงในประเทศตางๆ  
      (อายุ 15 ปขึ้นไป) ในปค.ศ. 2004 และป 2014  
 
           ที่มา:  ขอมูลจาก OECD (2014) , Labour Force in Singapore (2014)  และการคํานวณ
จากขอมูลสํารวจสภาการณทํางานของประชากรไทย ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) 

 
2. บทเรียนการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ  

     เม่ือพิจารณาบทเรียนการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ พบวา
ผลกระทบของการใชนโยบายดังกลาวผาน 3 มาตรการสําคัญ ไดแก ดานการเงินการคลัง เวลาและ
บริการจากตางประเทศ พบวาในแตละมาตรการมีผลดี และผลเสียแตกตางกันไป รายละเอียดดังนี้  

    2.1 มาตรการดานการเงินการคลงั 
  สําหรับมาตรการชวยเหลือดานการคลังในรูปแบบของภาษีพบวา  จากการศึกษาของ 

Azmat and Gonzalez (2008) ศึกษาผลกระทบของมาตรการปฏิรูปภาษีรายไดบุคคลป ค.ศ. 2003 
ในประเทศสเปน มีการใชมาตราการเครดิตภาษีสําหรับผูหญิงที่มีลูกอายุต่ํากวา 3 ป และสนับสนุน
ใหทําในรูปแบบการจางงานเต็มเวลา 15วัน หรือการจางงานบางเวลา (part-time) 20 วันตอหนึ่ง
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เดือน ผลการศึกษาพบวา มาตรการดานเครดิตภาษี สามารถเพิ่มการจางงานของผูหญิงที่มีบุตร 
ประมาณรอยละ 5 และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการจางงานของผูหญิงที่มีลูกในกลุมที่มี
การศึกษาต่ํา เพราะผูหญิงที่ทํางานในประเทศสามารถไดเครดิตภาษีคืน ประมาณ 100 ยูโรตอเดือน 
ซึ่งคิดเปนหนึ่งในสามของตนทุนตอเดือนการใชบริการสถานเลี้ยงดูเด็ก (childcare) ของภาครัฐ  
นอกจากนี้ การศึกษา Selin (2014) ศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิรูประบบภาษีเงินไดบุคคลของ
ประเทศสวีเดนที่สงตอการทํางานของผูหญิง พบวา การเปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีที่ใหคูสมรสถูก
คิดภาษีรวมกัน (jointly taxed) เปนระบบภาษีรายบุคคล (individual taxation) ในปค.ศ 1971 สงผล
ใหเพ่ิมอัตราการทํางานของผูหญิง โดยเฉพาะในกลุมที่แตงงานกับสามีที่มีระดับรายไดสูง และเปน
ครัวเรือนที่มีบุตร และมาตรการการเก็บภาษีเปนรายบุคคลจะมีศักยภาพสูงในการเพิ่มอัตราการจาง
งานของผูหญิงเม่ือมีการใชนโยบายสนับสนุนการใหบริการสถานเลี้ยงดูเด็กควบคูไปดวย   

      สําหรับมาตรการใหเงินอุดหนุนน้ัน Steinberg and Nakane (2012) ไดทําการศึกษา
ผลกระทบของนโยบายตอการทํางานของผูหญิง โดยใชขอมูลระหวางประเทศในกลุมประเทศ 
OECD ระหวางป ค.ศ.1960 – 2008 และวิเคราะหกรณีเฉพาะประเทศญี่ปุน พบวา กรณีกลุม
ประเทศ OECD ประสิทธิผลของมาตรการที่เปนการสนับสนุนดานการเงินจะขึ้นอยูกับระดับรายได
และระดับการศึกษา หากผูหญิงที่ทํางานไดรับคาจางต่ํา การใหแรงจูงใจทางภาษีและเงินโอนจะ
สงผลตอการตัดสินใจเขารวมตลาดแรงงาน แตเม่ือผูหญิงมีการศึกษามากขึ้นและมีหนาที่การงานที่
ไดผลตอบแทนสูง มาตรการดังกลาวมีความสําคัญนอยลง ดังน้ัน สําหรับประเทศที่ผูหญิงมีระดับ
การศึกษาสูง อาจไมนําสูการเพิ่มขึ้นของการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง ดังเชนในกรณี
ของประเทศญี่ปุนที่พบวา มาตรการใหเงินชวยเหลือตอการเพิ่มอัตราการมีสวนรวมกําลังแรงงาน
ของผูหญิงไมชัดเจน มีประสิทธิภาพเฉพาะกลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา ขณะที่มาตรการสราง
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ยืดหยุนรวมกับการใหบริการศูนยดูแลเด็กที่มีคุณภาพและการใหสิทธิ์
ลาที่มีระยะเวลาที่เพียงพอจะชวยลดจํานวนของผูหญิงที่ออกจากกําลังแรงงานหลังจากคลอดบุตรได
มากกวา  ผลการศึกษาชิ้นดังกลาวสอดคลองกับจากการศึกษาของKinoshita and Guo (2015) ที่
พบวา มาตรการใหเงินอุดหนุนเด็ก  ไมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีสวนรวมกําลังแรงงานของ
ผูหญิงในประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ฟนแลนด และนอรเวย ทั้งน้ีผลจากมาตรการใหเงินอุดหนุนเด็ก จะ
สงผลกระทบตอแรงงานแตกตางกัน โดยมาตราการดังกลาวจะเพิ่มการทํางานของแรงงานผูหญิงที่
เปนทํางานบางเวลา และลดการทํางานของผูหญิงที่ทํางานเต็มเวลาในประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต 
ทั้งน้ีสาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากหลักเกณฑของการใหเงินอุดหนุนเด็กของประเทศญี่ปุนจะใหจํานวน
เงินอุดหนุนลดลงเหลือเพียงหน่ึงในสาม หากครอบครัวน้ันมีรายไดมากกวา 9.6 ลานเยน ทําให
ผูหญิงที่แตงงานแลวเลือกที่จะทํางานบางเวลาเพื่อใหคงระดับรายไดครัวเรือนไมเกินกวาระดับที่
กําหนด ขณะที่ประเทศฟนแลนดและนอรเวยพบวามาตรการใหเงินอุดหนุนเด็ก สงผลใหผูหญิง
ทํางานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น ในขณะที่การทํางานแบบชั่วคราวลดลง  
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2.2 มาตรการดานเวลา 
               สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการดานเวลาจากการศึกษาของ Thevenon and 
Solaz (2013) ศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินมาตรการใหการลาเพื่อคลอด/เลี้ยงดูบุตร 
ใน 5 ประเทศ ไดแก แคนาดา ไอซแลนด เกาหลีใต นิวซีแลนด และสวิสเซอรแลนด พบวา การ
ดําเนินมาตรการใหการลาหยุดงานโดยที่จายคาจาง (paid leave) โดยตัวมันเองไมไดสงผลกระทบ
ตออัตราการจางงานของผูหญิงอยางมีนัยสําคัญ แตเปนระยะเวลาการลาที่มีอิทธิพลตออัตราการจาง
งาน โดยที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธที่ไมเปนเชิงเสนตรง (non-linear) กลาวคือ 
การขยายระยะเวลาการลาจะสงผลใหอัตราการจางงานของผูหญิงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงระดับหน่ึง ซึ่ง
อัตราการจางงานของผูหญิงจะอยูในระดับสูงสุดเมื่อมีระเวลาการลาประมาณ 2 ป (125 สัปดาห) 
หลังจากนั้นอัตราการจางงานของผูหญิงจะลดลงเมื่อเพ่ิมระยะเวลาการลาในขณะที่ Lee et al. 
(2009) พบวาผูหญิงที่ทํางานเต็มเวลาและใชสิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูเด็กจะมีระยะเวลาที่อยูใน
ตําแหนงงานนั้นนานกวาผูหญิงที่ไมใชสิทธิการลาฯ ประมาณ 5.8 ป ขณะที่ไมมีผลกระทบตอ
แรงงานผูหญิงที่อยูในภาคการจางงานชั่วคราว (part time) เน่ืองจากประเทศญี่ปุนเพ่ิงจะมีกฎหมาย
ใหสิทธิแกลูกจางบางเวลาในป 2005  แตยังคงมีขอจํากัดและชองวางของกฎหมายที่ทําใหนายจาง
สามารถหลีกเลี่ยงการอนุญาตใหลาได 

      นอกจากนี้จากการศึกษาของ Pavalko and Henderson (2006) พบวา ผูหญิงทํางาน
ในสหรัฐที่เร่ิมทําหนาที่การดูแลสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสที่จะอยูในตลาดแรงงานลดลงกวารอยละ 
50 และผูดูแลสวนใหญจะเลือกออกจากตลาดแรงงานมากกวาลดชั่วโมงการทํางาน ขณะที่หาก
แรงงานผูหญิงไดรับสิทธิประโยชนการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว และการเขาถึงชั่วโมงการ
ทํางานที่ยืดหยุน จะชวยให มีโอกาสคงอยูในการทํางานและรักษาชั่วโมงการทํางานไดมากกวาโดย
เปรียบเทียบกับผูที่ไมไดรับสิทธิดังกลาว  

       2.3   มาตรการดานการบริการ 
             จากการศึกษาผลกระทบของการใชมาตราสนับสนุนครอบครัวดานการบริการ ของ 

Bratti and Staffolani (2012) พบวา ในประเทศอิตาลี มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการมีการ
ใหบริการดูแลเด็กของภาครัฐและการเขารวมในตลาดแรงงานของผูหญิง โดยที่การเพิ่มขึ้นของ
สัดสวนความครอบคลุมบริการดูแลเด็กหนึ่งหนวยจะเพิ่มโอกาสในการเขาทํางานเต็มเวลาของผูหญิง
ประมาณรอยละ 1.49 ในขณะที่การศึกษาของ Kinoshita and Guo (2015) ไดมีการตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับการสนับสนุนดานบริการในการดูแลบุตรของประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตเทียบกับประเทศใน
กลุม Nordics อยางเชนฟนแลนดและนอรเวยวา การลงทุนดานการบริการในการดูแลเด็กของ
ประเทศญี่ปุนและเกาหลีนอยกวาฟนแลนดและนอรเวยเกือบ 2 เทา โดยประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต
จะเนนการใหบริการดูแลเด็กเฉพาะในชวง 0-5 ปเปนอยางมาก ในขณะที่การบริการดูเล็กในชวง 6-
11 ปนอยมากโดยเปรียบเทียบ ดังน้ันการลงทุนเกี่ยวกับการบริการเลี้ยงเด็กในกลุม 6-11 ปที่จํากัด
สงผลใหผูหญิงมีตองดูแลบุตรหลังเลิกเรียน จึงทําใหผูหญิงไมสามารถทํางานเต็มเวลาได    
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       ขณะเดียวกันการใหบริการดูแลผูสูงอายุจะชวยใหผูหญิงสามารถยังคงอยู ใน
ตลาดแรงงานได โดยที่การเพิ่มขึ้นของสัดสวนความครอบคลุมการใหบริการดูแลผูสูงอายุรอยละหน่ึง
จะสงผลใหผูหญิงมีโอกาสในการทํางานเต็มเวลาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.56 และลดโอกาสการไมอยูใน
ตลาดแรงงานลงในสัดสวนเดียวกัน สอดคลองกับ Shimizutani, Suzuki and Noguchi (2008) 
พบวา การลดภาระการดูแลผูสูงอายุโดยระบบประกันการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care 
insurance) ของประเทศญี่ปุนสามารถชวยทดแทนการลดลงของประชากรวัยทํางานไดโดยที่การนํา
ประกันการดูแลผูสูงอายุระยะยาวมาใชในป 2000 สงผลใหโอกาสที่ผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูหญิงวัยทํางาน ถูกจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 8 และเพิ่มเวลาการทํางานทั้งในรูปของจํานวนวันทํางาน
ตอสัปดาหและชั่วโมงการทํางานตอวันประมาณรอยละ 10-20 ซึ่งผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นหลังจาก
ที่มาตรการดังกลาวไดถูกดําเนินการแลวเปนเวลา 2 ปครึ่งแสดงถึง ความลาชาของเวลา (time lag) 
ในการตอบสนองของการเขารวมตลาดแรงงานของผูหญิง 
   2.4  ขอสังเกตอ่ืนๆเก่ียวกับการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวเพื่อสงเสรมิให
ผูหญิงทํางาน  

     นอกจากการใชมาตราดานการเงิน เวลาและบริการซึ่งเปนมาตราการหลักในนโยบาย
สนับสนุนครอบครัวแลว ปจจัยในเชิงสถาบัน (institutional factor) อาทิ ทัศนคติและความเชื่อทาง
สังคม (social attitudes and beliefs) ยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญตออัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานของผูหญิง ดังเห็นไดจากการศึกษาของ ADB (2015) ในตลาดแรงงานเอเชีย พบวา 
อุปสรรคของผูหญิงชาวเอเชียในการเขามามีสวนรวมในตลาดแรงงานไมไดมีแคเพียงความเหลื่อมล้ํา
ในลักษณะของคาจางและการมีงานทําที่ดี โดยเปรียบเทียบกับผูชาย แตเปนบรรทัดฐานทางสังคม 
(social norm) กลาวคือ ในบางประเทศ บรรทัดฐานทางสังคมจะกระตุนและคาดหวังใหการทํางาน
บานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูหญิง ดังน้ัน มาตรการทางนโยบายจึงควรมุงเนนถึงสาเหตุที่
กระทบตอความเทาเทียมกันทางเพศในการเขารวมตลาดแรงงาน อาทิ การสนับสนุนใหมีการทํางาน
ที่ยืดหยุนและเปนมิตรตอการมีครอบครัว โดยใชนโยบายการลาเพื่อคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร การ
สรางโควตาการจางงาน และการฝกทักษะอาชีพสําหรับเพศหญิง เปนตน โดยประเทศที่มีความ
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมระหวางผูหญิงและผูชาย ยกตัวอยางเชนประเทศ
สวีเดนซึ่งเปนประเทศที่มีอัตราการมีสวนรวมของกําลังแรงงานของผูหญิงและผูชายใกลเคียงกันและ
ความแตกตางของคาจางของผูหญิงและผูชายนอยที่สุดในโลก จากการศึกษาของ Wells and 
Bergnehr (2014) พบวา นโยบายสนับสนุนครอบครัวของแรงงานที่ใชมีจุดมุงหมายที่สนับสนุน
แรงงานเฉพาะบุคคลมากกวาการสนับสนุนครอบครัวเนนความเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย 
ดังน้ันจึงสงเสริมใหผูหญิงทํางานในตลาดแรงงาน และสงเสริมใหผูชายมีสวนรวมในการดูแล
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา จึงพบวา ผูหญิงในประเทศ
สวีเดนลดเวลาในการทํางานบาน การดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัวลง ในขณะที่ใชเวลาในการ
ทํางานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกับผูชายที่ใชเวลาในการทํางานในตลาดแรงงานลดลง 
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และใชเวลาในการดูแลครอบครัวและดูแลสามารถในครอบครัวเพ่ิมขึ้น  และจากขอมูลในป ค.ศ. 
2011 พบวาความแตกตางของการใชเวลาในทํางานบานและดูแลสมาชิกในครอบครัวของผูหญิงและ
ผูชายเทากับ 45 นาทีตอวันเทานั้น  (Statistic Sweden, 2011)    

    ขณะที่การศึกษาของ World Bank (2015) ไดระบุวา แมวามาตรการสงเสริมการทํางาน
ของผูหญิงในรูปแบบตางๆ จะมีความสําคัญ แตการที่จะทําใหมาตรการดังกลาวมีประสิทธิภาพ
สูงสุดยังคงมีความทาทายจากปจจัยเชิงสถาบันที่สําคัญคือ ทัศนคติทางสังคม (social attitude) ใน
ประเด็นการรับผิดชอบภาระครอบครัวรวมกันระหวางชายและหญิงในการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งในหลาย
ประเทศไดดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมในประเด็นดังกลาว อาทิ กฎหมายความเทาเทียมกันทาง
เพศ (Gender Equality Law) ในประเทศสิงคโปร ซึ่งใหความสําคัญกับบทบาทของผูชายและผูหญิง
ในชีวิตครอบครัว ขณะที่ประเทศญี่ปุนดําเนินโครงการ Ikumen ซึ่งใหการยกยองผูชายที่ทําหนาที่
ดูแลบุตร นอกจากนี้ ผลการศึกษาเชิงประจักษโดย Bedsmudca et al. (2015) ใชขอมูลจาก 117 
ประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมตลาดแรงงานของเพศหญิงชวงอายุ Prime 
age มีความแตกตางจากกลุมวัยเด็กและวัยสูงอายุ กลาวคือ ปจจัยทางดานสถานะทางเศรษฐกิจและ
ระดับการศึกษาจะมีอิทธิพลนอยในผูหญิงชวงวัย Prime age โดยเปรียบเทียบกับกลุมอายุอ่ืนๆ แต
กลับเปนปจจัยดานครอบครัวและแนวคิดทางเพศ (family and gender idologies) ไดแก ภาระการ
ดูแล และความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลสําคัญตอระดับการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงชวง
วัย Prime age ทั้งน้ี อิทธิพลของปจจัยทางดานสถาบันที่สงผลตอการเขารวมตลาดแรงงานของ
ผูหญิงสามารถเห็นไดอยางเดินชัดในกรณีประเทศญี่ปุน กลาวคือ แมวาประเทศญี่ปุนจะเปนหนึ่งใน
ประเทศที่ใหสิทธิประโยชนทางดานการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่มากที่สุดในกลุมประเทศ OECD แลว คือ 
มีระยะเวลาการลากวา 52 สัปดาห หรือประมาณ 1 ป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศ OECD ที่
มีระยะเวลาการลาเฉลี่ยเพียง 8 อาทิตย แตกลับพบวา ผูชายชาวญี่ปุนกลับมีการใชสิทธิการลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเพียงรอยละ 2.03 ในป 2013 (OECD: 2016; Nakazato;& Nishimura :2015) 

 
แนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวัย  

  จากการศึกษาความตองการของผูหญิง การเปรียบเทียบนโยบายและการศึกษาบทเรียน
ของนโยบาย พบวา ประเทศไทยนั้นมีการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนครอบครัวแลว แต
มาตรการตางๆของประเทศไทยยังคงตองพัฒนาทั้งในดานความครอบคลุม ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของมาตรการ และจากการศึกษายังคงมีชองวางของนโยบายสนับสนุนครอบครัวของ
ประเทศไทย ดังน้ันทําใหเปนที่มาของแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานใน
สังคมสูงวัย ไดดังตาราง 46 
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 ตาราง 46 แนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย โดยใชนโยบายสนับสนุนครอบครวั  

ประเด็น การมีอยูนโยบายที่
เกี่ยวของ 

ประสิทธิผลของนโยบายจาก 
กรณีศึกษาตางประเทศ 

ผลจากการวิเคราะหจาก
แบบจําลองและการลงพื้นที่  

วิเคราะหชองวางของนโยบาย แนวทางการสนับสนุน 

ดานเงิน มี  การลดหยอนภาษี 
(เด็กและผูสูงอายุ) / เงิน
อุดหนุนเด็ก 
ไมมี  เงินอุดหนุนผูดูแล
ผูสูงอายุ /ชวยเหลอืคาใชจาย
เกี่ยวกับการจางผูดูแล/ tax 
credit 
 

การใชมาตรการภาษีและเงินอุดหนุนสงผลตอการ
เพิ่ม FLFP โดยที่ขึ้นอยูกับระดับรายไดและ
การศึกษา ประเภทการจางงาน เชน การใช tax 
credit สงผลใหเกดิการจางงานของผูหญิงที่มี
ระดับการศึกษาต่ํา 

รายไดที่ไมใชตัวเงินจะสงผลตออัตรา
การมีสวนรวมในกําลังแรงงานและ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงใน
ทิศทางตรงกันขาม 
 

1.ภาพรวม มีนโยบายสนับสนุนทาง
การเงินครอบคลุมในระดับหนึ่งแลว แต
อาจไมเพียงพอในบางกลุม อาทิ ขาดการ
อุดหนุนทางการเงนิแกผูดูแลผูสูงอายุที่
ออกจากงาน การสนับสนุนใหจางผูดูแล
และการลดหยอนภาษีไมใหประโยชนแกผู
ที่มีรายไดนอย 
2.การเพิ่มเงินอุดหนุนใหเพียงพอกับ
คาใชจายที่จําเปน โดยภาครัฐหรือเอกชน
เพียงสวนเดียวสวนอาจมีความเปนไปได
ทางการเงินต่ํา เนื่องจากจะเปนภาระที่
คอนขางสูง  

1.มาตราการดานการคลัง ไดแก เครดิตภาษี
สําหรับผูที่ทํางานและผูที่ดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง tax credit แกผูมีภาระดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุเพื่อเปนประโยชนกับครอบครัวที่มีรายได
นอย  
หมายเหตุ ในการศึกษาครั้งนี้ไมมีการสนับสนุน
เกี่ยวกับมาตรการดานการเงิน : เนื่องจากขอ
คนพบในแบบจําลองเกี่ยวกับการเพิม่เงินที่ไมใช
ตัวเงินจะสงผลตออัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงในทิศทาง
ตรงกันขาม ประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณ
ผูหญิงที่มีภาระการดูแลพบวา มีความตองการการ
สนับสนุนดานเวลาและบริการมากกวา  
 

ดาน
เวลา 

มี  สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตร (ตามพรบ.คุมครอง
แรงงาน)  
มี  การหามเลิกจางเพราะ
ตั้งครรภ (ตามพรบ.คุมครอง
แรงงาน) 
ไมมี  ไมมีสิทธิการลาเพื่อ
ดู แ ล สู ง อ า ยุ  
ไมมี ไมมีการสนับสนุน  

1.การขยายระยะเวลาการลาสงผลใหอัตราการ
จางงานของผูหญิงเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งหลังจากนั้น
อัตราการจางงานของผูหญิงจะลดลงเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการลา 
2.การลาเพื่อเลีย้งดูเด็กมีระยะเวลาที่อยูใน
ตําแหนงงานนั้นนานกวาผูหญิงที่ไมใชสิทธิการ
ลาฯ 
3.ผูหญิงที่เปนผูดูแลพอแมที่ภาวะพึ่งพิงเลือก
ออกจากตลาดแรงงานมากกวาลดชั่วโมงการ 
 
 
 

เวลาในการทํางานของสามีสงผลอัตรา
การมีสวนรวมในกําลังแรงงานและ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงใน
ทิศทางตรงกันขาม 

1.ความคิดเห็นที่แตกตางระหวางสิทธิ์การ
ลาระหวางนายจางและลูกจาง 
2.ขาดการสนับสนุนนโยบายการสราง
ความยืดหยุนของเวลาและสถานที่ในการ
ทํางานในกรณีที่แรงงานมีภาระการดูเด็ก
และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

 

1.การขยายสิทธิ์การลาเพื่อดูแลบุตร ควรศึกษา
ระยะการใหสิทธิ์ลาที่ความเหมาะสมจะจูงใจให
แรงงานยังคงอยูในตลาดแรงงาน 
2.การเพิ่มสิทธิ์การลาเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ซึ่งอาจเปนการลาแบบไมรับเงินเดือน
เพื่อทําใหไมกระทบตอรายจายของนายจางแตทํา
ใหเกิดการประนีประนอมระหวางการทํางานและ
ภาระการดูแล 
3.การแกไขขอบังคับใหแรงงานมีสิทธิ์ขอทํางานที่มี 
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ประเด็น การมีอยูนโยบายที่
เกี่ยวของ 

ประสิทธิผลของนโยบาย 
กรณีศึกษาตางประเทศ 

ผลจากการวิเคราะหจาก
แบบจําลองและการลงพื้นที่ 

วิเคราะหชองวางของนโยบาย แนวทางการสนับสนุน 

ดาน
เวลา  
(ตอ) 

นโยบายสรางสมดุลระหวาง
การทํางานและการดูแลบุตร 
และผูสูงอายุที่เปนลายอักษร
ตามกฎหมาย 

ทํางาน  แตการไดรับสิทธิประโยชนการลาเพื่อ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว และการเขาถึงชั่วโมง
การทํางานที่ยืดหยุน จะชวยให มีโอกาสคงอยูใน
การทํางานและรักษาชั่วโมงการทํางานได
มากกวาผูที่ไมไดรับสิทธิ 

  ความยืดหยุนของเวลาและสถานที่ในกรณีที่มีภาระ
การดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ดาน
บริการ 

มี  โรงเรียนอนุบาล/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดรัฐ 
มี บ ริ ก า ร ดู แ ล โ ด ย
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 
มี บ ริ ก า ร ดู แ ล โ ด ย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน+โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
มี ระบบการดูแลระยะยาว
แบบบูรณาการระดับพื้นที่ 
ไมมี  หนวยงานกลางใน
การกํากับดูแลเกี่ยวบริการ
ดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงอยางครบวงจร  
 

1.ผลกระทบของการใชมาตราสนับสนุน
ครอบครัวดานการบริการ มีความสัมพันธเชิง
บวกระหวางการมีการใหบริการดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุของภาครัฐและการเขารวมใน
ตลาดแรงงานของผูหญิง  
2.การลดภาระการดูแลผูสูงอายุโดยระบบประกัน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว ของประเทศญี่ปุน
สามารถชวยทดแทนการลดลงของประชากรวัย
ทํางานได  โดยเปนการเพิ่มเวลาการทํางานทั้งใน
รูปของจํานวนวันทํางานตอสัปดาหและชั่วโมง
การทํางานตอวัน แตผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้น
หลังจากที่มาตรการดังกลาวไดถูกดําเนินการแลว
เปนเวลา 2 ปครึ่งแสดงถึง ความลาชาของเวลา 
(time lag) ในการตอบสนองของการเขารวม
ตลาดแรงงานของผูหญิง 
3. เกิดการจางแรงงานหญิงเพิ่มขึ้นในธุรกิจการ
ดูแลผูสูงอายุ  
 
 
 
 
 

-การอยูรวมกันระหวางบุตรหลานและ
ผูสูงอายุสงผลตออัตราการมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานและชั่วโมงการทํางาน
ของผูหญิงในทิศทางเดียวกัน 
 

1.มีบริการทั้งในสวนเด็กและผูสูงอายุ แต
ไมสามารถทําใหแรงงานเกิดความ
ไววางใจในบริการ 
2.การบริการดูแลของอาสาสมัครตาม
ชุมชนอาจจะไมทั่วถึง 
3. การดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการดูแล
เด็กและผูสูงอายุไมมีหนวยงานที่กํากับ
ดูแลมาตรฐานการใหบริการ การกําหนด
ราคาที่มีความเปน การตรวจสอบบุคคล
การที่ทํางานในสถานประกอบการดูแลเด็ก
และผูสูงอายุมีความรูความสามารถที่จะ
ดูแลไดหรือไม  
4.การขาดกฎหมายหรือประกาศบังคบั
นายจางตองจัดบริการขั้นพื้นฐานสําหรับ
แรงงานที่เพิ่งครรภบุตร  
 

1.สรางความไววางใจในบริการการดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่จัดใหโดยภาครัฐ และ
เอกชน  
2.การเพิ่มบุคคลากรอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่
บาน/อาสาสาธารสุข 
3.สนับสนุนใหนายจางบริการขั้นพื้นฐานสําหรับ
แรงงานที่เพิ่งครรภบุตรที่ถูกหลักอนามัย  
4.การสงเสริมใหเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
กอนวัยเรียนและการดูแลผูสูงอายุ เพื่อสรางความ
หลายหลายในบริการ และเกิดการแขงขันดาน
ราคา  
5.การสรางระบบประกันระยะยาวของภาครัฐหรือ
บริษัทประกันภาคเอกชน  
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ประเด็น การมีอยูนโยบายที่
เกี่ยวของ 

ประสิทธิผลของนโยบาย 
กรณีศึกษาตางประเทศ 

ผลจากการวิเคราะหจาก
แบบจําลองและการลงพื้นที่ 

วิเคราะหชองวางของนโยบาย แนวทางการสนับสนุน 

ดาน
สถาบัน 

มี   แผนพัฒนาสตรี  ใน
แ ผ น ฯ 11ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
ตลาดแรงงานคือ การพัฒนา
กลไกและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบการเพิ่มมาตรการ
การคุมครองแรงงานสตรีใน
ดานความมั่นคงปลอดภัยใน
การทํางาน สภาพแวดลอม
การทํางานที่มีผลตอรางกาย
และจิตใจของแรงงานหญิงและ
ด านคุ มครองค าจ า งที่ เท า
เทียมกับแรงงานชาย  

ประเทศสวีเดนซึ่งเปนประเทศที่สนับสนุนความ
เทาเทียมกันทางเพศของผูหญิงและผูชาย พบวา
จากขอมูลในป พ.ศ.2554 ในชวง 20ปที่ผานมา 
ผูหญิงลดเวลาในการทํางานบาน การดูแลบุตร
และสมาชิกในครอบครัวลง ในขณะที่ทํางานใน
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกับผูชาย
ทํางานในตลาดแรงงานลดลง และทํางานบาน
เพิ่มขึ้น ในขณะนี้ผูหญิงใชเวลาในทํางานบาน
และดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกวาผูชาย 45 
นาทีตอวัน  (Statistic Sweden, 2011)    

1.บางกิจการเพิ่มเติมสวัสดิการแก
ลู กจ า ง  เ นื่ อ งจากนายจ า ง ได รั บ
ประสบการณจากการเปนลูกจาง
บริษัทตางชาติ หรือใชนโยบายดูแล
แบบครอบครัวเพื่อสรางแรงจูงใจการ
ทํางาน 
2.แรงงานรูสึกวาที่ทํางานไมสนับสนุน
ผูหญิงที่ มีบุตรแรกกอน / ผูหญิงที่
ตั้งครรภ 
3.นายจางไมเห็นความสําคัญในการ
จัดสวัสดิการ  
4.การใชเวลาในการบริการครัวเรือน 
และการดูแลสมาชิกในครัว เ รือน
มากกวาผูชาย เกือบ 2 เทา  หรือ2.45 
ชั่วโมงตอวัน (บทที่ 4)  

1.ไมไดเนนเรื่องการความสมดุลระหวาง
การสรางสมดุลระหวางการทํางานและการ
ดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว 
ในแผนพัฒนาสตรี 
2.ข อ สั ง เ ก ต แ ผนพั ฒน า ส ต รี มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนเพื่อนําขับเคลื่อนการพัฒนา
ผูหญิงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทุกฉบับๆ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย แต
สิทธิ์ ข อ งแรง ง านหญิ งยั ง ค ง ใช ต าม
พระราชบัญญัติคุมแรงงานเมื่อป พ.ศ. 
2541 

ควรสงเสริมใหมีการปรับทัศนคติทางสังคมใหเห็น
ความสําคัญของนโยบายสนับสนุนครอบครัวของ
แรงงาน 
การสรางความตระหนักใหกับนายจาง ใหเห็น
ความสําคัญของนโยบายครอบครัว  
การสงเสริมใหเกิดการเทาเทียมในการรับผิดชอบ
ระหวางผูหญิงและผูชายในการดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
การสนับสนุนการอยูรวมกันของคน 3 รุนเพื่อให
ผูสูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงไดชวยเลี้ยงดูบุตร
หลาน 

176 
ตาราง 46 (ตอ) 

 



177 

 

 
 

จากตาราง 46 พบวา แนวทางการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย ในสวนของ
นโยบายสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงในสังคมสูงวัย มีดังตอไปน้ี  

1. มาตรการดานเงินและการคลัง   
    1.1  มาตรการดานเงิน 
         จากผลการศึกษาจากแบบจําลองเกี่ยวกับการเพิ่มเงินที่ไมใชตัวเงินจะสงผลตออัตรา

การมีสวนรวมในกําลังแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงในทิศทางตรงกันขาม ประกอบกับ
การลงพื้นที่สัมภาษณผูหญิงที่มีภาระการดูแลพบวา มีความตองการการสนับสนุนดานเวลาและ
บริการมากกวา ดังน้ันเพ่ือไมเปนการเพิ่มลดภาระดานการคลังของรัฐบาล การศึกษาครั้งน้ีจึงไมมี
การสนับสนุนเกี่ยวกับมาตรการดานการเงิน   

     1.2 มาตรการการคลังเก่ียวกับภาษีเครดิต เน่ืองจากมาตรการลดหยอนภาษีบุตรและ
ผูสูงอายุเปนมาตรการซึ่งผูที่มีรายไดนอยไมไดรับประโยชน ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาเครื่องมือ
ทางการคลัง อาทิเชน การใชเครดิตภาษีสําหรับผูทํางานและมีภาวะการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มี
ภาระพึ่งพิง เพ่ือเปนการชวยเหลือดังกลาวจึงเปนการชวยเหลือพิเศษแกครอบครัวที่มีรายไดนอยแต
ตองทํางาน ดังนั้นการใหเครดิตภาษีจึงสามารถสรางระบบการกระจายรายไดใหมแฝงอยูดวย (วร
เวศม สุวรรณระดา, 2548)   
  2. มาตรการดานเวลา  

     2.1 การขยายเวลาในการดูแลบุตร โดยควรขยายระยะเวลาการดูแลบุตรที่ไดรับเงิน
คาจางใหเพียงพอกับชวงเวลาที่สําคัญในการเสริมสรางพัฒนาการเด็ก อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ตองการขยายสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรตามความตองการของผูหญิงที่มีภาระการดูแลนั้น สําหรับประเทศ
ไทยควรมีการศึกษาถึงระยะการใหสิทธิ์ลาที่ความเหมาะสมจะจูงใจใหแรงงานยังคงอยูใน
ตลาดแรงงานและไมกระทบตอการดําเนินงานของภาคเอกชน ทั้งน้ีในประเทศที่พัฒนาอยางกลุม 
OECD พบวาระยะเวลาการลาเพื่อดูแลบุตรนั้นไมควรเกิน 2 ป เพราะหากนานกวานั้นจะสงผล
กระทบตออัตราการจางของผูหญิง  

2.2 การใหสิทธิการลาเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เน่ืองจากประเทศไทยเขาสู
สังคมสูงวัยแลว ประกอบกับภาระการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการ
ทํางานของผูหญิง รัฐบาลควรพิจารณาการใหสิทธิ์การลาเพื่อดูแลพอแมที่มีภาวะพึ่งพา โดยปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานใหครอบคลุมถึงสิทธิการลาเพื่อใหการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพา 

2.3 การใหความสําคัญกับนโยบายที่สรางความสมดุลระหวางการทํางาน และ
การดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยควรใหสิทธิการลาที่ยืดหยุนระหวางสามีและภรรยาเพื่อให
สามารถดูแลบุตรและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รวมกันไดอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการลดภาระการ
ดูแลเด็กที่อาจตกอยูกับผูหญิงมากเกินไป นอกจากนี้ ควรจัดทํากฎระเบียบขอบังคับเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจางงานที่เปนการสงเสริมใหนายจางสรางความยืดหยุนในการทํางานและการดูแล
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สมาชิกของแรงงานที่ตองดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพาใชสิทธิ์การทํางานที่มีความยืดหยุน
ของเวลาและสถานที่ในการทํางาน 

3. มาตรการดานบริการ  
    3.1 สงเสริมการจัดบริการดูแลเด็กและผูสูงอายุเพื่อลดภาระการดูแลของผูหญิง 

โดย  
    (1) สงเสริมการจัดสวัสดิการสําหรับผูหญิงโดยนายจางภาคเอกชน โดย

พิจารณาออกเปนระเบียบขอบังคับ หรือขอความรวมมือใหแกภาคเอกชนในจัดสวัสดิการการดูแล
ผูหญิงที่มีบุตรแรกเกิดและเด็กกอนวัยเรียน เชน มีการจัดหองปมนํ้านมและเวลาพักในการปมนํ้านม 
การมีแผนกดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในกรณีที่พนักงานจําเปนตองนําบุตรมาในที่ทํางาน เปนตน  

     (2) สนับสนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการใหจัดบริการ 
โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการใหบริการการดูแลเด็กและผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมบริการที่จําเปนในพื้นที่ อาทิ การ
จัดจางผูดูแลผูสูงอายุ และการปรับสภาพบานผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา เน่ืองจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนองคกรหลักและเปนผูใกลชิดกับประชาชนมาที่สุด แตจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยใน
เรื่องการเบิกจายงบประมาณ ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุในพื้นที่ 

      (3) สงเสริมใหเกิดการแขงขันของภาคเอกชนเขามาทํากิจการประเภทการ
บริการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง ทั้งในดานความหลากหลายของ
บริการและการแขงขันดานราคา โดยการใหสิทธิ์พิเศษดานภาษีหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ในการดําเนินใน
ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง 

       (4) จัดใหมีบริการดูแลและแบงเบาภาระของผูดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา 
เน่ืองจากการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาตองอาศัยความรู ความเขาใจ และมีความเครียดสูง ดังนั้น 
รัฐควรจัดตั้งศูนยใหบริการใหคําปรึกษาดานแกผูดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา ในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ 
การอบรมใหความรูดานการดูแล อีกทั้งมีบริการชวยแบงเบาภาระการดูแลผูสูงอายุในบางเวลา   

      (5) พัฒนาระบบประกันการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
เน่ืองจากแมวาในปจจุบันมีการใหบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ซึ่งเปนปจจัย
หนึ่งที่จะชวยลดภาระการดูแลของแรงงานผูหญิงได แตระบบดังกลาวยังคงเปนการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง เม่ือจํานวนผูสูงอายุ
เพ่ิมขึ้น จึงควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาระบบประกันการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพา เพ่ือลดภาระการดูแลของแรงงานผูหญิงและสรางยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว 

     3.2 สรางมาตรฐานการดูแลเด็กและผูสูงอายุเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการใช
บริการ โดยพิจารณากําหนดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บูรณาการดําเนินงานยกระดับการ
ใหบริการดูแลที่มีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ
เด็กกอนวัยเรียนและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาทั้งดานความตองการใชบริการและความสามารถในการ
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ใหบริการของสถานบริการ การกําหนดมาตรฐานสถานบริการ การจัดการดานบุคลลากรที่ใหบริการ
สถานบริการ การสอบความรูทั้งดานทฤษฏีและดานปฏิบัติ ตลอดจนการรับเร่ืองรองทุกขเกี่ยวกับ
บริการทั้งนี้เพ่ือเปนการสรางความไววางใจในบริการ เน่ืองจากการดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพานั้นมีหลายหนวยงานดําเนินการอยู ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนเอกภาพในการดําเนินงาน 

4. มาตรการอื่นๆ  
     การสงเสริมใหมีการปรับทัศนคติทางสังคมใหเห็นความสําคัญของนโยบายสนับสนุน
ครอบครัวของแรงงาน และประเด็นดานความรับผิดชอบภาระครอบครัวระหวางผูชายและผูหญิงใน
การดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูหญิง และการ
สรางความเห็นอกเห็นใจและไมไดมองวาผูที่ตองดูแลครอบครัวเปนภาระขององคกร การสราง
คานิยมการอยูรวมกันของคน 3 รุน ทั้งน้ีเพ่ือทําใหนโยบายสนับสนุนครอบครัวเพื่อสงเสริมใหผูหญิง
ทํางานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  ซึ่งแนวทางสงเสริมดังนี้  

    4.1 ควรยกยอง/ประกาศเกียรติวาเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสังคม
ในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการนโยบายสนับสนุนครอบครัว   

    4.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทํางานในองคกรระหวางกิจการที่
มีและไมมีนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทย เพ่ือมีขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกับ
ภาคเอกชนเพื่อการจัดสวัสดิการนโยบายสนับสนุนครอบครัว   

    4.3 สงเสริมการใชกระบวนการสื่อสาธารณะในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสรางกระแส
สังคมใหเกิดการตระหนักถึงความเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงในการรับภาระการดูแลเด็ก
และผูสูงอายุ 
     4.4 ควรสงเสริมใหเกิดการอยูรวมกันของคน 3 รุน เพ่ือทําใหผูสูงอายุมีบทบาทในการ
ชวยดูแลบุตรหลานกับผูหญิงที่ตองออกไปทํางาน โดยการสรางจิตสํานึก การสรางคานิยมในการอยู
รวมของคน 3 รุนผานสื่อตางๆ  
 ขอสังเกตในการจัดทําแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย 

จากแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยที่ไดจากการศึกษาไดมีการ
ตรวจสอบขอเสนอแนะในการจัดทําแนวทางสนับสนุนกับผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เปนผูกําหนด
นโยบาย4 พบขอสังเกตดังนี้  

1. มาตรการสนับสนุนดานการเงินการคลังเกี่ยวกับการเสนอใหเครดิตภาษี เปนเร่ืองที่
จําเปนตองศึกษาอยางละเอียด เพราะแมวาระบบการใหเครดิตภาษีจะดีกวาระบบการลดหยอนภาษ
ที่ประโยชนจะตกอยูกับคนที่มีรายไดสูง แตในประเทศไทยไมเคยใชระบบเครดิตภาษีสําหรับระบบ

                                                            
4 หนวยงานที่เปนผูกําหนดนโยบาย ไดแก  ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานภาษี กระทรวงการคลัง  (มาตรการดานการเงินและการ
คลัง)  ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ดานนโยบายดานสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ดังนั้นขอเสนอดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของ
ประเทศ 

2. มาตรการสนับสนุนดานเวลาเกี่ยวกับการเพิ่มระยะเวลาการลาเพื่อไปดูแลบุตร หรือการ
ลาแบบไมไดรับเงินเดือน ในปจจุบันประเทศไทย ผูหญิงที่ทํางานในระบบสามารถลาได 90 วัน และ
ไดรับเงินเดือนคิดเปนรอยละ 50 ของเงินเดือนทั้งหมด  แตในทางปฏิบัติผูหญิงที่ทํางานยังใชสิทธิ์ลา
เพียง 45 วันเทาที่มีไดรับเงินเดือนเทานั้น ดังน้ันมาตรการลาเพื่อไปดูแลบุตร แตไมไดรับเงินเดือน 
อาจจะไมมีประสิทธิภาพ (ขอมูลจากการสนทนากลุมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2558)  

3. มาตรการสนับสนุนดานเวลาเกี่ยวกับการลาเพื่อไปดูแลพอแมที่ภาวะพึ่งพานั้น ในทาง
ปฏิบัติยังไมมีขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติหรือหนวยงานที่เกี่ยวของบงชี้ถึงจํานวนของแรงงาน
ที่ตองออกจากตลาดแรงงานเพื่อไปดูแลพอแมที่มีพ่ึงพาทําใหไมทราบถึงขนาดของผลกระทบที่เกิด
จนกระทั้งนํามาสูการจัดสวัสดิการเรื่องการลาเพื่อไปดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ  

4. จากความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบายพบวา มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงานนั้น มักจะจัดทําในรูปแบบของการขอความรวมมือนายจางมากกวาประกาศหรือขอบังคับ
เน่ืองจากนายจางยังไมเห็นความสําคัญ และมองมาตรการตางๆ เปนการเพิ่มคาใชจายของกิจการ  

5. จากภารกิจของกระทรวงที่เกี่ยวของมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการบูรณาการทําให
การจัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการดูแลครอบครัวของผูหญิงในตลาดแรงงานขาดประสิทธิภาพและ
ยังคงมีชองวางของนโยบายที่มีความจําเปนตองสนับสนุน ไดแก  

5.1 การจัดบริการดูแลเด็กในสถานประกอบการ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน มีโครงการใหเจาหนาที่ออกไปสงเสริมใหสถานประกอบการมีการจัดบริการ
ดูแลบุตรของลูกจาง หรือ สงเสริมใหชุมชนที่มีสถานประกอบการจํานวนมาก แตไมมีในการ
สนับสนุนใหจัดบริการดูแลบุตร หรือสามารถสรางมาตราการจูงใจใดๆ อีกทั้งการดูแลและการขอ
อนุญาตจัดตั้งอยูในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงทําใหในทางปฏิบัต
ถึงแมจะสงเสริมแลว นายจางก็ตองไปดําเนินการเองกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  

5.2 การจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับพอแมที่เปนผูสูงอายุ จากบริบทของสังคมสูงวัยที่มี
จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุที่ตกอยูในพึ่งพาคิดเปนรอยละ 21 (สปสช., 
2559) ยอมสงผลกระทบตอบุตรที่อยูในวัยแรงงานที่ทํางานในตลาดแรงงาน แตในขณะที่แนวทางใน
การจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงานยังไมไดกลาวถึงในเรื่องดังกลาว เน่ืองจากยังไมไดเห็นวา
ประเด็นดังกลาวเปนปญหากับตลาดแรงงานของไทย  
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บทที่ 7  
บทสรุป ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการศึกษา  

 
สรุปผลการศึกษา  

จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรไปที่เขาสูสังคมสูงวัยของหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย สงผลใหจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น จํานวนเด็กลดลง และในอนาคตอันใกลจํานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงดวย  จากสถานการณดังกลาวอาจจะสงผลตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศพัฒนาแลว มีความ
พยายามในการเพิ่มอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประเทศ และแนวทางหนึ่งคือการ
สนับสนุนใหมีการเพิ่มอัตราการมีสวนรวมของแรงงานหญิง  ซึ่งจากขอมูลของประเทศ OECD 
พบวาอัตราการมีสวนรวมของกําลังแรงงานหญิงในกลุมประเทศ OECD มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  แตเม่ือ
พิจารณาสถานการณในประเทศไทยกลับพบวามีแนวโนมการลดลงของการมีสวนรวมในกําลังของผู
หญิงไทยลดลง ซึ่งกลุมที่นาสนใจคือ กลุมของผูหญิงอายุ 25-54 ป หรือกลุม prime-age เพราะเปน
ชวงที่แรงงานมีประสิทธิภาพการทํางานสูงที่สุด ดังนั้นจึงเกิดเปนคําถามวิจัยในครั้งนี้วา แนวทาง
สนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน หรือกลุม prime-ageในสังคมสูงวัยของไทยควรเปน
อยางไร  จากคําถามวิจัยดังกลาวจึงแบงออกเปน 3 วัตถุประสงคหลักในการศึกษา คือ การวิเคราะห
บทบาทของผูหญิงทั้งในและนอกตลาดแรงงาน การวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทํางาน
และชั่วโมงการทํางานของผูหญิง จากนั้นนําผลการศึกษาที่ไดมาสังเคราะหแนวทางสนับสนุนการ
ทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัย ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนในการรักษาการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
และสงเสริมการทํางานของผูหญิงภายใตสถานการณการลดลงของประชากรวัยแรงงานอันเนื่องจาก
สังคมสูงวัยตอไป  

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
การเก็บรวบรวมทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการเก็บขอมูลปฐมภูมินั้นไดมาจากการสัมภาษณผูหญิง
นายจาง และผูกําหนดนโยบายแรงงานของประเทศ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
ในขณะที่ขอมูลทุติยภูมิ ไดใชขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ประกอบดวย ขอมูลจากการสํารวจ
การทํางานของประชากรไทยป พ.ศ. 2527-2557 ขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ป พ.ศ. 2556 และขอมูลจากการสํารวจการใชเวลาของประชากรไทย ปพ.ศ. 2552 
โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ กลุมผูหญิงไทย อายุ 25-54 ป ซึ่งเปนกลุมผูหญิงวัย prime age 
หรือในการศึกษาครั้งนี้เรียกวา “ผูหญิงวัยทํางาน” สําหรับผลการศึกษาในแตละวัตถุประสงคสามารถ
สรุปไดดังน้ี  

 
 



182 

ผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 1 การวิเคราะหสถานการณผูหญิงวัยทํางานของไทย 
 จากสถานการณของผูหญิงวัยทํางานทั้งในและนอกตลาดแรงงาน ในชวงป พ.ศ. 2527-

2557 นั้น พบวาอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัยทํางานลดลง ซึ่งสวนใหญเปน
ผูหญิงในภาคชนบท และแมวาการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางานในกรุงเทพ
เพ่ิมขึ้น แตแบบแผนการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป โดยการเขาและออกจาก
ตลาดแรงงานไปชวงระยะเวลาหนึ่งและกลับเขามาตลาดแรงงานอีกครั้ง เม่ือพิจารณาสถานการณ
นอกตลาดแรงงาน พบวาสาเหตุหลักของผูหญิงวัยทํางานที่อยูนอกตลาดแรงงานเพราะตองทํางาน
บาน เ ม่ือวิ เคราะหจากอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงตามอายุระหวางป 
พ.ศ. 2527และ 2557 พบวา ผูหญิงวัยทํางานมีสวนรวมในกําลังแรงงานลดลงในทุกชวงอายุ ในขณะ
ที่สัดสวนของผูหญิงที่เปนแมบานเพ่ิมขึ้นทุกชวงอายุ เม่ือพิจารณาการทํางานของผูหญิงตามรุนป
เกิด (Birth Cohort) พบวา ลักษณะการทํางานของผูหญิงเปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงวัยทํางานรุน
ปจจุบัน มีสัดสวนการเขาสูตลาดแรงงานนอยกวาผูหญิงรุนกอน และมีสัดสวนการเปนแมบานในชวง
เริ่มตนวัยทํางาน มากกวาผูหญิงรุนกอน   

เม่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานพบวา สัดสวนของผูหญิงทํางานในระบบเพิ่มขึ้น 
มีการทํางานนอกระบบลดลง ในขณะที่สัดสวนการเปนนายจางคอนขางนอยมาก และลักษณะของ
ผูหญิงในตลาดแรงงานในยุคกอนและยุคปจจุบันมีความแตกตางกัน สําหรับผูหญิงยุคกอนน้ัน 
สัดสวนการทํางานในระบบและนอกระบบคอนขางคงที่  แตผูหญิงในยุคปจจุบันมีสัดสวนของการ
ทํางานในระบบคอนขางมากในชวงเริ่มตนของการทํางาน (อายุ 25-29ป) แตเม่ืออายุเพ่ิมขึ้นสัดสวน
ของผูหญิงในระบบกลับลดลง ในขณะที่สัดสวนของผูหญิงทํางานนอกระบบเพิ่มมากขึ้น  และเม่ือ
วิเคราะหการจัดสรรเวลาของผูหญิงเม่ือเทียบกับผูชายพบวา ในกิจกรรมอ่ืนๆ เชนการทํางาน การ
ดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล ผูหญิงและผูชายมีการใชเวลาไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา
กิจกรรมนอกตลาดแรงงาน ไดแก การบริการในครัวเรือน และการดูแลสมาชิกในครัวเรือนน้ัน พบวา 
ผูหญิงวัยทํางานจะใชเวลามากกวาผูชาย เกือบ 2 เทา ผูหญิงที่เปนแมบานใชเวลาไปกับการบริการ
ครัวเรือน และการดูแลสมาชิกในครัวเรือนมากกวาผูชายถึง 3 เทา เม่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางอัตราการพึ่งพิงในครัวเรือนที่สะทอนถึงภาระการดูแลเด็กและผูสูงอายุในครัวเรือนกับชั่วโมง
การทํางาน พบวา ภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นไมวาจะเปนภาระจากเด็กและผูสูงอายุ 
สงผลในชั่วโมงการทํางานของผูหญิงลดลง ดังน้ันจากการวิเคราะหสถานการณจากอดีต จนกระทั่ง
กาวเขาสูสังคมสูงวัยของไทย ทําใหพบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลครอบครัวนั้นมีผลตอการ
ทํางานของผูหญิงวัยทํางาน  

 
ผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 2 ปจจยัที่สงผลตอการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหจากแบบจําลองปจจัยที่สงผลตอการทํางานของผูหญิง โดยใช

ขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปพ.ศ. 2556 โดยใชแบบจําลอง Probit 
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และ Biprobit ในการวิเคราะหการตัดสินใจทํางานในตลาดแรงงาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจทํางานทั้งในสวนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานครอบครัว  หากพิจารณาปจจัยดาน
ครอบครัวมีความสําคัญตอการตัดสินใจทํางานของผูหญิงแลวพบวา หากในครอบครัวของผูหญิงวัย
ทํางานมีอัตราการพึ่งพิงของบุตรกอนวัยเรียนสูง การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน สงผลให
โอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานของผูหญิงลดลง และหากครัวเรือนของผูหญิงมีอัตราการพึ่งพิงของ
บุตรอายุนอยและผูสูงอายุตอนปลายในครัวเรือนมาก ยิ่งทําใหโอกาสในการออกจากตลาดแรงงาน
ของผูหญิงวัยทํางานสูงขึ้นไปอีก  นอกจากนี้ลักษณะการทํางานของสามีมีผลตอการทํางานของ
ผูหญิงวัยทํางาน กลาวคือ หากสามีทํางานในระบบ หรือเปนนายจางสงผลใหโอกาสในการทํางาน
ของผูหญิงนอยกวาผูหญิงที่มีสามีทํางานนอกระบบ ชั่วโมงการทํางานของสามีที่ทํางานในระบบที่
เพ่ิมขึ้น สงผลใหโอกาสในการทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงลดลง  ในขณะที่ปจจัยที่สงผลตอ
โอกาสในการตัดสินใจทํางานที่เพ่ิมขึ้นของผูหญิง นอกจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแลว การมี
สถานภาพเปนหัวหนาครอบครัว อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตนและตอนกลางที่สูงมีผลทําให
โอกาสในการทํางานของผูหญิงเพ่ิมขึ้น (แบบจําลองที่ 1.2 , 1.3) การอยูรวมกันระหวางผูสูงอายุ
ตอนตนและเด็กอายุ  0-2 ป (อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน*อัตราการพึ่งพิงของเด็ก 0-2ป) 
(แบบจําลองที่ 1.3)  

เม่ือพิจารณาปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานของผูหญิง โดยไดกําจัดอิทธิพลของความ
เอนเอียงในเลือกตัวอยางตามแนวคิดของ Heckman (1979) และใช Two-stage least square ใน

การประมาณคาแบบจําลอง ซึ่งจากขอจํากัดของขอมูลทําใหสามารถวิเคราะหไดเพียงผูหญิงที่
ทํางานในระบบเทานั้น  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานแบงเปน 3 ปจจัยสําคัญ 
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยครอบครัว และปจจัยที่เกี่ยวของกับตลาดแรงงาน  จากผลการศึกษา 
ในสวนปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น การเปนหัวหนาครอบครัว สงผลใหผูหญิงมี
ชั่วโมงการทํางานที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่สภาพสมรสของผูหญิงไมมีผลตอชั่วโมงการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปจจัยในตลาดแรงงาน พบวา ผูหญิงที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการนั้นมีชั่วโมงการทํางานมากกวาผูหญิงที่ทํางานในภาคเกษตร และเมื่อไดรับคาจางที่
เพ่ิมขึ้นน้ันกลับสงผลใหผูหญิงทํางานลดลง และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากภาระการดูแลครอบครัว 
พบวา อัตราการพึ่งพิงของเด็กกอนวัยเรียนที่สูง การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาสงผลใหชั่วโมงการ
ทํางานของผูหญิงลดลงเชนกัน ดังน้ันจากบริบทของสังคมสูงวัย จากจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น สงผล
ใหจํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้น จึงเทากับเปนแรงกดดันของผูหญิงวัยทํางานที่ตองรับภาระ
เลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ดังน้ันนโยบายสนับสนุนครอบครัวของแรงงานจึงเปนนโยบายหนึ่งที่
ควรใหการสนับสนุน และเม่ือมีการพิจารณานโยบายการสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงวัยทํางานใน
แบบจําลองพบวา การใชมาตรการดานการเงิน โดยพิจารณาจาก รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน
ของครอบครัว  มีขอสังเกตวา หากมีการใชสนับสนุนรายไดที่ไมไดมาจากการทํางานที่เพ่ิมขึ้น สงผล
ใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานลดลง ดังน้ันการสนับสนุนมาตรการดานการเงินควร
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สนับสนุนในจํานวนที่เหมาะสม มิเชนนั้นอาจจะสงผลตอเปาหมายในการสงเสริมการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงานของผูหญิง ในขณะที่มาตรการดานเวลา การขาดความยืดหยุนดานเวลาของสามี 
ลักษณะการทํางานของสามีและภาระการดูแลบุตรและผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือ ลวน
แลวแตสงผลตอการโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงสิ้น จึงควรสรางยืดหยุน
ดานเวลาในการทํางาน การดูแลบุตรและการดูแลผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือในครัวเรือน  
ตลอดจนสงเสริมใหสามีของผูหญิงวัยทํางานมีสวนรวมในการดูแลบุตรและสมาชิกที่ตองการความ
ชวยเหลือในครัวเรือน  สําหรับมาตรการสนับสนุนดานบริการที่ไดจากการวิเคราะหแบบจําลอง 
คือ การอยูรวมกันของผูสูงอายุและบุตรหลาน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการทํางานของ
ผูหญิงในสังคมสูงวัยได เนื่องจากจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นในครัวเรือนไมใชทั้งหมดที่เปนอุปสรรค
ตอการทํางานของผูหญิง ตรงกันขามหากผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือ
เปนผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาแลวกลับเปนชวยสงเสริมใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานในตลาดแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้นอีกดวย   

ผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 3  การสังเคราะหแนวทางในการสนับสนุนการทํางาน
ของผูหญิงวยัทํางานในสงัคมสูงวัย 

จากการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวา การดูแลเด็กกอนวัยเรียน และการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาน้ันสงผลตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัย
ทํางาน  และประกอบการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพพบวา จุดเปลี่ยนสําคัญของผูหญิงที่ออกจากงาน
เน่ืองจากมีบุตรแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ประเภทแรก ผูหญิงที่ประสงคจะออกจาก
งานเอง เนื่องจากตองการดูแลบุตรเอง หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆประกอบกันไดแก  สุขภาพไม
แข็งแรง ยายตามสามี เปนตน และประเภทสอง ผูหญิงที่มีความจําเปนตองออกจากงาน 
เน่ืองจาก ไมมีผูดูแลบุตร เพราะเปนครอบครัวเด่ียว ปูยาตายายชวยเลี้ยงหลานไมไหว ไมไวใจ
สถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน และบรรยากาศในที่ทํางานไมสนับสนุนการทํางานของผูหญิงที่เพ่ิง
คลอดบุตร เปนตน และในขณะที่ผูหญิงที่ออกจากงานเนื่องจากมีพอแมที่มีภาวะพึ่งพา สาเหตุ
สําคัญคือ ขาดผูดูแลพอแมที่มีภาวะพึ่งพา ขาดความมั่นใจในการบริการดูแลผูสูงอายุที่จัดโดย
ภาคเอกชน ไดรับประสบการณที่ไมดีจากการใชบริการดูแลผูสูงอายุจากผูดูแล และคาใชจายใน
การดูแลผูสูงอายุที่สูงเกินกวาครอบครัวจะรับไหว ลวนแลวแตเปนสาเหตุใหผูหญิงวัยทํางาน
ตัดสินใจที่จะออกจากการทํางานงานในระบบมาทํางานนอกระบบหรือออกมาเปนแมบาน ดังน้ันจาก
ผลการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงแสดงใหเห็นวาภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว
สงผลตอการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิง ดังนั้นในบริบทของประชากรวัยแรงงานที่กําลัง
ลดลงของประเทศไทยนั้น นโยบายสนับสนุนครอบครัวของแรงงานจึงเปนนโยบายหนึ่งที่ควรตอง
สนับสนุนในสังคมสูงวัย 

เม่ือเปรียบเทียบนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทยและตางประเทศ  โดย
พิจารณามาตรการดานการเงินการคลัง เวลาและบริการ พบวา มาตรการดานการคลังในการ
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สนับสนุนการดูแลบุตรและผูสูงอายุของไทย ไดแก สิทธิการลดหยอนภาษีสําหรับบุตรและพอแมที่
เปนผูสูงอายุ เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปร  ในขณะที่ประเทศสหรัฐและอังกฤษ
นั้นมีการใชเครดิตภาษีสําหรับการเลี้ยงบุตร ซึ่งการชวยเหลือในลักษณะดังกลาวเปนการชวยเหลือ
พิเศษแกครอบครัวที่มีรายไดนอยแตตองทํางาน  สําหรับมาตรการเงินเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเลี้ยงบุตร
นั้น สําหรับในประเทศไทยมาตรการดังกลาวเปนการใหเงินอุดหนุนตามลักษณะอาชีพของพอแม 
และรัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมในสวนของพอแมที่ทํางานนอกระบบและมีฐานะยากจน ในขณะที่
ประเทศสวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุน เปนการเงินอุดหนุนแบบถวนหนา  และเมื่อเปรียบเทียบ
ขนาดของเงินอุดหนุนบุตรพบวา เงินอุดหนุนบุตรของประเทศไทยนั้นนอยมากหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ เชน เงินอุดหนุนบุตรของประเทศสวีเดน ประมาณเดือนละ 4,500 บาท ในขณะที่เงิน
อุดหนุนบุตรของประมาณอังกฤษประมาณเดือนละ 4,200 บาท สําหรับมาตรการการเงินการคลังที่
ยังไมในประเทศไทยแตพบในประเทศอื่นๆ ไดแก มาตรการในประเทศอังกฤษและเยอรมนีเปนการ
ชวยเหลือดานเงินแกผูเลี้ยงดูผูที่มีภาวะพึ่งพา ในขณะที่ในประเทศสิงคโปรมีนโยบายสนับสนุน
ผูดูแลตางดาวมาชวยดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน 

การเปรียบเทียบการสนับสนุนดานเวลาในการดูแลครอบครัวของประเทศไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ พบวาสําหรับการใชสิทธิในการลาคลอดนั้น ประเทศไทยไมไดแตกตางไปจากประเทศอื่นๆ  
แตขาดสิทธิ์การลาเลี้ยงบุตร ซึ่งขณะนี้มีเพียงกลุมผูหญิงที่ขาราชการที่สามารถลาไดเพ่ิมเติมอีก 60 
วันเทานั้น สําหรับสิทธิ์การลาคลอดบุตรสําหรับผูชายนั้นจํากัดเฉพาะในกลุมขาราชการ พนักงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเทานั้นซึ่งแตกตางจากประเทศอังกฤษ สวีเดน เยอรมนี และญ่ีปุน ใหสิทธิ์ใน
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได  สําหรับมาตรการการลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวย พบวาในประเทศไทยยังไมมี
มาตรการดังกลาวแยกออกมาชัดเจน ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ มีมาตราสนับสนุนดานเวลาเพื่อดูแล
บุตรที่ปวย โดยในประเทศสวีเดน ญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปร พอแมที่อยูในวัยแรงงานสามารถลา
แบบไดรับคาจาง  และสําหรับผูหญิงที่เพ่ิงคลอดบุตร เม่ือกลับมาทํางานแลว ประเทศสวีเดน 
เยอรมนี ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีชวงเวลา ในการปมนํ้านมและหองสําหรับปมนํ้านม แต
สําหรับประเทศไทย สิงคโปรและอังกฤษไมมีมาตรการดังกลาว  สําหรับการลาเพื่อดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพาน้ัน ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร ไมมีมาตรการดังกลาว ในขณะที่
ประเทศเยอรมนีใหสิทธิ์ในการลาเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพามากที่สุดคือ 6 เดือน 
และสามารถลาฉุกเฉินไดอีก 10 วัน นอกจากนี้ ประเทศในกลุม OECD มีการความยืดหยุนของเวลา
ในการทํางานกับการดูแลบุตรดวย โดยลูกจางสามารถจัดเวลาทํางานของตนเองได นอกจากนี้
ประเทศอังกฤษ และเยอรมนี เริ่มใชนโยบายสรางความยืดหยุนของเวลาในการทํางานกับการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอีกดวย  

เม่ือพิจารณาดานการบริการสุขภาพเด็กและผูสูงอายุของประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ที่
พบวา การบริการดูแลและรักษาสุขภาพเด็กและผูสูงอายุนั้นทุกประเทศมีความครอบคลุม ประชาชน
ทุกคนไดรับสวัสดิการการรักษาอยางถวนหนา ในสวนการบริการการเลี้ยงบุตรในสถานบริการเลี้ยง
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เด็กในประเทศไทยนั้น ในปจจุบันมีการสงเสริมการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการของกอง
สวัสดิการแรงงานและชุมชน และในแตละจังหวัดมีโรงเรียนอนุบาลสังกัดหนวยงานภาครัฐและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การดูแลเด็กกอนวัยเรียนในประเทศไทยนั้นสวนใหญครอบครัวเปนผูจาย ในขณะที่
ประเทศสวีเดน อังกฤษและเยอรมนีเปนบริการสาธารณะแบบถวนหนา สําหรับประเทศสิงคโปรนั้น
ครอบครัวเปนผูรับผิดชอบภาระคาใชจายเชนกัน แตรัฐบาลสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรมีหนวยงาน
ดําเนินงานครบวงจร  สําหรับบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา พบวาในประเทศอังกฤษ และ
สวีเดนเปนบริการแบบถวนหนา โดยใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาชวยดูแลและประเมิน
ผูสูงอายุที่ใชบริการ สวนประเทศญี่ปุน เยอรมนีและสิงคโปรเปนระบบรวมจายกับภาครัฐ  ในสวน
สหรัฐน้ันผูสูงอายุและครอบครัวเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย แตในสหรัฐมีประกันสุขภาพระยะของ
เอกชน และประกันสุขภาพระยะของรัฐเสริมใหกับบางกลุม สําหรับในกรณีของประเทศไทย การ
จัดบริการการดูแลผูสูงอายุระยะยาวน้ัน ครอบครัวเปนผูสูงอายุและครอบครัว ในพื้นที่ชนบทมีการ
ดูแลโดยชุมชน มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารสุข  แตยังไมพบมาตรการบริการ
เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพระยะยาวในประเทศไทย  

ในสวนของผลกระทบตอการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวของตางประเทศตออัตราการมี
สวยรวมกําลังแรงงานสามารถสรุปไดดังตาราง 47  
ตาราง 47 สรุปสําหรับบทเรียนการใชนโยบายสนับสนุนครอบครัวจากตางประเทศ  
 

มาตรการ  บทเรียนของนโยบายสนบัสนุนครอบครัวจากตางประเทศ 

รายละเอียดมาตรการ     อัตราการมีสวนรวม 
กําลังแรงงานของผูหญิง 

นโยบายการคลัง + 
นโยบายเวลา   
 

เครดิตภาษีควบคู การจางงานเต็มเวลา 
15วัน หรือการจางงานบางเวลา 20 วัน
ตอหนึ่งเดือน 

เพ่ิมขึ้น กลุมการศึกษาต่ํา 

นโยบายการคลัง + 
นโยบายบริการ    

ยกเลิกภาษีครอบครัว และเก็บภาษีเปน
รายบุคคลควบคูไปกับการใหบริการ
สถานเลี้ยงดูบุตร 

เพ่ิมขึ้น กลุมการศึกษาสูง 

น โ ยบ ายก า ร เ งิ น 
เวลา และบริการ   

เปรียบประสิทธิภาพการใชนโยบาย
ครอบครัวในการดูแลบุตร  ในกลุม
ประเทศ OECD 

-มาตรการดานการเงิน ขึ้นอยูกับ
ระดับรายไดและระดับการศึกษา  
(ผูหญิงที่ไดรับการจางต่ํา การให
แรงจูงใจทางภาษีและเงินโอน จะ
สงผลใหอัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น ) 
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ตาราง 47 (ตอ)  
 

มาตรการ  บทเรียนของนโยบายสนบัสนุนครอบครัวจากตางประเทศ 

รายละเอียดมาตรการ     อัตราการมีสวนรวม 
กําลังแรงงานของผูหญิง 

  -มาตรการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ยืดหยุนรวมกับการใหบริการ
ศูนยดูแลเด็กที่มีคุณภาพและการให
สิทธิล์าที่มีระยะเวลาที่เพียงพอ (ลด
จํานวนผูหญิงมีการศึกษามากขึ้นและ
มีหนาที่การงานที่ไดผลตอบแทนสูง
ออกจากงานหลังคลอดบุตร)  

มาตรการดานเวลา  
 

สิทธิการลา : การขยายระยะเวลาการ
ลาจะสงผลใหอัตราการจางงานของ
ผูหญิงเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งถึงระดับหนึ่ง 
ประมาณ 2 ป (125 สัปดาห) หลังจาก
นั้นอัตราการจางงานของผูหญิงจะลดลง
เม่ือเพ่ิมระยะเวลาการลา    

 เพ่ิมขึ้น หากมีระยะเวลาการลาที่
เหมาะสม  
 
 
 
 

สิทธิการลา  และ  การสรางความ
ยืดหยุนในการทํางาน  : ผูหญิงวัย
ทํางานในสหรัฐที่ เริ่มทําหนาที่ ดูแล
สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสที่จะอยูใน
ตลาดแรงงานลดลงรอยละ 50 และสวน
ใหญ เ ลื อกออกจากตลาดแรงงาน
มากกวาลดชั่วโมงการทํางาน 

ผูหญิงที่ไดรับสิทธิ์ และการเขาถึง
ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน จะชวย
ให มีโอกาสคงอยูในการทํางานและ
รักษาชั่วโมงการทํางานไดมากกวา
โดยเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดรับสิทธิ 

มาตรการดานการ
บริการ 

การมีการใหบริการดูแลเด็กของภาครัฐ เพ่ิมขึ้น 

 การใหบริการดูแลผู สู งอายุ  /ระบบ
ประกันการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

เพ่ิมขึ้น อาจจะมีความลาชาของเวลา 
(time lag) ในการตอบสนองของการ
เขารวมตลาดแรงงานของผูหญิง 
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ตาราง 47 (ตอ)  
 

มาตรการ  บทเรียนของนโยบายสนบัสนุนครอบครัวจากตางประเทศ 

รายละเอียดมาตรการ     อัตราการมีสวนรวม 
กําลังแรงงานของผูหญิง 

ปจจัยดานสถาบัน  ทัศนคติทางสังคม (social attitude) ใน
ประเด็นการรับผิดชอบภาระครอบครัว
รวมกันระหวางชายและหญิงในการ
เลี้ยงดูบุตร 

มาตรการสงเสริมการทํางานของ
ผูหญิงในรูปแบบตางๆ จะมี
ความสําคัญ แตการที่จะทาํให
มาตรการดังกลาวมีประสทิธิภาพ
สูงสุดยังคงมีความทาทายจากปจจัย
เชิงสถาบัน 

 
 จากการสังเคราะหนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศไทยและตางประเทศ บทเรียน
นโยบายและขอมูลความตองการของผูหญิงที่มีภาวะการดูแลและความคิดเห็นนายจางเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดสวัสดิการใหกับแรงงานพบวา นโยบายแรงงานควรตองผสมผสานโยบายสนับสนุน
ครอบครัว เพ่ือที่จะสรางความสมดุลใหกับการทํางานและการดูแลสมาชิกในครัวเรือนของผูหญิงไทย
ในสังคมสูงวัย นั้นประกอบไปดวย 4 มาตรการสําคัญ ไดแก มาตรการดานการเงินและการคลัง 
มาตรการดานเวลา มาตรการดานบริการ และมาตรการดานสถาบัน (ภาพประกอบ 41)  

 

 
 

 
ภาพประกอบ 41 นโยบายสนับสนุนการทํางานของผูหญิงวัยทํางานในสังคมสูงวยั 
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 จากการวิเคราะหผลการศึกษา พบวา มาตรการดานเงินการคลังในการสนับสนุนนโยบาย
ครอบครัวของไทยน้ัน ในสวนของมาตรการเงินนั้นเห็นควรวาขึ้นอยูกับความพรอมของกิจการ 
เนื่องจาก ผลจากแบบจําลองพบวา รายไดที่ไมไดมาจากการทํางานเพิ่มขึ้น จะสงผลใหผูหญิง
ทํางานนอยลง ประกอบการลงพื้นที่พบวา ผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากภาระการดูแลสมาชิกที่มี
ภาวะพึ่งพานั้นตองการมาตรการดานเวลา และบริการมากกวา ดังน้ันเพ่ือที่จะไมเพ่ิมภาระทาง
การเงินใหกับรัฐ จึงควรเนนมาตรการอื่นๆ มากกวา สําหรับมาตรการดานการคลังน้ัน มาตรการที่
นาสนใจไดแก การใหเครดิตภาษีแกแรงงานที่มีภาระดูแลบุตรกอนวัยเรียนและผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพา เน่ืองจากผลการศึกษาในตางประเทศพบวา เปนมาตราการที่ชวยเหลือกลุมคนมีรายไดนอย
อยางแทจริง ดังน้ันเพ่ือใหการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาไดอยางมี
คุณภาพ มาตรการที่ควรเนน ไดแก มาตรการดานเวลา โดยการเพิ่มเติมการใหสิทธิการเพื่อดูแล
พอแมที่มีภาวะพึ่งพา และการสงเสริมนโยบายที่สรางความสมดุลระหวางการทํางาน และการดูแล
สมาชิกที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน ไมวาจะเด็กหรือผูสูงอายุ  ซึ่งรัฐบาลควรจัดทําขอบังคับเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการสงเสริมใหนายจางสรางความยืดหยุนในการทํางานและการดูแลสมาชิกของแรงงานที่
ตองดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพาใชสิทธิ์การทํางานที่มีความยืดหยุนของเวลาและสถานที่
ในการทํางาน  ไมวาจะเปนการทํางานที่บาน การทํางานบางเวลา หรือ Part-time job ในกรณีมี
ความจําเปนตองดูแลสมาชิกที่มาภาวะพึ่งพา การใหสิทธิการลารายชั่วโมง เปนตน มาตรการดาน
บริการ ไดแก การจัดตั้งหนวยงานที่มีเปนตัวกลางที่ครบวงจรในการประสานงานในเรื่องการดูแล
เด็กกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  การออกเปนระเบียบขอบังคับใหแกภาคเอกชนในจัด
สวัสดิการการดูแลผูหญิงที่มีบุตรแรกเกิดและเด็กกอนวัยเรียน เชน มีการจัดหองปมนํ้านมและเวลา
พักในการปมนํ้านม การมีแผนกดูแลเด็กกอนวัยเรียน ในกรณีที่พนักงานจําเปนตองนําบุตรมาในที่
ทํางาน เปนตน  การเพิ่มจํานวนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารสุขใหพอเพียงตอ
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในทองถิ่น  การสงเสริมใหเกิดการแขงขันในกิจการประเภทการ
บริการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพา การสงเสริมใหมีและใหเกิดเขาถึงระบบ
ประกันเพ่ือดูแลระยะยาว และสุดทาย มาตราเชิงสถาบัน ไดแก การสงเสริมใหมีการปรับทัศนคติ
ทางสังคมใหเห็นความสําคัญของนโยบายสนับสนุนครอบครัวของแรงงาน และประเด็นดานความ
รับผิดชอบภาระครอบครัวระหวางผูชายและผูหญิงในการดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูหญิง และการสรางความเห็นอกเห็นใจและไมไดมองวาผูที่
ตองดูแลครอบครัวเปนภาระขององคกร การสงเสริมใหเกิดการอยูรวมกันของคน 3 รุน เพ่ือทําให
ผูสูงอายุมีบทบาทในการชวยดูแลบุตรหลาน ทั้งน้ีเพ่ือทําใหนโยบายสนับสนุนครอบครัวเพื่อสงเสริม
ใหผูหญิงทํางานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  
  อน่ึงจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  เปนการแสดงใหเห็นความสําคัญของปจจัยดานครอบครัว
โดยเฉพาะการดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุนั้นมีสงผลตอการทํางานของผูหญิง ซึ่งภาระ
ดังกลาวจะมีเพ่ิมมากขึ้นในสังคมสูงวัย จากนั้นจึงหาแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูหญิง 
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แตอยางไรก็แลวในบริบทของสังคมไทย จากคานิยมในสังคมไทย การดูแลบุตรเพ่ือใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ การดูแลพอแมในยามชราของผูหญิงไทย เปนเรื่องที่ถูกปลูกฝงจากรุนสูรุน จนกลายเปนวิถี
ชีวิตของผูหญิงไทย ดังน้ัน หากจําเปนตองเพ่ิมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงไทย
ในบริบทของประชากรวัยแรงงานของไทยกําลังจะลดลงนั้น รัฐบาลควรจะตองหาแนวทางการเพิ่ม
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน โดยวิธีอ่ืนๆ ควบคูกันไป และจําเปนตองพัฒนาการระบบการ
ดูแลบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือเปนตัวชวยใหผูหญิงไทยสามารถ
ยังคงทํางานในตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการดูแลบุตร/พอแมที่เปนผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ  

ผลการศึกษาและสมมุติฐานของการวิจัย  
สมมุติฐานที่ 1 ในบริบทสังคมสูงวัยมีแนวโนมวาผูหญิงวัยทํางานตองรับภาระในการดูแล

สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น ทําใหผูหญิงออกจากตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 
1 พบวาเม่ือศึกษาสถานการณการทํางานของผูหญิงในชวงป พ.ศ. 2527-2557 พบวา การมีสวน
รวมในกําลังแรงงานของผูหญิงวัยทํางานลดลง ในขณะที่สัดสวนของผูหญิงที่อยูนอกตลาดแรงงาน
เน่ืองจากทํางานบานเพ่ิมขึ้น และวิเคราะหการใชเวลาของผูหญิงพบวา เวลาสวนใหญของผูหญิงที่
ทํางานบาน สวนใหญใชไปกับการดูแลบุตรและดูแลบานเรือน นอกจากนี้การทดสอบความสัมพันธ
ระหวางชั่วโมงการทํางานและอัตราการพึ่งพิงนั้นมีทิศทางตรงขาม  ดังนั้นผลการศึกษาสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว  
  สมมุติฐานที่ 2 สามีมีบทบาทตอการตัดสินใจทํางานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัย
ทํางาน สําหรับผลการทดสอบสมมุติฐาน จากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองการตัดสินใจทํางาน
ของผูหญิง และแบบจําลองอุปทานแรงงานของผูหญิงพบวา เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่  สถาน
การทํางานของสามี ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาชีพของสามี  มีผลตอการตัดสินใจทํางาน
และชั่วโมงการทํางานของผูหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ในขณะ
ที่ ระดับการศึกษา และชั่วโมงการทํางานของสามี มีผลตอการตัดสินใจทํางาน แตไมมีผลตอชั่วโมง
การทํางานของผูหญิงวัยทํางาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนด  

 สมมุติฐานที่ 3 ภาระการดูแลบุตรอายุนอยสงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานของผูหญิงวัยทํางานลดลง แตเม่ือบุตรอายุเพ่ิมขึ้นสงผลโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานและ
ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองการตัดสินใจ
ทํางานของผูหญิง และแบบจําลองอุปทานแรงงานของผูหญิงพบวา เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราการพึ่งพิงของเด็กอายุ 0-2 ปสงผลกระทบตอโอกาสในการตัดสินใจ
ทํางานมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบอัตราการพึ่งพิงของบุตรในชวงอายุอ่ืนๆ และโอกาสในการทํางาน
ของจะเพิ่มขึ้นเม่ืออายุของบุตรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมุติฐานที่ 4  ในบริบทสังคมสูงวัย แมวาจํานวนผูสูงอายุในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น อาจสงผล
ทั้งทางบวกและทางลบตอการทํางานของผูหญิงขึ้นอยูกับภาระพึ่งพาของผูสูงอายุ กลาวคือ หากใน
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ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือนที่สงผลใหโอกาสในการทํางาน
และชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานลดลง แตหากครัวเรือนมีผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได (ไมมีภาวะพึ่งพา) จะสงผลกระทบในบวกตอการทํางานของผูหญิงและจะสงผลในทางบวก
มากกวาการไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน จากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง พบวา หากกําหนดให
ปจจัยอ่ืนๆคงที่ มีเฉพาะผูสูงอายุเฉพาะกลุมเทานั้นที่สงผลใหโอกาสในการทํางานและชั่วโมงการ
ทํางานของผูหญิงลดลง ไดแก การมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน จะสงผลใหโอกาสในการ
ทํางานและชั่วโมงการทํางานลดลงมากกวาการมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา (ผูสูงอายุที่มีแข็งแรง)ใน
ครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 2.1) และการอยูรวมกันระหวาง
เด็กอายุ0-2ปและผูสูงอายุตอนปลาย (80ปขึ้นไป) สงผลใหโอกาสในการทํางานของผูหญิงลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว (ผลการศึกษาในแบบจําลอง
ที่ 1.3) 

สําหรับในกรณีของผูสูงอายุที่ไมมีภาระพึ่งพา หมายถึง ผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตัวเอง
ไดผลการทดสอบสมมุติฐานดังกลาวพบวา เม่ือทําการวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจทํางานของ
ผูหญิงในแบบจําลองที่1.2 พบวาหากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน 
และตอนกลางที่เพ่ิมขึ้น ชวยใหโอกาสในการทํางานที่ของผูหญิงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การอยูรวมกัน
ระหวางเด็กอายุ 0-2 ป และผูสูงอายุตอนปลายในครัวเรือน (Interaction term ระหวางอัตราการ
พ่ึงพิงของเด็กอายุ 0-2 ป*อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน) สงผลทําใหโอกาสในการเขาสู
ตลาดแรงงานของผูหญิงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (ผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 1.3) 
ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาในแบบจําลองที่ 2.1และ3.1 แสดงใหเห็นวา หากกําหนดให
ปจจัยอ่ืนๆคงที่ พบวาการมีผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง (ผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา) สงผลใหเพ่ิม
โอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางานมากกวาการไมมีผูสูงอายุ
ในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ดังน้ันการมีผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตัวเองไดอยูใน
ครัวเรือนจึงชวยใหเพ่ิมโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานและชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวัยทํางาน
มากกวาการไมมีผูสูงอายุในครอบครัว ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

ขอจํากัดในการศึกษา 
 1. ขอมูลทุติยภูมิที่ใชในการวิเคราะหทั้งหมดเปนการใช ขอมูลภาคตัดขวาง (Cross section 
data) ซึ่งเปนการเก็บมาจากประชาการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้นไมใชขอมูลชวงเวลา (Panel 
data) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลผูหญิงวัยทํางานและครอบครัวผูหญิงวัยทํางานในชวงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 2.เน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติภูมิ จึงมีขอจํากัดในวิเคราะห เชน สาเหตุของผูหญิงที่อยู
นอกตลาดแรงงาน เน่ืองจากทํางานบาน มิไดกลาวถึงรายละเอียดของกิจกรรมการทํางานบานของ
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ผูหญิง การนิยามผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ตองใชการประยุกตจากคําถามที่แสดงลักษณะสวนบุคคล
ของสมาชิกในครัวเรือนจากแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคม มิไดถามจากครัวเรือนโดยตรง  

3. จากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่นํามาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอตัดสินใจ
ทํางานและชั่วโมงการ มีความจําเปนตองตัดกลุมตัวอยางที่ไมสามารถบงบอกความสัมพันธของ
สมาชิกในครัวเรือนออกไป ทําใหกลุมตัวอยางอาจไมครอบคลุมประชากรทั้งหมด ในขณะเดียวกันใน
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอชั่วโมงการทํางานนั้น เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูลที่ใชทําใหวิเคราะห
ไดเฉพาะกลุมของผูที่ทํางานไดรับเงินเดือน หรือผูที่ทํางานในระบบเทานั้น  

4. การเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณจากกลุมของผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากภาระการ
ดูแล และนายจางนั้นเปนการเก็บขอมูลในลักษณะเจาะจง  

 

ขอเสนอแนะในการศึกษา 
1. ขอเสนอแนะเชงินโยบาย  
   จากการนําเสนอแนวทางสนับสนุนการทํางานของผูหญิงในสังคมสูงวัยของประเทศไทยที่

ควรเปนนโยบายที่ผสมผสานระหวางนโยบายแรงงานและการดูแลสมาชิกในครัวเรือนของแรงงาน
ซึ่งมาตรการสําคัญแบงออก 4 มาตรการ ไดแก มาตราดานการเงินการคลัง (เฉพาะการใหเครดิต
ภาษี) มาตรการดานเวลา มาตรการดานบริการ และมาตรการดานสถาบัน ซึ่งการดําเนินงาน
มาตรการดังกลาวตองใชการรวมแรงงานรวมใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และครอบครัว  ทั้งน้ีจาก
แนวทางดังกลาวดังกลาวแสดงจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในกับทุกๆภาคสวนดังนี้  

1.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐเกี่ยวกับครอบครัวของผูหญิงวัย
ทํางานที่มีสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพา   

         1.1.1 ควรปรับปรุง ประกาศและขอบังคับตางๆที่เปนการสนับสนุนการสรางสมดุล
ระหวางการทํางานของแรงงานในตลาดแรงงานและการดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพา ไดแก  

                - เพ่ิมเติมนโยบายการลาเพื่อดูแลสมาชิกที่ภาวะพึ่งพา ไมวาจะบุตรกอนวัย
เรียนที่ปวย หรือพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาโดยสิทธิดังกลาวควรใหทั้งแรงงานชายและหญิง 
เพ่ือทําใหเกิดการแบงเบาภาระในครอบครัว และสรางความเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย  

                - สงเสริมใหเอกชนดําเนินนโยบายที่สรางความสมดุลระหวางการทํางาน และ
การดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน ไมวาจะเด็กหรือผูสูงอายุ  ไดแก การสนับสนุนให
นายจางใหสิทธิแรงงานทํางานที่บาน หรือทํางานบางเวลาในกรณีที่จําเปนตองดูแลสมาชิกที่มีภาวะ
พ่ึงพิง โดยอาจมีการจูงใจภาคเอกชนโดยการใหสิทธิพิเศษทางภาษี 

               - สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลผูสูงอายุในทองถิ่นของตนได ไดแก การเพิ่มจํานวนอาสาผูดูแล การจัดบริการการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพา ซึ่งจะเปนการเพ่ิมสวัสดิการในการดูแลผูสูงอายุที่อยูในทองถิ่นตางๆ และการแบง
เบาสมาชิกที่อยูในวัยแรงงานในครอบครัวที่ตองทํางาน   
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                - ควรออกเปนระเบียบขอบังคับใหแกภาคเอกชนที่เปนนายจาง มีการจัด
สวัสดิการเปนบริการในการดูแลผูหญิงที่มีบุตรแรกเกิดและเด็กกอนวัยเรียน เชน มีการจัดหองปม
น้ํานมและเวลาพักในการปมนํ้านม การกําหนดใหมีสถานบริการดูแลเด็กกอนวัยเรียนสําหรับกิจการ
ขนาดใหญ  เพื่อเปนการสนับสนุนสวัสดิการดานการบริการสําหรับพนักงานที่จําเปนตองนําบุตรมา
ในที่ทํางาน 

        1.1.2 ควรเพิ่มเติมเครื่องมือการคลังใหมๆที่รองรับบริบทของสังคมสูงวัย ไดแกการ
ใชภาษีเครดิตสําหรับแรงงานที่มีตองรับภาระการดูแลบุตรกอนวัยเรียนและพอแมที่เปนผูสูงอายุ   
         1.1.3 ควรจัดตั้งหนวยงานที่มีเปนตัวกลางที่ครบวงจรในการประสานงานในเรื่องการ
ดูแลบุตรกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา เพ่ือเปนตัวกลางดูแลทั้งอุปสงค และอุปทานการ
ดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพา ตลอดจนเปนหนวยงานที่ควบคุมคุณภาพในการดูแลเพ่ือเปนการสราง
ความไววางใจในบริการ  

        1.1.4 ควรสงเสริมใหเกิดการแขงขันของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดูแล
สมาชิกที่ภาวะพึ่งพา ไดแก การสงเสริมธุรกิจการบริการดูแลเด็กกอนวัยเรียน และผูสูงอายุที่มีภาระ
พ่ึงพา ตลอดจนการสงเสริมระบบประกันเพื่อดูแลระยะยาวของผูสูงอายุเพ่ือทําใหประชาชนทุกคนได
มีทางเลือกในการออมเงินเพื่อใชในการดูแลตัวเองตั้งแตวัยทํางานซึ่งเปนการลดภาระของบุตรหลาน
ในครอบครัว ทั้งน้ีอาจมีการจูงใจการใหสิทธิพิเศษทางภาษีกับธุรกิจประเภทดังกลาว  

        1.1.5 ภาครัฐในฐานะที่เปนผูกํากับดูแล ควรสรางความตระหนักเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการเพื่อสมาชิกครอบครัวของลูกจาง และควรยกยองหรือมีการประกาศเกียรติวาเปนองคกร
ภาคเอกชนที่ใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสังคมในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการนโยบาย
สนับสนุนครอบครัว   

1.2)  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการดําเนินสวัสดิการแรงงานของภาคเอกชน   
       1.2.1 ในฐานะที่เปนนายจาง ควรจัดทํานโยบายที่สรางความยืดหยุนทางการทํางาน

และการดูแลสมาชิกในครัวเรือนของแรงงาน เชน การพิจารณาสิทธิการเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว 
การใหสิทธิแรงงานในการทํางานที่บาน หรือสิทธิการลารายชั่วโมงสําหรับแรงงานที่มีความ
จําเปนตองดูแลสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพา นอกจากนี้ในบางกิจการอาจมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
การทํางาน และพิจารณาจากผลงานเปนหลักเพื่อทําใหแรงงานสามารถทํางานไดทุกสถานที่ ทุก
เวลาเพื่อเปนการสรางความประนีประนอมระหวางการทํางานกับการดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพา  

      1.2.2 ในฐานะที่เปนนายจาง ควรสนับสนุนดานการบริการการดูแลแรงงานที่เพ่ิงคลอด
บุตร หรือการดูแลบุตรกอนวัยเรียนของแรงงานในกรณีที่มีความจําเปนตองนําบุตรมาที่ทํางาน 
ไดแก การจัดหองปมนํ้านมและเวลาพักในการปมนํ้านม การมีแผนกดูแลเด็กกอนวัยเรียน 

1.3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของเชิงสถาบัน  
        ภาครัฐควรสรางจิตสํานึกของคนในสังคมใหเห็นความสําคัญของนโยบายสนับสนุน
ครอบครัว และความรับผิดชอบรวมกันเกี่ยวกับภาระครอบครัวระหวางผูชายและผูหญิงในการดูแล
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บุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูหญิง และการสราง
ความเห็นอกเห็นใจและไมไดมองวาผูที่ตองดูแลครอบครัวเปนภาระขององคกร ตลอดจนเนนการ
สงเสริมการอยูรวมกันระหวางคน 3 รุน  ไดแก  

      - การปลูกฝงจิตสํานึกในสถาบันการศึกษา ตั้งแตการจัดกิจกรรม/โครงการหรือ
สอดแทรกในวิชาเรียน เกี่ยวกับการรับผิดชอบภาระครอบครัวระหวางผูชายและผูหญิงการดูแลบุตร
และพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  การสงเสริมการอยูรวมระหวางคน 3 รุน ระหวางพอแมลูก
และปูยาตายาย 

      - การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมการอยูรวมกันของคน 3 รุน 
ทั้งน้ีเพ่ือทําใหผูสูงอายุมีบทบาทในการชวยดูแลบุตรหลานกับผูหญิงที่ตองออกไปทํางาน ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวจะไดรวมกันดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนการสงเสริมบทบาทของผูชาย
ในการใชเวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครับดวย เพ่ือเปนการแบงเบาภาระความรับผิดชอบในการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวของผูหญิง  

 
2. ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป  

     2.1) ควรการวิเคราะหเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการทํางานและชั่วโมงการทํางาน
ของผูหญิงโดยใชขอมูลชวงเวลา (Panel Data) ในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวในเชิงพลวัตร  
     2.2) ควรศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการทํางานของผูหญิง ไม
วาจะเปนความเปนไปไดในการใชเครดิตภาษีกับแรงงานที่ตองดูแลสมาชิกที่มีภาระพึ่งพา แนวทาง
ในการสงเสริมใหเกิดนโยบายการสรางความสมดุลระหวางการทํางานกับการดูแลครอบครัว (Work-
Life Balance Policies) ในสถานประกอบการ และการศึกษามาตรฐานการบริการดูแลเด็ก และ
ผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาในประเทศตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงใชในประเทศไทยเพื่อทําใหการดูแล
สมาชิกที่มีภาระพึ่งพาเปนไปอยางมีคุณภาพ 
     2.3) ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตราการสนับสนุนการทํางานของผูหญิงใน
รูปแบบตางๆเพื่อใหการเพิ่มอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานบรรลุเปาหมาย   
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ภาคผนวก ก 

1. ที่มาของตัวแปรและ คาเฉลี่ยของตัวแปรในแบบจําลอง 

ตารางผนวก ก 1 ที่มาของตัวแปรและ คาเฉลี่ยของตัวแปรในแบบจําลอง 

ที่มาของตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา 

 Field name (No.Rec) 

ตัวแปรในแบบจําลอง  คาเฉลีย่ SD. 

HM37 (Rec2) การตัดสินใจทํางานในตลาดแรงงาน   0.86035 0.00255 
IW07 (Rec13) ชั่วโมงการทํางาน  8.06905 0.01709 
IW10 (Rec 13)  ln คาจางตอเดือน  9.14363 0.00934 
 1.ปจจัยสวนบุคคล   

 HM04 (Rec 2 )  อายุ  42.64686 0.05730 
 อายุกําลังสอง  1879.27 4.71463 
HM10 (Rec 2 ) ผูหญิงแตงงานแลว 

(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 
0.92339 0.00196 

HM02 (Rec 2) การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.27642 0.00329 
HM15 (Rec 2) ระดับการศึกษา (จํานวนป) 7.97079 0.03467 
 2.ปจจัยที่เก่ียวกับตลาดแรงงาน    
HM38 (Rec 2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูหญิงวัยทํางาน โดยที่ ภาคเกษตร เปน 

Baseline  
 การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา 

และการกอสราง 
0.32192 0.00560 

 คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

0.12629 0.00398 

 ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย 0.03078 0.00207 
 การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การบริหาร

และการบริการสนับสนุน 
0.22454 0.00501 

 ภาคบริการอ่ืนๆ 0.18887 0.00469 
HM36 (Rec 2) อาชีพของผูหญิงวัยทํางาน โดยที่ อาชีพพ้ืนฐาน เปน Baseline  
 ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส ฯ 0.02920 0.00202 
 ผูประกอบวชิาชีพตางๆและเจาหนาที่

เทคนิค 
0.22828 0.00503 
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 เสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนาย
สินคา 

0.25762 0.00525 

 ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผู
ควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน 

0.14485 0.00422 

 3.ปจจัยดานครอบครัว    

 3.1ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี   
HM04 (Rec 2 ) อายุสาม ี 35.08854 0.15616 
 อายุสามียกกําลังสอง 1680.682 8.70416 
HM15 (Rec 2) ระดับการศึกษาของสาม ี 5.87221 0.03821 
HM37 (Rec 2) สถานภาพการทํางานของสามี    
 สามีที่ทํางานเปนนายจาง 0.04367 0.00151 
 สามีทํางานในระบบ 0.3264 0.0034 
HM38 (Rec 2) การทํางานของสามีจําแนกตามกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกลุมอางอิง สามีทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม 

  

 การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา 
และการกอสราง 

0.15837 0.00269 

 คาสง คาปลีก การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

0.13346 0.00251 

 ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย 0.00749 0.00064 
 การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การบริหาร

และการบริการสนับสนุน 
0.09890 0.00220 

 ภาคบริการอ่ืนๆ 0.05246 0.00164 
HM36 (Rec 2) การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุม

อางอิง กลุมสามีประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 
  

 ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูบัญญัติกฎหมาย 

0.04666 0.00155 

 ผูประกอบวชิาชีพตางๆ เจาหนาที่
เทคนิคดานตางๆ 

0.05208 0.00164 

 เสมียน พนักงานบริการ และผูจําหนาย
สินคา 

0.12571 0.00244 

 ผูปฏิบัติงานมีฝมือ ชางฝมือและผู
ควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน 

0.37576 0.00357 
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 3.2 ปจจัยดานการดูแลบตุร   
HM04 (0-2)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 ป 0.04528 0.00109 
HM04 (3-5)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 3-5 ป 0.05655 0.00128 
HM04 (6-14)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 6-14 ป 0.21694 0.00269 
 3.3 ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุ    

HM04 (60-69)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนตน  (60-
69ป) 

0.04519 0.00140 

HM04 (70-79)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนกลาง (70-
79ป) 

0.02681 0.00104 

HM04 (80+)/(A04_1) อัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุตอนปลาย (80 
ปขึ้นไป)  

0.01468 0.00075 

HM07 (Rec2) อัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุที่พิการ   0.01060 0.00070 
HM08 และ HM09 
(Rec2)  

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมี
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน 

0.02745 0.00120 

 ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางานมี
ผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน 

0.86605 0.00251 

HH03 (Rec3)  ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง  0.68501 0.00337 
A13-A18-A20-A22 Log รายไดที่ไมไดมาจากการทํางาน

ของครัวเรือน 
8.15733 0.00745 

 4. ปจจัยดานภูมิศาสตร    
REG  (Rec 1)   ครัวเรือนอยูในพ้ืนที่เมือง 

(กลุมอางอิง ครัวเรือนอยูในพ้ืนที่
ชนบท) 

0.59625 0.00361 

 ภูมิภาค ( กรุงเทพ เปน Baseline)    
 ภาคกลาง 0.38349 0.00583 
 ภาคเหนือ 0.17161 0.00452 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.17535 0.00456 
 ภาคใต 0.17232 0.00453 
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2. การหาความสัมพันธเชงิเสนตอกันของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  
 ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธเชิงเสนอยางสมบูรณ (Perfect Multicollinearity) และหามมีความสัมพันธเชิงเสน (Multicollinearity) ในระดับสูง 

เพราะจะสงผลใหคาพารามิเตอรที่ไดมีความคลาดเคลื่อนมาก งานศึกษาครั้งนี้จึงไดมีการทดสอบคาสหสัมพันธ (Correlation) ในการทดสอบ หากคาสหสัมพันธ

ของตัวแปรอิสระคูใดๆในแตละแบบจําลองมีคามากกวา 0.75 แสดงวาตัวแปรอิสระคูนั้นมีความสัมพันธเชิงเสนคอนขางสูง และจะสงผลกระทบตอการประมาณ

คาพารามิเตอรได (ฐิติกาณจน อัศตรกุล ; 2558 ) จากการทดสอบพบวามีตัวแปรอิสระคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.75 ไดแก 

ตารางผนวก ก 2 ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองตัดสินใจทํางานของผูหญิง   

  FLP Age Age_sq married Head Edu Hage Hage_sq Hedu  Hformalday Hformalhour 

FLP 1                     

Age -0.0121 1                   

Age_sq -0.0163 0.9955 1                 

married -0.0519 0.1568 0.1482 1               

Head 0.059 0.0371 0.0396 -0.2393 1             

Edu 0.0418 -0.3726 -0.3748 -0.261 0.1112 1           

Hage -0.0438 0.2563 0.2534 0.465 -0.722 -0.2556 1         

Hage_sq -0.0471 0.4077 0.4077 0.3981 -0.6186 -0.298 0.9614 1       

Hedu  -0.0697 -0.1895 -0.1927 0.3178 -0.4899 0.3762 0.5121 0.3757 1     

Hformalday -0.1072 -0.1809 -0.18 0.1871 -0.2835 0.1274 0.2666 0.1658 0.4479 1   

Hformalhour -0.1099 -0.1857 -0.1848 0.1876 -0.2856 0.1323 0.2665 0.1641 0.4546 0.9589 1 

Hhwork_emp -0.0648 0.0192 0.0179 0.0616 -0.1101 0.0173 0.1209 0.1077 0.1009 -0.1422 -0.143 
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  FLP Age Age_sq married Head Edu Hage Hage_sq Hedu  Hformalday Hformalhour 

Hind1  -0.0782 -0.1245 -0.1239 0.1227 -0.1794 -0.0229 0.1677 0.0988 0.1662 0.4133 0.4133 

Hind2 -0.0573 -0.0804 -0.0806 0.11 -0.1555 0.0572 0.1736 0.125 0.2067 0.0472 0.0545 

Hind3 -0.0086 -0.0192 -0.0198 0.0226 -0.0354 0.075 0.039 0.0273 0.1207 0.1008 0.105 

Hind4 -0.0474 0.028 0.0255 0.0934 -0.1609 0.1914 0.1844 0.1608 0.3964 0.4142 0.4162 

Hind5 0.0148 -0.0278 -0.028 0.0659 -0.0834 0.0326 0.1125 0.0888 0.1347 0.0334 0.0363 

Hocc1 -0.0497 0.0417 0.0394 0.0628 -0.1114 0.1061 0.1349 0.1266 0.2346 0.1343 0.1468 

Hocc2 -0.05 -0.019 -0.0203 0.0648 -0.1028 0.2587 0.112 0.0853 0.3853 0.2909 0.2955 

Hocc3 0.0272 -0.0467 -0.0481 0.1068 -0.1484 0.0688 0.1824 0.1436 0.2451 0.0799 0.075 

Hocc4 0.0569 0.08 0.0779 0.2188 -0.3626 -0.322 0.4329 0.3865 0.0154 -0.134 -0.1351 

Child1 -0.1419 -0.1245 -0.1174 0.0704 -0.0389 -0.0049 
-

0.0063 -0.0281 0.0256 0.0163 0.0176 

Child2 -0.0669 -0.1321 -0.1269 0.0684 -0.0335 0.005 
-

0.0114 -0.0334 0.0198 0.0096 0.0097 

Child 3  -0.0035 -0.1497 -0.1616 0.1331 -0.02 -0.0001 
-

0.0474 -0.0748 0.0221 -0.0078 -0.0056 

Fra_old 0.0016 0.0573 0.0558 -0.0827 0.0476 0.0056 
-

0.0437 -0.0272 -0.0492 -0.0408 -0.0409 

No_old -0.0004 -0.0998 -0.0998 0.2185 -0.0244 -0.0289 0.0149 -0.0712 0.0857 0.099 0.0996 

O_Income -0.0619 0.2089 0.206 0.0177 0.0406 0.1205 
-

0.0035 0.0549 0.0386 -0.1025 
-0.104 
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  FLP Age Age_sq married Head Edu Hage Hage_sq Hedu  Hformalday Hformalhour 

Owner 0.0251 0.3078 0.3006 0.1007 -0.1068 -0.1877 0.1714 0.2105 -0.0521 -0.1857 -0.1882 

Urban -0.0396 -0.046 -0.0452 -0.0919 0.0759 0.2121 
-

0.0893 -0.0856 0.0837 0.0651 0.0661 

Disable_Old  -0.0396 0.0377 0.0377 -0.0945 0.0231 -0.0314 
-

0.0395 -0.0113 -0.0575 -0.0452 -0.0462 

Old1 -0.0095 0.0507 0.0553 -0.1243 0.0047 0.0086 0.0451 0.1317 -0.0674 -0.0824 -0.0829 

Old2 0.0156 0.0401 0.037 -0.1783 0.0687 0.04 
-

0.0982 -0.0549 -0.0809 -0.0647 -0.0644 

Old3 0.0014 0.0792 0.0797 -0.1333 0.0628 0.0202 -0.095 -0.0707 -0.0795 -0.0538 -0.0545 

Edu_Old -0.0122 0.0809 0.0823 -0.1677 0.0082 0.0886 0.0241 0.1073 0.02 -0.0754 -0.0753 
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ตารางผนวก ก 2 (ตอ) ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองตัดสินใจทํางานของผูหญิง   

  Hhwork_emp Hind1  Hind2 Hind3 Hind4 Hind5 Hocc1 Hocc2 Hocc3 Hocc4 Child1 

Hhwork_emp 1                     

Hind1  0.1109 1                   

Hind2 0.0403 -0.1702 1                 

Hind3 -0.0186 -0.0377 -0.0341 1               

Hind4 -0.0575 -0.1437 -0.13 -0.0288 1             

Hind5 0.0092 -0.1021 -0.0923 -0.0204 -0.078 1           

Hocc1 0.2674 0.0703 0.0092 0.0673 0.2636 -0.0001 1         

Hocc2 -0.0393 0.0388 -0.0317 0.0958 0.3485 0.0423 -0.0519 1       

Hocc3 -0.0002 -0.1259 0.368 0.0563 0.1605 0.338 -0.0839 -0.0889 1     

Hocc4 0.0595 0.1298 -0.1892 -0.0557 -0.2278 -0.1298 -0.1716 -0.1819 -0.2942 1   

Child1 0.0073 0.0146 -0.0022 -0.002 0.0002 -0.0075 -0.0083 0.0019 -0.0073 0.0332 1 

Child2 0.0116 0.0093 0.0082 -0.0062 -0.0093 -0.0079 0.0048 -0.0063 -0.0137 0.0358 0.0754 

Child 3  -0.0012 -0.0069 -0.0093 0.0065 -0.0041 -0.006 -0.0137 -0.006 -0.0102 0.0285 0.0326 

Fra_old -0.0018 -0.0238 -0.0171 -0.003 -0.019 -0.0083 -0.0104 -0.008 -0.0136 -0.022 -0.007 

No_old 0.0116 0.0628 0.034 0.0027 0.0417 0.0097 0.0092 0.0234 0.0285 0.0558 0 

O_Income 0.0299 -0.1264 -0.0827 0.0247 0.0548 -0.0229 0.0902 0.0691 -0.0457 -0.0475 0.0445 
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  Hhwork_emp Hind1  Hind2 Hind3 Hind4 Hind5 Hocc1 Hocc2 Hocc3 Hocc4 Child1 

Owner 0.0363 -0.1099 -0.1001 -0.0023 -0.0018 -0.1041 0.0522 -0.0389 -0.1008 0.224 -0.0014 

Urban 0.0033 0.0268 0.1002 0.0356 0.0637 0.084 0.0138 0.064 0.1122 -0.2045 -0.031 

Disable_Old  -0.0081 -0.0255 -0.0301 -0.0083 -0.0203 -0.0083 -0.0065 -0.0179 -0.0324 -0.0173 -0.0025 

Old1 -0.0066 -0.0415 -0.0182 -0.0084 -0.0479 0.0064 -0.0144 -0.0299 -0.0144 -0.0288 0.0183 

Old2 -0.0161 -0.0436 -0.0371 -0.0039 -0.0251 -0.0165 -0.0132 -0.0121 -0.0302 -0.0654 -0.0085 

Old3 -0.014 -0.043 -0.0294 -0.0067 -0.0195 -0.0188 -0.0171 -0.0121 -0.0281 -0.0433 -0.0194 

Edu_Old -0.0062 -0.0559 -0.0192 -0.0009 -0.0258 -0.004 0.0041 0.0028 -0.0178 -0.0763 -0.0063 
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ตารางผนวก ก 2 (ตอ) ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองตัดสินใจทํางานของผูหญิง   

  Child2 Child 3  Fra_old No_old O_Income Owner Urban Disable_Old  Old1 Old2 Old3 Edu_Old 

Child2 1                       

Child 3  0.0611 1                     

Fra_old -0.0166 0.0052 1                   

No_old 0.0069 -0.0131 -0.4272 1                 

O_Income 0.0509 0.0789 0.087 -0.192 1               

Owner 0.0108 0.0502 0.0597 -0.1238 0.3457 1             

Urban -0.0284 -0.0408 -0.0106 0.0017 -0.0202 -0.2053 1           

Disable_Old  -0.0046 -0.001 0.3137 -0.2821 0.0602 0.0382 -0.0161 1         

Old1 0.0234 0.0387 0.0706 -0.603 0.1163 0.0647 0.0055 0.2053 1       

Old2 -0.0135 0.0011 0.242 -0.4817 0.1017 0.0564 0.0191 0.1715 0.0084 1     

Old3 -0.0183 0.0016 0.4293 -0.367 0.0806 0.0545 -0.0076 0.245 0.0215 0.0105 1   

Edu_Old -0.0135 0.0042 0.264 -0.7691 0.2154 0.0944 0.0371 0.1959 0.5771 0.3315 0.2337 1 
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ตารางผนวก ก 3 ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองอุปทานแรงงาน   

  Hour married Head Edu Wind1 Wind2 Wind3 Wind4 Wind5 Wocc1 Wocc2 

Hour 1                     

married -0.0088 1                   

Head 0.0011 -0.3267 1                 

Edu -0.0176 -0.276 0.1079 1               

Wind1 0.2244 0.0556 -0.0916 -0.2117 1             

Wind2 0.0545 -0.0623 0.0123 0.0393 -0.2553 1           

Wind3 -0.0136 -0.0441 -0.0029 0.1159 -0.1218 -0.0675 1         

Wind4 -0.1559 -0.065 0.0634 0.4269 -0.3705 -0.2052 -0.0979 1       

Wind5 0.0043 -0.0119 0.0866 -0.0272 -0.3275 -0.1814 -0.0866 -0.2633 1     

Wocc1 -0.0247 -0.0315 0.0323 0.1588 -0.0538 0.0403 0.1049 0.0834 -0.0583 1   

Wocc2 -0.0982 -0.163 0.0943 0.5926 -0.2424 -0.1093 0.0525 0.4251 0.052 -0.0976 1 

Wocc3 0.0258 -0.0736 0.0343 0.1066 -0.2584 0.3016 0.0398 -0.0128 0.2104 -0.1036 -0.3238 

Wocc4 -0.1104 0.1194 -0.0952 -0.3152 0.1607 -0.1255 -0.0747 -0.2241 -0.1964 -0.0736 -0.2298 

Hage -0.0414 0.5326 -0.7371 -0.2091 0.064 -0.0637 -0.018 -0.0366 -0.0699 -0.0128 -0.1137 

Hage_sq -0.0732 0.4603 -0.6395 -0.2227 0.0181 -0.0779 -0.0162 0.0033 -0.0507 -0.0012 -0.0857 

Hedu  0.0083 0.4163 -0.5664 0.3192 -0.0181 -0.0104 0.0524 0.1366 -0.0544 0.0538 0.1746 

Hwork_for 0.051 0.4021 -0.5408 -0.0778 0.1487 -0.0093 -0.0148 -0.0706 -0.0808 -0.0413 -0.0754 

Hhwork_emp -0.0191 0.0571 -0.0882 0.0249 -0.0392 0.005 0.0176 0.0242 -0.0003 0.0124 0.0277 

Child1 -0.0135 0.0822 -0.0291 0.0308 -0.0237 0.0129 0.0043 0.0025 -0.005 0.0074 0.0059 
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  Hour married Head Edu Wind1 Wind2 Wind3 Wind4 Wind5 Wocc1 Wocc2 

Child2 -0.0487 0.0942 -0.0853 -0.0017 -0.0543 -0.0005 -0.0107 0.0133 0.0152 -0.0021 -0.0125 

Child 3  -0.0639 0.1876 -0.061 -0.0619 -0.0422 -0.0055 -0.0144 -0.0225 0.0173 -0.0002 -0.0473 

Fra_old -0.0194 -0.0674 0.0419 -0.0021 -0.0281 0.0073 0.0179 0.0054 -0.0004 0.0082 0.0059 

No_old 0.0329 0.1989 -0.0237 -0.0735 0.064 -0.0238 -0.0288 -0.0508 -0.0111 -0.047 -0.0605 

O_Income -0.0712 0.0393 -0.0088 0.2702 -0.1705 -0.0511 0.0728 0.1883 0.0436 0.1356 0.2368 

Owner 0.0093 -0.111 0.073 0.2063 -0.062 0.0653 0.0461 0.1317 0.0638 0.0486 0.1303 

Wage 0.0707 -0.1902 0.1005 0.6707 -0.1063 0.007 0.1359 0.3493 -0.0453 0.1967 0.548 

Center  0.1609 -0.0055 0.0227 -0.0383 0.2882 -0.0451 -0.0192 -0.1347 -0.0729 -0.0281 -0.0813 

North -0.0403 -0.0107 0.0467 -0.0282 -0.0523 -0.0323 0.0041 0.0581 0.0393 -0.0212 0.0316 

northeast -0.0339 0.0427 -0.0263 0.0225 -0.1504 -0.0478 -0.0277 0.1292 0.0323 0.0155 0.0635 

South  -0.15 -0.0002 -0.0148 -0.0012 -0.1857 0.0494 -0.033 0.0095 0.0615 -0.0194 0.004 
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ตารางผนวก ก 3  (ตอ) ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองอุปทานแรงงาน   

  Wocc3 Wocc4 Hage Hage_sq Hedu  Hwork_for Hhwork_emp Child1 Child2 Child 3  Fra_old 

Wocc3 1                     

Wocc4 -0.244 1                   

Hage -0.0826 0.129 1                 

Hage_sq -0.0899 0.1234 0.962 1               

Hedu  0.0125 -0.0828 0.6505 0.5288 1             

Hwork_for -0.0544 0.0224 0.6169 0.4941 0.5884 1           

Hhwork_emp 0.0123 0.0041 0.1005 0.0915 0.0902 -0.1459 1         

Child1 0.0213 0.0183 -0.0078 -0.0284 0.0443 0.0124 0.0387 1       

Child2 0.0185 0.0164 0.0401 0.0084 0.0568 0.0416 0.0183 0.0529 1     

Child 3  0.0004 0.0691 0.0235 0.0055 0.0319 0.0022 0.0205 0.0125 0.0005 1   

Fra_old 0.0163 0.0007 -0.0309 -0.0102 -0.0488 -0.056 -0.0041 0.0054 -0.0344 0.0122 1 

No_old -0.0133 0.0177 0.0603 -0.0144 0.092 0.1494 0.0007 -0.0348 0.0263 -0.0096 -0.434 

O_Income -0.009 -0.0656 0.0242 0.0728 0.1365 -0.0824 0.048 0.0558 0.0294 0.0996 0.1069 

Owner 0.0957 -0.1747 -0.0837 -0.0771 0.0472 -0.0189 -0.0265 -0.0437 -0.0273 -0.0649 0.0008 

Wage -0.0449 -0.3016 -0.1229 -0.1055 0.2457 -0.0126 0.0062 -0.0237 -0.0515 -0.1082 0.0103 

Center  -0.0512 -0.0755 -0.0333 -0.0621 0.0079 0.0864 -0.0154 -0.0277 -0.0367 -0.073 -0.0172 

North -0.0046 -0.0284 -0.0253 0.0005 -0.0661 -0.0777 0.0077 -0.0029 -0.0092 0.0087 0.0179 

northeast 0.0063 0.0424 0.0457 0.0604 0.0248 -0.061 -0.0027 -0.0111 0.0075 0.0587 0.0033 

South  0.0451 0.1103 -0.0015 -0.0022 -0.022 -0.0005 0.0151 0.0591 0.056 0.0738 -0.017 
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ตารางผนวก ก 3  (ตอ) ความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระของแบบจําลองอุปทานแรงงาน   

  No_old O_Income Owner Wage Center  North northeast South  

No_old 1               

O_Income -0.2386 1             

Owner -0.0038 0.0081 1           

Wage -0.0809 0.2381 0.2081 1         

Center  0.0288 -0.097 -0.1353 0.0205 1       

North -0.042 0.0219 -0.0004 -0.0893 -0.3571 1     

northeast 0.0128 0.1051 0.035 -0.0647 -0.3636 -0.2159 1   

South  0.032 -0.0438 -0.0466 -0.0264 -0.3519 -0.2089 -0.2127 1 
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ตารางผนวก ก 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่เกิน 0.75  

ตัวแปรอิสระที่1 ตัวแปรอิสระที่ 2 คาสัมประสิทธสหสัมพันธ  
วันทํางานเฉลีย่ตอเดือนของ

สามี 
ชั่วโมงทํางานเฉลี่ยตอวันของสามี 0.9589 

 
 ในกรณีนี้ผูวิจัยจึงเลือกชั่วโมงทํางานของสามีเปนตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา เน่ืองจากจะ
นํามาพิจารณาเปนตัวแปรนโยบายในการสนับสนุนครอบครัว  
 

 



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 

ตารางผนวก ข 1 ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่ตอโอกาสการมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาใน

ครัวเรือน  

ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 

1.ปจจัยสวนบุคคล   

อายุของผูหญิง 0.0002 
(0.0016) 

0.0003 
(0.0016) 

อายุของผูหญิงยกกําลังสอง 0.0000 
(0.0000) 

0.0000 
(0.0000) 

ผูหญิงแตงงานแลว 
(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) 

0.0036 
(0.0037) 

0.0035 
(0.0037) 

การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.0057 
(0.0025) 

0.0057 
(0.0025) 

ระดับการศึกษา (จํานวนป) 0.0001 
(0.0003) 

0.0001 
(0.0003) 

2.ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว   

2.1 ปจจัยที่เก่ียวของกับสามี   

อายุของสามี 0.0015*** 
    (0.0003) 

0.0015*** 
(0.0003) 

อายุสามียกกําลังสอง 0.0000*** 
(0.0000) 

0.0000*** 
(0.0000) 

ระดับการศึกษาของสามี -0.0009** 
(0.0004) 

-0.0009** 
(0.0004) 

สามีทํางานในระบบ -0.0011 
(0.0038) 

 

ชั่วโมงทํางานตอวันของสามีที่
ทํางานในระบบ (มาตรการดาน
เวลา) 

 -0.0002 
(0.0004) 
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ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 

สามีเปนนายจาง 0.0034 
(0.0055) 

0.0031 
(0.0055) 

การผลิต ไฟฟา  กาซ การจัดการน้ํา 
และการกอสราง 

0.0018 
(0.0044) 

0.0023 
(0.0043) 

คาสง คาปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต 

-0.0030 
(0.0050) 

-0.0028 
(0.0050) 

ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย -0.0057 
(0.0131) 

-0.0051 
(0.0130) 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ การ
บริหารและการบริการสนับสนุน 

-0.0040 
(0.0061) 

-0.0034 
(0.0061) 

ภาคบริการอ่ืนๆ -0.0024 
(0.0062) 

-0.0022 
(0.0062) 

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูบัญญัติกฎหมาย 

-0.0045 
(0.0064) 

-0.0046 
(0.0064) 

ผูประกอบวชิาชีพตางๆ เจาหนาที่
เทคนิคดานตางๆ 

0.0043 
(0.0061) 

0.0044 
(0.0061) 

เสมียน พนักงานบริการ และผู
จําหนายสินคา 

0.0036 
(0.0048) 

0.0033 
(0.0048) 

ผูปฏิบัติงานมฝีมือ ชางฝมือและผู
ควบคุมอาชีพงานพื้นฐาน 

-0.0037 
(0.0036) 

-0.0038 
(0.0036) 

2.2 ปจจัยดานการดูแลบตุรใน
ครัวเรือน 

  

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 0-2 ป -0.0016 
(0.0064) 

-0.0016 
(0.0064) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 3-5 ป -0.0063 
(0.0060) 

-0.0063 
(0.0060) 

อัตราการพึ่งพิงจากบุตรอายุ 6-14 
ป 

0.0008 
(0.0027) 

0.0008 
(0.0070) 

ตารางผนวก ข 1 (ตอ) 
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ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 

2.3 ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุ
ในครัวเรือน 

  

การมีผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่ตอง
ดูแล 

  

การไมมีผูสูงอายุในครัวเรือน -0.1794 
(8.4702) 

-0.1794 
(8.468) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุที่มีอายุ 
60-69 ป 

-0.0245*** 
(0.0037) 

-0.0248*** 
(0.0037) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ ที่มี
อายุ 70-79 ป 

0.0034 
(0.0035) 

0.0033 
(0.0036) 

อัตราการพึ่งพิงจากผูสูงอายุ ที่มี
อายุ 80 ปขึ้นไป 

0.0336*** 
(0.0039) 

0.0336*** 
(0.0040) 

อัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุที่พิการ 0.0367*** 
(0.0034) 

0.0367*** 
(0.0034) 

ระดับการศึกษาของผูสูงอายุ -0.0007* 
(0.0004) 

-0.0007* 
(0.0004) 

2.4 ปจจัยดานฐานะของ
ครัวเรือน 

  

Log รายไดที่ไมไดมาจากการ
ทํางานของครัวเรือน 

0.0032** 
(0.0015) 

0.0032** 
(0.0015) 

ครัวเรือนมีบานเปนของตนเอง 
 (กลุมอางอิง ครัวเรือนไมมีบานของ
ตนเอง)  

0.0005 
(0.0029) 

0.0005 
(0.0029) 

3.ปจจัยดานภูมิศาสตร   

ครัวเรือนอาศยัอยูในเมือง 
(กลุมอางอิง ครัวเรือนอาศยัอยูใน

ชนบท) 

0.0001 
(0.0020) 

0.0001 
(0.0052) 

ตารางผนวก ข 1 (ตอ) 
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ตัวแปรอิสระ Marginal Effect 

แบบจําลองที่ 2.1 แบบจําลองที่ 2.2 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 
การมีผูสูงอายุท่ีภาวะพึ่งพาท่ี

ตองดูแล 

/athrho 0.2886** 
(0.1211) 

0.2886** 
(0.1213) 

rho 0.2808** 
(0.121) 

0.2808** 
(0.1117) 

Log likelihood -7336.1034 -7742.0781 
Modified Hosmer-Lemeshow 

goodness-of-fit test for biprobit 
chi2( 21) =   16.25 

Prob> chi2 =    0.7553 
chi2( 21) =   25.67 

Prob> chi2 =    0.2193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวก ข 1 (ตอ) 
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ตารางผนวก ข 2 ผลการประมาณคาแบบจําลองคาจางของผูหญิงวัยทํางาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

1.ปจจัยสวนบุคคล 

อายุ  -0.0017 0.0084 -0.2 -0.0017 0.0084 -0.2 

อายุกําลังสอง  0.0002 0.0001 1.97 0.0002** 0.0001 1.98 

ผูหญิงแตงงานแลว 

(สถานโสดเปนกลุมอางอิง) -0.0756*** 0.0259 -2.92 -0.0770*** 0.0259 -2.98 

การเปนหัวหนาครัวเรือน 0.0431* 0.0239 1.8 0.0433* 0.0239 1.81 

ระดับการศึกษา (จํานวนป) 0.0647*** 0.0027 24.06 0.0646*** 0.0027 24.01 

2.ปจจัยเกี่ยวกับตลาดแรงงานของผูหญิงวัยทํางาน 

การทํางานจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุมอางอิง การทํางานในภาคเกษตรกรรม 

การผลิต ไฟฟา  กาซ การ

จัดการน้ํา และการกอสราง 0.2434*** 0.0256 9.49 0.2336*** 0.0256 9.14 

คาสง คาปลีก การซอมยาน

ยนตและจักรยานยนต 0.1716*** 0.0325 5.28 0.1632*** 0.0324 5.03 

ภาคการเงินและ

อสังหาริมทรัพย 0.3391*** 0.0454 7.47 0.3321*** 0.0453 7.33 

การศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ 

การบริหารและการบริการ

สนับสนุน 0.1970*** 0.0310 6.35 0.1901*** 0.0309 6.14 

ภาคบริการอ่ืนๆ 0.1004*** 0.0299 3.36 0.0917*** 0.0299 3.07 

การทํางานจําแนกตามอาชีพ กลุมอางอิง  การประกอบอาชีพพื้นฐาน 

ผูจัดการ ขาราชการระดับ

อาวุโส ฯ 0.5352*** 0.0419 12.78 0.5362*** 0.0419 12.8 

ผูประกอบวชิาชีพตางๆและ

เจาหนาที่เทคนิค 0.4737*** 0.0258 18.39 0.4749*** 0.0257 18.44 

เสมียน พนักงานบริการ และ

ผูจําหนายสินคา 0.0133 0.0209 0.64 0.0137 0.0209 0.65 

ผูปฏิบัติงานมฝีมือ ชางฝมือ -0.0963** 0.0221 -4.37 -0.0963*** 0.0221 -4.37 

ตารางผนวก ข 2 (ตอ) 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

และผูควบคุมอาชีพงาน

พ้ืนฐาน 

3.ปจจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว 

3.1ปจจัยที่เก่ียวของกับ
สามี 

      

อายุสามี -0.0088*** 0.0025 -3.49 -0.0091*** 0.0025 -3.6 

อายุสามียกกําลังสอง 0.0001** 0.0000 2.28 0.00010** 0.0000 2.41 

ระดับการศึกษาของสามี 0.0160*** 0.0024 6.57 0.0164*** 0.0024 6.71 

สถานภาพการทํางานของสามี   กลุมอางอิง สามีทํางานนอกระบบ 

สามีที่ทํางานเปนนายจาง 0.0213 0.0509 0.42 0.0199 0.0504 0.39 

สามีทํางานในระบบ 0.1222*** 0.0224 5.45    

วันทํางานของสามีในระบบ    0.0052*** 0.0009 5.7 

3.2 ปจจัยดานการดูแลบตุร       

อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 0-2 

ป -0.1621** 0.0683 -2.37 -0.1556** 0.0683 -2.28 

อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 3-5 

ป -0.1778** 0.0835 -2.13 -0.1747** 0.0835 -2.09 

อัตราพึ่งพิงของบุตรอายุ 6-

14 ป -0.0580*** 0.0183 -3.16 -0.0584*** 0.0183 -3.19 

3.3ปจจัยดานการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน กลุมอางอิง  การมีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน

(มาตรการดานบริการ) 

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางาน

มีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาใน

ครัวเรือน -0.0540 0.0464 -1.16 -0.0526 0.0464 -1.13 

ครัวเรือนของผูหญิงวัยทํางาน

มีผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพา

ในครัวเรือน -0.0229 0.0232 -0.99 -0.0218 0.0232 -0.94 

3.4 ปจจัยดานฐานะของครัวเรือน 

Log รายไดที่ไมไดมาจากการ 0.0049 0.0075 0.65 0.0051 0.0075 0.68 

ตารางผนวก ข 2 (ตอ) 

ตารางผนวก ข 2 (ตอ) 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : ชั่วโมงการทํางานของผูหญิงวยัทํางาน (ชม./วัน) 

แบบจําลองที่ 3.1  แบบจําลองที่ 3.2  

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

คา
สัมประสิทธ์ิ 

SD t-

statistic 

ทํางานของครัวเรือน 

4.ปจจัยดานภูมิศาสตร 
ครัวเรือนอยูในพ้ืนที่เมือง 

(กลุมอางอิง ครัวเรือนอยูใน

พ้ืนที่ชนบท) 0.0309** 0.0150 2.05 0.0306** 0.0150 2.04 

ภูมิภาค ( กรุงเทพ เปน 

Baseline)  

   

ภาคกลาง -0.2563*** 0.0236 -10.86 -0.2569*** 0.0236 -10.88 

ภาคเหนือ -0.4595*** 0.0260 -17.69 -0.4570*** 0.0260 -17.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.4507*** 0.0260 -17.34 -0.4483*** 0.0260 -17.24 

ภาคใต -0.2766*** 0.0266 -10.41 -0.2717*** 0.0265 -10.24 

Inverse Mill’s ratio  ( ) 0.0820 0.0912 0.9 0.0726 0.0910 0.8 

คาคงที่  8.2114*** 0.1747 47 8.2161*** 0.1747 47.03 

Adj R-squared 0.5845 0.5846 

N 19,048 19,048 

Censored Obs 12,411 12,411 

Uncensored Obs 6,637 6,637 

 

ตารางผนวก ข 2 (ตอ) 
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ภาคผนวก ค  

                   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม  

 

1. ลักษณะของกลุมตัวอยาง  

1.คุณลักษณะทั่วไปของผูหญิงและนายจางที่ทําการสัมภาษณ  
1.1 กลุมผูหญิงที่ออกจากงานเน่ืองจากมีภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือน 

ซึ่งในกรณีดังกลาวพบวา กลุมผูหญิงที่เปนกลุมตัวอยางเปนมีทั้งผูหญิงที่ลาออกจากงานในระบบ
แลวกลับมาทํางานนอกระบบ กลุมที่ทํางานในตลาดแรงงานแลวออกจากตลาดแรงงาน จํานวนกลุม
ตัวอยางมีทั้งสิ้น 30 คน แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี  

     กลุมที่ 1 ผูหญิงที่มีภาระการดูแลบุตร เปนกลุมผูหญิงมีอายุไมเกิน 40 ป สวน
ใหญกลุมตัวอยางเปนผูมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  รายไดกอนที่จะออกจาก
งานคอนขางสูง โดยรายไดสูงที่สุดของกลุมตัวอยาง กอนออกจากงานประจําประมาณเดือนละ 
200,000 บาทตอเดือน นอยที่สุดอยูที่ 15,000 บาทตอเดือน รายไดหลักหลังจากออกงาน คือสามี 
เปนผูรับผิดชอบ เม่ือออกจากงานไดระยะหน่ึงผูหญิงกลุมน้ีจะหารายไดเสริมจากการรับงานมาทําที่
บาน ออกมาทําธุรกิจของครอบครัวหรือไมก็เปนเจาของกิจการขนาดเล็ก หรือรายไดจากการใหเชา
สินทรัพย  

     กลุมที่ 2 ผูหญิงที่มีภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ ในชวงที่ตองออกจากงาน
เปนชวงอายุประมาณ 40-55 ป สวนใหญเปนกลุมผูหญิงที่มีสถานภาพโสด หมาย หยาแยก มีระดับ
การศึกษาตั้งแตระดับมัธยมตนจนกระทั้งปริญญาตรี ระดับรายไดเม่ือเทียบกับพ่ีนองของกลุม
ตัวอยางมีรายไดนอยกวา รายไดหลักของผูหญิงในกลุมดังกลาวเม่ือออกจากงาน ไดจากพี่นอง
รวมกันแลวใหเปนรายเดือนเพ่ือดูแลพอแม หรือ มีเงินไดจากคาเชาทรัพยสิน และเงินบํานาญ  

     กลุมที่ 3 ผูหญิงที่ออกจากงานเนื่องจากมีภาระการดูแลพอแมที่เปนผูสูงอายุ
และบุตร เปนกลุมผูหญิงที่ออกจากงานเมื่ออายุไมเกิน 40 ป ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณเปน
กลุมที่เดิมออกจากตลาดแรงงานเพราะตองดูแลบุตรอยูกอนแลว รายไดหลักของผูหญิงในกลุม
ดังกลาวเมื่อออกงาน ไดจากสามีเปนหลัก หลังจากออกจากงานออกจากงานในระบบซักระยะ จะ
ทํางานนอกระบบและดูแลบุตรไปดวย ตอมาพอแมที่เปนผูสูงอายุตกอยูในภาวะพึ่งพา และพ่ีนอง
สวนใหญทํางานประจํา จึงทําใหตองออกจากตลาดแรงงานมาดูแลพอแม และมีรายไดสวนหน่ึงมา
จากพี่นอง   

-ผูหญิงที่ออกจากงานในระบบ มีรายไดหลักจากสามี ทํางานในธุรกิจครอบครัว และ

ทํางานอื่นๆเปนครั้งคราว 

 “ออกจากงานประจํามาตั้งแตอายุ 33 ป ตําแหนงสุดทายกอนออกฝาย Department 
Manager Advertising บริษัท King Power เงินเดือนที่ไดรับประมาณ 75,000 บาท รายไดหลักของ
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ครอบครัวมาจากสามี แตตัวเองก็จะกลับไปชวยกิจการที่บาน มีรายไดจากการปนผล ที่เรียกวาเงิน
กงสี และรับงานเปน consults เปนครั้งคราว”  
                                                             ผูหญิง อายุ 36 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท 

          มีบุตร 1 คน ปจจุบันอายุ 2 ป  
  “การออกจากงานเปน ตําแหนงพนักงานบัญชีตนทุนคะ เงินเดือน 15,000  บาท 

จริงๆ ก็เพ่ิงเริ่มทํางานแตก็ออกมาแลว  รายไดหลักมาจากเงินเดือนสามี และสามีก็เปดสํานักงาน
บัญชีจึงมีรายไดจากการทํางานที่สํานักงานบัญชีของสามีอีกดวย   
      ผูหญิงอายุ 28 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

       มีบุตร 1 คน ปจจุบันอายุ  1ป  

 

  -ผูหญิงที่ออกจากงานในระบบ มีรายไดหลักจากสามี แลวมีรายไดจากการใหเชา

สินทรัพย  

“ตําแหนงสุดทาย เปน VP ของธนาคารตางชาติ เงินเดือนประมาณ 2 แสนบาท 
ลักษณะการทาํงานอยูในแผนกขายหุนหลกั และหลักทรพัยระหวางประเทศ ตองติดตอลูกคา
ตางประเทศรายใหญ ทําใหงานคอนขางเครียดมาก โดยเฉพาะตองจัดทํา proposal เสนอลูกคาเปน 
รอยๆหนา ปจจุบันใกลคลอดแลว ยื่นใบลาออกเรียบรอยแลว แตในขณะนี้อยูในระหวางเคลียรงาน 
ยังคงมี การ work at home เพ่ือเคลียรงานใหกับบรษิัท หลังจากออกจากงานมีแผนจะยายตามสามี
มาอยูเชียงใหม รายไดหลักหลังออกจากคือรายไดของสามี และตัวเองก็มีรายไดจากการใหเชน
อสังหาริมทรัพย”  

    ผูหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท 

               อายุครรภ 8 เดือน   

 -ผูหญิงที่ทํางานนอกระบบ จากนั้นออกมาเปนแมบานอยางเดียว และมีรายไดหลักจากสามี

เทานั้น  

 

  “ปจจุบันเปนแมบานอยางเดียว กอนหนานี้ ทํางานเปน Animator คะ ลาสุดทําให
กระทรวงศึกษาฯ (บทเรียน online ของเด็กๆ ใน Tablet ที่แจกนั่นแหละคะ) รายไดจึงไดไม
เทากันแตละเดือนคะ แลวแตชวงคะ สวนใหญจะอยูที่ 20,000-45,000 บาท”  

     ผูหญิงอายุ 30 ป , ระดับการศึกษาปริญญาโท 

         มีบุตร 1 คน ปจจุบันอายุ 2 ป 
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- ผูหญิงโสดที่ทํางานในระบบ จากนั้นออกมาทํางานนอกระบบ  

 

 “เปนโสด เม่ือกอนทํางานประจํา ตอมาออกมาทําธุรกิจสวนตัว คือทําดอกไมประดิษฐ
ขายสง มีพอคาคนกลางมารับที่บาน และจากการที่ทํางานธุรกิจของตนเอง ทําใหมีเวลามากกวา
คนทํางานประจํา”   

     ผูหญิง อายุ 53 ป ,ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

      แม อายุ 85 ป  

 

-ผูหญิงมีสถานภาพเปนหมาย/หยาทํางานในระบบ จากนั้นออกจากเปนแมบาน ดูแลแม 

รายไดหลักจากพี่นอง รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายไดจากบํานาญและทําธุรกิจของ

ตนเอง  

“ตอนนี้หยาสามี เม่ือกอนทํางานทํางานเปนลูกจางในโรงเรียน อยูฝายบัญชีในกรุงเทพ 
ปจจุบันอายุ 54 ป ออกจากงานเมื่อ14 ปแลวที่แลว รายไดหลังจากออกจากงานไดจากพี่ชายที่เปน
ขาราชการเปนสงให และมีรายไดจากการแบงใหเชนบาน”  

          ผูหญิง อายุ 54 ป, ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

 แม (เสียชีวิตแลว)  หลาน 2 คน อายุ 

1.5 ป และ กําลังจะครรภอีก 1 คน  

        “มีปญหากับสามี ถึงขั้นลาเลิก กอนหนานั้นทํางานประจํา พอคุณแมปวย ลาออกจาก
งาน ในชวงแรกรายไดหลักไดจากพี่นอง ตอมาเมื่อแมเสียชีวิตกลับมาทําธุรกิจของตนเอง” 
     ผูหญิง อายุ 51 ป , ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

       แม (เสียชีวิตแลว)  

-ผูหญิงมีสถานภาพเปนหมาย ทํางานนอกระบบ จากนั้นออกจากเปนแมบาน ดูแลแม 

รายไดหลักมาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย  

 

   “สมัยกอนประกอบอาชีพคาขายโชหวยที่จังหวัดเชียงราย แตปจจุบันตองปดกิจการ และ
ปลอยตึกใหเชา แลวกลับมาอยู ตอนที่เลิกกิจการอายุ 40 กวาป เพราะตองมาชวยพี่สาวดูแลแม 
ตอนนี้คุณแมเสียชีวิต อยากจะกลับไปทํางานเพราะมีเวลาวางแตก็ไมรูจะทํางานอะไร จะกลับไปเปด
รานขายของ คิดวาคงไมดี เพราะตอนนี้ที่เชียงรายมีเซ็นทรัล ตึกของตนเองติดอยูกับหางเกา จึงไม
คอยมีคนเดิน”    

        ผูหญิงอายุ 50 ป ,ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

      แม (เสียชีวิตแลว)  
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   กลุมนายจางที่เปนกลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่เปนนายจางที่ทําการสัมภาษณ มีจํานวน 10 คน จําแนกตามกลุม

อุตสาหกรรม ไดแก กลุมภาคการเกษตร  กลุมการผลิตและการกอสราง กลุมการคาสงและการปลีก 
กลุมภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย กลุมภาคการบริการอ่ืนๆ  โดยจากการสัมภาษณพบวา กลุม
ตัวอยางเปนนายจางที่มีขนาดสถานการประกอบการตั้งแตเล็กถึงใหญ โดยมีจํานวนลูกจาง ตั้งแต 
12 คน -2,200 คน   
2.ความคิดเห็นของผูหญิงที่มีภาระพึ่งพาตอนโยบายสนับสนุนครอบครัวที่ไดรับจากนายจาง  

               ผูหญิงที่มีภาระการดูแลสวนใหญไดรับสวัสดิการจากนายจางตามสวัสดิการที่ไดรับจาก

ประกันสังคม ทั้งนี้พบวานโยบายสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนของประกันสังคมไมมีเลย 

ดังน้ันความคิดเห็นสวนใหญจะไดมาจากผูหญิงที่มีภาระการดูแลบุตร ซึ่งความคิดเห็นของผูหญิง

แบงออกเปน 2 ทัศนะไดแก  

- สวนใหญผูหญิงที่มีภาระการดูแลมีความคิดเห็นวา นโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัว

ตามสวัสดิการที่ไดรับจากประกันสังคมไมเพียงพอ จึงทําใหมีความจําเปนตองลาออก

จากในระบบไปแลวจึงไมคิดที่จะกลับไปทํางานในระบบ  

- สําหรับบางกรณีบางบริษัทใหสวัสดิการเพิ่มขึ้นแลวแตตองการเวลาในการเลี้ยงดูบุตร

เองในชวงแรกเกิด  หรือ พอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา จึงตัดสินใจออกจากงาน  

 

โดยตัวอยางสวัสดิการที่ไดรับเพ่ิมจากนายจางนอกเหนือจากประกันสังคมมีดังน้ี  

 

1) การลาแบบไมรับเงินเดือน 

  “นโยบายสนับสนุนการดูแลสมาชิกในครัวเรือนของนายจาง หลักๆก็ไดตาม
สวัสดิการสังคมคะ แตหากจะลาแบบไมรับเงินเดือนก็ไดคะ”  

ผูหญิง อายุ 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

                มีบุตร 2 คน  

2) มีการใหเงินเพิ่มเติมในกรณีคลอดบุตร หรือใหเงินเพิ่มเติมในการดูแลบุตร  

 

     “นอกจากประกันสังคมแลว สําหรับกรณีใหเงินคาคลอดลูก 5,000 บาท/ครั้ง  
(ได 2 ครั้ง)”  

                         ผูหญิงอายุ 33 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

บุตร 2คน คนโต 2 ขวบ คนเล็กในทองอายุครรภ 7 เดือน 

      “นอกจากประกันสังคมแลว เบิกคาคลอดไดสูงสุด20,000 บาทคะ”   
ผูหญิง อายุ 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

มีบุตร 2 คน  
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      “สําหรับนโยบายของบริษัท ใหลาได 3 เดือนตามสวัสดิการประกันสังคม แตไดรับ
เงินเดือนเต็ม 2 เดือนคะ”  

ผูหญิงอายุ 37 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท 

บุตร 2 คน อายุ 2 ป และ 6 เดือน  

3) มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลของบุตรและคูสมรส  

“นอกจากประกันสังคมแลว ที่บริษัทยังใหสวัสดิการคารักษาพยาบาล แกสามีและลูกคะ”  
ผูหญิง อายุ 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท 

อายุครรภ 8 เดือน เงินเดือนกอนออกจากงาน 200,000 

บาท  

4) ความยืดหยุนในเรื่องเวลา และสถานที่ในการทํางาน  

 “ที่บริษัท สามารถเลือกที่จะทํางานที่บานได แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสายงาน 
หรือ เลือกชวงเวลาเขาออกได โดยมาทํางานเร็วสามารถกลับบานกอนได”  

ผูหญิงอายุ 33 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสอบผานเนตบิัญฑิตสภา  

บุตร 2คน คนโต 2 ขวบ คนเล็กในทองอายุครรภ 7 เดือน 

 

“ที่บริษัท สามารถเลือกชวงเวลาเขาออกได โดยมาทํางานเร็วสามารถกลับบานกอนได”  
    ผูหญิง อายุ 42 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท  

       บุตร 1 คน อายุ 8 ป 

 

“ที่ทํางานมีสวัสดิการลารายชั่วโมง ซึ่งหากตองพาแมไปหาหมอก็ใชสิทธิ์การลาดังกลาว 
เม่ือแมแกมากๆ ก็ลาออกมา เพราะบางครั้งอยากดูแลแมอยางใกลชิด และการใชสิทธิ์มากๆ ก็จะทํา
ใหเสียงาน เกรงใจบริษัท”  

       ผูหญิง อายุ 53 ป สถานภาพโสด  
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    2. ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสนับสนุนครอบครัว  
         จากผลการสัมภาษณผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกในครัวเรือนและนายจาง

เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนครอบครัวของแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ความคิดเห็นของผูหญิงที่มีภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวตอนโยบาย

สนับสนุนครอบครัวที่ไดรับจากนายจาง  สวนใหญไดรับสวัสดิการจากนายจาง เปนสวัสดิการ
ตามกฏหมายกําหนด ซึ่งนโยบายสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนของแรงงานไมมี สําหรับ
ความคิดเห็นของผูหญิงแบงออกเปน 2 ทัศนะไดแก  

              ทัศนะแรก สวนใหญผูหญิงที่ มีภาระการดูแลมีความคิดเห็นวา นโยบาย
สนับสนุนการดูแลครอบครัวตามสวัสดิการที่ไดรับจากประกันสังคมไมเพียงพอ จึงทําใหมีความ
จําเปนตองลาออกจากงานในระบบ  

 
                        ทัศนะที่สอง บริษัทอาจมีใหสวัสดิการเพิ่มเกินกวาที่กฎหมายกําหนดแลว แต
ตองการใชเวลาในดูแลสมาชิกในครอบครัวจึงตัดสินใจออกจากงาน  

2) ความคิดเห็นนายจางตอสวัสดิการเกี่ยวกับครอบครัวของลูกจาง  แบง
ออกเปน 2 ทัศนะ ไดแก   

           ทัศนะแรก คือ การดําเนินนโยบายสนับสนุนครอบครัวตามแบบสวัสดิการของ
ประกันสังคมเพียงพออยูแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหสิทธิ์การลา และสวนมากจะใหสิทธิ์วันหยุด
เพ่ิมเติมตามประเพณี และใหลาหยุดยาวตามประกาศของรัฐบาล อีกทั้งการชวยเหลือดานการเงิน
กับครอบครัวเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติอยูแลว เชน งานแตงงาน งานศพพอแมของพนักงาน 
ของขวัญวันคลอดบุตร เปนตน  

 
 “โดยปกติใหสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนดคิดวาเพียงพออยูแลว โดยเฉพาะเรื่องวันหยุดนั้น ทาง

บริษัทใหเพ่ิมเติมจาก ที่กฎหมายกําหนดอยูแลว และโดยสวนตัวคิดวาคนไทยมีความยืดหยุนในเรื่องเวลาทํางาน

อยูแลว”  
       นายจาง ธุรกิจกอสราง  
      มีลูกจางประจํา 60 คน และ ลูกจางรายวัน 100 คน  
 “บริษัทมีพนักงานกระจายอยูทั่วประเทศ มีพนักงานประมาณ 2,200 คน ก็ใหสวัสดิการ เฉพาะ

ประกันสังคมก็คิดวาเพียงพอแลว บริษัทของเราเนนสวัสดิการที่ตัวของพนักงานมากกวา ไมวาจะเปนการใหคา

คอมฯ การทําประกันแบบออมทรัพยสําหรับผูบริหาร”  
       นายจาง ธุรกิจประเภทการศึกษา  
       ลูกจาง จํานวน 2,200 คน  
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“บริษัทมีสวัสดิการใหพนักงานตามที่ประกันสังคมกําหนดซึ่งคิดวาเพียงพอ นอกจากนี้จะมีเงินชวยเหลือ
ตามธรรมเนียมคนไทย ไมวาจะเปนงานแตงงาน คลอดลูก พอแมเสียชีวิต”  

      นายจาง ธุรกิจนําเขาสินคาจากตางประเทศ  
       ลูกจาง จํานวน 20 คน 
  

 ทัศนะที่สอง คือ บริษัทมีการเพิ่มเติมสวัสดิการใหแกลูกจาง เนื่องจาก ไดรับ
ประสบการณจากการเปนลูกจางในบริษัทตางชาติ หรือมีนโยบายที่ตองการดูแลลูกจางแบบ
ครอบครัวเพ่ือตองการจูงใจใหลูกจางทํางานในบริษัท ทั้งน้ีความชวยเหลือแบงออกเปน การออกเปน
นโยบายบริษัท หรือพิจารณากรณีไป 

 “ที่บริษัทของตนเอง ไดใหการดูแลสวัสดิการครอบครัวของลูกจางเพ่ิมเติมจากประกันสังคม ลักษณะ
ของงานเปนอุตสาหกรรม เปนงานที่ตองใชทักษะ โดยนโยบายบริษัทของตนเองนั้นปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
เยอรมันที่ตนเองเคยทํางาน กอนที่จะมาทําธุรกิจของตนเอง”  

          นายจาง ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  
       จํานวนลูกจาง 50 คน  
 “นโยบายของบริษัทของเรา ยึดหลักพอแมมากอน ดังนั้นเราคอนขางใหความสําคัญในการดูแล

ครอบครัวของพนักงาน แลวจากความเห็นของตนเองเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงสงผลใหในบาง
ตําแหนงสามารถทํางานขางนอกได ในชวง3-4 ปมานี้เราคอนขางใหความสําคัญกับสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้
เพ่ือจูงใจใหพนักงานยังคงทํางานกับบริษัทตอไป และในกรณีที่พนักงานที่มีพอแมหรือสมาชิกในครอบครัวที่มี
ภาวะพึ่งพานั้น หากตองการขอทํางานแบบที่มีความยืดหยุนในดานเวลาหรือสถานที่ทํางานนั้น ตองหาอนุมัติเปน
กรณีไป ซึ่งบริษัทจะพิจารณาความเหมาะจากตําแหนงงานที่ทําดวย”  

       ผูบริหาร ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา  
       จํานวนลูกจาง 700 คน   
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1.นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานในประเทศสวีเดน  

      ประเทศสวีเดนนั้นเปนรัฐสวัสดิการ ทําใหนโยบายของรัฐบาลอยูบนพื้นฐานความเทา
เทียมกัน สําหรับนโยบายสนับสนุนแรงงานของประเทศก็เชนกัน มีมาตรการที่สนับสนุนการทํางาน
ของแรงงานโดยคุมครองและชวยเหลือในทุกชวงชีวิตของแรงงานทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานและครอบครัวของแรงงาน   

       สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบายสนับสนุนการทํางานของแรงงานแบบบังคับ
คุมครองและชวยเหลือทางการเงินของประเทศสวีเดนมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ ไดแก The 
Working Hours Act , The Employment Protection , The Parental Act , The Sick Pay Act 
,The Unemployment Insurance Act และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหหลักประกันทางสังคมอื่นๆ  
สําหรับนโยบายที่เกี่ยวของสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานสามารถสรุปไดดังน้ี  

       1.1 มาตรการดานการเงินและการคลัง  
มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุร  

      การสนับสนุนดานการเงินระหวางคลอดบุตร ผูหญิงที่อยูในตลาดแรงงานที่มีสิทธิ์
ไดรับเงินชวยเหลือเพ่ือเตรียมการคลอดในชวงระหวาง 60 วันและ 10 วันกอนคลอดบุตร 
 การสนับสนุนดานการเงินในการเลี้ยงดูบุตร 
     -ลูกจางที่มีบุตรสามารถเลือกหยุดงานเพื่อดูแลบุตรได และไดรับเงินชวยเหลือเปน
เวลา 450 วัน โดยไดรับเงินไมเกิน 289,500 โครนสวีเดนตอป (1 โครนสวีเดน =4.36 บาท อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 6 พฤษภาคม 2559)   สําหรับผูที่ไมมีรายไดจะไดรับเงินชวยเหลือจํานวน 180 
โครนาสวีเดนตอวันในชวง 390 วันและในชวงการลาอีก 90 วันจะไดรับเงินวันละ 60 โครนสวีเดน 
การขอรับเงินชวยเหลือมีความยืดหยุน โดยสามารถเลือกขอรับเต็มจํานวนครั้งเดียวหรือแบงขอรับ
เปนสวน นอกจากนี้มีเงินอุดหนุนการดูแลที่บาน (Home care allowance) ประมาณ 3,000 โครน
สวีเดนตอเดือน หรือประมาณ 12,000 บาท ใหแกผูปกครองที่ตองการขยายเวลาการดูแลบุตรที่บาน
หลังจากที่ใชสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรหมดไปแลว 
           -ลูกจางที่มีบุตรจะไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 16 ป จํานวน 
1,050   โครนสวีเดนตอเดือน หากมีบุตรตั้งแต 2 คนขึ้นไปจะไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มอีกในการชวย
เลี้ยงดูบุตร และหลังจากบุตรอายุ 16 ปแตยังคงศึกษาตอสามารถรับเงินชวยเหลือตอไปอีกจนกระทั้ง
บุตรอายุไมเกิน 23ป  ในกรณีบุตรที่อยูกับบิดาหรือมารดาที่แยกกันอยู จะไดรับเงินชวยเหลือเพ่ิมอีก
ไมเกิน1,173 โครนสวีเดนตอเดือน   
            -ลูกจางที่มีบุตรอายุไมเกิน 19 ปหรือยังศึกษาตอสามารถขอความชวยเหลือทาง
การเงินดานที่พักไดอีกดวย 
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       มาตรการทางการเงินการคลังอ่ืนๆ ไดแก Gender equality bonus (Duvander 
;& Ferrarini : 2013) เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกทั้งสามีและภรรยาใชสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรรวมกัน
อยางเทาเทียมกัน โดยคูสามีภรรยาที่ใชสิทธิการลาที่เทากันจะไดรับการลดหยอนภาษี 100 โครน
สวีเดน ตอวัน และครอบครัวหนึ่งสามารถไดรับการลดหยอนสูงสุดถึง 13,500 โครนสวีเดน 
      มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ สําหรับครอบครัวที่มี พอแม หรือสมาชิก
ในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพาตองการการดูแลระยะยาว สามารถผลประโยชนและเงินสําหรับคนพิการ
ได 

1.2  มาตรการดานเวลา  
       สิทธิ์ลาคลอด (Maternity leave) ลูกจางหญิงมีสิทธิลา 7 สัปดาหกอนและหลัง

คลอดบุตร รวม 14 สัปดาห หากไมไดใชวันลาไมวาเหตุใด จะถูกบังคับใหลากอนและหลังคลอดบุตร 
อยางละ 2 สัปดาห รวม 4 สัปดาห และมีสิทธิลาเพ่ือใหนมบุตรในชวงแรกคลอดอีกดวย และ ผูชาย
สามารถลาคลอดได 2 สัปดาห  (Wells; & Bergnehr: 2014) 

       สิทธ์ิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร( Parental leave) ประเทศสวีเดนเปนประเทศแรกที่
ใชมาตรการใหสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยในปจจุบันสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดทั้งผูหญิงและ
ผูชาย  โดยลูกจางที่ทํางานมาแลว 6 เดือน หรือเปนเวลงงงา 12 เดือนในชวง 2 ป  มีสิทธิลา
ดังตอไปน้ี  1)ลูกจางที่มีบุตรเกิดใหมหรือบุตรบุญธรรมมีสิทธิลาไดจนบุตรอายุ 18 เดือน  2) ลูกจาง
ที่มีบุตรไมเกิน 8 ป มีสิทธิลาได 480 วัน (รวมวันลาผูหญิงและคูสมรสเขาดวยกัน) โดยตองแบงกัน
ลาอยางนอย 60 วัน ลูกจางจะไดรับคาจางจากระบบประกันสําหรับการดูแลครอบครัว รอยละ 80 
ของคาจางเปนเวลา 450 วัน  และลักษณะการใชสิทธิ์การลามีความยืดหยุน  สามารถลาไดทั้งวัน 
ครึ่งวัน หรือลารายชั่วโมง (Wells ;& Bergnehr :2014) 
                นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลบุตร   ลูกจางที่มี
บุตรมีสิทธิ์ขอลดชั่วโมงการทํางานเพื่อดูแลบุตรถึงอายุ 8 ป ไดรอยละ 25 (หรือทํางาน 6 ชั่วโมงตอ
วัน) และไดรับคาจางตามสัดสวน ลูกจางสามารถลาเพื่อใหนมบุตรในชวงการเลี้ยงบุตรทารก 
นอกจากนี้มีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยไดถึง 60 วันตอป สําหรับบุตรแตละคน โดยจะไดรับเงิน
รอยละ 80 ของคาจางจากระบบประกันสําหรับการดูแลครอบครัว 

              มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
                       นโยบายการใชสิทธ์ิการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว ( Family care 
leave) ลูกจางมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครวั อันไดแก คูสมรส บุตร บิดา มารดา ปูยาตา
ยาย ที่อยูในภาวะตองการการดูแลอยางตอเน่ืองและเตม็เวลา เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน และสามารถ
ใชสิทธิไดครั้งละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 
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1.3 มาตรการดานบริการ  
                มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตรกอนวัยเรียน 
                มาตรการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ทุกคนในประเทศสวีเดนไดรับสิทธิ์ใน

การดูแลสุขภาพ  ในกรณีเด็กต่ํากวา 20 ป สามารถใชบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพรางกายและ
สุขภาพฟนฟรี บริการตรวจรางกายสําหรับเด็กฟรี บริการใหคําปรึกษาพอแมฟรี และมีบริการ
จิตแพทยฟรีสําหรับเด็ก  
                           มาตรการดานบริการดูแลเด็ก  สําหรับบริการดูแลเด็กนั้น จากการกําหนดสิทธิ์
เด็กในประเทศสวีเดนที่ตองการใหเด็กไดรับการดูแลที่ดี มีความปลอดภัยและไดรับการศึกษาที่ดี 
ดังน้ันรัฐบาลสวีเดนมีเปาหมายสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ดังน้ันการบริการดูแล
เด็กจึงเปนการใหบริการแบบถวนหนา  โดยมาตราการดานบริการดูแลเด็กเริ่มตนเม่ือการใหสิทธิ์
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพอแมสิ้นสุดลง เด็กอายุ 1-6 ปจะไดรับการอุดหนุนเกี่ยวกับบริการเลี้ยงดู
เด็กหรือ Child care และไดรับการศึกษาฟรีจนกระทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจากขอมูลการใชบริการดูแล
เด็กในปค.ศ. 2011 พบวา เด็กอายุ 1-2 ป ใชบริการการดูแลเด็ก คิดเปนรอยละ 70 ในขณะที่เด็ก
อายุ 3-5 ป คิดเปนรอยละ 97 ในกรณีที่พอแมมีความประสงคจะเลี้ยงเองที่บาน สามารถรับเงิน
สนับสนุนเพื่อเลี้ยงเองที่บานได ในชวงบุตรอายุ 250 วันถึง 3 ป  นอกจากนี้ตั้งแตป ค.ศ. 2003 เด็ก
อายุ 4 ปขึ้นไป จะไดสิทธิ์ในการใชบริการการดูแลบุตรได 15 ชั่วโมงตอสัปดาห    
                         มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
                         มาตรการในการดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่ตองการดูแลในระยะยาวนั้นเปนบริการ
ทางสังคมซึ่งรัฐเปนผูรับภาระโดยใชแหลงเงินทุนจากภาษีอากร  ทั้งน้ีไดกําหนดไวในตามกฎหมาย
บริการทางสังคม ในปค.ศ. 1982 ที่ระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการใหบริการทาง
สังคมประเภทตางๆแกผูที่มีความตองการในที่นี้รวมไปถึงบริการดูแลระยะยาวดวย และการกําหนด
มาตรฐานการใหบริการนั้นขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคอมมูน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการสังคมของแตละคอมมูนเพ่ือพิจารณา การใชบริการดูแลระยะยาวนั้น
ผูสูงอายุหรือครอบครัวจะตองยื่นแสดงความจํานงตอคณะกรรมการพิจารณาความตองการใชบริการ  
โดยเกณฑการประเมินมีความแตกตางระหวางคอมมูน รูปแบบของบริการที่ไดรับนั้นอาจจะเปน
บริการแบบอยูที่บานหรือบริการที่สถาบันก็ได ทั้งน้ีเพราะจากการปฏิรูประบบการจัดบริการใน
ประเทศสวีเดนทําใหการรับบริการที่บานและที่สถาบันไมมีความแตกตางกัน สําหรับแหลงที่มาของ
เงินทุนสําหรับการใหบริการน้ันมาจากรายไดจากภาษีอากรของแตละคอมมูนและคาใชจายที่
ผูสูงอายุหรือครอบครัวรวมจาย 

         เม่ือพิจารณาประเภทของบริการเพื่อการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในประเทศ
สวีเดนพบวามีบริการที่หลากหลาย ไดแก บริการในสถานบริบาล การดูแลสุขภาพที่บาน การบริการ
ดูแลกลางวัน สถานดูแลระยะสั้น ที่อยูอาศัยเฉพาะสําหรับผูอายุ บริการชวยเหลืองานบาน และ
บริการสายดวนและติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ  ซึ่งชุมชนไดใหบริการระบบเตือนภัย โดยผูสูงอายุจะใส
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เครื่องติดตามตัวไวที่ขอมือหรือที่คอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็กดปุมนั้น จะสามารถทําใหทราบวามี
เหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น 

       นโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศสวีเดนในขางตน แสดงใหเห็นวา
ประเทศสวีเดนยึดหลักความเทาเทียมของประชาชนเปนพ้ืนฐานในการดําเนินนโยบาย ดังนั้น
มาตรการดานการเงินการคลัง และมาตรการดานเวลาในการดูแลบุตร พอแมที่อยูในวัยแรงงาน
สามารถไดรับสิทธิ์ดังกลาวและการใชสิทธิ์ลามีลักษณะที่ยืดหยุนได โดยสามารถลาทั้งวัน หรือลา
รายชั่วโมงก็สามารถทําได นอกจากนี้มีนโยบายที่ชวยสรางความสมดุลระหวางการทํางานและการ
ดูแลบุตร พอแมสามารถลดเวลาทํางานได สําหรับบริการดูแลบุตร รัฐบาลมีนโยบายการใหบริการ
แบบถวนหนา สําหรับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา แมวาการบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพา 
เปนหนาที่รัฐ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ แตรัฐบาลมีการสนับสนุน
ดานการเงิน และใหสิทธิ์ลาเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาอีกดวย (ตารางภาคผนวก ง 1  ) 
ตารางภาคผนวก ง 1  สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศสวีเดน  
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดู แลผู สู ง อายุ ที่ มี ภาวะ
พ่ึงพา  

มาตรการดาน
การเงินการคลัง 

เงินสนับสนุนเม่ือคลอด 
เงินสนับสนุนคาเลี้ยงดู  
,สนับสนุนเงินเลี้ยงที่บตุรทีบ่าน 
การลดหยอนภาษีจาก Gender 
equality bonus 

ไดรับเงินชวยเหลือกรณีทุพพล
ภาพ  

มาตรการดานเวลา ลาคลอด (พอและแม) 
ลาเลี้ยงดูบตุร(พอและแม) และมีความ
ยืดหยุนในการใชสิทธิ์  
ลาเม่ือบุตรปวย  
การสรางสมดุลระหวางการทํางานและ
การดูแลบุตร ไดแก การลดเวลาทํางาน 
การลาเพื่อใหนมบุตร  

ลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว 

มาตรการดานบริการ รัฐสนับสนุนเกี่ยวกับระบบการดูแล
สุขภาพและสถานบริการดูแลเด็ก  

รัฐสนับสนุนระบบการดูแล
สุขภาพ และ มีบริการการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  

 
          ที่มา: เรียบเรียงโดยผูวิจัย  
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 2.นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
        นโยบายสวัสดิการของแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมี กฏหมายคุมครอง

แรงงาน ที่แบงเปน 2 สวน ไดแก กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal law) และกฏหมายของรัฐ 
(State law) โดยกฎหมายหลักของแรงงานที่ออกโดยรัฐบาลกลางไดแก กฎหมาย The Fair Labor 
Standards Act of 1938 (FLSA) ซึ่งใชบังคับแรงงานในภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวกับ
คาแรงงานขั้นต่ํา ชั่วโมงการทํางาน การจายคาทํางานลวงเวลา มาตรฐานแรงงานเด็กเทานั้น 
สําหรับสวัสดิการเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับมาตรการดานสิทธิการลาตางๆ เปนกฎหมายแรงงาน
ที่ออกโดยละรัฐ  

        นโยบายสนับสนุนการทํางานของแรงงานนั้น ใชระบบความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนในการใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ โดยรูปแบบในการ
สนับสนุนเปนแบบบังคับ (Mandatory form) ไดแก หลักประกันสังคม หลักประกันการวางงาน 
หลักประกันสําหรับการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน หลักประกันในการลาปวยและการลาที่
เกี่ยวกับครอบครัว (family and medical leave) เปนตน และรูปแบบนโยบายสนับสนุนแรงงานโดย
สมัครใจจากนายจาง (Voluntary Form สวนใหญเปนรูปแบบการจัดประกันสุขภาพ เงินเลี้ยงชีพ 
ใหแกลูกจาง ซึ่งรัฐบาลใหการสนับสนุนในรูปแบบของการใหสิทธิประโยชนทางภาษี  

                  สําหรับนโยบายที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
                 2.1 มาตรการดานการเงินการคลัง  
    มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน 
   มาตรการเครดิตภาษีและลดหยอยภาษีในการสนับสนุนการเลี้ยงบุตร มีทั้งสิ้น 
4 ประเภท ไดแก Child Tax Credit (CTC), Additional Child Tax Credit (ACTC), Credit for 
Child and Dependent Care Expenses (CCDCE) และ Earned Income Credit (EIC) โดยในแต
มาตรการจะใหสิทธิประโยชนแกผูยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีบุตรเปนรูปแบบการลดภาระภาษี
ที่ตองชําระ ซึ่งมีทั้งแบบที่ไมสามารถรับคืนเปนเงินอุดหนุน ไดแก CTC, CCDCE และสามารถรับ
คืนเปนอุดหนุนได ไดแก ACTC และ EIC  
  สําหรับเง่ือนไขของ CTC นั้นเปนมาตรการทางการคลังเพ่ือลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาใหกับผูมีบุตร โดยใหเครดิตภาษีแกผูยื่นชําระภาษีที่มีบุตรตามจํานวนบุตร เพ่ือนําไปหัก
จากภาษีเงินไดที่ตองจาย แตหากมูลคาเครดิตภาษีมากกวาภาษีเงินไดบุคคล ผูยื่นชําระภาษีไมตอง
จายภาษีแตไมสามารถรับเงินคืน  ทั้งนี้เครดิตภาษีสูงสุด อยูที่ 1,000 ดอลลารสหรัฐตอบุตร 1 คน 
สิทธิ์ในการใชเครติดภาษีสามารถจนไดจนกระทั้งบุตรมีอายุ 17 ป นอกจากนี้ยังมี ACTC เปน
มาตรการที่ใหเครดิตภาษีเพ่ือคืนเงินใหแกผูชําระภาษี ในกรณีที่มีเครดิตภาษีมากกวาภาระภาษีหรือ
เปนผูที่ใชสิทธิประโยชนจาก CTC ไมเต็มที่    
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 มาตรการลดหยอนภาษีประเภท CCDCE เปนการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ใหกับผูที่มีบุตรอายุต่ํากวา 13 ป โดยผูยื่นภาษีสามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูบุตร
เน่ืองจากตองออกไปทํางานจนทําใหไมสามารถดูแลบุตรไดดวยตัวเอง เชนคาใชจายบริการดูแลเด็ก
ของศูนยดูแลเด็ก คาใชจายในโรงเรียนประจําที่ไมใชคาเลาเรียน คาใชจายใหผูรับจางดูแลเด็กหรือ
ญาติที่อยูบานดวยกันเพ่ือดูแลเด็ก ทั้งน้ีการใชสิทธิ์ดังกลาวมีพิจารณาถึงลักษณะการอยูรวมกันของ
บุตร ประเภทการยื่นภาษีตองเปนการยื่นรวมกันของผูยื่นชําระภาษีและคูสมรส และ Dependent 
Care Benefit ที่ไดรับจากนายจางกอนของยื่นใชสิทธิ์  CCDCE 
 สําหรับมาตรการเครดิตภาษี EIC เปนมาตรการสําหรับชวยเหลือครอบครัวคนทํางานที่
มีรายไดต่ําทั้งมีบุตรและไมมีบุตร โดยการใหเครดิตภาษีเพ่ือนําไปหักจากภาษีรายไดของบุคคล 
หากเครดิตภาษีดังกลาวมากกวาภาษีรายได ครอบครัวดังกลาวสามารถรับเงินคืนได 
 มาตรการชวยเหลือเฉพาะกลุม ไดแก มาตรการ Temporary Assistance for 
Needy Families หรือ TANF ซึ่งมาตรการดังกลาวตองการชวยเหลือครอบครัวยากจน เพ่ือใหเด็ก
ไดรับการดูแลโดยครอบครัวตัวเอง มีการจัดการหาให เพ่ือลดการพึ่งพาทางสังคม ตลอดจน
สนับสนุนการสรางและความยั่งยืนของครอบครัวที่บิดามารดาอยูพรอมหนา  
 
 มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พา  
 มาตรการเครดิตภาษี และคาลดหยอนภาษีสําหรับพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพา สําหรับมาตราเครดิตภาษีนั้น ชวยเหลือเฉพาะผูสูงอายุที่มีรายไดตอปต่ํากวา 3,950 ดอลลาร
สหรัฐ โดยผูยื่นภาษีสามารถใชเปนเครดิตภาษีได รอยละ 35 ของคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ แต
สูงสุดไมเกิน 3,000 ดอลลารสหรัฐ และสามารถใชสิทธิ์ไดไมเกิน 6,000 ดอลลารสหรัฐสําหรับการ
ดูแลผูสูงอายุ 2 คน สําหรับในกรณีผูสูงอายุไมสามารถใชสิทธิ์สําหรับเครดิตภาษีได ผูยื่นภาษี
สามารถใชสิทธิ์คาลดหยอนภาษีสําหรับคายาที่จายใหกับพอแมที่เปนผูสูงอายุที่อยูในความดูแลได 
ทั้งน้ีคาลดหยอนภาษีสําหรับคายารวมทั้ง คาทันตกรรม คาใชในการพักรักษาในโรงพยาบาล และ 
คาใชจายเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวที่ผูยื่นภาษีตองจายใหกับพอแมที่มีภาวะพึ่งพา โดยผูยื่นภาษี
สามารถหักคาใชจายในอัตรารอยละ 7.5 ของรายไดในป ค.ศ. 2012 และ เพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 10 ใน
ป ค.ศ. 2013 (Zacks Investment Research, 2016)    
          2.2 มาตรการดานเวลา   

             มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตรกอนวัยเรียนและการดูแลผูสงูอายุที่ภาวะ
พึ่งพา  เน่ืองจากสิทธิการลาของแรงงานขึ้นอยูกับกฏหมายของมลรัฐ ดังน้ันในที่นี้ไดพิจารณา
กฏหมายรัฐแคลิฟอรเนียร ซึ่งเปนรัฐที่มีประชากรและกําลังแรงงานมากที่สุด  
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                         การใชสิทธ์ิการลาคลอด (Maternity leave)    
                         สําหรับสถานประกอบการ 5 คนขึ้นไป ลูกจางที่ตั้งครรภมีสิทธิลาได 4 เดือน โดย
จะลากอนหรือหลังคลอดก็ได และในสถานประกอบการมีลูกจางตั้งแต 15 คน นายจางตองทํา
ประกันสุขภาพ โดยมีการคุมครองการคลอดบุตรของลกูจางหญิงดวย 
      การลาเพื่อครอบครัว (Family leave)   
                   ลูกจางที่ทํางานมาแลว 1,250 ชั่วโมงในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา มีสิทธิลาเพ่ือไปดูแล
คูสมรส บุตรและพอแมเพ่ือใหการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บปวย คลอดบุตร โดยที่ไมได
คาตอบแทนเปนระยะเวลา 12 สัปดาห และไดรับความชวยเหลือจากระบบประกันความไมสามารถ
ทํางานในชวงดังกลาวเปนเวลา 6 สัปดาห 
      นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลบตุร   มีการ
ปรับเปลี่ยนงาน หรือจํานวนชั่วโมงการทํางานใหเหมาะสมหากอยูในชวงตั้งครรภ นอกจากนี้ใน
สถานประกอบการมีการจัดเวลาพักสําหรบัใหนมแกบุตรทารก 
 2.3 มาตรการบริการ  
       มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน 
      มาตรการในการดูแลเด็กในเรื่องระบบการรักษาพยาบาล มีความเชื่อมโยงกับ
สถานภาพการทํางานหรืออาชีพของพอแมเชนเดียวกับประเทศไทย ทั้งน้ีระบบสุขภาพของ
สหรัฐอเมริกา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประกันสุขภาพเอกชน และประกันสุขภาพโดยภาครัฐ 
สําหรับนโยบายรัฐมีประกันสุขภาพที่ชวยเหลือครอบครัวที่มีรายไดนอยใหมีโอกาสเขาถึงการ
รักษาพยาบาล โดยระบบ Medicaid เปนนโยบายที่ชวยเหลือผูหญิงตั้งครรภ หรือเด็กอายุต่ํากวา 6 
ปในครอบครัวที่มีรายไดรวมต่ํากวาระดับ 133%ของระดับความยากจนที่รัฐกําหนด (Federal 
Poverty Level) และเด็กระหวาง 6 ถึง 19 ปที่ครอบครัวมีรายไดไมเกิน 100%ของระดับความ
ยากจนที่รัฐกําหนด และผูปกครองที่มีภาระการรับเลี้ยงหรือสงเคราะหตามกฎหมาย โดยเด็กที่อยูใน
ความดูแลอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ  ทั้งน้ีจากขอมูลในป ค.ศ. 2015 ใน 22 มลรัฐของอเมริกาได
ขยายความคุมครองผูที่สามารถไดรับสวัสดิการการรักษาจากระบบ Extending Medicaid แก ผูที่ไม
มีประกันสุขภาพในชวงอายุ 19-64ป  
     นอกจากนี้ประกันสุขภาพในการดูแลเด็กเฉพาะกลุมที่ไดมีรายไดนอยจากระบบ 
Medicaid แลว ยังมีโครงการประกันสุขภาพสําหรับเด็ก หรือ State Children’s Health Insurance 
Program : SCHIP) โดยเปนโครงการที่ชวยลดชองวางของการเขาถึงการรักษาของเด็กในครอบครัว
ที่มีรายไดมากกวาที่สามารถใชสิทธิ์จากระบบ Medicaid แตครอบครัวไมสามารถซื้อประกันเองได 
อีกทั้งไมสามารถรับสวัสดิการของพอแมในกลุมประกันสุขภาพใดๆ  
     สําหรับมาตรการบริการที่ทํางานของผูหญิงเพ่ือสนับสนุนการเลีย้งดูบุตร  การบังคับ
ใหสถานประกอบการจัดสถานที่สําหรับใหนมบุตร โดยกําหนดใหจัดหองหรือสถานที่มิดชิดเปน
สวนตวัสําหรบัใหนมบุตรทารก และตองไมใชในหองสุขา 
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     มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
    การดูแลผูสูงอายุเปนระบบที่ผูรับบริการเปนผูแบกภาระคาใชจายมีระบบประกันดูแล
ระยะยาวเอกชนเปนตัวเสริม และรัฐสนับสนุนเพียงบางกลุม สําหรับระบบประกันเพ่ือดูแลระยะยาว
ของภาคเอกชนครอบคลุมบริการตางๆ ไมวาจะเปนสถานบริบาล มีบริการการดูแลสุขภาพที่บาน 
หรือ Home Health Care บริการดูแลกลางวัน คาใชจายแตกตางอายุและสุขภาพของผูทําประกัน 
ระดับความตองการดูแล ผลประโยชนและระยะเวลาที่คุมครอง   
    สําหรับบริการที่จัดทําโดยรัฐบาลในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาผานระบบ 
Medicare ซึ่งเปนระบบรวมจายเชนเดียวกับประกันสังคมของประเทศไทย โดยเงินกองทุน 
Medicare มาจากอัตราภาษี รอยละ 2.9 ของคาจาง โดยนายจางและลูกจางหักเขากองทุนดังกลาว
คนละครึ่ง โดยผูที่ไดรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลผานระบบ Medicare ไดตองมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป 
หรือ หากต่ํากวา 65 ปตองเปนผูที่มีภาวะพึ่งพา ทั้งน้ีการดําเนินงานของระบบ Medicare นั้นรัฐบาล
กลางเปนผูกําหนดแนวทาง หลักเกณฑและขอบังคับ แตในแตละรัฐมีความยืดหยุนในการกําหนด
นโยบายเอง สําหรับบริการ Medicare แบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวน A การบริการการรักษา
ในโรงพยาบาล (Hospital Insurance:  HI) และ สวน B เปนการประกันสุขภาพเพ่ิมเติม 
(Supplementary Medical Insurance: SMI) ซึ่งเปนการเกี่ยวกับ คาใชจายในการใหแพทยไปตรวจ
ที่บาน บริการการดูแลสุขภาพที่บาน และการบริการอื่นๆของผูสูงอายุและผูพิการ ซึ่งในสวน B ตอง
มีคาใชจายเพิ่มเติม   
 มาตรการชวยเหลือผูที่ตองดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา  เปนไปตามกฎหมาย Section 
371 ของ the Older Americans Act of 1965 โดยมาตรการดังกลาวมีชื่อเรียกวา National Family 
Caegiver Support Program (NFCSP) โดยผูที่สามารถเขารับบริการในโปรแกรมดังกลาว ตองมี
คุณสมบัติดังน้ี  

1. เปนผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูดูแลที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลอยางไม
เปนทางการ (Informal Caregiver)ที่ตองดูแลผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป หรือ ผูมีภาวะพึ่งพาใน
ครอบครัว   

2. เปนผูที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป เปนปูยาตายาย หรือญาติที่ไมใชพอแม แตตองดูแลเด็ก
อายุต่ํากวา 18 ป หรือ ตองดูแลผูพิการที่มีอายุ 18-59 ป  

    มาตรการชวยเหลือกลุมของผูที่ตองเปนผูดูแลไดแก ชวยใหเขาถึงบริการใน
ศูนยบริการดูแลผูมีภาวะพึ่งพาทั้งภาคเอกชน และอาสาสมัครในพื้นที่  บริการใหคําปรึกษาและ
อบรมความรูในการดูแล อีกทั้งยังใหบริการดูแลชั่วคราวแกผูมีภาวะพึ่งพาทั้งบริการที่บาน หรือที่
สถาบันเพื่อชวยแบงเบาภาระผูดูแล (Department of Health and Human service, 2016)   
     สําหรับรูปแบบการใหบริการการดูแลผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือมีบริการที่
หลายหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก สถานบริบาล การดูแลสุขภาพที่บาน หรือ บริการดูแล
กลางวัน สถานการดูแลผูปวยระยะสุดทาย สถานการดูแลระยะสั้น ศูนยฟนฟูสภาพ และมีศูนยดูแล
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ผูปวยสมองเสื่อม นอกจากนี้มีบริการที่อาศัยสําหรับผูสูงอายุที่จัดเปนชุมชนใหผูสูงอายุเชาซื้อสิทธิ์
ในการพักอาศัย โดยรูปแบบบริการมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการ ชุนชมที่อาศัยในบั้นปลายชีวิต บางแหงมีบริการชวยเหลือในดานการดูแลตัวเองสวนบุคคล 
และมีเจาหนาที่ดูแลเม่ือมีภาวะเจ็บปวยระยะสั้น แตละรูปแบบมีคาใชจายและเงื่อนไขในการเขารับ
บริการแตกตางกัน  มีบริการสายดวนและติดตั้งสัญญาณบอกเหตุสําหรับผูสูงอายุ    
     จากนโยบายบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา มีมาตราการ
ดานคลังที่หลายหลากทั้งการใหเครดิตภาษีและคาลดหยอนภาษีแกบุตรและพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพา ในขณะที่มาตรการการดานเวลาซึ่งพิจารณาในรัฐแคลิฟอรเนียร พบวามีใหเฉพาะการ
ลาคลอดบุตรของผูหญิง ในขณะที่ผูชายไมสามารถใชสิทธิ์ดังกลาวได สําหรับการลาเพื่อดูแลบุตร 
หรือเพ่ือดูแลผูพอแมที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาน้ันจัดรวมอยูในสิทธิ์การลาประเภทเดียวกัน
จํานวน 12 สัปดาหโดยไมไดรับคาตอบแทน แตไดรับความชวยเหลือจากระบบประกันความไม
สามารถทํางานในชวงดังกลาวเปนเวลา 6 สัปดาห สําหรับมาตราดานการบริการเพื่อดูแลบุตรและ
พอแมที่เปนผูสูงอายุ เปนบริการที่ครอบครัวตองเปนผูออกคาใชจายเองและมีระบบประกัน 
Medicaid และ Medicare ตลอดจนการชวยเหลือจากรัฐในกรณีครอบครัวที่มีรายไดนอย นอกจากนี้
ยังมีมาตรการชวยเหลือผูที่ตองดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา (ตารางภาคผนวก ง 2)  

 
ตารางภาคผนวก ง 2 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดานการเงินการ
คลัง 

มาตรการคลังที่หลากหลาย 
ทั้ง เครดิตภาษี CTC, ACTC 
, EIC และ หักคาลดหยอน 
CCDCE 
มาตรการ TANF ชวยเหลือ
ครอบครัวยากจนที่มีบุตร 

มาตรการเครดิตภาษี และคา
ลดหยอนภาษีสําหรับพอแมที่เปน
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 

มาตรการดานเวลา 
(รัฐแคลิฟอรเนียร)  

ลาคลอดสําหรับผูหญิง 
การลาเพื่อครอบครัว  
การสรางสมดุลระหวางการ
ทํางานและการดูแลบุตร 
ไดแก ปรับเปลี่ยนเวลาชวง
ตั้งครรภ การจัดเวลาพักให
นมบุตร  

การลาเพื่อครอบครัว  
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นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดานบริการ  มาตรการดูแลสุขภาพ 
Medicaid ของบุตรและผูหญิง
รายไดนอยที่มีบุตร 
โครงการประกันสุขภาพ 
SCHIP 
สถานที่ปมนมบุตร 

มาตรการดูแลสุขภาพ Medicare 
มาตรการชวยเหลือผูที่ตองดูแลผูมี
ภาวะพึ่งพา  
มีบริการที่หลากหลายในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาของเอกชน 

 

          ที่มา:  เรียบเรียงโดยผูวิจัย  
 
 3. นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานในประเทศอังกฤษ 
      นโยบายสนับสนุนแรงงานของประเทศอังกฤษ มีกฎหมายกําหนดใหนายจางจัด
สวัสดิการใหแกลูกจาง โดยมีนโยบายที่เนนการชวยเหลือลูกจางใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งชีวิตการ
ทํางานและครอบครัว มีการจัดสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนครอบครัวไดแก The Employment Rights Act 1996, The Maternity and 
Parental leave etc. Regulations 1996, The Maternity and Parental leave (Amendment) 
Regulations , The Employment Act 2002 Work and Families Acts 2006 และ Children and 
Family Act 2014  รายละเอียดที่เกี่ยวของกับนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงาน สรุป
ไดดังน้ี  
 3.1 มาตรการดานการเงนิการคลัง 
         มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน สําหรับมาตรการทางเงนิการ
คลังที่ชวยเหลือบุตรของประเทศอังกฤษนั้นไดแก 
                          มาตรการ Child Tax Credit หรือ CTC เปนมาตรการที่ชวยเหลือครอบครัวที่มี
รายไดนอยและปานกลาง และมีภาระตองเลี้ยงดูบุตร รูปแบบการชวยเหลือและการใหเครดิตภาษี
นั้นผูไดรับ CTC ตองมีบุตรอยูในความดูแลอยางนอย 1 คน และอายุต่ํากวา 16 ปบริบูรณ หรือ
ยกเวนในกรณีที่บุตรที่อยูในความดูแล อายุ 16-19 ป เปนบุตรที่เรียนหนังสืออยู หรือในกรณีที่บุตรที่
อยูในความดูแลมีอายุ 16-17 ป เปนผูวางงาน หรือกําลังรองาน  สําหรับจํานวนเงิน CTC สูงสุดที่มี
โอกาสไดรับในป 2015-2016 พบวาผูที่ไมมีรายได  สามารถรับเครดิตภาษีสูงสุด ได 8,890 ปอนด   
( 1 ปอนด = 50.01บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 6 พฤษภาคม 2559) ในขณะที่รายไดครอบครัว
ตั้งแต 40,000 ปอนดขึ้นไป ไมสามารถผลประโยชนจากเครดิตภาษีบุตร  ( ตารางภาคผนวก ง 3)   
 
 

ตารางภาคผนวก ง 2 



250 
 

ตารางภาคผนวก ง 3 รายไดครอบครัว จํานวนบุตร และระดับ และเครดิตภาษีของบุตร 
 

รายไดของครอบครัว
ตอป ( ปอนด)  

ระดับเครดิตภาษีของบุตร 
บุตร 1 คน บุตร 2 คน บุตร 3 คน 

ไมมีรายได 3,330 6,110 8,890 
5,000 3,330 6,110 8,890 
8,000 3,330 6,110 8,890 
10,000 3,330 6,110 8,890 
15,000 3,330 6,110 8,890 
20,000 1,730 4,510 7,290 
25,000 0 2,460 5,240 
30,000 0 410 3,190 
40,000 0 0 0 

 
        ที่มา: Gov.UK (2015)  
หมายเหตุ : กรณีที่บุตรทุพลภาพและทุพลภาพรุนแรง สามารถรับเครดิตภาษีเพ่ิมเติมไดอีก  
 มาตรการ Working Tax Credit เปนเครดิตภาษีอีกประเภทสําหรับกลุมคนทํางาน 
โดยพิจารณาจากรายไดครอบครัว โดยเฉพาะกลุมคนมีรายไดนอย คุณสมบัติเบื้องตนของผูที่มีบุตร
ที่สามารถใชเครดิตภาษีทํางาน ไดแก  

1) ทํางานอยางนอย 24 ชั่วโมงตอสัปดาห และคูสมรสทํางานไมนอยกวา 16 ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

2) ทํางานอยางนอย 16 ชั่วโมงตอสัปดาห ในขณะที่คูสมรสเปนผูพิการ หรืออายุ
มากกวา 60 ป  หรือไมสามารถทํางานไดเน่ืองจากเจ็บปวย เปนตน  

3) กรณีที่บุตรทุพลภาพและทุพลภาพรุนแรง สามารถรับเครดิตภาษีเพ่ิมเติมไดอีก 
 สําหรับมาตรการดังกลาวกลุมของคนทํางานสามารถเครดิตภาษีทํางานและเครดิตภาษี
ของบุตรไดสูงสุด 12,864 ปอนดแตผลประโยชนจากเครดิตภาษีจะลดลงมาเรื่อยๆเมื่อรายไดของ
ครอบครัวเพ่ิมขึ้นจนกระทั้ง  รายไดครอบครัวตั้งแต 40,000 ปอนดขึ้นไป ไมสามารถผลประโยชน
จากเครดิตภาษีทํางานและเครดิตภาษีของบุตร   (ตารางภาคผนวก ง 4)   
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ตารางภาคผนวก ง 4  ครอบครัว จํานวนบุตร และระดับ เครดิตภาษีทํางานและเครดิตภาษีของบุตร 
 

รายไดของครอบครัว
ตอป ( ปอนด)  

ระดับ เครดิตภาษีทํางานและเครดติภาษขีองบุตร (ปอนด) 
บุตร 1 คน บุตร 2 คน บุตร 3 คน 

5,408* 7,300 10,080 12,864 
10,140** 6,590 9,370 12,150 
15,000 4,600 7,380 10,160 
20,000 2,550 5,330 8,110 
25,000 500 3,280 6,060 
30,000 0 1,230 4,010 
35,000 0 0 1,960 
40,000 0 0 0 

 
        ที่มา: Gov.UK (2015) 
หมายเหตุ : * รายไดตอป หากทํางานบางเวลาระหวาง 16-29 ชั่วโมงตอสัปดาห  
               ** รายไดครอบครัวตอป โดยสมมุติวา คนทํางาน 1 คน มีชั่วโมงการทํางาน 30 ชั่วโมง 
หรือมากกวาตอสัปดาห และอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานอายุ 21 ปขึ้นไป อยูที่ 6.50 ปอนดตอ
ชั่วโมง 
 มาตรการ Child Benefit เปนมาตรการชวยเหลือสําหรับครอบครัวที่มีบุตร โดยบุตร
คนแรก จะไดรับเงิน 20.70 ปอนดตอสัปดาหและบุตรคนถัดไปจะไดรับเงิน 13.70 ปอนดตอสัปดาห 
มาตรการนี้ทุกครอบครัวสามารถใชสิทธิ์ดังกลาวได ในกรณีที่ผูปกครองเด็กที่มีพอหรือ/และแม 
เสียชีวิตสามารถไดเงินอุดหนุน เพ่ิมเติมจากเงินสนับสนุนการเลี้ยงดูอีก 16.55 ปอนดตอสัปดาห   
 เงินชวยเหลือสําหรับผูมีรายไดนอย  โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้  ตั้งครรภ หรือเปน
ผูดูแล หรือเปนพอแมที่ตองดูแลบุตรเพียงผูเดียว หรือเปนผูเจ็บปวย พิการ อายุ 16 ปขึ้นไป มี
รายไดนอยกวา 16,000 ปอนดตอป ทํางานนอยกวา 16 ชั่วโมงในขณะที่คูสมรสทํางานนอยกวา 24 
ชั่วโมงตอสัปดาห โดยจะไดรับเงินชวยเหลือตามลักษณะของสถานภาพสมรสและอายุของผูรับสิทธิ์
และคูสมรส จากขอมูลป 2015 พบวาโดยกรณีเปนพอหรือแมที่เลี้ยงบุตรผูเดียว รับเงิน 73.17 
ปอนดตอสัปดาห ในขณะที่มีคูสมรส โดยทั้งคูอายุมากกวา 18 ป จะไดรับเงินสูงสุด  114.85 ปอนด
ตอสัปดาห 
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              มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พา 
             มาตรการ Carer’s Allowance หรือ เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูดูแล โดยหากใชเวลาในการดูแลผู
พิการอยางนอย 35 ชั่วโมงตอสัปดาห ไมเรียนหนังสือเต็มเวลา มีรายไดนอยกวา 110 ปอนดตอ
สัปดาห จะไดรับเงิน 62.10 ปอนดตอสัปดาห โดยเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูดูแลจะจายจนกระทั้งสัปดาหที่ 
8 ของการเสียชีวิตของผูอยูในความดูแล (Disability Rights UK, 2012)   
 3.2 มาตรการดานเวลา  
 มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน  
 นโยบายการใชสิทธ์ิลาคลอดของผูหญิง  ผูหญิงสามารถลาคลอดได 26 สัปดาห  แต
หากผูหญิงทํางานมาแลว 26 สัปดาห ในขณะที่สัปดาหที่ 15 กอนการคลอดบุตร มีสิทธลาเพิ่มได 26 
สัปดาห รวมเปน 52 สัปดาห โดยลูกจางไดรับคาจางเปนระยะเวลา 39 สัปดาหจากนายจาง โดย 6 
สัปดาหแรกไดรับในอัตรารอยละ 90 ของคาจาง และในชวง 33 สปัดาหไดรับ ในอัตรารอยละ 90 
ของคาจางหรือ 135.45 ปอนดตอสัปดาห แลวแตจํานวนใดนอยกวากัน 
 นโยบายการใชสิทธ์ิลาคลอดของผูชาย ลูกจางที่เปนบิดา ทํางานมาแลว 41 สปัดาห 
มีสิทธลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและชวยมารดาของบุตร 2 สปัดาห ตองลาในครบในชวง 56 วันหลังคลอด
โดยไดรับคาจาง ปจจุบันมีขยายใหลาเพิม่ไดถึง 26 สัปดาหในกรณีมารดาของเด็กกลับมาทํางาน 
โดยจะไดรับคาจางจํานวนหนึ่งระหวางการลาดังกลาว ในอัตรารอยละ 90 ของคาจางหรือ 135.45 
ปอนดตอสัปดาห แลวแตจํานวนใดนอยกวากัน 
 นโยบายการลาเพื่อดูแลบุตร  ลูกจางที่เปนบิดามารดาทํางานมาแลว 1 ป มีสิทธิล์า
ได 18 สัปดาหตอบุตร 1 คน สําหรับบตุรแรกเกิดหรอืบุตรบุญธรรม โดยไมไดรับคาจาง โดยลาได
ตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 5 ป หรือ ในกรณีบุตรทุพพลภาพลาได 18 สัปดาหจนกลาวบตุรจะมีอายุ 18 ป  
การลาจะลาได 4 สัปดาหตอป   
 นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลบุตร ไดแก มีสิทธิลาเพื่อ
การตรวจครรภตามแพทยนัดหมายโดยไดรับคาจาง ตลอดจนสนับสนุนใหนายจางอนุญาตใหลูกจาง
ชายหยุดเพื่อพาภรรยาไปตรวจครรภ   ลูกจางที่เปนบิดาหรือมารดาของบุตรอายุไม6 ป หรือบุตรที่
ทุพพลภาพอายุไมเกิน 18 ป  และทํางานมาแลว 26 สัปดาห สามารถขอทํางานแบบยืดหยุนเวลาได 
ไดแก ทํางานแบบไมเต็มเวลา การทํางานตามเวลาโรงเรียน การทํางานที่บานเปนตน  ตลอดจน
นายจางตองจัดลักษณะงาน ชั่วโมงการทํางาน และ/หรือสภาพการทํางานที่เหมาะสมสําหรับลูกจาง
ที่กลับเขาทํางานภายหลังคลอดและในชวงการใหนมบุตร  
 มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
 นโยบายการลาฉุกเฉิน  เปนมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวอันไดแก คูสมรส 
บุตร บิดามารดา เน่ืองจากเจ็บปวย ไดรับอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจําเปนใดๆที่ทําใหตองดูแลกะทันหัน 
หรือในกรณีเสียชีวิต สําหรับมาตราการดังกลาวการจายคาตอบแทนหรือไมขึ้นอยูกับขอตกลง
ระหวางลูกจางและนายจาง 
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 นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวได 
จากการที่รัฐสงเสริมทางเลือกในการทํางานใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานและการดําเนินชีวิต 
ทําใหขยายสิทธิของลูกจางในการขอทํางานแบบยืดหยุนไดในกรณีที่ตองดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 
 3.3 มาตรการดานบริการ  
  การดูแลบตุรและผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือ  
  การดูแลสุขภาพของเด็กและผูสูงอายุ สําหรับสวัสดิการดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล หรือเรียกวา National Health Service : NHS ของประเทศอังกฤษครอบคลุม
ประชาชนทุกคน  โดยคาใชจายในการใหบริการมาจากเงินภาษีของรัฐ รายไดจากการจายสมทบ
ของผูมีรายไดและนายจาง และคาบริการเพิ่มเติมตางๆ ดังน้ันมาตรการดานบริการในการสนับสนุน
ครอบครัวไมวาจะเปนเด็กหรือผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือน้ันไดรับการดูแลจากระบบดังกลาว  
     สําหรับเด็ก มีการกําหนดแผน National Service Frame work for Children ขึ้น
เพ่ือเปนดูแลสุขภาพเด็กและสตรีมีครรภ ตลอดจนใหความรูกับผูปกครองในการดูแลเด็ก การ
ปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ทั้งน้ีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสําหรับเด็กที่อายุ
ต่ํากวา 16 ป สตรีมีครรภหรือสตรีที่มีบุตรไมเกิน 1 ป และคนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป คนพิการไดรับการ
ยกเวนคารักษาและคาใชจายดานอ่ืนๆ ในขณะที่บุคคลทั่วไปตองเสียคาใชจายในอัตราคงที่   
      จากคูมือของ NHS (2013) พบวาเปาหมายที่เปนที่ผลลัพธในกรอบแนวคิดของ 
NHS นั้นแบงออกเปน 5 เปาหมายหลัก ไดแก 1) ปองกันการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 2) เพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 3) ชวยเหลือประชาชนจากการเจ็บปวย 4) สรางความมั่นใจ
ใหประชาชนไดรับการดูแลเปนอยางดี  และ5) การรักษาและดูแลประชาชนในสภาพแวดลอมที่ดี 
และ ปองกันประชาชนจากความเสี่ยงตางๆ  สําหรับกรณีที่ประชาชนที่ยากจน ไมไดสมทบเงินใหกับ 
NHS ยังทําใหไมไดสิทธิ์ในบริการตางๆ นั้น รัฐบาลไดออกมาตรการในการสงเคราะหผูมีรายไดนอย 
โดยใหความชวยเหลือในดานตางๆ ไดแก การไดรับยารักษาโรค การไดรับการดูแลดานทันตกรรม 
การไดรับการตรวจสายตาโดยไมตั้งเสียคาบริการ  
 มาตรการการบริการเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียน  
 จากการศึกษาของ Naumann (2015) พบวามาตรการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรของ
ประเทศอังกฤษนั้นเหมือนกับประเทศสวีเดน คือ นโยบายการบริการเลี้ยงดูบุตรแบบถวนหนา
จํานวน 15 ชั่วโมงตอสัปดาหฟรี สําหรับเด็กตั้งแต 3 ปจนกระทั่งกอนเขาเรียนภายใตโครงการ 
Effective Provision of Pre-school Education Project แตสถานการณในประเทศอังกฤษ แรงงานที่
มีบุตรไมไดตองการที่จะเลี้ยงบุตรจนกระทั้ง 3 ป แลวกลับมาทํางาน สวนใหญแลวจะใชบริการสถาน
บริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งบริการดังกลาวมีอัตราการคาใชบริการคอนขางสูง ยกตัวอยางเชน หาก
แรงงานมีบุตรอายุ 2 ป คาบริการศูนยบริการรับเลี้ยงเด็ก คิดเปนรอยละ 34 ของรายรับเฉลี่ยของ
แรงงานทํางานทั้งคูที่ทํางานเต็มเวลา ในขณะที่คาบริการศูนยรับเลี้ยงเด็กโดยเฉลี่ยในกลุมประเทศ 
OECD คิดเปนรอยละ 13 ของรายรับเฉลี่ยของแรงงานทํางานทั้งคูที่ทํางานเต็มเวลา และ คิดเปน
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รอยละ 4.5 ของรายรับเฉลี่ยของแรงงานทํางานทั้งคูที่ทํางานเต็มเวลาของประเทศสวีเดน 
(OECD,2014)  ดังน้ันการขาดศูนยบริการดูแลบุตรและตนทุนการใชบริการของศูนยบริการรับเลี้ยง
เด็กที่สูงจึงปญหาหนึ่งในประเทศอังกฤษ  สงผลใหเปนอุปสรรคตอตัดสินใจเขาสูตลาดแรงงานของ
ผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่มีทักษะต่ํา และจากการศึกษาของ Naumann et al. (2013) 
พบวา อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูหญิงอายุ 24-54 ปที่มีบุตรอายุต่ํากวา 15 ป ต่ํากวา
ผูหญิงทั่วไปอยูประมาณรอยละ 10 โดยผูหญิงที่มีบุตรสวนใหญจะทํางานบางเวลาและใชเวลาในการ
ดูแลบุตรดวยตนเอง  ทําใหรัฐบาลอังกฤษมีความพยายามในการลดตนทุนการเลี้ยงดูบุตร โดยป 
ค.ศ. 2015 รัฐบาลไดออกมาตรการ Childcare Bill เพ่ือเปนการขยายสิทธิ์การไดรับบริการเลี้ยงบุตร
เพ่ิมเติมจากเดิม 15 ชั่วโมงเปน 30 ชั่วโมง สําหรับเด็กอายุ 3-4 ป เพ่ือเปนการชวยเหลือครอบครัว
โดยการลดตนทุนในการเลี้ยงบุตรและตองการสนับสนุนใหพอแมเขาสูตลาดแรงงานหรือทํางานได
เพ่ิมขึ้นตามที่ตองการ (Department for Education, 2015) 
 มาตรการการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
 การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในประเทศอังกฤษนั้นเปนรัฐบาลไดจัดเปนบริการทาง
สังคมเชนเดียวกับประเทศสวีเดน โดยมีพระราชบัญญัติการดูแลชุมชนและการบริการสุขภาพ ป 
ค.ศ. 1990 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการใหบริการทางสังคมประเภท
ตางๆแกผูที่มีความตองการในที่นี้รวมไปถึงบริการดูแลระยะยาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
แหงมีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการขึ้นมาเอง การใหบริการดูแลนั้นจะอยูบนพ้ืนฐาน
ของการตรวจสอบคุณสมบัติ  รูปแบบของการบริการนโยบายและการใหบริการนั้นโดยสวนใหญ 
ทองถิ่นจะเปนผูวางแผนการใหบริการ การประเมิน และการบริหารจัดการการดูแล แตการผลิต
บริการนั้นทองถิ่นจะไมทําเองแตจะใหเอกชน (ทั้งที่แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร) เปนผูเขามา
รับผูสูงอายุไปดูแล  สําหรับแหลงที่มาของเงินทุนสําหรับการใหบริการนั้นมาจากรายไดจากภาษี
อากรของชุมชนและคาใชจายที่ผูสูงอายุหรือครอบครัวรวมจาย นอกจากนั้นแลวภาระคาใชจายของ
ผูสูงอายุนั้นขึ้นอยูกับระดับความสามารถในการจายดวย สําหรับคุณภาพการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพาของประเทศอังกฤษตามสถานบริการตางๆน้ัน มีการขึ้นทะเบียนทั้งบานพักคนชราและสถาน
บริบทผูสูงอายุ มีการอบรมผูชวยผูดูแลและมีการประกาศนียบัตร นอกจากนี้ในป ค.ศ.1998  
กระทรวงสุขภาพ ไดพัฒนามาตรฐานขั้นต่ําแหงชาติ สําหรับผูพักอาศัยในบานพักคนชรา และสถาน
บริบาลสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้มีพระราชบัญญัติมาตรการดูแลป ค.ศ. 2000 เพ่ือดูแลและรักษา
มาตรฐานการของสถานบริการที่ดูแลผูสูงอายุ (ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรหม ,2552) 
 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาประเภทของการบริการการดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาใน
ประเทศอังกฤษ มีบริการที่หลากหลาย ไดแก โรงพยาบาลที่ดูแลผูปวยระยะยาว สถานบริบาล 
ตลอดจน  สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย หรือ Hospice Care เปนสถานที่สําหรับผูที่อยูในระยะเกือบ
วาระสุดทายของชีวิต เพ่ือชวยในการดูแล ลดอาการเจ็บปวด หรือ อาการอื่นๆ เปดโอกาสใหมีเวลา
ใหมีเวลาอยูกับครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งเปาหมายในการดูแล คือสงเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด
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เทาที่จะมากได ซึ่งสํารวจในป ค.ศ.2013 ของประเทศอังกฤษพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปน
ผูสูงอายุ อายุ 85 ปขึ้น ซึ่งรอยละ 5 ของคนอังกฤษเลือกที่จะใชชีวิตระยะสุดทายและเสียชีวิตที่สถาน
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย  
 จากมาตรการสนับสนุนครอบครัวที่กลาวมาในขางตนพบวา ประเทศอังกฤษมี
มาตราการดานการเงินการคลังไมวาจะเปนเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร เงินชวยเหลือสําหรับผูดูแล 
ตลอดจนเครดิตภาษีสําหรับการผูที่ทํางานและผูมีบุตรที่เนนการชวยเหลือไปที่กลุมของครอบครัวที่มี
รายไดนอยถึงปานกลาง นอกจากนี้มีมาตรการเวลาในการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรและพอแมที่เปน
ผูสูงอายุ สําหรับประเทศอังกฤษแลวมาตรการดานบริการในการดูแลเด็กและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
คลายคลึงกับประเทศสวีเดน แตประเทศอังกฤษมีคาใชในการใชบริการสถานเลี้ยงดูบุตรที่คอนขาง
สูงเม่ือเทียบกับประเทศสวีเดนหรือกลุมประเทศ OECD ดังน้ันรัฐบาลไดออกมาตรการ Childcare 
Bill เพ่ือขยายสิทธิ์การไดรับบริการเลี้ยงบุตรเปน 30 ชั่วโมงในกลุมเด็กอายุ 3-4 ป เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือครอบครัวโดยการลดตนทุนในการเลี้ยงบุตรและตองการสนับสนุนใหพอแมเขาสู
ตลาดแรงงานหรือทํางานไดเพ่ิมขึ้นตามที่ตองการ (ตารางภาคผนวก ง 5) 

 
ตารางภาคผนวก ง 5 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศอังกฤษ  
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดานการเงิน
การคลัง 

เครดิตภาษี CTC, WTC,  
เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงบุตร  
เงินชวยเหลือสําหรับผูจําเปนตองดูบุตร  
(ผูมีรายไดนอย)   
Carer’s Allowance 

Carer’s Allowance 

มาตรการดานเวลา ลาคลอดสําหรับผูหญิงและชาย  
การลาเพื่อเลีย้งบุตร 
การสรางสมดุลระหวางการทํางานและ
การดูแลบุตร ไดแก การลาไปตรวจ
ครรภ ขอสามารถขอทํางานแบบ
ยืดหยุนเวลา 
 

การลาเพื่อฉุกเฉิน 
การสรางสมดุลระหวางการ
ทํางานและการดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัวได  

มาตรการดานบริการ การประกันสขุภาพแหงชาติ  
(ภาษีและรวมจายเงินสมทบ)  
การบริการสําหรับคนรายไดนอยหาก

การประกันสขุภาพแหงชาติ  
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 
ตามพระราชบัญญัติการดแูล
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นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

ไมไดสมทบ  
บริการเลี้ยงบตุรแบบถวนหนา 15 
ชั่วโมงตอสัปดาห (เด็กอายุ 3 ปขึ้นไป) 
Childcare Bill ขยาย บริการเลี้ยงบตุร
เปน 30 ชั่วโมงตอสัปดาห (เด็กอายุ 3-4 
ป)   

ชุมชนและการบริการสุขภาพ 
(ภาษีและครอบครัวรวมจาย)  
มีบริการสําหรับดูแลผูสูงอายุที่
ตองการพึ่งพาที่หลากหลาย  

 

          ที่มา: เรียบเรียงโดยผูวิจัย 
 
  4. นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของแรงงานในประเทศญี่ปุน 
  นโยบายแรงงานของประเทศญี่ปุนเปนนโยบายสนับสนุนและคุมครองแรงงานในแตละ
ชวงชีวิตเชนเดียวกับประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆ โดยกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน
แรงงานในตลาดแรงงานไดแก The labour Standards Law และ The Child Care and Family 
Care Leave Act เปนกฎหมายหลักที่คุมครองแรงงานและกําหนดใหนายจางจัดมีนโยบายสนับสนุน
ครอบครัวของแรงงาน สําหรับนโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวมีรายละเอียดมีดังน้ี 
 4.1 มาตรการดานการเงินการคลัง  
      มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน 
      เงินอุดหนุนแกครอบครัวที่มีเด็กอายุไมเกิน 15 ป เปนนโยบายแบบถวนหนา 
(universal child allowance) อัตราของเงินอุดหนุนแบงตามระดบัรายไดของครัวเรือนและอายุของ
เด็ก ระหวาง 5,000 ถึง 15,000 เยน (100 เยน เทากับ 32.76 บาท อัตราการแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 6 
พฤษาคม พ.ศ. 2559) เชน ผูเลี้ยงดูบุตรมีรายไดต่ํากวาระดับรายไดที่กําหนด เด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 
ป ไดรับ 15,000 เยน  ขณะที่เด็กอายุ 3 ป ถึงระดับปฐมศึกษา หากเปนบุตรคนแรกและบตุรคนที่
สองจะได 10,000 เยน และลูกคนทีส่ามขึ้นไปจะได 15,000 เยน สวนเด็กที่อยูระดับมัธยมตอนตน
ไดรับเงิน 10,000 เยน และกรณีผูดูแลเด็กมีรายไดมากกวาระดับที่กําหนดจะไดรับ 5,000 เยน 
เทากันทุกชวงอายุ (Sendai City, 2015) นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุนไดใหเงินชวยเหลือผูดูแลเดก็เพียง
คนเดียว (child rearing allowance for single-parent households) สําหรับเด็กอายุไมเกิน 18 ป 
โดยเปนเงินอุดหนุนรายเดือนๆ ละ41,430 เยน สําหรับเด็กหนึ่งคน และจะเพิ่มอีก 5,000 เยน 
สําหรับเด็กคนที่สอง สวนเด็กคนที่สามเปนตนไปจะเพิ่มอีกคนละ 3,000 เยน โดยที่จะกําหนดรายได
ของผูไดรับสิทธิตามจํานวนเด็กในครอบครัวอีกทั้งยังมีเงินอุดหนุนผูดูแลเด็กพิการที่บาน โดยที่ตอง
เปนเด็กอายุต่าํกวา 20 ป เดือนละ 50,400 เยน สําหรับความพิการระดับหน่ึง และ 33,570 เยน 

ตารางภาคผนวก ง 5 
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สําหรับความพิการระดับสองขณะที่เด็กอายุ 20 ปขึ้นไปจะมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากสวัสดิการผู
พิการแหงชาติ (National Institute of Population and Social Security Research, 2014) 
     การลดหยอนภาษีสําหรับบุตร ผูยื่นภาษีสามารถลดหยอนภาษีสําหรับบตุรตอง
เปนบุตรที่อยูรวมกัน โดยคาลดหยอนบตุร คนละ 380,000 เยน ในกรณีที่บตุรอายุ 19-22 ปคา
ลดหยอนบุตรเพ่ิมขึ้น 630,000 เยน และหากเปนผูพิการจะไดรับคาลดหยอนเพ่ิมขึ้นอีก (ตาราง
ภาคผนวก ง 6)  
 

ตารางภาคผนวก ง 6 การลดหยอนภาษีบุตรและผูสูงอายุ 
 

คุณสมบัต ิ ลักษณะการอยู จํานวนเงินลดหยอนภาษีได 
(JPY) 

บุตร/ ผูสูงอายุ  อยูรวมกัน 380,000 
บุตรอายุ 19-22ป  อยูรวมกัน 630,000 
ผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพา  
อายุ 70ปขึ้นไป  

ไมไดอยูรวมกัน 480,000 
อยูรวมกัน 580,000 

เปนผูพิการ  (ไดรับเพ่ิมเติม)  อยูรวมกัน 270,000 
เปนผูพิการระดับรุนแรง   
(ไดรับเพ่ิมเตมิ) 

ไมไดอยูรวมกัน 400,000 
อยูรวมกัน 750,000 

 

         ที่มา:  Japan Tax news letter (2015)  
       มาตรการการชวยเหลือและสนับสนุนคุณแมเลี้ยงบุตรลําพัง มาตรการ
ดังกลาวสนับสนุนผูหญิงที่เปนหัวหนาครอบครัวที่มีอายุ 18-60 ป ไมมีคูสมรสและมีบุตรต่ํากวา 18 
ป มีตกอยูในภาวะยากลําบากทางการเงิน ซึ่งจากขอมูลในป ค.ศ. 2010 พบวากลุมผูหญิงดังกลาว
แมจะเปนกลุมที่มีสัดสวนนอยประมาณรอยละ 8 เม่ือเทียบกับกลุมของผูสูงอายุ และผูพิการ คิดเปน
รอยละ 43 และ 33 ตามลําดับ แตผูหญิงกลุมดังกลาวมักจะตกอยูในภาวะความยากจน และไมมี
มาตรการชวยเหลือทางสังคมใดๆ (Ministry of Health, Labor, and Welfare : MHLW (2010) 
ดังน้ันรัฐบาลจะออกกฎหมายมาชวยเหลือกลุมผูหญิงดังกลาว โดยผานกฎหมาย  Act on Welfare 
of Mothers with Dependents and Windows เปาหมายของรัฐบาลคือสนับสนุนใหผูหญิงกลุม
ดังกลาวพึ่งพาตนเองได มาตรการชวยเหลือไดแก การอบรมอาชีพ บริการดานการดูแลบุตร และ
ความชวยเหลือดานการเงินเกี่ยวกับคาใชบุตร ตลอดจนสนับสนุนการเขาถึงการทํางานและรายได 
มาตรการชวยเหลือดังกลาวมีเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ 
        มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
       -การลดหยอนภาษีสําหรับผูสูงอายุ ผูเสียภาษีสามารถลดหยอนภาษีสําหรับ
ผูสูงอายุไดเชนเดียวกับการลดหยอนภาษีบุตร แตในกรณีของผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป เปนพอ



258 
 

แมหรือปูยาตายายของผูเสียภาษีมีรายไดนอยกวา 380,000เยน สามารถลดหยอนไดในกรณีที่อยู
รวมกันและไมไดอยูรวมกัน โดยหากไมไดอยูรวมกันสามารถหักคาลดหยอนได 480,000 เยน 
สําหรับในกรณีที่อยูรวมกันสามารถหักลดหยอนได 580,000 เยน และในกรณีที่เปนผูพิการสามารถ
ขอลดหยอนไดเพ่ิมเติมอีก (ตารางที่ 49)  
       -มาตรการขอรับคาจางกรณีฉุกเฉินจากนายจาง ลูกจางสามารถรองขอใหนายจาง
จายคาจางสําหรับงานที่ทําไปแลวกอนวนัที่จะไดรับคาจางเพ่ือนําไปใชเปนคาใชจายฉุกเฉินไดแก 
การคลอดบุตร การเจ็บปวย อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ 
 นอกจากนี้มาตรการชวยเหลือครอบครัวยากจน รัฐบาลไดมีการออกกฎหมาย Daily 
Life Security Law เปนกฎหมายที่คุมครองคุณภาพความเปนอยูขั้นต่ําของประชาชนทุกคน ซึ่ง
ครอบคลุมในเรื่องที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา การเลี้ยงดูบุตร การทํางานจนกระทั้งการ
จัดพิธีศพ ระดับการชวยเหลือขึ้นอยูกับ ขนาดของครัวเรือน ระดับรายได และพ้ืนที่อยูอาศัย (พ้ืนที่
เมืองหรือชนบท) นอกจากนี้รัฐบาล  
 4.2 มาตรการดานเวลา 
       มาตรการสนับสนุนการดูแลบตุรกอนวัยเรียน 
      สิทธ์ิในการลาคลอด มีสิทธิ์ลาได 6 สัปดาหกอนการคลอดบัตร (14 สัปดาหกรณี
ตั้งครรภบตุรแฝด) และ 8 สัปดาหภายหลังคลอด ในกรณีไมรับคาจางระหวางลาคลอดจากนายจาง 
สามารถขอรับเงินชวยเหลือรอยละ 60 ของคาจางจากระบบประกัน (National Health Insurance 
Scheme) เปนเงินชวยเหลอื 300,000 เยนสําหรับการคลอดแตละครั้ง 
       สิทธ์ิในการลาเพื่อดูแลบตุร ผูหญิงและผูชายญี่ปุนที่มีบุตรมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตร
ที่มีอายุไมเกิน 1 ป โดยไดรับเงินทดแทนรอยละ 50 ของคาจางตามกฎหมายประกันการวางงาน
ระหวางลาหยดุ แตหากไดรับคาจางและเงินทดแทนตองไมเกินรอยละ 80 จากคาจาง และสามารถ
ยืดระยะเวลาการลาออกไปเปน1ปครึ่งกรณีไมสามารถนําบุตรไปฝากในสถานดูแลเด็กที่เหมาะสม 
หรือกรณีคูสมรสเจ็บปวย เสียชีวติ  
       นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลบตุร ไดแก สิทธิลา
เพ่ือดูแลลูกกอนวัยเรียนทีบ่าดเจ็บหรือเจ็บปวยเปนระยะเวลาไมเกนิ 5 วันทํางานตอปโดยกฎหมาย
ไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจาง ผูหญิงมีบุตรไมเกิน 1 ป มีสิทธิลาพักเพื่อใหนมบุตร วันละ 2 
ครั้งๆละ 30 นาทีนอกเหนือจากเวลาพกัทํางานในแตละวัน นอกจากนี้มีการสงเสริมใหที่ทํางานใช
มาตรายืดหยุนในการทํางาน ไดแก การจํากัดเวลาทํางานลวงเวลา การปรับเปลี่ยนตําแหนงและ
สถานที่ทํางาน เปนตน  
         มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
       ลูกจางมีสิทธิขอลาเพือ่ดูแลบุคคลในครอบครัวทีอ่ยูในภาวะตองการการดูแลอยาง
ตอเน่ือง ไมวาจะเปน คูสมรส บุตร พอแม ปูยาตายาย เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน และสามารถใชสิทธิ
ไดครั้งละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 
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 4.3 มาตรการดานบริการ  
      มาตรการสนับสนุนการดูแลเด็กกอนวัยเรียน  
      มาตรการการดูแลสุขภาพ สําหรับหลักประกันดานการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมาย The Health Insurance Law เปนหลักประกันที่ครอบคลุมคนทุกกลุม ทําใหชาวญ่ีปุนทุก
คนไดรับการคุมครองดานการรักษาพยาบาล ทําใหการดูแลดานสุขภาพของเด็กและผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพานั้นในประเทศญี่ปุนมีระบบประกันสุขภาพหลายระบบ ไมวาจะเปนระบบประกันสุขภาพ
แหงชาติ ระบบประกันสุขภาพจําแนกตามอาชีพ ไดแก ลูกจางและผูใชแรงงานรายวัน ขาราชการ
สวนกลาง ขาราชการทองถิ่น ซึ่งระบบประกันสุขภาพแตละระบบครอบคลุมถึงประสุขภาพของ
ครอบครัว (ไดแก คูสมรสและบุตร) ภายใตระบบประกันสุขภาพ ในกรณีที่บุตรปวยสามารถไดรับเงิน
อุดหนุนคาบริการดานสุขภาพและรักษาพยาบาล โดยครอบครัวมีคาใชในจายในการรักษาเพียง รอย
ละ30 ของคาใชจาย 
       มาตรการดูแลบุตร จากการศึกษาของ Sano and Yasumoto (2014) กลาววา
นโยบายการดูแลเด็ก เปนนโยบายสําคัญของประเทศญี่ปุนนับตั้งแตป ค.ศ. 1990 ที่อัตราการเกิด 
หรือ TFR ของประเทศญี่ปุน ตกลงเหลือ 1.57 และลดลงต่ําอยางตอเน่ือง สําหรับมาตรการการเลี้ยง
ดูบุตรนั้นเปนมาตรการที่ตองการใหมีการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กในประเทศญี่ปุน สําหรับการ
สนับสนุนบริการการดูแลเด็กของประเทศญี่ปุน เรียกวา Angel Plan เร่ิมตนเม่ือป ค.ศ. 1994 โดย
เนนใหมีการจัดตั้งศูนยบริการการดูแลเด็กในระดับชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการศึกษา
ของเด็ก การประชาสัมพันธในการเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชายในการเลี้ยงบุตร นอกจากนี้
ยังเนนการเพิ่มความยืดหยุนในการเลี้ยงบุตรในที่ทํางาน กรอบแนวคิดของ Angel Plan นั้น
สนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐรวมกันดูแลเด็ก  แผนดังกลาวมีการปรับปรุงใน
ปค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2004 ซึ่งเนนการสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่มีความยืดหยุน
สําหรับผูหญิงที่มีบุตร สรางความเทาเทียมกันในการเลี้ยงดูบุตร นอกจากนี้มีนโยบายสนับสนุนการ
เลี้ยงดูบุตรที่เรียกวา Taiki Jido Sakusen เปนนโยบายสนับสนุนครอบครัวที่ตองทํางานและดูแล
บุตร โดยขยายจํานวนสถานการดูแลบุตร ซึ่งเนนไปที่กลุมเด็กอายุ 0-3 ป การเพิ่มจํานวนของผูดูแล
เด็กที่มีคุณภาพ การสรางสรรคกิจกรรมหลังเลิกเรียน การหาแนวทางสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตรใน
ระดับชุมชน ตลอดจนการจูงใจใหภาคเอกชนสนับสนุนนโยบายสรางความยืดหยุนดานเวลาในการ
ทํางานใหแกแรงงาน  
      มาตรการบริการการดูแลบตุรในที่ทํางาน สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศ
ญี่ปุนไดระบวุาในกรณีสถานประกอบการที่มีลูกจางเกิน 300 คน ตองจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแล
บุตรของลูกจาง เชน การลาพักงานชั่วคราว การจัดสถานรับดูแลบตุรในทีท่ํางาน 
      มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 

           เน่ืองจากญี่ปุนเปนประเทศที่มีสัดสวนของผูสูงอายุมากที่สุดในโลก ดังน้ันรัฐบาลได
มีการออกกฎหมาย The Long-Term Care Insurance Law เพ่ือเปนจัดใหมีการประกันเพ่ือคุมครอง
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ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลระยะยาว โดยมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยคุมครองบุคคลที่มี
อายุ 40 ปขึ้นไปที่ตองการการดูแลในสถานการดูแลหรือสถานพยาบาลเพราะปญหาสุขภาพหรือการ
ชราภาพโดยผูใชบริการจะตองไดรับการประเมินสมรรถภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และ
ใหบริการโดยรัฐบาลทองถิ่น 

             เม่ือพิจารณาประเภทของการบริการเพื่อการดูแลผูสูงอายุมีความหลากหลาย
เชนเดียวกับประเทศพัฒนาแลว ไมวาจะเปน การดูแลผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนมีบริการดูแลกลางวัน 
ใหบริการและฟนฟูสภาพโดยจัดหากิจกรรมทั้งทางดานสุขภาพ สังคมและนันทนาการ สําหรับ
ผูสูงอายุในชวงกลางวันทั้งในชวงวันธรรมดาและวันหยุด โดยในบางที่จะมีบริการไปรับและสง
ผูสูงอายุถึงบาน มีสถานดูแลระยะสั้น เพ่ือใหผูดูแลหรือครอบครัวมีเวลาพักหรือเวลาเปนสวนตัว มี
ศูนยดูแลผูปวยสมองเสื่อม ตลอดจนบริการใหเชาอุปกรณสําหรับผูทุพพลภาพใหสามารถพึ่งพา
ตนเอง และเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน   นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการอยูอาศัยของผูสูงอายุ มีนโยบายใหผูดูแลในชุมชนเขาไปดูแลและ
เยี่ยมเยียนผูสูงอายุ และสนับสนุนใหเครือขายในชุมชนชวยสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่ดูแล
ผูสูงอายุ และรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มจํานวนที่อยูอาศัยที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ  

           จากนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศญี่ปุนที่กลาวมาใหขางตน พบวา 
ประเทศญี่ปุนมีการจายเงินอุดหนุนแบบถวนหนา และโปรแกรมชวยเหลือผูหญิงที่เลี้ยงบุตรลําพัง มี
การใชมาตราการลดหยอนภาษี เพ่ือชวยลดคาใชจายใหกับบุตรและพอแม สําหรับมาตราดานเวลา 
ใหสิทธิ์การเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้งผูหญิงและผูชาย แตผูชายในประเทศญ่ีปุนยังคงใชสิทธิ์นอย ในขณะที่
มีนโยบายในการสรางความยืดหยุนระหวางการทํางานและการดูแลบุตร อีกทั้งมีใหสิทธิ์การลาเพื่อ
ดูแลครอบครัวในกรณีที่พอแม หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สําหรับการบริการในการดูแลบุตร 
และผูสูงอายุมีการดูแลอยางถวนหนา โดยรัฐบาลทองถิ่น อีกทั้งมีกฏหมายบังคับใหสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางเกิน 300 คน ตองจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลบุตรของลูกจาง เชน การลา
พักงานชั่วคราว การจัดสถานรับดูแลบุตรในที่ทํางาน (ตารางภาคผนวก ง 7)  

 

ตารางภาคผนวก ง 7 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศญี่ปุน  
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดานการเงิน
การคลัง 

เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงบุตร ในรูป เงิน
สงเคราะหบตุรแบบถวนหนา 
โปรแกรมชวยเหลือผูหญิงที่เลี้ยงบตุร
ลําพัง / เงินชวยเหลือสําหรบัผูมีบุตร
แตมีรายไดนอย 
 มาตรการชวยเหลือครอบครัวยากจน 

การลดหยอนภาษี 
การขอรับคาจางกรณีฉุกเฉิน(จาก
นายจาง) 
มาตรการชวยเหลือครอบครวั
ยากจน 
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นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

การลดหยอนภาษี 
มาตรการดานเวลา ลาคลอดสําหรับสําหรับผูหญิง  

การลาเพื่อเลีย้งบุตร 
การสรางสมดุลระหวางการทํางาน
และการดูแลบตุร ไดแก การลาดูแล
บุตรทีป่วย  สทิธิพักเพื่อใหนมบุตร  
การสงเสริมใหนายจางมีความยืดหยุน
ในการทํางาน  

การลาเพื่อดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว 

มาตรการดานบริการ ระบบประกันสุขภาพขึ้นอยูกับอาชีพ
ของพอแม   
Angle Plan  
มาตรการ Taiki Jido Sakusen 

ประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 
โดยรัฐบาลทองถิ่น  
การบริการเกีย่วกับการดูแล
ผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพาที่มีความ
หลากหลาย  
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแล 
การจัดที่อยูอาศัยที่เหมาะกบั
ผูสูงอายุ  

 

        ที่มา: เรียบเรียงโดยผูวิจัย  
 
  5. นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศเยอรมนี 
     นโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัว เร่ิมตนจากในชวง ค.ศ.2000 –2012 นั้น
ประเทศประสบกับปญหาอัตราการเกิดต่ํา การเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย ทําใหประชากรลดลง
และมีอัตราการวางสูง จากการประสบปญหาทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงประชากร และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวของกับครอบครัว ตลาดแรงงาน 
และความชวยเหลือทางสังคม  (Trzcinski; & Camp 2014) และในป ค.ศ. 2014 รัฐบาลเยอรมนี
ตองการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของครอบครัวในประเทศเยอรมนีที่ใหผูชายเปนผูหารายไดหลัก มา
เปนผูหญิงและผูชายชวยกันหารายไดเลี้ยงครอบครัวเชนเดียวกับประเทศในกลุมNordic จึงมีการ
ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนพอแมใหทํางานบางเวลาเพิ่มขึ้น (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions: Eurofound, 2016) ซึ่งรายละเอียดของนโยบาย
การสนับสนุนครอบครัวของประเทศเยอรมนีเปนดังนี้  
 

ตารางภาคผนวก ง 7 
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      5.1 มาตรการดานการเงินการคลงั 
          มาตรการสนับสนุนการดูแลเดก็กอนวัยเรียน   
            มาตรการดานการลดหยอนภาษีบุตร เพ่ือเปนชวยลดตนทุนในการดูแลบตุร
นั้นสามารถลดหยอนไดสูงที่สุด 4,000 ยูโรตอคน (1 ยูโร เทากับ 40.19 บาท อัตราการแลกเปลี่ยน 
ณ.วันที่ 6 พฤษภาคม 2559) โดยบุตรตองอายุไมเกิน 14 ป หรือสามารถลดหยอนไดเกินกวาอายุที่
กําหนดหากบุตรเปนผูพิการ  
         นอกจากนี้สามารถลดหยอนคาใชดานการศึกษาในกรณีที่เรียนในโรงเรียน
เอกชนที่ตั้งอยูในประเทศในกลุม EU หรือ EEA หรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับอนุญาต แตตองไมใช
คาที่อยูอาศัย การเลี้ยงดูและคาอาหาร โดยสามารถลดหยอนไดรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมใน
การศึกษา แตตองไมเกิน 5,000 ยูโรตอบุตร 1 คน  
         มาตรการ Parental Allowance เปนมาตรการที่เกิดขึ้นภายใตกฎหมาย The 
Federal Law of Parental Allowance and Parental Leave ป 2007 สําหรับมาตรการนี้เปนการ
สนับสนุนดานเงินใหแกพอแม โดยจะไดรับเงินประมาณรอยละ 65-67 ของรายไดของพอแมที่ไดรับ
ในชวง 12 เดือนกอนที่เด็กจะเกิด  เงินสนับสนุนในการดูแลบุตรขั้นต่ําอยู 300 ยูโรตอเดือน และสูงที
สุด 1,800 ยูโรตอเดือน ระยะเวลาที่รับเงินสนับสนุนตั้งแต 2-12 เดือนแตไมสามารถรับเกิน 14 เดือน 
สําหรับพอหรือแมที่ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพังสามารถรับไดถึง 14 เดือน แตหากพอแมที่มีบุตรมีเงิน
รายไดมากกวา500,000 ยูโรตอป หรือพอหรือแมที่เลี้ยงลูกลําพัง มีรายไดมากกวา 250,000 ยูโรตอ
ป ไมสามารถรับผลประโยชนจากมาตราดังกลาวได  
        นอกจากนี้จากการศึกษาของ European Platform for Investing in Children : 
EUROPA (2016) พบวาในป ค.ศ. 2015 รัฐบาลไดเพ่ิมเติมมาตรการที่เรียกวา Parental Allowance 
Plus เปนมาตรการเพิ่มในการสนับสนุนพอแมที่รับเงินสนับสนุนจาก Parental Allowance กลับไป
ทํางานบางเวลา โดยหากทํางานระหวาง 25-30 ชั่วโมงตอสัปดาหสามารถรับ  Parental Allowance 
Plus เพ่ิมเติมไดอีก  
           มาตรการ Child Benefit สําหรับมาตรการเพื่อชวยคาเลี้ยงดูบุตร ในป ค.ศ. 
2015 พบวา ในกรณีที่มีบุตร 2 คนแรก จะไดรับเงินสนับสนุน 190 ยูโร ตอเดือนตอคน และบุตรคน
ที่3 ขึ้นไปจะไดรับเงิน 221 ยูโรตอเดือนตอคน ครอบครัวจะไดรับเงินดังกลาวจนกระทั่งบุตรอายุ  
18 ป หรือหากบุตรยังคงศึกษาตอ จะไดรับเงินจากมาตรการดังกลาวสูงสุดอายุ 25 ป  สําหรับ Child 
Benefit ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 เงินสนับสนุนการเลี้ยงบุตรเพ่ิมขึ้น 2 ยูโรตอคน  
(Federal Office for Migration and Refugee , 2015) 
            มาตรการ Supplementary Child Benefit เปนมาตรการสนับสนุนครอบครัว
ที่มีรายไดนอย ซึ่งมาตรการดังกลาวผลประโยชนที่ไดรับขึ้นอยูรายไดและสินทรัพยของพอแมเด็ก 
ผลประโยชนสูงสุดที่ไดรับเทากับ 140 ยูโรตอคนตอเดือน แตตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 
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ผลประโยชนสูงสุดที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น 160 ยูโรตอคนตอเดือน (Federal Office for Migration and 
Refugee, 2015) 
          มาตรการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
            มาตรการสนับสนุนผูดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพาในครัวเรือน  ผูดูแลมีสิทธิ์รับเงิน
ชดเชยเนื่องจากการสูญเสียรายได เปนเงินสูงที่สุด 1,150 ยูโรตอเดือน นอกจากนี้ผูดูแลสมาชิกที่มี
ภาวะพึ่งพาในครัวเรือน ที่มีความจําเปนตองทํางานต่ํากวา 30 ชั่วโมง หรือตองออกจากงาน
เน่ืองจากตองดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่มีภาวะพึ่งพา สามารถรับผลประโยชนเปนเครดิตเพื่อเปน
สวนลดในการสมทบเงินในระบบบํานาญ โดยเครดิตดังกลาวขึ้นอยูกับภาระการดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีภาวะพึ่งพาดวย ทั้งน้ีผูที่ไดรับสิทธิ์จากผลประโยชนดังกลาวตองดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพา
อยางนอย 14 ชั่วโมงตอสัปดาห  
       5.2 มาตรการดานเวลา  
           มาตรการสนับสนุนการดูแลเด็กกอนวัยเรยีน  
             สิทธิการลาคลอด ผูหญิงที่ตองครรภจะมีสิทธิในการลาหยุดเพื่อครรภบุตร 
โดยสามารถลาหยุดไดกอนคลอด 6 สัปดาหและ หลังจากคลอดแลว 8 สัปดาห โดยไดรับเงินเดือน
เต็มจํานวนจากนายจาง  
             สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ในประเทศเยอรมนีกําหนดใหพอแมสามารถใช
สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดตั้งแตบุตรอายุ 2 เดือน- 3 ป โดยสามารถเลือกที่จะหยุดพรอมกันได
หรือแยกกันหยุดไดตามความตองการของครอบครัวและนายจาง และจากขอมูลของ Eurofound 
(2015) พบวา มีการปรับเปลี่ยนในการใชสิทธิ์ของพอแมที่มีบุตรสามารถใชสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรภายหลังไดจํานวน 24 เดือน เปนชวงที่บุตรอายุ 3-8 ป สําหรับกรณีที่นายจางจะปฏิเสธการใช
สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตองแจงกับลูกจางที่ภายใน 8 สัปดาหเม่ือไดรับเอกสารแกรองขอการใช
สิทธิ์ 
                              นโยบายการสรางสมดุลระหวางการทํางานและการดูแลบุตร   ลูกจางใน
ตลาดแรงงานที่มีบุตรสามารถลดเวลาทํางานของตนเองได เม่ือบุตรอายุ 2เดือน-3ป  สามารถเลือกที่
จะทํางานบางเวลา  (Part-time job) และมีสิทธิ์ลาเพื่อดูแลปวย โดยไดรับคาจาง  
           มาตรการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  
             การลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพา  
           สําหรับบริษัทที่มีลูกจางจํานวน 15 คนขึ้นไป ลูกจางสามารถใชสิทธิ์ในการลา
เพ่ือไปดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีความจําเปนตองดูแลผูมีภาระพึ่งพาได เปนระยะเวลา 6 เดือน  
ทั้งน้ี มีสิทธิในการเลือกทํางานการลาแบบเต็มเวลา หรือ การลาบางเวลาก็ได  
             การลาฉุกเฉินเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว   ลูกจางสามารถลาใน
สถานการณฉุกเฉิน ไดเปนระยะเวลา 10 วัน 
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       5.3 มาตรการดานบริการ  
            มาตรการดูแลบุตรกอนวัยเรียน สําหรับประเทศเยอรมนีนั้น การดูแลสถาน
บริการเพื่อดูแลเด็กนั้นเปนความรับผิดชอบรวมกันของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น โดยตั้งแตป 
ค.ศ. 1996 พอแมสามารถมีสิทธิ์ที่ใชบริการสถานบริการดูแลบุตรสาธารณะไดสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป 
โดยสามารถใชบริการไดทั้งใหดูแลทั้งวันหรือ ใหดูแลเฉพาะบางชวงเวลาก็ได และการขยายดูแลเด็ก
กอนวัยเรียนโดยจากกฎหมาย Childcare Promotion Act ในปค.ศ. 2008 ไดใหสิทธิตามกฎหมาย
แกพอแมในการใชสิทธิ์ในสถานบริการดูแลบุตรตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไป  และในป ค.ศ.2013 รัฐบาลได
จัดเตรียมบริการการดูแลบุตรระหวางวัน สําหรับการดูแลเด็กต่ํากวา 3 ขวบไวในจํานวน 750,000 
คน และในปถัดไปจะขยายเพิ่มอีก 230,000 คน  
         มาตรการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา สําหรับการดูแลระยะยาวสําหรับผูที่มี
ภาวะพึ่งพานั้น ตั้งแตป ค.ศ. 1995 นั้นประชาชนทุกคน ทั้งการประกันสุขภาพตามกฎหมายและการ
ประกันสุขภาพโดยเอกชนมีบริการสําหรับการดูแลสุขภาพระยะยาว สําหรับการประกันสุขภาพตาม
กฎหมายระบบรวมจายในป ค.ศ.2000  เก็บเงินสมทบของลูกจางในอัตรารอยละ 1.95 และนายจาง 
ในอัตรารอยละ 0.975 สําหรับการดูแลระยะยาวเนนการดูแลโดยครอบครัวเปนหลักกอน ทั้งน้ีระบบ
การจายเงินโดยใหมีการดูแลระยะยาวในครอบครัวในป ค.ศ. 2012 อยูที่ 235 ยูโร ถึง 1,150 ยูโรตอ
เดือนตามแตลักษณะการพึ่งพา  สําหรับผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในครอบครัว ที่ตองออกจาก
งาน หรือสูญเสียรายไดเน่ืองจากตองดูแลสมาชิกในครัวเรือน สามารถรับเงินทดแทนได 
       เม่ือพิจารณารูปแบบบริการการดูแลผูสูงอายุที่พบในประเทศเยอรมนี ไดแก สถาน
บริบาล สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย การดูแลสุขภาพที่บาน บริการดูแลกลางวัน ที่อยูอาศัยเฉพาะ
ผูสูงอายุ และบริการชวยเหลืองานบาน   
       จากนโยบายสนับสนุนครอบครัวของประเทศเยอรมนี พบวาในขณะที่มีตองการ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของครอบครัวจากเดิมที่ผูชายเปนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเปนผูหญิง
และผูชายชวยกันหารายไดเลี้ยงครอบครัวเชนเดียวกับประเทศในกลุมNordic ดังน้ันจึงมีมาตราการ
สนับสนุนการทํางานบางเวลา หรือ Part-time job โดยมาตรการทางการเงินไดมีการเพิ่มเติมการ
สนับสนุนงานกับพอแมทีทํางานบางเวลาอีกดวย สําหรับมาตรการเงินอ่ืนๆ คลายคลึงกับประเทศใน
กลุม OECD แตการใหเงินอุดหนุนบุตร นอกจากจะขึ้นอยูกับรายไดครอบครัวแลวยังขึ้นกับสินทรัพย
ของครอบครัวดวย มีการใหเงินสําหรับผูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา สําหรับมาตรการดานเวลา ไดแก 
การใหสิทธิ์ลาคลอด และลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้งผูหญิงและผูชาย มีนโยบายการสรางสมดุลระหวางการ
ทํางานและการดูแลบุตร และมีการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวนานที่สุดเม่ือเทียบประเทศอื่นๆที่
ทํางานศึกษา คือเปนระยะเวลา 6 เดือน สําหรับระบบการดูแลเด็กเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น มีการขยายการดูแล 0-6ป ในขณะที่การดูแลระยาวของผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพานั้นมีการสมทบเงินโดยเฉพาะสําหรับการดูแลระยะยาว (ตารางภาคผนวก ง 8) 
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ตารางภาคผนวก ง 8 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศเยอรมนี   
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดานการเงิน
การคลัง 

การลดหยอนภาษีเลี้ยงดูบตุร และ
การใชจายในการศึกษาของบุตร 
เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงบุตร Parental 
Allowance Parental Allowance 
Plus (จูงใจใหทํางานบางเวลา) 
Child Benefit  
เงินชวยเหลือเพ่ิมเติมครอบครัวมี
รายไดนอย  Supplementary Child 
Benefit 

มาตรการดูแลผูดูแลผูที่มีภาวะ
พ่ึงพาในครอบครัว  ไดแก รับเงิน
ชดเชยการเสยีรายได รับ
ผลประโยชนเพ่ือเปนเครดิต
สวนลดสําหรบัเงินสมบทในระบบ
บํานาญ  
นโยบายสนับสนุนผูดูแลผูทีมี่
ภาวะพึ่งพาในครอบครัว  

มาตรการดานเวลา มาตรการ Maternity Leave  
Parental Leave (ลาไดทั้งพอแม)   
นโยบายการสรางสมดุลระหวางการ
ทํางานและการดูแลบุตร    

การลาเพื่อดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว 
การลาฉุกเฉิน 

มาตรการดานบริการ การดูแลสถานบริการเพื่อดูแลเด็ก
นั้นเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 
ขยายการดูแล  
0-6ป  

ระบบประกันสุขภาพ และมีการ
สมทบเงินโดยเฉพาะสําหรบัการ
ดูแลระยะยาว  
  

          

        ที่มา:  เรียบเรียงโดยผูวิจัย 
 
 6. นโยบายการสนับสนุนการดูแลครอบครัวของประเทศสิงคโปร  
     ประเทศสิงคโปรซึ่งเปนประเทศหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนเชนเดียวกัน
ประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนแรงงานของประเทศสิงคโปรนั้นการคุมครองและสนับสนุนแรงงาน 
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานนั้นไดแก กฎหมาย The Employment Act เปน
กฏหมายแรงงานนอย (1,600 ดอลลารสิงหโปร ตอเดือน) โดยกําหนด สิทธิในเรื่องวันหยุดพักผอน 
วันลาปวย สิทธิ์ประโยชนที่จายปดกิจการ กรณีเกษียณอายุ และการจายเงินเพ่ิมประจําป และ
กฎหมาย The Children Development Co-Savings Act ป ค.ศ. 2004 ที่มีการขยายระยะเวลา
ตลอดและเงินชวยเหลือการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สนับสนุนครอบครัวมีดังน้ี  
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       6.1 มาตรการดานการเงินการคลงั 
             มาตรการสนับสนุนการดูแลบุตรกอนวัยเรียน  
             การลดหยอนภาษีเพื่อชวยเหลอืผูมีบุตร หรือ Parental Tax Rebate โดย
นโยบายนี้มีผลบังคับใชสําหรับเด็กที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 โดยสําหรับบุตรคนแรก ไม
สามารถการลดหยอนได แตสามารถลดหยอนไดเม่ือมีบุตรคนที2่ถงึ 4  
           นโยบาย Working Mother’s Child Relief หรือ WMCR เปนการแบงเบา
ภาระคาใชจายของผูหญิงที่มีบุตรในตลาดแรงงาน โดยนโยบายตั้งกลาวเริ่มมีผลใชบังคบัเม่ือป ค.ศ.
2005 โดยอัตราการการรบัผลประโยชนของบุตรในแตละคนไมเทากัน เง่ือนไขสําคัญคือ บุตรตอง
เปนพลเมืองสิงคโปร อาจเปนบุตรที่ถูกตองตามกฎหมายหรือบุตรบญุธรรมก็ได อายุไมเกิน 16 ป 
ยังไมสมรมและ มีรายไดไมเกิน 2,000 ดอลลารสิงคโปร (1 ดอลลารสิงคโปร เทากับ 25.86 บาท 
อัตราแลกเปลีย่น ณ.วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  
            เงินชวยเหลือตามThe Children Development Co-Savings Act ได
กําหนดให รัฐบาลจะจายเงินชวยเหลือการตั้งครรภและการเลีย้งดูบุตร ตั้งแตสปัดาหที่ 9 ถึง 12 
ใหแกลูกจางแตไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร สําหรับการคลอดบุตรคนที่ 1 และ 2 ในขณะที่
สัปดาหที่ 1-8 นายจางเปนผูจายเงินระหวางลาคลอดตามกฎหมาย The Employment Act  สําหรับ
การคลอดบุตรคนที่ 3-4 รัฐบาลจะจายเงินชวยเหลือการตั้งครรภและการมีบตุรเปนระยะเวลา 12 
สัปดาห แตไมเกิน 30,000 ดอลลารสิงคโปรตอการคลอดบุตร 1 คน 
           เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร หรือ Infant Care Subsidy เปนเงินชวยเหลือ
พอแมในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต 2 เดือน ถึง 7 ป ทั้งที่ทํางานและไมมีงานทํา เงินอุดหนุนดังกลาวเปน
การชวยเหลือในรูปแบบของเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมสําหรับการฝากลูกในสถานเลี้ยงเด็ก โดยผูที่
ทํางานจะไดรับเงินชวยเหลือมากกวาผูที่ไมทํางาน ทั้งน้ีอัตราการเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการฝาก
ลูกในสถานเลี้ยงเด็กนั้น ผูปกครองสามารถใชสิทธิ์การฝากบุตรตั้งแตคนที่ 1-4 และจํานวนเงิน
อุดหนุนน้ันจะไดรับแตกตางกันขึ้นอยูรับอายุของเด็กและระยะการเขาใชบริการในสถานเลี้ยงเด็ก  
 
          มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
        มาตราดานการภาษีเพื่อชวยเหลือการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา  ผูยื่น
เสียภาษีสามารถหักคาใชจายเกี่ยวกับพอแมได (Parent Relief) โดยตองเปนผูที่มีอายุ 55 ป ขึ้นไป 
มีรายไดปละไมเกิน 4,000 ดอลลารสิงคโปร หรือหากนอยกวานั้นตองเปนที่มีภาวะพึ่งพา และตอง
อยูรวมกัน ในกรณีไมไดอยูรวมผูยื่นภาษีตองจายเงินชวยเหลือไมนอยกวา 2,000 ดอลลารสิงคโปร 
สําหรับผูยื่นภาษีที่อยูรวมกับพอแมในป ค.ศ. 2015 สามารถหักเปนคาใชจายได 9,000 ดอลลารสิงค
โปรตอคนตอป และพอแมที่มีภาวะพึ่งพาสามารถหักเปนคาใชได 14,000ดอลลารสิงคโปรตอคนตอ
ป ปละไมเกิน 2 คน ในกรณีที่ไมไดอยูรวมกันสามารถหักเปนคาใชจายได 5,500 ดอลลารสิงคโปร
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ตอคนตอป และพอแมที่มีภาวะพึ่งพาสามารถหักเปนคาใชได 10,000 ดอลลารสิงคโปรตอคนตอป ป
ละไมเกิน 2 คน (ตารางภาคผนวก ง 9) (Inland Revenue Authority of Singapore, 2016) 
ตารางภาคผนวก ง 9 คาใชจายเพื่อหักรายไดกอนเสียภาษี กรณี Parent Relief และ Handicapped 
Parent  Relief ในป 2015  
 

ลักษณะของพอแม* อยูรวมกัน ไมไดอยูรวมกัน 
พอแม /พอแมคูสมรส /

ปูยาตายาย 
$9,000 ตอคน $5,500 ตอคน  

พอแม /พอแมคูสมรส /
ปูยาตายายทีมี่ภาวะ

พ่ึงพา 

$14,000 ตอคน $10,000 ตอคน 

 
         หมายเหตุ * ลดหยอนไดไมเกิน 2 คน  
         ที่มา: Inland Revenue Authority of Singapore (2016) 
 
 โครงการการชวยเหลือดานการเงิน โดยลดคารักษาพยาบาลผูสงูอายุในคลินกิของ
รัฐ โดยรัฐจะจายใหรอยละ 75 และผูสูงอายุรับผิดชอบรอยละ 25 ของคารักษาพยาบาลทั้งหมด   
 เงินสนับสนนุใหอบรมหลักสูตรการดูแลผูสงูอายุ  Agency for Integrated care ให
เงินสนับสนุนจํานวน 200 ดอลลารสิงคโปรแกผูที่ตองดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพา  
 เงินชวยเหลือในการจางผูดูแลในโครงการ Foreign Domestic Worker (FDW)   
เปนเงินสนับสนุนรายเดือนๆละ 120 ดอลลารสิงคโปร ในการจางผูดูแลตางดาวในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพา อันไดแก พอแม ปูยาตายาย พ่ีนอง เปนตน และตองมีอายุ65 ปขึ้นไป 
ทั้งน้ีครอบครัวที่ไดรับสิทธิประโยชนตองเปนครอบครัวที่อยูรวมกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา มีรายได
ของครัวเรือนตอคนตอเดือน ไมเกิน 2,600 ดอลลารสิงคโปร หรือในกรณีไมมีรายไดของครัวเรือน 
ตองมีทรัพยสินนอยกวา 13,000ดอลลารสิงคโปร นอกจากผูดูแลตางดาวตองไดรับการอบรมจาก
ศูนยฝกอบรมผูดูแล โดยสามารถไดรับเงินสนับสนุนใหอบรมไดเชนเดียวกับสมาชิกในครอบครัวที่
เปนผูดูแล (Ministry of   Health, 2016)  
    การลดภาษีให FDW มีการลดภาษีที่เรียกเก็บรายเดือนจากผูดูแลตางดาวที่ดูแล
ผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป  หรือ สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพาจากเดือนละ 265 ดอลลาร 
สิงคโปร เหลือ 60 ดอลลารสิงคโปร  
     มาตราชวยเหลืออ่ืนๆ  ไดแก โครงการการชวยเหลือสาธารณะหรือชวยเหลือทาง
สังคม  จะใหเงินผูชวยเหลือสูงสุดเดือนละ 230 ดอลลารสิงคโปร และกองทุนการรักษาพยาบาล 
(The Medifund) เพ่ือชวยเหลือผูปวยที่ยากจนที่ไมสามารถจายคาพยาบาลได การใหโอกาสในการกู
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เงินเพื่อการซื้อบานหรือการปรับปรุงบาน ใหมีอุปกรณที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ โครงการบานที่เปน
มิตรสําหรับผูอายุในราคาถูก  
 6.2 มาตรการดานเวลา  
       สิทธิการลาคลอด ลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดได 12 สัปดาห (4 สัปดาหกอนการ
คลอดบุตร และ 8 สัปดาหหลังการคลอดบุตร) ในกรณีที่ลูกจางทาํงานมาแลว 180 วัน มีบตุรนอย
กวา 2 คน ตองแจงลาหนากอนลาคลอด 1 สัปดาห นายจางตองจายเงินคาจางชวงลาคลอดเปนเวลา 
8 สัปดาห ที่เหลือ 4 สัปดาหแลวแตตกลง 
        สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตร ลูกจางทํางานมาแลว 3 เดือนที่มีบุตร (รวมทั้งบตุรบุญ
ธรรมและบุตรของคูสมรส) อายุไมเกิน 7 ป มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรได 6 วันตอปโดยไดรับคาจาง 
สามารถลาไดทั้งหมด 42 วนัตอบุตร 1 คน และมีสิทธิล์าเพ่ือดูแลปวย โดยไดรับคาจาง  
 6.3 มาตรการดานบริการ 
       มาตรการดูแลและรักษาสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ  
      สําหรับการรักษาพยาบาลเพื่อดูสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนและผูสูงอายุ ใช
นโยบายหลักการจายรวม (Co-payment principle) โดยผูใชบริการหรือครอบครัวตองรับผิดชอบ
คาใชจายสวนหนึ่ง โดยพิจารณาจากรายไดครัวเรือน นโยบายนี้นําใชในโครงการ The Medisave 
Scheme ภายใตระบบ Central Provident Fund (CPF) เปนระบบประกันสังคมของสิงคโปรเพ่ือให
ประชาชนทุกคนมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล นอกจากนี้รัฐไดออกโครงการ Medifund เพ่ือ
ชวยเหลือคนยากจนใหไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียม และมีโครงการ Medishield 
เพ่ือผูที่ตองการการรักษาอยางตอเน่ือง มาตรการในการดูแลผูหญิงตั้งครรภและมีบุตร ไดแก 
โครงการ  Medisave Maternity Package ซึ่งครอบคลุมการดูแลตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนกระทั่งคลอด     
      มาตรการการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียน  
       สําหรับประเทศสิงคโปรมีมาตรการการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียน ผาน 
Early Childhood Development Agency (ECDA) ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใตกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและครอบครัว (the Ministry of Social and Family Development) โดยเริ่มดําเนินงาน
เม่ือวันที่ 1 เม.ย. 2013 เปนหนวยงานที่สนับสนุนการเขาถึงบริการการดูแลเด็กและรักษาคุณภาพ
ของบริการในสถานบริการดูแลเด็ก รวมถึงโปรแกรมตางๆที่จัดใหเด็กต่ํากวาอายุ 7 ปในประเทศ
สิงคโปร ความรับผิดชอบของ ECDA คือ 1) พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรในการดูแลเด็กกอนวัย
เรียน 2) จัดอบรมและพัฒนาบุคคลกรเกี่ยวกับการดูแลเด็กกอนวัยเรียน 3) จัดทําแผนแมบทในการ
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการดูแลเด็กกอนวัยเรียน 4) สงเสริมระบบ
การศึกษาและเพิ่มความตระหนักใหพอแมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และ 5) สงเสริมภาพลักษณและ
ความเปนมืออาชีพในกับธุรกิจการดูแลเด็กกอนวัยเรียนโดยผานเครือขายความรวมมือและโปรแกรม
ตางๆ  
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        สํ าหรั บ โ รง เ รี ยนอนุบาล ในประ เทศสิ งค โปร นั้ น  ต องขึ้ นทะ เบี ยนต อ
กระทรวงศึกษาธิการ แตอยูภายใตการดูแลของ ECDA ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2013  เด็กที่เขา
โรงเรียนอนุบาลไดมีอายุตั้งแต 2 ป แตไมเกิน7 ป ในขณะที่ศูนยรับเลี้ยงเด็กของสิงคโปร รับเด็ก
ตั้งแต 2 ถึง 18 เดือน แตมีศูนยรับเลี้ยงเด็กบางที่ที่รับเด็กตั้งแต 2-18 เดือนมาดูแล โดยใหบริการทั้ง
แบบเต็มวัน ครึ่งวัน และมีโปรแกรมที่มีความยืดหยุนดานเวลาที่สอดคลองกับเวลาในการทํางานของ
พอแมของเด็กที่มารับบริการ ทั้งน้ีศูนยรับเลี้ยงเด็กตองขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ แตอยูภายใตการดูแลของ ECDA ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2013    
เชนเดียวกับโรงเรียนอนุบาล และจากสถิติการใชบริการศูนยรับเลี้ยงเด็กในประเทศสิงคโปรของ 
ECDA (2015) พบวาจํานวนศูนยบริการรับเลี้ยงเด็ก เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจากเดิมในป 2011 มี
จํานวน 955 แหง แตในปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 1,256 แหงในป 2015 ความสามารถในการรับเด็กเขาใช
บริการ เพ่ิมขึ้นจากเดิมในป 2011 จํานวน 85,790 คน เพ่ิมขึ้นเปน 123,327  คนป 2015 ในขณะที่
ในป 2011 จํานวนของเด็กที่ใชบริการอยูที่ 73,900 คน เพ่ิมขึ้นเปน 95,414 คนในป 2015  สําหรับ
ศูนยรับเลี้ยงเด็กทารกในชวง 5 ปที่ผานมีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว จากเดิมมีจํานวน 259 แหง 
ปจจุบันเพ่ิมขึ้นเปน 419 แหง ในขณะที่ความตองการของพอแมที่ตองการใชบริการเพิ่มขึ้น หน่ึง
เทาตัวชวยกัน อยางไรก็ตามความสามารถในการดูแลเด็กทารกของศูนยบริการมากกวาความ
ตองการของพอแมที่ตองการใชบริการ  
         มาตรการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
         นโยบายการดูแลผูสูงอายุของรัฐบาลสิงคโปรค โดยความรับผิดชอบของ
กระทรวงสุขภาพ (Ministry of  Health) มีแผนขยายการดูแลและสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุ เชน 
สถานรับดูแลผูสูงอายุ ศูนยดูแลผูสูงอายุ ที่มีหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่ทุพลภาพ รวมถึงการพิจารณาถึง
มาตรฐานและเกณฑการใหบริการ ตลอดจนการปรับปรุงหนังสือคูมือการดูแลผูสูงอายุระยะยาวรวม
การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และในป ค.ศ. 2011 ไดมีการจัดตั้ง 
Singapore Silver Pages (SSP) ที่ดําเนินงานโดย the Agency of Intergrated Care (AIC) โดย
วัตถุประสงคหลักของ SSP คือ แหลงรวมขอมูลเร่ืองการดูแลผูสูงอายุและผูที่ตองดูแลผูสูงอายุ 
(Caregivers) ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชนดานสังคม การดูแลดานสุขภาพ 
สุขภาพ และขอมูลเกี่ยวกับผูดูแลผูสูงอายุไวในที่เดียวกัน  ตอมาในปค.ศ. 2012 ไดมีการทํา
โครงการชวยเหลือการดูแลผูสูงอายุในระยะกลางและระยะยาว หรือ การประกันภาวะทุพลภาพที่
รุนแรง เพ่ือใหความชวยเหลือผูที่ตองการการดูแลระยะยาว                                
           โครงการการประกันแบบพิเศษสําหรับผูสูงอายุ  หรือ “Eldershield” จัดตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ. 2545 โดยคุมครองคนพิการ โดยเฉพาะผูสูงอายุ และInterim Diability Assistance 
Progamme for the Elderly : IDAPE เปนโปรแกรมชวยเหลือของรัฐบาลในกรณีที่ไมสามารถใช
สิทธิ์โครงการ Eldershield ได 
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           โครงการ Community Health Assist Sheme โดยกระทรวงสุขภาพ เปน
โปรแกรมบริการดานการใหคําปรึกษาปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุจากแพทยผูเชี่ยวชาญ   
           โครงการ Seniors’s Mobiliy and Enabling Fund เปนโครงการสนับสนุน
อุปกรณเพ่ือทําใหผูสูงอายุสามารถเคลื่อนไหวและใชชีวิตประจําวันดีขึ้น  
           นอกจากนี้เม่ือพิจารณาบริการตางๆเกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีภาระพึ่งพาที่พบใน
สิงคโปร ไดแก มีโรงพยาบาลที่ใหบริการดูแลระยะยาว โรงพยาบาลสําหรับผูปวยเรื้อรัง ซึ่งจะบริการ
ดานการแพทย และการชวยเหลือการทํากิจวัตรประจําวัน เพ่ือชวยเหลือและฟนฟูผูสูงอายุ โดย
ผูสูงอายุที่เขาบริการตองเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาสูง ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได และ
ตองการการดูแลเปนพิเศษ และมีบริการสายดวนและติดตั้งสัญญาณบอกเหตุสําหรับผูสูงอายุเปนตน  
           สําหรับมาตรการสนับสนุนครอบครัวของประเทศสิงคโปรที่กลาวมาในขางตน 
พบวาไดเนนมาตราการทางการเงินเพ่ือชวยเหลือเด็กและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ทั้งน้ีประเทศสิงค
โปรมีนโยบายที่ชัดเจนในการนําผูดูแลตางดาวเขามาเปนผูดูแลผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพาใน
ครัวเรือน ไมวาจะเปนการสนับสนุนคาใชจายในการจางและการลดภาษีสําหรับผูดูแลตางดาว 
สําหรับมาตราการสนับสนุนดานเวลา เม่ือเทียบกับประเทศในกลุม OECD พบวา ประเทศสิงคโปร
ใหความสําคัญคอนขางนอย ในสวนมาตราการดานบริการ ไมวาจะเปนการดูแลเด็กกอนวัยเรียน 
ประเทศสิงคโปรมี ECDA เปนหนวยงานในการดูแลอยางครบวงจร ในขณะที่ขอมูลเกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุมีแหลงรวบรวมไวในที่เดียวกันเชนกันใน SSP ที่ดําเนินงานโดย AIC 
(ตารางภาคผนวก ง 10)   
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ตารางภาคผนวก ง 10 สรุปนโยบายการสนับสนุนครอบครัวของประเทศสิงคโปร  
 

นโยบายสนับสนุน
ครอบครัว 

การดูแลบุตรกอนวัยเรียน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา 

มาตรการดาน
การเงินการคลัง 

การลดหยอนภาษีเพ่ือชวยเหลือผูมี
บุตร  
เงินอุดหนุนในโครงการตางๆ 
Working Mother’s Child Relief  , 
เงินชวยเหลือตามThe Children 
Development Co-Savings Act,เงิน
อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต 2 
เดือนถึง 7 ป  

 -การลดหยอนระบบภาษ ี
-เงินชวยเหลอืผูมีรายไดนอย  
-โครงการการชวยเหลือดาน
การเงิน โดยลดคา
รักษาพยาบาลผูสูงอายุในคลินิก
ของรัฐ 
-มาตรการการเงินสนับสนนุ
ผูดูแลตางดาว      

มาตรการดานเวลา สิทธิการลาคลอด 
สิทธิการลาเพือ่ดูแลบุตร 

ไมมี 

มาตรการดานบริการ  สําหรับการรักษาพยาบาล ใช
นโยบายหลักการจายรวม  
มาตรการในการดูแลผูหญิงตั้งครรภ
และมีบตุร ไดแก โครงการ  
Medisave Maternity Package 
โครงการ Medifund เพ่ือชวยเหลือคน
ยากจนใหไดรับสิทธใินการ
รักษาพยาบาลอยางเทาเทยีม 
มี ECDA ชวยกํากับดูแลการบริการ
และสนับสนุนการเขาถึงการใชบริการ
รับเลี้ยงเด็ก  

การรักษาพยาบาล ใชนโยบาย
หลักการจายรวม  
โครงการการประกัน 
“Eldershield” และ “IDAPE” 
โครงการใหกับปรึกษาดาน
สุขภาพของผูสูงอายุ  
โครงการชวยเหลือดานอุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการใช
ชีวติประจําวัน 
SSP เปน แหลงรวมขอมูลเร่ือง
การดูแลผูสูงอายุและผูทีต่อง
ดูแลผูสูงอายุ  

 

       ที่มา:  เรียบเรียงโดยผูวิจัย 
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