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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสมรสของประชากรไทยเพศชายและเพศหญิงแยกกัน โดยใช้ขอ้ มูล
ซึ่งรวบรวมจากรายงานการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ
ของภาครัฐบาล โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลพาแนลของ 77 จังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2556-2559 ทั้งนี้ ปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่ออัตราการสมรส ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ อัตราส่วนเพศ (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคล
ได้แก่ ค่าจ้าง และระดับการศึกษา (3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สัดส่วนของอัตราการว่างงานในเพศชายต่อ
เพศหญิง และสัดส่วนคนจน และ (4) ปัจจัยด้านสาธารณสุข ได้แก่ สุขภาพจิต (วัดจากอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) สุขภาพกาย
(วัดจากอัตราผู้พิการ) และภาวะอ้วนลงพุง ผลการคาดประมาณสมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตราการสมรสของเพศชาย พบว่า
ค่าจ้างของเพศชาย ระดับการศึกษาของเพศชาย อัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบของทั้งสองเพศ อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
และความแตกต่างของท้องถิน่ (ผูช้ ายในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการสมรสสูงกว่าภาคกลาง)
มีผลกระทบต่ออัตราการสมรสของเพศชาย โดยที่ทิศทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐานทุกปัจจัย ยกเว้นอัตราผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าซึ่งผลการคาดประมาณตรงข้ามกับสมมติฐาน เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการรวบรวมข้อมูล ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่ออัตราการสมรสของเพศหญิง ได้แก่ อัตราส่วนเพศ อัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบ อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และความ
แตกต่างของท้องถิ่น (ผู้หญิงในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสมรสสูงกว่าภาคกลาง) โดยที่
ทิศทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐานทุกปัจจัย ยกเว้นอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกัน
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Abstract
The objective of this research is to study the determinants of marriage of Thai population, male and female
separately. The study employs the data from the Socio-Economic Surveys by The National Statistical Office and
other state departments. It is a panel data set of 77 provinces during 2013-2016. The factors that are hypothesized
to affect the marriage rates are categorized as follows: (1) demographic factor, i.e., sex ratio; (2) individual
economic status, i.e., wage and education; (3) socioeconomic factors, i.e., relative unemployment rate of male
to female and poverty incidence; and (4) health factors, i.e., mental health, which is measured by percentages
of depressive disorder patients, physical health, which is approximated by percentages of disables, and patients
suffering from metabolic syndrome. The estimation results show that male wage rate, male education, relative
unemployment rate, percentages of depressive disorder patients, and regional dummy variables affect male
marriage rate. The North and Northeast regions male marriage rates are higher than Central region. The directions
of effects of all independent variables, except depressive disorder patient factor, are as hypothesized. In case
of the depressive disorder patient factor, the complete data are not available. In case of the determinants of
female marriage rate, it is found that sex ratio, relative unemployment rate, percentages of depressive disorder
patients, and regional dummy variables affect female marriage rate. The North and Northeast regions female
marriage rates are higher than Central region. The directions of their effects, except those of depressive disorder
patient factor, are as hypothesized.
Keywords : Marriage, Theory of Marriage, Metabolic Syndrome, Panel Data
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บทนา

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คนในหลายประเทศทัว่ โลกนิยมอยู่เป็ นโสดมากขึ ้นหรื อชะลอการแต่งงานให้ ช้า
ออกไปโดยแต่
บทน�ำ งงานเมื่ออายุมากขึ ้น อัตราการสมรสในประเทศต่างๆ จึงลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ อตั ราการเกิด
ของประชากรต
่าลงด้ วย ก่่อผให้
เกิดปัคนในหลายประเทศทั
ญหาทาให้ ประชากรในวั
นอกจากนี
งทาให้ ในหลายประเทศเข้
าสู่
ในช่วงระยะเวลาที
่านมา
่วโลกนิยทยางานลดลง
มอยู่เป็นโสดมากขึ
้นหรือ้ยัชะลอการแต่
งงานให้ช้าออกไป
สังโดยแต่
คมสูงงวังานเมื
ย (ageing
งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิ
จในหลายด้
แก่ อังตผลให้
ราการพึ
ง่ พา (dependency
่ออายุมsociety)
ากขึ้น อัตส่ราการสมรสในประเทศต่
างๆ จึงลดลงอย่
างต่อาเนืน่อได้งและส่
อัตราการเกิ
ดของประชากร
ratio)
ใช้ จำ่าให้
ยทางด้
านสวัสยดิท�กำารแก่
ผ้ สู งู วัยนอกจากนี
เพิ่มขึ ้น และเกิ
สรรคในการพัฒานาทุ
นมนุงวัษยย์ (Ageing
เป็ นต้ น
ต�่ำลงด้สูงวขึย ้นก่รัอฐให้บาลมี
เกิดปัคญา่ หาท�
ประชากรในวั
งานลดลง
้ ยังท�ำดให้อุใปนหลายประเทศเข้
สู่สังคมสู
จารณาอั
ตราการสมรสของประชากรในประเทศต่
พบว่่งาพา
อัตราการสมรสในแทบทุ
Society)เมืส่่องพิผลเสี
ยต่อการพั
ฒนาเศรษฐกิจในหลายด้าน ได้แก่ อัาตงๆ
ราการพึ
(Dependency Ratio)กประเทศลดลง
สูงขึ้น รัฐบาลมี
ค่าใช้จค.ศ.
่ายทางด้
านสวั1995
สดิการแก่
ู้สูงวัยตามล
เพิ่มขึ้นาดัและเกิ
ดอุปสรรคในการพั
ฒนาทุนมนุษย์ ่ยเป็เฉพาะในประเทศสมาชิ
นต้น
จากปี
1970
และ ผ2016
บ (ภาพที
่ 1) โดยอัตราการสมรสเฉลี
กองค์การ
เมื่อวพิมมื
จารณาอั
ตราการสมรสของประชากรในประเทศต่
างๆ for
พบว่Economic
าอัตราการสมรสในแทบทุ
เพื่อความร่
อทางเศรษฐกิ
จและการพัฒนา (Organisation
Co–operationกประเทศลดลงจากปี
and Development:ค.ศ.
1970 1995
และ 2016ค.ศ.
ตามล�1970
ำดับ 1995
(ภาพทีและ
่ 1) 2016
โดยอัตเท่ราการสมรสเฉลี
เฉพาะในประเทศสมาชิ
กองค์
การเพื
่อความร่
OECD)
33 ประเทศใน
ากับ 8.3 5.6่ยและ
4.8 คูต่ อ่ ประชากรพั
นคน
ตามล
าดับวซึมมืง่ อ
ทางเศรษฐกิ
แสดงให้
เห็นถึจงและการพั
แนวโน้ มฒที่ลนาดลง(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 33 ประเทศ

ใน ค.ศ. 1970 1995 และ 2016 เท่ากับ 8.3 5.6 และ 4.8 คู่ต่อประชากรพันคน ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลง

ภาพที่ 1 อัตราการสมรสในประเทศต่างๆ ค.ศ. 1970 1995 และ 2016
ภาพที่ 1 อัตราการสมรสในประเทศต่างๆ ค.ศ. 1970 1995 และ 2016
ที่มา: OECD (2019)
ที่มา: OECD (2019)

อัตราการสมรสในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากอัตราการ
ราการสมรสในประเทศไทยมี
นวโน้ มลดลงอย่
างต่อพ.ศ.
เนื่องเช่
ยวกัอบเพีประเทศอื
จะเห็นได้ จนากอั
ตรา
จดทะเบีอัยตนสมรสซึ
่งลดลงจาก 8.31 คู่ต่อแประชากรพั
นคนในปี
2536นเดีเหลื
ยง 4.49 ่นคูๆ่ตดั่องประชากรพั
คนในปี
การจดทะเบี
ยนสมรสซึ
ง่ ลดลงจาก
ต่ อ่ เประชากรพั
นคนในปี พ.ศ. 2536แนวโน้
เหลือมเพี
4.49 คูต่ อ่ ประชากรพั
คน่ย
พ.ศ. 2560 (ภาพที
่ 2) นอกจากนี
้ ยัง8.31
พบว่าคูอายุ
ฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรมี
สูงยขึง้นในประเทศไทย
โดยอายุนเฉลี
ในปี
2560 (ภาพที่ 2) อนอกจากนี
เฉลีเพิ
่ยเมื่มเป็่อแรกสมรสของประชากรมี
แนวโน้และอายุ
มสูงขึ ้นในประเทศไทย
เมื่อพ.ศ.
แรกสมรสของเพศชายคื
24.9 ปี เมื้ยัง่อพบว่
พ.ศ.าอายุ
2503
นอายุ 28.7 ปี ใน พ.ศ. 2553
เฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
โดยอายุ
เฉลี่ยงคืเมือ่อ22.1
แรกสมรสของเพศชายคื
เมื่อ ปีพ.ศ.
เพิ่มเป็
อายุ 28.7 ปีาประชากรทั
ใน พ.ศ. 2553
และอายุ
ของเพศหญิ
ปี เมื่อ พ.ศ. 2503 เพิอ่มเป็24.9
นอายุปี 24.9
ใน 2503
พ.ศ. 2553
ซึ่งนหมายความว่
้งสองเพศมี
แนวโน้ม
ที่จ่ยะแต่
งานช้า (ภาพที่ 3) งคือ 22.1 ปี เมื่อ พ.ศ. 2503 เพิ่มเป็ นอายุ 24.9 ปี ใน พ.ศ. 2553 ซึง่ หมายความว่า
เฉลี
เมื่องแรกสมรสของเพศหญิ
ประชากรทังสองเพศมี
้
แนวโน้ มที่จะแต่งงานช้ า (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2่ 2อัตอัราการจดทะเบี
ตราการจดทะเบี
ยนสมรสในประเทศไทย
พ.ศ. 2536–2560
ภาพที
ยนสมรสในประเทศไทย
พ.ศ. 2536-2560
ภาพที่ 2 อัตราการจดทะเบี
ยนสมรสในประเทศไทย
พ.ศ. 2536–2560
ที
่
ม
า:
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
(2562)
ทีที่ม่มา:า:กรมการปกครอง
(2562)
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
(2562)

ภาพที่ 3 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรไทย พ.ศ. 2503-2553
ภาพที่ 3 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรไทย พ.ศ. 2503–2553
เฉลีติแ่ยห่เมืงชาติ
่อแรกสมรสของประชากรไทย
พ.ศ. 2503–2553
ทีภาพที
่มา: ส�ำ่ 3นักอายุ
งานสถิ
(2562)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2562)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2562)

จากการที่อัตราการสมรสมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงลดลง รวมทั้งการสมรสซึ่งหมายถึงการสร้างครอบครัวถือเป็นสถาบัน
จากการที
่อตั ราการสมรสมี
แนวโน้
นแปลงลดลง
้ ของมนุษย์ในแทบทุ
ง่ หมายถึกด้งาการสร้
วถืษอย์
ทางสังคมที
่ส�ำคัญของมนุ
ษย์ เนื่องจากเกี
่ยวข้มมอเปลี
งกับ่ย่ยการด�
ำเนินชีวิตส่รวมทั
วนใหญ่งการสมรสซึ
น พฤติาางครอบครั
กรรมของมนุ
จากการที
่อตั ราการสมรสมี
แนวโน้
เปลี
นแปลงลดลง
รวมทั
งการสมรสซึ
้
ง่ หมายถึงการสร้
งครอบครั
วถือ
เป็ทีน่เสถาบั
ทางสังคมที
ของมนุ
เนื่องจากเกี
วข้ องกับาการด
าเนินชีวิต(Sociol
ส่วนใหญ่
ษย์(Psychol
ในแทบทุกด้ าและ
น
กี่ยวกับนนการสมรสจึ
งมี่่สสกาคั
ารศึญ
ษาและอธิษษบย์ย์ายอย่
างแพร่ห่่ยยลายทางด้
นสังคมศาสตร์
ogy)ขของมนุ
จิตวิทยา
เป็ นสถาบั
ทางสังคมที
าคั
ญกของมนุ
เนื่องจากเกี
วข้ องกับการด
าเนินชีวิตส่วนใหญ่
องมนุ
ษย์ในแทบทุogy)
กด้ าน
พฤติ
ษย์ที่เกี่ยoวกั
การศึกษาและอธิ
หลายทางด้Making)
านสังคมศาสตร์
(sociology)
มานุกกษรรมของมนุ
ยวิทยา (Anthropol
gy)บบการสมรสจึ
อย่างไรก็ตามงงมีมีการสมรสเกี
่ยวข้องกับบบายอย่
การตัดาาสิงแพร่
นใจ (Decision
ในหลายประเด็
น เช่น
พฤติ
รรมของมนุ
ษย์ที่เกี่ยวกั
การสมรสจึ
การศึกษาและอธิ
ายอย่
งแพร่
หลายทางด้ านสังคมศาสตร์
(sociology)
จิต60วิทสถาบั
ยา (psychology)
และมานุ
ษยวิทยาลั
ทยา (anthropology) อย่างไรก็ตาม การสมรสเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
นเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุ
ษย์ มหาวิ
จิตวิทยา (psychology)
และมานุ
ษยวิทยายธรรมศาสตร์
(anthropology) อย่างไรก็ตาม การสมรสเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
(decision making) ในหลายประเด็น เช่น การเลือกคูค่ รองที่เหมาะสมโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ การเข้ าสู่
(decision making) ในหลายประเด็น เช่น การเลือกคูค่ รองที่เหมาะสมโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ การเข้ าสู่

การเลือกคู่ครองที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ การ
เข้าสูต่ ลาดแรงงานภายหลังการสมรส การบริโภคในครัวเรือน
และการมีบุตร (การเพิ่มจ�ำนวนประชากร) ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลงานชิน้ แรกทีน่ ำ� ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของคนในการ
ตัดสินใจแต่งงานคือ Becker (1973) ซึง่ อธิบายว่า คนตัดสินใจ
แต่งงานเมื่ออรรถประโยชน์ของชายและหญิงที่แต่งงานเป็น
ครอบครัวแล้วสูงกว่าอรรถประโยชน์ของแต่ละคนเมื่ออยู่
เป็นโสด และงานวิจยั ต่อๆ มาซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อการสมรสพบว่า มีปจั จัย
หลายประการที่เป็นตัวก�ำหนดการสมรส ได้แก่ (1) ค่าเสีย
โอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อแต่งงาน เช่น รายได้ที่สูงขึ้นของเพศหญิง
การเข้าร่วมในก�ำลังแรงงานของเพศหญิง และระดับการศึกษา
ของเพศหญิงที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของเพศหญิงทีด่ ขี นึ้ (2) จ�ำนวนของเพศชายทีส่ ามารถแต่งงาน
ได้ (Marriageable Men) เช่น อัตราส่วนเพศ (Sex Ratio) และ
จ�ำนวนเพศชายทีว่ า่ งงานหรือมีรายได้ตำ�่ (3) ความเท่าเทียมกัน
ทางด้านสถานภาพทางสังคมระหว่างเพศ และความแตกต่าง
ระหว่างรายได้ของแรงงานทั้งสองเพศ (4) ทัศนคติและการ
ให้ความส�ำคัญกับการสมรสเปลีย่ นไป ในปัจจุบนั การอยูร่ ว่ มกัน
โดยมิได้สมรส (Cohabitation) ได้รับการยอมรับจากสังคม
มากขึ้น และ (5) ผลจากนโยบายควบคุมอัตราการเกิด
ประเด็นในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจแต่งงานในเชิงเศรษฐศาสตร์มีความหลากหลาย
ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยทีม่ ผี ลท�ำให้โอกาสในการสมรสเพิม่ ขึน้
จะมีผลท�ำให้โอกาสในการหย่าร้างลดลงด้วย เช่น ถ้า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเพศหญิงที่มีรายได้ต�่ำเมื่อแต่งงาน
แล้วเพิ่มขึ้น จะท�ำให้ความน่าจะเป็น (Probability) ในการ
สมรสเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะท�ำให้ความน่าจะเป็น
ในการหย่าร้างลดลงด้วย นอกจากนี้ ปัจจัยที่ก�ำหนดการ
สมรสยังมีผลต่อการตัดสินใจสมรสของทั้งสองเพศต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น Burgess, Proppe, and Aassve (2003)
พบว่าการที่เพศชายมีรายได้เพิ่มขึ้นจะท�ำให้ความน่าจะเป็น

ในการแต่งงานของเพศชายเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ของเพศหญิงท�ำให้ความน่าจะเป็นในการแต่งงานของเพศหญิง
ลดลง Angrist (2002) พบว่าอัตราส่วนเพศมีผลต่ออัตราการ
สมรส กล่าวคือเมื่ออัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเพิ่มขึ้น
จะท�ำให้อุปสงค์ของภรรยาในตลาดการสมรส (Marriage
Market) เพิ่มขึ้น สัดส่วนเพศหญิงที่สมรสจะเพิ่มขึ้นและ
รายได้ของเพศหญิงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้ า นรายได้ เ ป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การสมรส
Sasaki (2017) พบว่าความไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้ของ
เพศชายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีเพศชายจ�ำนวนมากขึ้น
ที่มีรายได้ต�่ำกว่าระดับมาตรฐาน ท�ำให้แนวโน้มของการ
เป็นโสดของเพศหญิงในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ในส่วนของงานวิจัยในประเทศไทย มีเพียงงานของ
ศุภเจตน์ (2559) ซึ่งศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีผลต่อการหย่าร้างโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ และใช้
ข้อมูลจ�ำนวนคูส่ มรสทีจ่ ดทะเบียนสมรสและหย่าร้างในระดับ
จังหวัด อย่างไรก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมการสมรสใน
ภาพรวม เช่น การใช้ข้อมูลจ�ำนวนคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส
จะท�ำให้ไม่สามารถจ�ำแนกผลกระทบของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจแต่งงานของแต่ละเพศได้ งานวิจัยในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จึงท�ำการศึกษาพฤติกรรมการสมรสโดยแยกศึกษา
ระหว่างทัง้ สองเพศ โดยใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนเพศหญิงทีส่ มรสแล้ว
และจ�ำนวนเพศชายที่สมรสแล้วมาใช้ในการศึกษาแทนการ
ใช้ข้อมูลจ�ำนวนคู่สมรส
งานวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
การสมรสโดยแยกศึกษาพฤติกรรมการสมรสของทั้งสองเพศ
ออกจากกัน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการสมรส
ในแต่ละเพศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับปัญหา
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการทีอ่ ตั ราการสมรสในประเทศไทยลดลง ซึง่
อาจท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการพัฒนาทุนมนุษย์และส่งผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คาดประมาณสมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตราการสมรส
ในเพศชายและเพศหญิง
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐศาสตร์การแต่งงาน (Economics of Marriage)
ซึ่งหมายถึงการน�ำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการ
วิเคราะห์การสร้างครอบครัวหรือการแต่งงาน (Household
Formation or Marriage) และการแตกแยกของครอบครัวหรือ
การหย่าร้าง (Martial Dissolution or Divorce) การตัดสินใจ
(Decision Making) เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาและทรัพยากร
อื่นๆ ของสมาชิกครอบครัวเพื่อใช้ในการผลิตทั้งในและนอก
ครัวเรือน พบในผลงานของนักเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ Gary
Becker (1973, 1974) และ Shoshana Grossbard (1984,
1993, 2015) ผลงานของ Becker ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การแต่งงานซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 2 บทความ ได้แก่
A Theory of Marriage: Part I ตีพมิ พ์ใน Journal of Political
Economy เมื่อ ค.ศ. 1973 และ A Theory of Marriage:
Part I ตีพมิ พ์ในวารสารเดียวกันในอีกหนึง่ ปีตอ่ มา ในบทความ
ทั้งสอง Becker เสนอแนวคิดและแบบจ�ำลองเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งงานที่ครอบคลุมในหลายประเด็น
ทั้งการวิเคราะห์ทางด้านจุลภาคและมหภาค ยกตัวอย่าง
เช่น การวิเคราะห์ทางด้านจุลภาคเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลแต่ละคนที่มีความสมเหตุผล (Rational) ในการ
ตัดสินใจแต่งงานหรืออยูเ่ ป็นโสด โดยการเปรียบเทียบผลผลิต
ที่ผลิตได้เมื่อเป็นโสดกับรายได้ที่ได้รับเมื่อแต่งงาน ซึ่งรายได้
ทีไ่ ด้รบั เมือ่ แต่งงานประกอบด้วยรายได้ของคูส่ มรสทัง้ สองคน
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการแต่งงาน ในการวิเคราะห์ทาง
ด้านมหภาคถูกน�ำมาใช้ในการอธิบายในส่วนของการเลือก
คูส่ มรสทีเ่ หมาะสมในตลาดการแต่งงาน (Marriage Market)
ซึ่งท�ำให้กลไกราคา (Price Mechanism) เข้ามามีบทบาท
ในการก�ำหนดการสมรส
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ในบทความ A Theory of Marriage: Part I ของ
Becker (1973) เริ่มต้นด้วยการพิจารณาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของคน 2 คน คือ M และ F ว่าจะแต่งงานกันหรือต่างอยู่
เป็นโสด ทั้งนี้ การแต่งงานหมายถึงการรวมกันเป็นครัวเรือน
(Household) เดียวกัน และการแต่งงานจะเกิดขึ้นเมื่อ
อรรถประโยชน์ของทั้งสองคนเพิ่มขึ้นเมื่อแต่งงานกัน โดย
ก�ำหนดให้อรรถประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ผลิตได้จาก
ครัวเรือน (Commodities Produced by Household) มิใช่
สินค้าและบริการที่มีการซื้อขายในตลาดทั่วไป ผลผลิตที่
ผลิตได้จากครัวเรือนนี้ผลิตขึ้นมาจากสินค้าและบริการใน
ตลาดและเวลาของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน นอกจากนี้
ผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือนไม่สามารถท�ำการแลกเปลี่ยน
ได้ในระบบตลาดและไม่สามารถให้โอนกันระหว่างครัวเรือน
แต่สามารถโอนกันได้ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน
ตัวอย่างของผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือน เช่น คุณภาพ
ของอาหาร คุ ณ ภาพและจ� ำ นวนบุ ต ร ความภาคภู มิ ใ จ
ความผ่อนคลาย การมีเพื่อนคู่คิด ความรัก และสุขภาพที่ดี
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือนมี
ความหมายกว้างและไม่สามารถนับจ�ำนวนได้เหมือนสินค้า
และบริการโดยทัว่ ไป จึงสมมติให้สามารถรวมกันเป็นผลผลิต
จากครัวเรือนชนิดเดียวคือ Z โดยมี Sufficient Condition
เพื่อให้ผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือนแต่ละประเภทมีน�้ำหนัก
คงที่ (Fixed Weight) ว่าผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือนแต่ละ
ประเภทมีคุณสมบัติ Constant Returns to Scale ใช้ปัจจัย
การผลิตในสัดส่วนเดียวกัน และได้รบั ผลกระทบจากตัวแปรที่
เป็น productivity-augmented เช่น การศึกษา ในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้น ผลผลิตที่ผลิตได้จากครัวเรือนแต่ละประเภท
ที่แตกต่างกันจึงสามารถแปลงให้อยู่ในรูปสินค้าชนิดหนึ่งที่มี
ค่าเทียบเท่ากันได้ โดยใช้ราคาเปรียบเทียบของผลผลิต
แต่ละชนิดทีม่ คี า่ คงทีม่ าเป็นตัวถ่วงน�ำ้ หนัก ซึง่ ค่าทีน่ ำ� มาเป็น
ตัวถ่วงน�้ำหนักนี้ต้องเป็นอิสระจากขนาดการผลผลิต ราคา
ของผลผลิต ราคาของเวลาของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน
และระดับของประสิทธิภาพการผลิต
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ต่างๆวยสุ
ที่มดีผท้ลต่ายในการผลิ
อตัวแปรในเงื
นจึงเป็นวเรื อนSasaki
ษาผลของความไม่เท่าเทียมกันทางด้าน
ส่วนของงานวิปั จจัยั ยเชิทีงม่ ประจั
กษ์ เกี่ยอวกัการตั
บเศรษฐศาสตร์
การแต่จากแบบจ�
งงานมีการใช้
ในระดัทบมี่ ทีตี ่แอตกต่
างกัน 2
ผี ลกระทบต่
ดสินใจแต่งงาน
ำลองข้อมูลรายได้
อัตราการสมรสในประเทศญี
ป่ นุ่ โดยมีสมมติฐาน
ช้ ข้อมูลในภาพรวมเช่
กประเภทหนึ
ง่ ค่ใช้าจ้ขขา้ อ้ องมูมูลลรายบุ
คล
้งานวิ
จยั านรายได้ของเพศชายทีเ่ พิม่ ขึน้
นของงานวิ
จจึยั งสามารถอธิ
เชิงประจันกระดั
ษ์บเายได้
กีบ่ยประเทศหรื
วกัวา่ บปัเศรษฐศาสตร์
กการแต่
ารแต่
งานมีอการใช้
ในระดั
บที่แนอกจากนี
ตกต่
งกัยนมกั
2 นทางด้
จจัยทีอม่ รัผี ฐลต่ส่วอนอี
งงานคื
ว่า คความไม่
เท่าเที
จะท
กของทั
ษาเกี่ย้ งวกั
การสมรสไปพร้
าวร้ยสุ
าง ดเนืท้่อางจากปั
ที่สท�ง่ ผลต่
การสมรสจะส่
ข้ อมูาการศึ
ลในภาพรวมเช่
น บระดั
บประเทศหรื
นอีกประเภทหนึ
ง่ ยในการ
ใช้ ข้อจมูจัลยรายบุ
คำคล
้งานวิงจผลใน
ยั นโสดในเพศหญิงของประเทศญี่ปุ่น
สองเพศ
และประสิอรัมกั
ทฐธิส่บภวการหย่
าพหน่
ให้แอนอกจากนี
นวโน้
มของการเป็

อการหย่
าร้่ยาวกั
ง บางส่
วนของผลงานทางด้
านเศรษฐศาสตร์
การแต่จจังงานซึ
พบว่อาการสมรสจะส่
ปั จจัยทางด้ านงผลใน
ทามต่
าการศึ
กษาเกี
บการสมรสไปพร้
อมกับการหย่
าร้ าง เนื่องจากปั
ยที่สง่ ง่ ผลต่
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เพิ่มขึ้น ในการศึกษาใช้ข้อมูลรายบุคคลจากส�ำมะโน JESS
ผลการคาดประมาณแบบจ�ำลองพบว่า ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้านรายได้ในส่วนหางด้านล่าง (ผู้มีรายได้น้อย) ใน
ทั้งสองเพศที่เพิ่มขึ้น มีผลท�ำให้ความน่าจะเป็นในการเป็น
โสดเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานในเพศชายมีผลต่อความ
น่าจะเป็นในการเป็นโสดในเพศหญิง
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาผลของอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ Angrist (2002)
ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนเพศที่มีต่อการสมรสและ
ตลาดแรงงาน โดยศึกษาของกรณีของรุ่นที่สองของกลุ่ม
ผู้อพยพจากต่างประเทศที่มาอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีสมมติฐานว่ากลุ่มผู้อพยพส่วนใหญ่มักเป็นเพศชาย
ท�ำให้อัตราส่วนเพศมีค่าสูงขึ้น และผลการศึกษาพบว่าเมื่อ
อัตราส่วนเพศของผู้อพยพเพิ่มขึ้นจะท�ำให้อัตราการสมรส
ของเพศหญิงในรุ่นที่สองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ Chiappori,
Oreffice, and Quintana-Domeque (2012) ซึ่งสร้าง
แบบจ�ำลอง Matching Model ในตลาดการแต่งงาน โดย
ก�ำหนดให้แต่ละคนมีความพอใจในการค้นหาคู่ของตนจาก
ลักษณะต่างๆ เช่น ความดึงดูดใจจากรูปลักษณ์ (Physical
Attractiveness) ซึ่ ง วั ด จากลั ก ษณะทางกายวิ ภ าค
(Anthropometric Characteristics) ในส่วนของงานวิจัย
เชิงประจักษ์ ตัวแปรที่ใช้วัดความดึงดูดใจจากรูปลักษณ์
ได้แก่ Body Mass Index (BMI) waist-to-hip ratio (WHR)
waist-to-chest ratio (WCR) อายุ และความสูง ส่วนตัวแปร
ที่วัดลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมคือ ค่าจ้าง และระดับ
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีของเพศชายค่า BMI
ที่เพิ่มขึ้นสามารถทดแทนได้ด้วยค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ส่วนใน
เพศหญิง การศึกษาที่สูงขึ้นสามารถทดแทนค่า BMI ที่
เพิ่มขึ้นได้
ในส่ ว นของงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสมรสใน
ประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ น การเสนอภาพรวมการ
เปลีย่ นแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย เช่น งานวิจยั ของ ชาย

และคณะ (2552) ใช้ขอ้ มูลส�ำมะโนประชากรและเคหะ ในช่วง
พ.ศ. 2503-2543 มาท�ำการวิเคราะห์เพื่อค�ำนวณอายุเฉลี่ย
เมื่อแรกสมรส (Singulate Mean Age at Marriage) และ
ความแพร่หลายของการสมรส (Prevalence) ในระดับ
ประเทศและระดับภูมภิ าค ตลอดจนประมาณการสัดส่วนสตรี
ที่สมรสและอัตราเจริญพันธุ์รวมในช่วงเวลา 20 ปีข้างหน้า
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอายุแรกสมรสของประชากรไทย
ทั้ ง ชายและหญิ ง สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผู ้ อ าศั ย อยู ่ ใ น
กรุงเทพมหานครมีอายุแรกสมรสสูงที่สุด ขณะที่ผู้อาศัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอายุแรกสมรสต�่ำที่สุด นอกจากนี้
ยังพบว่า คนไทยแต่งงานช้าลงหรือชะลอการแต่งงานกัน
มากขึ้น และสัดส่วนผู้ที่ครองโสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในภาวะสมรสนี้เนื่องมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ศุทธิดา และ ปิยวัฒน์
(2557) ศึกษาแบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยทั้ง
ชายและหญิงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะทีม่ แี นวโน้มที่
จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรหญิง การศึกษานี้
ใช้ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้จากส�ำมะโนประชากร
และเคหะ ระหว่างปี 2513-2553 ผลการศึกษาพบว่า ความ
ไม่สมดุลของจ�ำนวนผู้ชายที่ลดลงน้อยกว่าผู้หญิง เนื่องจาก
มีอัตราตายที่สูงกว่าผู้หญิง ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาด
การเลือกคูค่ รอง ขณะเดียวกันผูช้ ายอีกส่วนหนึง่ ทีห่ ายไปจาก
ตลาดสมรสเพราะการชะลอการแต่งงานเพือ่ สร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็มีแนวโน้มที่จะแต่งงานเมื่อมี
อายุสูงขึ้น ในทางกลับกัน ผู้หญิงเองก็มีแนวโน้มของการ
เลือ่ นอายุแต่งงานเช่นเดียวกันกับเพศชายแม้จะอยูใ่ นสัดส่วน
ที่น้อยกว่า แต่ที่ชัดเจนคือ สถานการณ์ของการอยู่เป็นโสด
ของเพศหญิงที่เพิ่มมากขึ้น
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสัดส่วน
ของการหย่าร้างต่อการสมรสในประเทศไทยที่ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐมิติ ได้แก่ ศุภเจตน์ (2559) ซึ่งศึกษาภาวะการ
หย่าร้างและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ก�ำหนด
ภาวะการหย่าร้างของคนไทยในระดับจังหวัด โดยใช้ข้อมูล
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ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2556
มาท�ำการวิเคราะห์ Fixed Effect และ Random Effect
Regression ในการวิเคราะห์แบบจ�ำลองภาวะการหย่าร้าง
ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนการหย่าร้างต่อการสมรส จากการศึกษา
พบว่า ภาวะการหย่าร้างของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง
เวลาที่ท�ำการศึกษา โดยภาคใต้มีภาวะการหย่าร้างต�่ำที่สุด
ในขณะที่ภาคกลางมีภาวะการหย่าร้างสูงที่สุด เมื่อพิจารณา
ในระดับจังหวัด พบว่าจังหวัดเชียงรายมีภาวะการหย่าร้าง
สูงที่สุดในประเทศ ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีภาวะการ
หย่าร้างต�่ำที่สุด นอกจากนี้ พบว่าคนไทยมีแนวโน้มหย่าร้าง
มากขึ้นเมื่อรายได้ต่อบุคคลสูงขึ้น แต่ภาวะการหย่าร้าง
จะเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ ล ดลง ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ พบว่ า
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราส่วนเพศ และภาวะ
เจริญพันธุ์มีอิทธิพลในเชิงลบต่อภาวะการหย่าร้าง ในขณะที่
ระดับการเป็นเมืองและการมีสว่ นร่วมในก�ำลังแรงงานของสตรี
มีอิทธิพลในเชิงบวก
สมมติฐานการวิจัย
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การแต่งงานและการตรวจ
เอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการ
สมรส ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic
Factor) ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ อัตราการเกิด และ
อัตราส่วนเพศ
(2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการหารายได้ เช่น ระดับการศึกษา
(3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การว่างงาน
ในเพศชายและเพศหญิง การขยายตัวของเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ ระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร และการกระจาย
รายได้
(4) ปั จ จั ย ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม (Sociocultural
Factors) ได้แก่ บรรทัดฐานของสังคมที่เกี่ยวกับบทบาท
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ของเพศ การให้ความส�ำคัญกับการสมรส การยอมรับของ
สังคมในเรื่องการหย่าร้าง อัตตาณัติส่วนบุคคล (Personal
Autonomy) และการสนับสนุนของสถาบัน
(5) ปัจจัยด้านสาธารณสุข ได้แก่ สุขภาพจิต สุขภาพกาย
และความดึงดูดใจจากรูปลักษณ์ (Physical Attractiveness)
และ
(6) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ กระบวนการปฏิสมั พันธ์
(Interaction Process) และอารมณ์ส่วนตัว (Personal
Temperament)
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะถูกน�ำมาทดสอบสมมติฐาน
ว่ามีผลกระทบต่ออัตราการสมรสหรือไม่ อย่างไร
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รายละเอียดของวิธีการวิจัยในส่วนของงานวิจัยเชิง
ประจักษ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ ซึ่งได้แก่ แบบจ�ำลองที่ใช้ในการ
ศึกษา (Model Specification) และการรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบจ�ำลองที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ก� ำ หนดการสมรสจะท� ำ การ
คาดประมาณสมการปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี
ผลกระทบต่ออัตราการสมรสโดยแยกเป็น 2 สมการคือ
สมการปัจจัยทีก่ ำ� หนดอัตราการสมรสของเพศชายและสมการ
ปัจจัยที่ก�ำหนดอัตราการสมรสของเพศหญิง เพื่อศึกษา
ความเหมือนหรือแตกต่างของปัจจัยที่ก�ำหนดการสมรส
ในทั้งสองเพศ ดังนั้น สมการที่ใช้ในการคาดประมาณคือ

ผลกระทบต่อ1.อัตแบบจ
ราการสมรสโดยแยกเป็
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constant
observations
R2

MM
0.157
(1.12)
0.000279*
(1.77)
-0.000189
(-1.16)
0.186•
(1.52)
-0.150***
(-5.18)
-0.0216
MM
(-0.69)
0.333**
(2.04)
-0.524
(-1.19)
-0.697
(-0.12)
3.323***
(4.01)
1.417•
(1.56)
-0.646
(-0.61)
33.31**
(2.25)
228
within = 0.0827
between = 0.2897
overall = 0.2422

ตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

MF
0.397**
(2.56)
0.000134
(0.75)
-0.0000795
(-0.46)
0.112
(1.25)
-0.0896***
(-2.91)
-0.00698
MF
(-0.20)
0.226*
(1.63)
-0.662
(-1.32)
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0.626
(0.40)
3.478***
(3.49)
2.572***
(2.73)
-0.957
(-0.92)
9.314
(0.57)
228
within = 0.0546
between = 0.2741
overall = 0.2372

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึง z statistics และ • หมายถึง p < 0.15, * หมายถึง p < 0.10, ** หมายถึง p < 0.05, และ
*** หมายเหตุ
หมายถึง p: ค่<าในวงเล็
0.01 บหมายถึง z statistics และ • หมายถึง p < 0.15, * หมายถึง p < 0.10, ** หมายถึง p <
0.05, และ *** หมายถึง p < 0.01
ที่มา: จากการค�ำนวณ

ที่มา: จากการคานวณ
สถาบันเสริมศึกษาและทรั
พยากรมนุ
ษย์ มหาวิ
ทยาลัยeffect
ธรรมศาสตร์ 69
ผลการคาดประมาณสมการปั จจัยที่กาหนดอัตราการสมรสของเพศชาย
ด้ วยแบบจ
าลอง
random
พบว่าปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสมรสของเพศชาย ได้ แก่

ผลการคาดประมาณสมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตรา
การสมรสของเพศชาย ด้วยแบบจ�ำลอง Random Effect
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสมรสของเพศชาย
ได้แก่
(1) ค่าจ้างของเพศชาย (Wm) ผลการคาดประมาณ
เป็นไปตามสมมติฐานกล่าวคือ เมื่อค่าจ้างของเพศชาย
ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดูแลหาเลี้ยงครอบครัว
เพิ่มสูงขึ้น จะท�ำให้อุปสงค์ของเพศชายในตลาดการแต่งงาน
เพิ่มขึ้น อัตราการสมรสของเพศชายจึงเพิ่มขึ้น โดยพบว่า
เมื่อค่าจ้างต่อเดือนของเพศชายเพิ่มขึ้น 1,000 บาท จะท�ำให้
อัตราการสมรสเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.279
(2) ระดับการศึกษาของเพศชาย (Em) เมื่อเพศชาย
มีการศึกษาสูงขึ้นโดยวัดได้จากสัดส่วนของเพศชายที่ส�ำเร็จ
การศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไปเพิ่มขึ้น จะท�ำให้ความ
ต้องการเพศชายในตลาดการแต่งงานเพิ่มขึ้น และอัตราการ
สมรสของเพศชายเพิ่มขึ้น โดยที่เมื่อสัดส่วนของเพศชาย
ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จะท�ำให้อัตราการสมรสของเพศชายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.186
อย่างไรก็ตาม ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์
ของตั ว แปรระดั บ การศึ ก ษาของเพศชายค่ อ นข้ า งต�่ ำ คื อ
มีค่าเพียง 0.15
(3) สั ด ส่ ว นของอั ต ราการว่ า งงาน (U) สั ด ส่ ว น
ของอัตราการว่างงานในเพศชายต่ออัตราการว่างงานใน
เพศหญิ ง แสดงถึ ง อั ต ราการว่ า งงานโดยเปรี ย บเที ย บใน
สองเพศ (Relative Rate of Unemployment) ผลการคาด
ประมาณพบว่าเมื่อสัดส่วนของอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
(ซึ่งหมายความว่าเพศชายมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
มากกว่าเพศหญิง) จะท�ำให้อัตราการสมรสของเพศชาย
ลดลง เนือ่ งจากเพศชายทีว่ า่ งงานจะไม่เป็นทีต่ อ้ งการในตลาด
การแต่งงาน ซึ่งผลการคาดประมาณเป็นไปตามสมมติฐาน
โดยพบว่าเมื่ออัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 1
หน่วยจะท�ำให้อัตราการสมรสของเพศชายลดลงร้อยละ 0.15
(4) สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (DE) ผลการคาด
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ประมาณพบว่าเมือ่ สัดส่วนผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า (รวมทัง้ สองเพศ)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะท�ำให้อตั ราการสมรสของเพศชายเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.333 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมเป็นข้อมูลของ
ผู้ป่วยทั้งสองเพศรวมกันจึงอาจเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาวะ
สุขภาพจิตในเพศชายได้ไม่ดีนัก
(5) ตัวแปรหุ่นแสดงภาคเหนือ (D1) ผลการคาด
ประมาณพบว่าอัตราการสมรสเฉลีย่ ของเพศชายในภาคเหนือ
สูงกว่าภาคกลาง (ซึ่งเป็นภาคที่เป็นฐานของตัวแปรหุ่น)
(6) ตัวแปรหุ่นแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (D2)
ผลการคาดประมาณพบว่าอัตราการสมรสเฉลี่ยของเพศชาย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคกลาง อย่างไรก็ตาม
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่น
แสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างต�่ำคือมีค่าเพียง
0.15 ทั้งนี้ เนื่องจากหลายจังหวัดทางภาคกลาง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เขตเมือง
ค่อนข้างมากและประชากรในจังหวัดเหล่านี้มีรายได้สูง จึง
ท�ำให้อัตราการสมรสของจังหวัดในภาคกลางต�่ำกว่าจังหวัด
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนผลการคาดประมาณสมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตรา
การสมรสของเพศหญิง ด้วยแบบจ�ำลอง Random Effect
(ตารางที่ 2) พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสมรส
ของเพศหญิง ได้แก่
(1) อัตราส่วนเพศ (S) ผลการคาดประมาณเป็นไป
ตามสมมติฐานกล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนเพศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนประชากรเพศชายเพิ่มขึ้นมากกว่า
เพศหญิง) จะท�ำให้โอกาสในการสมรสของเพศหญิงเพิ่มขึ้น
(2) สัดส่วนของอัตราการว่างงาน (U) ผลการคาด
ประมาณพบว่าเมื่อสัดส่วนของอัตราการว่างงานในเพศชาย
ต่ออัตราการว่างงานในเพศหญิง หรืออัตราการว่างงานโดย
เปรียบเทียบเพิม่ ขึน้ (ซึง่ หมายความว่าเพศชายมีการว่างงาน
เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเพศหญิง) จะท�ำให้อัตราการสมรส
ของเพศหญิงลดลง ซึ่งผลการคาดประมาณเป็นไปตาม

สมมติฐาน โดยพบว่าเมื่ออัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�ำให้อัตราการสมรสของเพศหญิงลดลง
ร้อยละ 0.0896
(3) สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (DE) ผลการคาด
ประมาณพบว่าเมือ่ สัดส่วนผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า (รวมทัง้ สองเพศ)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะท�ำให้อตั ราการสมรสของเพศหญิงเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.226 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมเป็นข้อมูลของ
ผู้ป่วยทั้งสองเพศรวมกันจึงอาจเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาวะ
สุขภาพจิตในเพศหญิงได้ไม่ดีนักดังกล่าวข้างต้น
(4) ตัวแปรหุ่นแสดงภาคเหนือ (D1) ผลการคาด
ประมาณพบว่าอัตราการสมรสเฉลีย่ ของเพศหญิงในภาคเหนือ
สูงกว่าภาคกลาง (ซึ่งเป็นภาคที่เป็นฐานของตัวแปรหุ่น)
(5) ตัวแปรหุ่นแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (D2)
ผลการคาดประมาณพบว่าอัตราการสมรสเฉลีย่ ของเพศหญิง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคกลาง
โดยสรุปแล้ว ผลการคาดประมาณสมการก�ำหนด
อัตราการสมรสพบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออัตราการสมรส
ของเพศชาย ได้แก่ ค่าจ้างของเพศชาย ระดับการศึกษาของ
เพศชาย อัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบของทั้งสองเพศ
สุขภาพจิต (วัดจากสัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) และความ
แตกต่างของท้องถิ่น (ผู้ชายในจังหวัดทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสมรสสูงกว่าภาคกลาง)
โดยที่ทิศทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐานทุกปัจจัย
ยกเว้นปัจจัยสัดส่วนผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า อันเนือ่ งมาจากข้อจ�ำกัด
ของการรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถจ�ำแนกเพศของผู้ป่วยได้
จากการที่ผลการคาดประมาณพบว่า อัตราการสมรสของ
เพศชายได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้างของ
เพศชาย ระดับการศึกษาของเพศชาย และอัตราการว่างงาน
โดยเปรียบเทียบนั้น จากข้อมูลส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 พบว่า
ค่าจ้างเฉลี่ยของเพศชายต�่ำกว่าเพศหญิง ระดับการศึกษา
ของเพศชายเฉลี่ยน้อยกว่าเพศหญิง และอัตราการว่างงาน

ในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะ
เหตุใดอัตราการสมรสของเพศชายจึงลดลง
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราการสมรสของ
เพศหญิง ได้แก่ อัตราส่วนเพศ (จ�ำนวนเพศชายต่อเพศหญิง)
อัตราการว่างงานโดยเปรียบเทียบ สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
และความแตกต่างของท้องถิน่ (ผูห้ ญิงในจังหวัดทางภาคเหนือ
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี อั ต ราการสมรสสู ง กว่ า
ภาคกลาง) โดยทีท่ ศิ ทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐาน
ทุ ก ปั จ จั ย ยกเว้ น ปั จ จั ย สั ด ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ยโรคซึ ม เศร้ า ด้ ว ย
เหตุผลเช่นเดียวกันกับในกรณีของสมการของเพศชาย
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากอัตราส่วนเพศของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง
โอกาสในการสมรสของเพศหญิงจึงลดลง นอกจากนี้ อัตรา
การว่างงานของเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย ท�ำให้เพศหญิง
สามารถพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้อตั ราการสมรส
ของเพศหญิงลดลง
ผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า
ในบางประเด็น เช่น ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้สอดคล้อง
กับ Angrist (2002) ซึ่งพบว่า เมื่ออัตราส่วนเพศเพิ่มขึ้น ซึ่ง
หมายถึงว่าจ�ำนวนเพศชายต่อเพศหญิงเพิ่มขึ้นนั้น จะท�ำให้
อัตราการสมรสของเพศหญิงเพิ่มขึ้น และในกรณีที่ค่าจ้าง
หรือรายได้ของเพศชายเพิ่มขึ้นจะท�ำให้อัตราการสมรสของ
เพศชายเพิ่มขึ้นซึ่งพบในการศึกษานี้ก็สอดคล้องกับงานของ
Burgess, Propper, and Aassve (2003) เช่นเดียวกัน และ
ในประเด็นที่ผลของอัตราการว่างงานของเพศชายที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้อัตราการสมรสของเพศชายลดลงซึ่งพบในการศึกษานี้
ก็สอดคล้องกับ Coughlin and Drewianka (2011)
สรุปผล / ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสมรส โดยปัจจัยทีค่ าดว่าจะมีผล
ต่ออัตราการสมรสประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ คือ อัตราส่วนเพศ (สัดส่วนของจ�ำนวน
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เพศชายต่ อจ� ำ นวนเพศหญิง) (2) ปัจ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ
ส่วนบุคคล คือ ค่าจ้าง และระดับการศึกษา (3) ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คือ สัดส่วนของอัตราการว่างงานใน
เพศชายต่ออัตราการว่างงานในเพศหญิง และสัดส่วนคนจน
และ (4) ปัจจัยด้านสาธารณสุข คือ สุขภาพจิต (วัดจาก
อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) สุขภาพกาย (วัดจากอัตราผู้พิการ)
และภาวะอ้วนลงพุง
การศึกษานี้มีสมมติฐานว่าปัจจัยที่ท�ำให้อัตราการ
สมรสของเพศชายลดลง ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนเพศ
(ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนเพศชายเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับ
เพศหญิง ท�ำให้อปุ สงค์ของเพศชายในตลาดการสมรสลดลง)
ค่าจ้างของเพศชายที่ลดลง ระดับการศึกษาของเพศชาย
ที่ น ้ อ ยลง อั ต ราการว่ า งงานของเพศชายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย
เปรียบเทียบกับเพศหญิง สัดส่วนคนจนที่เพิ่มขึ้น สัดส่วน
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนผู้พิการที่เพิ่มขึ้น และ
ภาวะอ้วนในเพศชายที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีสมมติฐานว่า
ส่งผลให้อัตราการสมรสของเพศหญิงลดลง ได้แก่ การลดลง
ของอัตราส่วนเพศ (ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนเพศชายลดลง
โดยเปรียบเทียบกับเพศหญิง ท�ำให้โอกาสในการสมรสของ
เพศหญิงในตลาดการสมรสลดลง) ค่าจ้างของเพศหญิงที่
เพิ่มขึ้น ระดับการศึกษาของเพศหญิงที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
ว่างงานของเพศชายที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับเพศหญิง
สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนผู้พิการที่เพิ่มขึ้น
และภาวะอ้วนในเพศหญิงที่เพิ่มขึ้น
การศึ ก ษานี้ ท� ำ การคาดประมาณสมการปั จ จั ย ที่
ก�ำหนดอัตราการสมรสของเพศชายและเพศหญิงแยกจาก
กัน โดยใช้ข้อมูลพาแนลของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูล
ของ 77 จังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2556-2559 ผลการทดสอบ
Hausman Test เพื่อเลือกแบบจ�ำลองที่เหมาะสมพบว่า แบบ
จ�ำลอง Random Effect มีความเหมาะสมในการใช้เพื่อ
คาดประมาณมากกว่า ผลการคาดประมาณสมการปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการสมรสของเพศชายพบว่า ค่าจ้างของ
เพศชาย ระดับการศึกษาของเพศชาย อัตราการว่างงาน
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โดยเปรียบเทียบของทั้งสองเพศ สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
และความแตกต่างของท้องถิน่ (ผูช้ ายในจังหวัดทางภาคเหนือ
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี อั ต ราการสมรสสู ง กว่ า
ภาคกลาง) มีผลกระทบต่ออัตราการสมรสของเพศชาย โดยที่
ทิศทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐานทุกปัจจัย ยกเว้น
ปัจจัยสัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งผลการคาดประมาณ
ตรงข้ามกับสมมติฐานเนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูล ส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการสมรสของเพศหญิง ได้แก่
อัตราส่วนเพศ (จ�ำนวนเพศชายต่อเพศหญิง) อัตราการ
ว่างงานโดยเปรียบเทียบ สัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และความ
แตกต่างของท้องถิ่น (ผู้หญิงในจังหวัดทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสมรสสูงกว่าภาคกลาง)
โดยที่ทิศทางของผลกระทบเป็นไปตามสมมติฐานทุกปัจจัย
ยกเว้นสัดส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกัน
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากผลการศึ ก ษานี้ คื อ การที่
อัตราการสมรสของประชากรไทยลดลง เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของความ
เป็นเมือง การศึกษาทีด่ ขี นึ้ บทบาทของเพศหญิง และทัศนคติ
ต่อการครองโสดที่เปลี่ยนไป ซึ่งการที่อัตราการสมรสของ
ประชากรลดลง ท�ำให้อตั ราการเกิดลดลง ส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลีย่ นแปลงและท�ำให้ประเทศไทยเข้าสูส่ งั คม
สูงวัย ทั้งนี้ หากโครงสร้างประชากรมีความไม่สมดุลมากขึ้น
อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงควรมีนโยบาย
ทีจ่ ะชะลอมิให้อตั ราการสมรสของประชากรไทยลดต�ำ่ เกินไป
เช่ น การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษลดหย่ อ นภาษี ม ากขึ้ น กั บ คู ่ ส มรส
ที่มีบุตรคนที่สอง หรือการจัดให้มีสวัสดิการสังคมส�ำหรับ
ครอบครัว เช่น ที่พักอาศัย ทุนการศึกษา การเพิ่มวันลา
หยุดงานส�ำหรับผูท้ มี่ คี รอบครัว และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสมรสของประชากรดังเช่นในกรณี
ของประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะสมรสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศมิใช่เฉพาะแต่
ในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นในหลายประเทศแถบเอเชีย เช่น
ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่ง

เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น
การกระตุ้นให้อัตราการสมรสของประชากรเพิ่มขึ้นจึงอาจ
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสมรส
ดังผลการศึกษานี้ไม่เอื้ออ�ำนวยให้อัตราการสมรสเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงควรท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรและวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น
ในส่วนของข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้มี 2 ประเด็น ได้แก่
(1) ข้อมูลของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้พิการที่รวบรวมได้
ยังไม่สามารถจ�ำแนกเพศได้ ดังนั้น หากสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ�ำแนกเพศได้ จะท�ำให้ผลการศึกษามีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และ (2) ความหลากหลายทางเพศที่เปิดกว้าง
มากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
อัตราการสมรสระหว่างเพศชายและหญิงน้อยลง ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้ยังมิได้ท�ำการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากข้อจ�ำกัด
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ภาคผนวก
การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ�ำลองด้วยวิธี Hausman Test
ผลการทดสอบ Hausman Test โดยการคาดประมาณแบบจ�ำลอง Fixed Effect และ Random Effect เพือ่ เปรียบเทียบกัน
พบว่า สมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตราการสมรสของเพศชายมีค่า Chi-square ที่ค�ำนวณได้เท่ากับ 11.14 (ค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.1325) ซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤติ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรอิสระ นัน่ คือ แสดงว่าไม่มคี า่ ความคลาดเคลือ่ นทีไ่ ม่สามารถสังเกตุได้ (Unobserved Disturbance)
เกิดขึ้นจากลักษณะบางประการที่มีค่าคงที่ในจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น จึงสามารถท�ำการประมาณค่าแบบจ�ำลองในรูปแบบ Random
Effect ได้ ส่วนผลการทดสอบ Hausman Test ของสมการปัจจัยที่ก�ำหนดอัตราการสมรสของเพศหญิงก็เช่นเดียวกัน ผลการ
ทดสอบพบว่าค่า Chi-square ที่ค�ำนวณได้มีค่าเท่ากับ 13.48 (ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.0613) ซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤติ จึง
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรอิสระ ดังนั้นจึง
สามารถท�ำการประมาณค่าแบบจ�ำลองในรูปแบบ Random Effect ได้
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